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ذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ  
ازِلَ  )هُوَ الَّ

مَنَ
حِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّ 

نِنيَ وَالْ
 إَِّلَّ  لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّ

لِكَ
هُ ذَ

وْمٍ يَعْلَمُون 
   (   بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ اْْليَاتِ لِقَ

 5اآلية  - سورة يونس
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 اَّلهداء 
 

 هداء الى: 

) عليهم   االطهاراوالً نهدي هذا البحث الى الرسول الكريم )ص( والى ال بيته 

 السالم( 

 ثم

 إلى صاحب السيرة العطرة، والفكر الُمستنير؛ 

ل في بلوغي التعليم العالي  فلقد كان له الفضل األوَّ

 )والدي الحبيب(، أطال هللا في ُعمره.

 إلى من وضعتني على طريق الحياة، وجعلتني رابط الجأش، 

 وراعتني حتى صرت كبيًرا

 هللا في ُعمرها )أمي الغالية(، أطال  

 إلى إخوتي؛ من كان لهم بالغ األثر في كثير من العقبات والصعاب. 

 جدي وجدتي وكل من شجعني على هذا االنجاز وتمنى  لي الخير 

 إلى جميع أساتذتي الكرام؛ ممن لم يتوانوا في مد يد العون لي

 أُهدي إليكم جهدي المتواضع

 

 

  



 ث 

 

 الشكر والتقدير 
 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا  

د وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد...   محمَّ

فإني أشكر هللا تعالى ورسول الكريم )ص( وأهل بيته األطهار )عليهم السالم( على  

 م الحمد أوالً وآخراً.فضلهم حيث أتاحوا لي إنجاز هذا العمل بفضلهم، فله

ثم أشكر أولئك األخيار الذين مدوا لي يَد المساعدة، خالل هذه الفترة، وفي 

دخر جهداً  ت ي لم التي ()   ةالدكتور  ةعلى البحث األستاذ ةي المشرفتمقدمتهم أستاذ

حثني على البحث،  ت تمع كل طلبة العلم، وكان  اعادته  يفي مساعدتي، كما ه

هللا   امن هللا األجر ومني كل تقدير حفظه اقوي عزيمتي عليه فله ترغبني فيه، و تو

 . ابالصحة والعافية ونفع بعلومه اومتّعه
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 :مقدمة

 أهمية البحث  

مةةممحلةلةة موةةنمةةةاامعمةةلفالوةةمجوةللبنةة معمة ةة لب ةةلت حمةةفالبحةةثأهميةة 

القةةلتوةةمةجي وةهةةبنالبب ةةلتهةةصدةةةجااللدةةيكاةبلل ةةللص وةةمفدةةةجامةةم

الممفالومجيلبول ج.

 سبب اختيار البحث  

الدةةةجاالي يةة بمةةفأ ملا ةةلكجاسةةلتمريةةجاحةةةفالبح ةةجيتقاماة لةةجتلكجاسةة 

ةصومجنلباجأي لحلع اإلقكام بىمرفهباالبحث.

 صعوبات البحث  

تمالدةةةجاممةةلهةةةممةةجةن  وةةمفةةةصأ مةةل الوةةل جة ربةةتةةةصال وةةمةجوةةة 

بةةكأم  دةةفبةةلاح مةالجلبةةلتالممبة ةة ولةةبلعمةةلممةةمالدةةمبال حبيةةفال يسةةص

يضصءعةا بم م ةص يسيجظلهجا ومفالدةجا.حيثلبول ج

 اهم المصادر المستخدمة في البحث 

ةالمجاععالمجبي ةالم جعم ةالجسلئفةالكةجيلتبمضالمدلكجاللكيم 

 خطة البحث  

 ةةةمحيةةةلابحةةةثااةفةابيمةةة بحرةةةص يةةةجض بيةةة اماعمةةةفاللاةةة مةةةلق ص.الم

أمةةلالدةةةجاالوةةمجي   ةةكالبح ةةجي.ة  لةلةةتةةةصالمبحةةثالرةةل صة وةةل  الوةةل ج

اللل م ةلكعمب  لاهمال  لئجال ص ةدبتالي لممل فالبحث.
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 المبحث األول 

 الشاعر البحتري، حياته، شعره 
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هةةةالةليةةكبةةم بيةةكبةةميحيةةىأبةةة بةةلكاعةأبةةةالحسةةمنوةةل جممرةةجة جبةةصال سةةب 

ةا  مةةل نةةةصباةةمبح ةةجمةةماةةصءعمةةمقبلئةةفالةةيممنيةلةةكةةةصم ةةبجأةةةةصتحةةك 

هةةةة وةة ةةةصبلكي  ةةلية ةةلهةةةصايةل ةة ةدةةبلنم ةةجككابةةيمم ةةبج204قجاهةةلسةة  

ةصومجن.ةحببيةةصحبب جن بةاالحببي ل صبمجهل

مةةكفةةةصأوةةملجنااةلةةىبمةةضااسةةجالالئيةة يةةعةةكةةةصظةةفالللئةةكالاةةلئصأبةةص

ةمةةلمالوةةمجاءةةةصبلةةعالمدةةجقةةكةعةةكةاةةةصالمةةكي سةةميكالرنةةجيمبعةة ةمللمةةلي

البح ةةجيبلكج ةة الوةةمجي ح ةةىجحةةفتلةةى سةةبي إتلةةىالةةجث ةالرةةجاءةمةةلأمأحةةقد

صبمةةكأم عةةةفةةةصالممللةةعاإلسةة مي وةةجقلالوةةل جأبةةى مةةلمالةةبيمةةلميةةثةجحمةة

إلبماةةلءوةمةةلمالوةةمجاءيلدةةكةمأبةةل مةةلماببةةلإق  جاةةة ب ةةمة دةةح  إاببةةل ةلجبةةل

ل ةةمممةةلمةةلملبيةةجاإبللدةة م الي يةة ةبمةةلةةةةك بيةة البح ةةجيمةةععمةةعمةةمالوةةمجاء

بةة بةة قةةكقةةلفأبةةة مةةلملببح ةةجي:أ ةةتأوةةمجمةةمأ وةةك صةميةةنحللةةعوةيبةةكةأمت عل

كةمةة تلةةىاقامئ ةةلم بةةىأمةةةجمملوةة ةوةةملالبح ةةجيب سةة ةةلةةجنةةع ةة أبةةة مةةلم

بجسةةلل  ةدةةي تلةةىأهةةفممةةجاال ممةةلمم مةةكاإ بةةىوةةل جي  العيةةكاةم  ةة يةةكةعبةة 

تلةةىمسةةيج  الاةيبةة ةةةص ةةللمالمةةكي ةعمةةعالمةةلفالةةبيأربةةتالبح ةةجيأ ةة ظةةف

البح ةةجيكيةا ةةلمبيةةجاإمةةمالوةةمجيلةةعةةةصلمسةة لبيةةجاإبةة اةةةافحيل ةة وللةةكلبةةن

أعةةثاء  ة ةةتة ة ةة الوةةمجي بةةيمالمةةكفةالنةةثفةالةدةةنةالجرةةلءةالحممةة أمةةل

ال عةةلءةلةةكمةةلمةيةة ملةة إةقةةك دةة اب ةة أميحةةبنةيةة مةةلقةةلفمةةمهعةةلءةمةةلأم

 ضةةةعتمةهبةةة البح ةةةجيةةةةصالوةةةلمةبالدةةةي  ح ةةةىوةةةكالجحةةةلفتلةةةىحلضةةةجا

1ةصبنكاك لجبلتلىاامجاءرمتلىاللبيلء.الل ة 

ا ةةتةةةةلاأبةةص مةةلمةجدةة لوةةمجاءيالةةبيممةةل ةامنمةةةجيمةةةصظبةة يةسةة حتأيضةةل

اليجدةة لببح ةةجيةمةةلكلبمةةجا يةا دةةفبةةللةثيجاليةة  بةةمللقةةلمةةاةةكدةةب  بةة 

مةةفيةألةة ةقةةكمتليةة م لبةة الحملسةة ية ةسةةفالوةةل جبةةللةثيجليدةةب بلللبييةة الم ة

 
ن.أبأكيب ةلجقوالجرلءبيمأبص ملمةالبح جيةالم  بصوديح 6-5الدةلصوألبلجالبح جيوديح 1 ن.7.ب دجد .ب دجد
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ةكلةةفاللدةةجةببةةنمةةمك يةةلنمةةلأجاكيةسةةمتممل  ةة   ةةكهمل: بيةة ةلكمةة تليةة 

ة اليةةلهملةة ةدةةلجملجبةةلةةةةصم ثلةة ال ةةكيميةقةة  2ةمرةةجتأملكيحةة ةي مةةلي

ةهةةةمةةةةصمعبةةةقأ ةةةقيضةةةم ميةةةج ةيسةةةمع.ةلمةةةلا  بةةةىالم  دةةةجبةةةمالم ةمةةةف

 كيةجيضةة الحةةجيةلم ةة  ةةلكتلةةىالمةةجا المةةجهلةةلكجالبح ةةجيالةةكيلجالملكسةة ليةة

ليمةةكفاللبييةة  يسةة الةةبيمةةلم ةةجضبةة ل ةةممةةجن بةةىةالةةكنمةةع يةةجمةةماللةةةاك

اا ةةجاعةمةةلمقةةلفمةةمقدةةيكا:أمةةلمةلةةصالم ةةكأضةةمجلةةكجنةمةةمالمعةةبأمةلةةص

ةقةةكحمةةمالم  دةةجسةة  أوةة جةعةةلءالمسةة ميمعحمةةمأجبةةعسةة ةاتنالم ةةكلةةلكجن.

المم ةةثبةةمالم ةمةةفية حللةةتأم يةة الوةةل جةلةةكمةةلمهةةةانممةة مةةمقبةةفيرةةمعةةلء

ةللةةصالوةةل جم ةة مةةفحيةةلةاة لةةكيميةلةةميببةةثأمعةةلءلبييةة عكيةةكيةلمةةمالوةةلجل

بلةةصةةةصالمةةجا مةةكااةيبةة ح ةةىاسةة  بمةةةصاللةةجةعتلةةىالوةةلمةلةةجعبمةةكاةةةف

ةميةمةةلماسةة ةلى بةةىمبةةفمةةمتقلم ةة يةمل ةةتلةة ةجدةة لمةةكي أحمةةكبةةماةلةة

مدةةجةالوةةلميةلثيةةلجاببةةكام ةةبجيةقةةك ةةجككتلةةىالمةةجا مةةجاألةةج ح ةةىأكجمةة 

المبةةفة لةةكمةةةصالسةةمةلةةجعتلةةىم ةةبجةأقةةلمه ةةلعح ةةىأكجم ةة الةةةةلاسةة   ةةةةص

ةيةةج الدةةيجةصيةةةصالبح ةةجيا ةة قدةةكتلةةى3مي كيةة .897هعجيةة 284 ةةلم

 .4هبن قديك  العجيئالحجلةةلمممنب 







مةةةلمةةةةةصالةقةةةت يسةةة  وةةة البح ةةةجيةةةةصبيئةةة ابيميةةة  نةةةبيمةهب ةةة الوةةةمجي و

يمةةاالةةك يلمةةمحةلةة بوةةمجنالةةبي ميةةثبللعةةكاةالليةةلفالعةةلم البح ةةجيالوةةل ج

ة ةليكالدةجالي ي .

 
  يس المدكجالسلبق2
ن.329نوكموق:مابم المحب وديح 1نوأبحلثةصالومجالمجبصةصالمدجالمبلسصعالابم 2003 بكالباين مجامع3  .ب دجد
ن.6يةسنالويخمحمكوكيةامالبح جيوديح -4  .ب دجد
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اءةمةةلةمةةلمالوةةمجاءةةةصبلةةعالمدةةجقةةكةعةةكةاةةةصالمةةكي سةةبي إتلةةىالةةجث ةالرةةج

البح ةةجيبلكج ةة الوةةمجي ح ةةىجحةةفتلةةىالوةةل جأبةةى مةةلمالةةبيمةةلميةةثةج أمأحةةقد

إلبماةةةلءو إاببةةةل ةمةةةلمحمةةةصبمةةةكأم عةةةةفةةةةصالممللةةةعاإلسةةة مي وةةةجقلةلجبةةةل

ة دةةح ل ةةمممةةلمةةلملبيةةجاإبللدةة م الوةةمجاءيلدةةكةمأبةةل مةةلماببةةلإق  جاةةة ب ةةم

عمةةعمةةمالوةةمجاءقةةلفأبةةة مةةلملببح ةةجي:أ ةةتالي يةة ةبمةةلةةةةك بيةة البح ةةجيمةةع

أوةةمجمةةمأ وةةك صةميةةنحللةةعوةيبةةكةأمت علبةة بةة قةةككةمةة تلةةىاقامئ ةةلم بةةى

أمةةةجمملوةة ةوةةملالبح ةةجيب سةة ةةلةةجنةةع ةة أبةةة مةةلمبجسةةلل  ةدةةي تلةةىأهةةف

ةةةصممةةجاال ممةةلمم مةةكاإ بةةىوةةل جي  العيةةكاةم  ةة يةةكةعبةة تلةةىمسةةيج  الاةيبةة 

. للمالمكي ةعمعالملفالبيأربتالبح جيأ  ظفلبيجاإب اةافحيل  

لبةةنالبح ةةجيكيةا ةةلمبيةةجاإمةةمالوةةمجيلةةعةةةصلمسةة أعةةثاء  ة ةةتة ة ةة الوةةمجي 

بةةيمالمةةكفةالنةةثفةالةدةةنةالجرةةلءةالحممةة أمةةلال عةةلءةلةةكمةةلمةيةة ملةة إةقةةك

 دةة اب ةة أميحةةبنةيةة مةةلقةةلفمةةمهعةةلءةمةةلأم ضةةعتمةهبةة البح ةةجيةةةص

ةةةة ةةةةصبنةةةكاك لجبةةةلتلةةةىالوةةةلمةبالدةةةي  ح ةةةىوةةةكالجحةةةلفتلةةةىحلضةةةجاالل 

5اللبيلء.اامجاءرمتلى







وموضوعاته   شعر البحتري 

ل بةةى البح ةةجيممل ةة إجةيمةة المسةة ة بةةيمالوةةمجاءالمةةجبوةلةةكمةةلمماابمةةإ اح ةةفا

البنةة المجبيةة ةةاسةةعالرللةةة وةوةة كهلةة كيةا ةة المبيةةجةحملسةة  بةةبلعوةمةةلمضةةبيمإل

ةةةصقةا ةةكالبنةة المجبيةة ةال حةةةةالمةةجةضوممةةلعمةةفأوةةملجنسةةبيم إمةةمالميةةةب

 وةمل ةةت ةدةةنقدةةلئكنب   ةةلس سةةفالةةبهبوال ةةصقةةك لةةعةةةصالمةةجةضأةالللةيةة

 
ن.9الدةلصوألبلجالبح جيوديح 5  .ب دجد
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أبةةةالمةة ء ئفه ة ةةةأحةةكأوةةمجر رةة ةةةص دةةجنمةةعالم  بةةصةأبةةص مةةلموة  ةةكملسةة 

الممةةجي ةةمأيأ ةةمأوةةمجاوقةةلف:الم  بةةصةأبةةة مةةلمحميمةةلمت دمةةلالوةةل جالبح ةةجيو

مةةةملن ةةة الوةةةمجي بكةيةةة ال ث ةةة ةةةةصوةةةمجنوةلةةةمي ةةة رجتقبللدةةةبن الللجعيةةة 

الحضةةلجاالعكيةةكا.ةقةةكأمرةةجمةةم لبيةةكالممةةل صاللكيمةة ليظيةةلمةةعال عكيةةكةةةصالممةةل ص

ةالةةةكققتوة ةةةجن  ةةة ال ثامةةة الوةةةكيكبممةةةةكالوةةةمجةبةةة  جاللدةةةيكاالمجبيةةة 

اادةةيب ةي ميةةثوةةمجنبعملليةة البيةةظةحسةةمال يةةلجنةال دةةجنالحسةةمةةةصال يةةلج

6المبكل.يلل بحةجنةقةاةي ةوكاسبم ةلالة  ةل

 7:أهماللدلئصال ص مياثب لومجنةأسبةب ةصالم لب 

لةةمي ةة رجوةةمجنبمةةلةجكهمةةمدةةبنلتللجعيةة مةةعالحضةةلجاالعكيةةكاةةةصبلةةع .1

الةقت.

مرجةصوةةمجنمةةم لبيةةكممةةل صاللةةكملءةةةصالبيةةظولمةةممةةع عكيةةكةةةصالةةكققتأ .2

ةالممل ص.

ال ثمهب مااللديكاااديب كةمأمي حجن   ل. .3

4.  ال يلجنعملفااليلظالبيملمالول جي لم 

 ةاالسبعةم ل   ق .5

6. 

حسما  للءالبحةجةاللةاةصةصمل بنقدلئكن. .7

 مقالليلفةاإلمرلجممالدةجالبكيم . .8

اإليعلثةاقب ملك مالوجفةال اةيف. .9

المبللنةة ةةةص حجيةةعالمةدةةةنةةةصأوةةملجالةدةةنح ةةىيبمةةثالحيةةلا .10

ةي ل

 
ن.11ةالبح جيوديح اآلمكيوالمةاث  بيمومجأبص ملم6  .ب دجد
 .96-2/95أمللصالمج ضى7
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مل ةةتة ةةةمالبح ةةجيالوةةمجي م ةة رجابمبمةةلتابةةص مةةلمةعةةلءوةةمجالبح ةةجي

إةمةةلم إ ةةببل سةة  إجوةةيقالمبةةلجاةاضةة الدةةةجاقةةةيال سةةيجةدةةيحلإماجبةةل

ةجيكاإبيمومجاء دجن.

-اغراض شعر البحتري كاالتي :

والهجاء  أوال : المديح

مةةة ال ةةةصسةةةياجت بةةةىوةةةمجوةةةمجاءالمدةةةجالمةةةكي مةةةمالمةضةةةة لتاللكي

المبلسةةصةهةةةةةةصقدةةلئكهمالمكحيةة بةأسةةبةبقةةكيم.يبةةكأبةةللنثفال لبيةةكيأة

بللةدةةنورةةمي  لبةةةمتلةةىالممةةكةفةا ا قةةلمةةم ةة رجالوةةل جببيئ ةة ةانيةةلم

الابيمةة  بيةة وةلةةكوةةنفوةةمجناالمةةكفاة ةةلهالوةةل جحيل ةة يمةةكفالملبيةةلء

لم ةمةةفتلةةىالمم ضةةكةةثجائ ةةمةةق  ةةموةقةةلكهموةمةةلمال ةةلاقالمبلسةةييمومةةما

الجسةةمصلبكةلةة المبلسةةي الموةةيكب  مةةلفجعلل ةةلةمةةمكجتدةة ل  المةةكي  بةةى

البح ةةجيمةةمليةةجمةةلكيةوةةمب  ب ممةةلءالجةةةلنوةلةةكمةةلمبمةةضالوةةمجاءي وةةكةم

ضةةةمرم  ةةلمةةكائح مةيبلةهةةلةيلبضةةةمرم  ةةللي وةةكةهلرل يةة لممةةكةفعكيةةكةيلب

مةةمعكيةةكةهةةبامةةلعمةةفالبح ةةجييدةةجفأمالمةةكي هةةةضةةجبلمةةمضةةجةب

المةةببةلمةةفأمرةةجمظةةلهجالر ةةلءال ةةصاسةة  رجتبله مةةلمالبح ةةجيهةةصممةةل ص

المةةةجمةالعةةةةكةعةةةلءتدةةةةجنم ثمةةة ل ةةةبنالممةةةل صوةدةةةةجالوةةةل جيةةةك

ل ةةتةيةة الممةةكةف ح ةةة بةةىالبسةةل يمح ةةةايةةثكاكممةة سةةمةنتلةةىالمحةةكوةم

ال سةةةلمصوةسةةةملنالمبيةةةلءوةيبةةةكةمةةةبلعأمهةةةبنالدةةةةجاالوةةةمجي وقةةةكأ عبةةةت

8.الول جوة ل  بي ليلبب ل بىةعةنمل بي ةبدةجم مككا

9حيثقلف:

كام بىأيكيالميلاةولسع
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 ممف كةصالم ةضجيب

کللبكجأةجاةصالمبةةضةءن

البمب السلجيمعكقجيب

ةيمضةةصالوةةل جم لةةبامةةمالظةةةاهجالابيميةة ممةةلكقمةضةةة يللممةةل صالمةةجم

ةالعةةةكةالماةةلءوةللوةةمقال ةةصيمةةمضةةة هل وةةب  مةةلم يةةقالمةةجيمالةةبييمةةم

دةةلم صيمةةكةةةصمةةج10عةةةكنالبجيةة  لمةة ةهةةبندةةةجاألةةج لمةةجمالممةةكةف:

اليع

ةفيكام   لبناا ةاء

ة ةيماصعثقةير ص بي 

رميماص بىالر لءعثاء

ةمبلعالسحلبليقيمماف

أجضةب ح ىيممالسملء

ةعجاعةكنجسي لعةكاف

ليثممللي ةعلءأسةاء

أيأمعةةةكالممةةكةفلبييةة المةةلءالسةةملءةعةةةكنمسةةلةيللعةةةكالنيةةثوةيميةةك

 عةةكالسةةينوةالنيةةثةالبيةةثم عسةةكاعميمةةلهةةبناليمةةجابدةةةجاألةةج بحيةةث

ةص يقالممكةف

مللسينةصتلملكنةالنيثةص

11تجهلم وةالبيثةصتقكام ل
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ممةةليةةجبادةةةجاالممةةكةفبةةللظةاهجالابيميةة ة  ةةلعحةةلقتألةةج  لةةةم بةةى

حلمةةفالدةةةجاالمجمبةة ال ةةصهةةصبللبكاهةة أمرةةجدةةيلللةأبةةكل مةي ةةلةأعمةةف

 ثيي ةةلةأةقةةعةةةصالةة يقةأجهةةنلبةةبة لمةةلةي ةةلمةةمال ةةكالفةال مةةلثعبحيةةث

ل  ةةلقضال ةةصهةةة حةةقةي ةةلأ يةةلقالحيةةلامةةمالظةةةاهجالابيميةة ال ةةص ةهمةةعبل

عمللسمة يقالممكةف:

ا ظجتلىةرلجن  كالب ی

  ظجتلىةرلجليثةص وب

ةيبةة الوةةل ج بةةىهةةبناليمةةجاتبةةجاثالعةا ب ةةلةموةةيل ةةممحلسةة  لبدةةةجارل يةة 

ةيوةةب مةةجمالممةةكةفبمبةبةة   ةةجال يةةفوةبلةةعةةةصمةةكفاليضةةفبةةمتسةةمل يفقةةلئ 

:12

ةمبلعأ تالبحجرم مةمةص

کجمالمبةب م وب لبلل يب 

ممةةلأممةةمأعمةةفالدةةيلتالم ثمةة لدةةي المةةجم بةةعالدةةةجاال ةةصعمةةفةي ةةل

الوةةل جيةةكالممةةكةف ح ةةة بةةىالبلئسةةيمةالمح ةةلعيمح ةةةايةةثكاكممةة سةةمةنتلةةى

 المحكحيثيلةف:

   يسمةبمنالملةيمحل ي 

  13  مصوةاجنتلىالمبيلءاملف

ل يسةةي ة مةةلثعالدةةةةجةدةةيلتالممةةكةف.ةبمةةكمةةف بةةةعالعةةةقتاليمجيةة ةا

ةاالةةةةامبدةةةيلتالممةةةكةفمةةةممةةةجمة ةةةثامةةةعأ بةةةىقمةةةمالمعةةةكةالوةةةعل  و

ةدةةةجن ةةلجاومسةةل  يةةجالنبةةجاءمةةمأ ةةللصالسةةملءة ةةلجابةةكجايضةةصءةةةص

أحوةةةةلءالبيةةةةفوةمةةةةلمااسةةةةاةجاال ةةةةصأكجمةةةةتاا ةةةةكاءةق ةةةةجهمةاالةةةة  
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ةظيي  ةةلالوةةمبي ةاللدةةلفال ةةص سةةب لتلةةىممكةحةة ةحةةلةظةةةصدةةةجن بةةى

ةقكج ةة  بةةىال يةة مبللدةةينقدةةكالمبللنةة  بةةىقةةكجمةةل سةةم بةة الق ةة البنةيةة 

البيل يةة .اةمةةفممةةكةفبلل سةةب تليةة ةقةةتت وةةلكاللدةةيكاةيةة هةةةالبحةةجالةةبييمةةب

 بلبةة وةليةةجنالسةةةاقصال ةةصق نةةةصةي ةةلأجعةةفالبمةةةضا.ةللمبللنةة مل ةةت

دةةيلتالممةةكةفةلدةةلل ل جوةم ةةكمل حةةكر ل ةةم  دةةجاأسلسةةيلةةةصمةةكي الوةة

أمةةك لبدةةةجم ثمةة ل ةةلوةقسةةيمل بةةعال ةةصاج باةةتبمظةةلهجالمةةجمةالعةةةك

   ةالوعل  و بعالدةجال صأةدحت مديلتالممكةفة بجت   ل.

ال عةةلءةمةةلمالبح ةةجيمريةةجالمةةكفمريةةجال عةةلءوةلمةةمالةةجةااةال لةةلكامةةل ةةم

الةةةبيم لدةةةجةنةالةةةبيمأ ةةةةابمةةةكنم يلةةةةم بةةةىأ ةةة مةةةلمضةةةمينالحةةةظمةةةم

ال عةةلءوةأماب ةة أبةةلالنةةةثلمةةلجأ تعمةةللال ةةلق بةةىالنةةضمةةمةةةمأبيةة 

 قةةكبهةةبال عةةلئصأجاكأميةةكاةع ةةمأبيةة وةةةث مأمال عةةلءالعيةةكمةةموةةمجأبيةة

ا ةضةةللوةبلةةعأ ةة حةةيمحضةةجنالمةةةتك ةةلاب ةة ةقةةلفلةة : ت ةةصقةةكهعةةةتمريةةجإ

مةةمال ةةلقوةلةةج هةةباال عةةلءةةةظ صهعةةةتالةةيظمةةملةةلظ صةقةةكوةةييتلب ةةصو

ةا لضةةتاآلمحةةةلع صمةةةمهةةةبااليةةةموةأ ةةلم دةةةجن ةةةمهةةةبنالةةةك يلوةلب ةةةلق

  14.جهباال علء.أ للبيةجر مةبل همالليجةالوجوة  لأللن بيعو

  :الوصف  -ثانيا :

ةةةصوةةمجالبح ةةجيلمسةة ة يةةا عمبةةتم ةة ةاحةةكإامةةمأوةة جةأهةةمالوةةمجاءالمةةجبو

ةقةةك  ةا ةةتالمةاضةةيعال ةةصاجق ةةلةةةصأوةةملجنةمةةلمأمرجهةةلالمةةكي الةةبيانةةى

 بةةىكيةا ةة وبلإلضةةلة تلةةىال عةةلءةالجرةةلءب سةةب قبيبةة وةلةة أوةةملجةةةصالم ةةلب

ثبةة وةلةةكمةةلمةاق  ةة باجةاليلةةجةالنةةثفةالحممةة ةالةدةةنوةهةةةأوةة جمةةل ميةةا

اللدةةةجةااب يةة الممجا يةة ةمةةم ا ببةة إم حجمةة وةدةةنه يجسةةمبمبمل ةة دةةةجإ

أوةة جقدةةلئكالةدةةن  ةةكنهةةصاللدةةيكاال ةةصيدةةنب ةةلتيةةةاممسةةج ةالجبيةةعو

الابيمةةة هبوةةة ىمبلهع ةةةلوةجلةةةمأ ةةةا لةةةميب مةةةجتقاللب يةةةفوبةةةفمل ةةةتةةدةةةنه
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ممةةمجةةةعبلةةعالةدةةنتلةةىكجعةة  لليةة  قدةةلئكنةةةصبلةةع لبيكيةة وتقأ ةة  ممةةد

مةةماادةةلل ةال يةةة وةاسةة اللأميب مةةجاجيلةة عكيةةكاةةةصالةدةةن لةةةم بةةى

ال يةةلج يلدةةيفمحسةسةة اجييةة مةةمأعةةف وةةميفلةحةة ة يةة م  لسةةل و ةةبهف

الحيةةلاةالحجمةة  ةةةصقدةةلئكنالةدةةيي مضةةييإلل ةةلاللةةلجببل سةةعلم لوةمةةلميبةةثأ

  15مةسيللنالومجي الجائم .

مرةةةجتاا ةةةةالالةدةةةيي لبدةةةةجالوةةةمجي الةةةةاجكاةةةةصكيةةةةامالبح ةةةجيوةهةةةة

مةةةبهبسةةةلجةيةةة  بةةةىوةةةجسةةةلبلي مةةةمالوةةةمجاءحيةةةثيسةةة نفةي ةةةلتممل ل ةةة 

  لةةفالكقلةة تلةةىالم بلةةصبوةةمفال مبيجيةة ل عسةةيكةاقمةة أةم ظةةجبوةةمفيلةةجبةيةة

عمةةةللصمةةةم لحيةةة ال دةةةةيجةالبنةةة المةظيةةة واعةةةفبلةةةعة بةةةىلةةةجاجممظةةةم

وةةمجاء دةةجن. عةةكنيمةةةفتلةةى بلجيةة البنةة وة بةةىالةة  نة  ةةةلأسةةلليب

م بدةةةجاالوةةمجي وليدةةفمةةلحةةكسةةحجيجدةةممرةةن ةظيي ةةلل  يئةة عةةةوةةمجي

سةة ةاهلالمةة لةناإللبةةلجيتلةةىمسةة ة الم بلةةصوباجيلةة يةة  ضبللدةةةجامةةمم

عكيكتيحلئص.

ب ةةلءا بةةىهةةباةقي ةةل بةةىمعمة ةة مةةمالدةةةجال ةةص ثلةةجب ةةلقدةةلئكنو حةةلةف 

تللةةةلءبمةةةضالضةةةةء بي ةةةلبللوةةةجفةال حبيةةةفقلدةةةكيممةةةمةجاءبلةةةع مبيةةةك

الاجيةةقتلةةىة م ةةلوا ا قةةلممةةل حمبةة ةةةصايل  ةةلمةةمممةةلمم مةةككاوةقةةكال بيةةت

ةملمممابجثهلدةجاالةديي مممةضةلآللجو

 :الطبيعة

 ةةةاةجتلببح ةةجيالابيمةة المحسةسةة ةةةصمةا ةة بمةةفمةةلةي ةةلتضةةلة لبابيمةة اب

ةالم وةةةةمتالحضةةةةلجي المجيلةةةة وةمةةةةلممةةةةمةالمملبةةةةكةالم ةةةةلئقباتاللدةةةةةج

الابيمةةصأمي ةة رجب ةةبنالابيمةة وةيلةةةمبةدةةنمةةلةي ةةلمةةمجيةةلضةم  ثهةةلت

الوةةةل جوةموةةةلج  م  ةةة وةم ةةةة  دةةةةجا  وةأ  ةةةلج.اةللابيمةةة ميةةةكامليةةةلف

ةقةةكوةةلة  لاإل سةةلما.ةحةةيم اةةف بةةىالمدةةجالمبلسةةص عةةكالمبلسةةييمقةةكألمةةةا
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ةملوةةةةاةةةةصهةةةبنالابيمةةة العميبةةة ي ممةةةةمبةةةللثهجةال ةةةةجبللبسةةةل يمةالجيةةةلض

ةي ظةةةجةمتلةةةىالسةةةملءةأة م ةةةلوةاا  ةةةلجةالبةةةجعةاللدةةةةجالموةةةيكاةالسةةةيمو

المةةيهالعكيةةكاةمل ةةتحيةةلا ل مةة م جةةة لبمريةةجمةةمابلةةلتاامةة وةمجاةةةق

16ةبهبومجاءهباالمدجمباهببميكاةصةدنهباالمةم.

ةالبح ةةةجيةهةةةةالمةةةكافالمعيةةةكةالةدةةةلنالمبةةةكلا ةةةلهي ةةةثلتلةةةىالعمةةةلفو

جةائةةعالدةةةجةبةةكائعالموةةلهكيجقب ةةلحي ةةلةي ةةيمةةةصةمةةلكنةتمكائةة ويل ةة ص

ةاه ةةةثاثاتبرلقةةببدةةةجنةاةةةجاب لةةةةببدةةيج  وةي جعم ةةةلأحلسةةيقةموةةةل ج

جةحيةة ا.ةلةةكوةةننبللابيمةة ة  مب ةةلة  بةةعمظةةلهجعملل ةةلوةمةةفبلةةعهيةة لةة أم

يمةةةموةةل جالابيمةة ةلةةكأةةةلضةةةصةدةةي لوةمرةةجتقدةةلئكنالوةةمجي ال ةةص

  ةةثاحمةي ةةلال وةةبي لتةاقسةة ملجاتال ةةص دةةةج بةةعةدةةنةي ةةلمظلهجهةةلو

الموةةلهكةلةةبامل ةةتالجيةةلضةالبسةةل يمأعمةةفالم ةةلظجتلةةىقببةة :ةلمةةفقدةةيك  

الم ةمةةةفب حةةةكقدةةةةجنهةةةصمةةةمأجةلال ةةةصةدةةةنةي ةةةلالبجمةةة ال ةةةصأقلم ةةةل

17اللدلئكال ص حبتةي لبجا   .

ةمل تة   لب لظجيمةةي ليلةف:

أ البجم الحس لءج ي  ليلممج

ةاآل سلتتباقحتمنل ي ل

بحسب لأ  لةصةدفج ب  ل

 مكةاحكاةالبحجرل ي ل

ملبلفكعب مللنيجي  لةس ل

ةصالحسماةجاةأاةاجا بلهي ل

سبيملمالبيمةلةاعمم م
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تبكا  لة كقةاةصممل ي ل

ةبة مجب لببليق م جض

ة وبي لقللتهصالدجف مري 

ةيح ةةلعأيالوةةل جةةةصةدةةي تلةةىةا ةة بهةةمةقةةةاةةةصالم حظةة لةةجباالدةةب 

بةةةيمااوةةةيلءةموةةةنالم قةةةلتاللييةةة بةةةيم  لدةةةجهلوةهةةةصاجيلةةة يسةةةبم ل

حجميةةة حيةةة لم ظةةةج18البح ةةةجيةةةةصقدةةةيك  هةةةبنوة عةةةكنيدةةةةجل ةةةلدةةةةجا

ابيمةةصلبجمةة أميةةجالمةة م يمالم ةمبةةةال ةةصيوةةمب لبج لي ةة ح ةةىم   ةةلدةة مت

ب يكيمجكا

العةةموةيةةكلفمجةهةةلةةةصجةلببلةةيقأممةةجتب ةةلة  ةةكاةعةي ةةلالميةةلن ةةكاةمل.

يةةفةةةصميةةكامسةةبلق لوة  مةةةع مةةةعاليضةة ةتمهاةةفالنيةةثأجسةةفاللکعمةةةف

كممةة ح ل ةة ةي ةةلوأمةةل عةةةمالبيةةفةقمةةجالسةةملءةحسةةب لال ةة جع ةال ةةجاقص بةةى

جقيةةقةع  ةةلو  جعحةةلة جاقدةةليعمةةفم  ةةلسةةملء بةةلهصالسةةملءةةي ةةليلةةةف

  دبةي لةةةكالملءممعب أيضل:

مللليفللجع ممحبفمعجي ل

م  ملاليض البيضلءسلئب 

ممالسبلئع عجيةصمعلجي ل

تبا ب  لالضبلأبكتل لحبکل

مرفالعةاوممدلةقحةاوي ل

جة قالومقأحيل ليضلحم ل

ةجيقالنيثأحيل ليبلمي ل

تباال عةم جاءتةصعةا ب ل
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لي حسبتملءجمبتةي ل

مم ةةكةةةصأسةةيب لةالب ةةةالمم ةةكممةةليدةةنالسةةمعالمحدةةةجةةةصالبجمةة ةالدةةحمال

أ للي ةةلة مرةةلفالةةكلييمالةةبيمةةلممللمةةلل ةةلةالبسةةل يمةالجيةةلضال ةةص حةةنبمةةل

قيببةةنالسةةمعةااثهةةلجال ةةص وةةب جيةةهالاةةلةةقةةةص بةي  ةةلالمعيبةة ةةةصقةلةة 

19المحدةجللي  ل

البمكملبيمقلدي لةكا ي ل

يمممةي لب ةسلامع ح 

عةلةاةي لمللايج  لضةص

ل مدحمجحيبةصأسلةب ل

تباا لاامةب ةةصأ للي ل

دةجاتلىدةجاالكلييمي  س ل

م  ا ثةاءبمي ي يةاثي ل

محيةة بجيلضق ثاف جی

جيهالاةاةيق حمي ةيحمي ل

مملأبكلةصةدنالجبيعةصأحسم دةيج:'

أ لعالجبيعالابقيل لفضلحمل

أمي مبملممالحسمح یگلك

ةقك ب ال ةجةثةصلبقالكعی

أةائفةجكکمبلامق ةمل

 
.1/9وةوجفكيةامالحملس لبمجثةقص141وةااكبةة ة  إلسمل يف201ا ظج:الومجالمجبصبيمالعمةكةال اةجلبميجاةي19
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يي ل لبجكال ك ةم   

20يبثحكيرلملمبلامقمم مل

ةيةةصهةةبنالملاة ةة تمدةة اللةةةفة ةةص مةةةبعةاضةة لبكقلةة  بةةىمةةلي م ةةعبةة 

البح ةةجيمةةمتبةةكالوحيةةث بمةةقةي ةةلعةا ةةبمل بيةة و وةة جعمب ةةلةةةص  سةةيقب يةة 

العمةةلفوة ةةصدةةةجامعسةةكالبجبيةةعةل  ةة م حجمةة وحيةةثحةةةفهةةباالعمةةلكالةةبيق

مةةمة ةةىةةةصجيمةةلمالوةةبلبي اةةقةقيسةةمعتلةةىم حةةجعوةلةةميةةجأجةلةقأعمةةف

 مبةة نالحجمةة ة ابمةة اقب سةةلم وةلبوةةل جةةةصةدةةنالماةةجدةةةجبكيمةة كقيلةة 

ال دةةةةيجوة  ةةةلعالماةةةجالجقيةةةقالةةةبييةةة  صلةةةي ةي ةةةكيااجضةالثهةةةجةهةةةة

21ال ك .

ةعةةلءالةدةةن  ةةكالوةةل جمةةمحضةةةجنالمبلوةةجةالموةةلهكاالم   يةة لةةباام ةةلثت

أةدةةلة بمرةةجاال يلدةةيفوةلمةةفةيمةةلسةةعفمةةم مةةلبعقبيبةة مل ةةلجامةةلين ةةصاإلاللةة 

ةال يدةةيفوةالبلحةةثةةةصكيةةةامالبح ةةجييلةةن بةةى مةةلبع كيةةكاةةةصهةةباالمعةةلفو

لمبلسةةي ال ةةصمل ةةت لةةلم بةةىةبلةةعمةةملةة فةدةةي الجبيةةعةالجيةةلضةاللدةةةجا

ضةةيلناا  ةةلجوةمةةلأمرةةجمةةلمةةلمةدةةي ليعةةجي  ةةكالوةةل جم مئةةل بةةى وةةبي 

ال  ةةجبللسةةين بةةىالةةجلممةةمأمالدةةةجاماجةحةة تقأمالوةةل جيضةةيص بي ةةل

رةبةةلعكيةةكامسةة مي لبللبيظةة الم  ةسةة ةالحةةجقالم ئةةملمةةليحسةة  ةب لةةجأمةةلقللةة ةةةص

ممكةح اللبيي المم ثقلئ :22دجال  جةاديلق

قدج ملمفحس  ةصقبم 

بيضلءةاسا لبحجمحك 

قكج   لكيجليجميجا

ةب ي  بيلمليجمويق

 
.1483/3الكيةام–البح جي20
 .55ا ظج:ألبلجالبح جيلبدةلص21
جلبميجاةي22  .99ا ظج:الومجالمجبصبيمالعمةكةال اةد
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ةةدبتممالعميجيةبي  

بلل  جيحمفممع ةبالل ك 

  جم  ملةصحعجا  

تةج كم مالدلجمالم  لق

ألحل يلليجالةج بمسيب 

بلب الم كةقةامككةدةف 

ةظباببنتب البكيعةظ مل

23أ ثلتكعب ةصة لءالعةسق

 الفخر  -ثالثا :

لببح ةةجيبضةةل  عيةةكاةةةصهةةبااليةةموةقةةك ةةةاةجلةة  ةةلم مجئيسةةيلمهيئةةللةة ال ةة لق

ةاةةةفالبةةللةةةصاليلةةجأةل مةةل:ا  مةةل نالرلبةةتتلةةىةاحةةكامةةمأ ظةةماللبلئةةفالمجبيةة 

 ةةلفمةةمةيةةلتال لةةكيجةاإللةة فةالوةة جامةةليسةة حقوةهةةصاةةصءوةرل ي مةةلأ ةة 

بحيل ةة ب عةةلفالوةةمجاءة م ةةعةأدةةلبمةةماللاةةةاةال ةةكجاأقدةةىمةةليامةة تليةة 

مةةلكيةمم ةةةياةقةةكمم  ةة وةةل جي  مةةمهةةباال عةةلفال لئةةفوةمةةمه ةةلمةةلملةة أم

 بةةةى بةلةةة ةأمييلةةةجب ةةةكةق بلجي ةةة بجةائةةةعالوةةةمجاوةمريةةةجامةةةل ةةةج يةةةكف

لبح جييي لجب ل ةأسج  ةقبيب .ا

أبيةة اةةصءةيةةكةجهةةبااليلةةجحةةةفالوةةعل  ةالمةةجمةالمةةجةءاةال عةةكاةالحبةةمةةةص

ة عةةكةةةصقدةةلئكنهةةبنال ةةص وةةب تلةةىحةةكمبيةةجالمةةكف مةةعالجةلةةاللةةكجاةال ةاضةةع

مسةةلجادةةةجاة يةة  وةةمجالم بلةةصبلةةةاةوةة لم  وةةيج  ابح ةةجاال ةةصمةةلموةةل ج ل

:24أمعلكهللوجيأ  م لةجاةمصك لئمممليج 

 
.1483/3الكيةام–البح جي23
 .34-1/33كيةامالبح جي24
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تمقةمصقةمالوجينقكيمل

ةحكيرلوأبةاةعكةكا

بهبتاصءسبلبي المج

ك بىالمللميموب سلةعةكا

ةظباالمحفعلءعلءةاسيةق

ةتباال لعرلجرلجةاأسةكا

لبيمالبمج   مةااحلكي

ثتباحكثالحكيكالحكيكا

بللليجةالوجمموجي عثةم

جيكالكهجمة كاةة يكا

ييجعةمالة صوتباملأرلجاف

ضجبمممدمتالحكيكدميكا

بةعةن موصالسيةنضيلء

 25ةسيةن موصالةعةنةقةك

ةهمةةبا ةةج أمالبح ةةجيقةةكأبةةجثالمةسةةيلىالبيظيةة بمبمةةلتيظ ةةج  للم ةةلالةةكالبص

عةةةةكةاليةةة قومللببةةة مةةةلبةةةيمةةةةصسةةةيل الابةةةل بلل  ةةةلقضوبةةةيمالليةةةجةالوةةةجةال

الدةةةكجةالمعةةةثبللموةةةن ةةةمعمةةةللدةةةي صالمةةةجمةالوةةةعل  وةال ةةةلجالبح ةةةجي

المةضةةةلوةالممةةةجةنللدةةيك  هةةبنالللةيةة اللةيةةة اليلمةة ال ةةص   لسةةةبةوةةمة 

أيضةةةلأمحةةةجنالةةةكافيمرةةةجةةةةصلةةةجضاليلةةةجةهةةةةالنةةةجضالظةةةلهجةالمبلوةةةج

جاب مةةليعةةيهبةة دةةكجنمةةمقةةةااق  ةةثاثلبلدةةيكاوةتممل ةةلمةةمالوةةل جةةةصاإل ةة

 
.4/2415الكيةام25
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بلةمةةة يضةةةينتلةةةىقةةةةاالةةةجةيألةةةناإلاةةة  لمةةةل  كيةةة مةةةموةةةمة ة دةةةمك

 26دة ص.

 الرثاء    -رابعا :

 ةةجنالمةةجبالجرةةلءم ةةبالمدةةجالعةةلهبصوتبمل ةةتال سةةلءةالجعةةلفعميمةةلي ةةكبةم

مةةل ةايليةةةم بةةىقبةةةجهممر يةةيم بةةىلدةةلل ممس سةةليمللبةةةجهمالمةةلءالمةةة یکمةةل

ةااماةةلجوةهةةةالجرةةلءهةةةاليةةمالمةة ثملبمةةكي وبةةفيمةةلكيمةةةمالمةةكي با ةة م لةةةق

أيةليةةةك مةةةكاكللدةةةلل – ةةةم ةةةللمااحيةةةلءتلةةةى ةةةللماامةةةةاتوةجرةةةلءاليليةةةك

مع مةةعحسةةبم ثل ةة مةةمقةمةة ة سةةعيفالم لقبةة وةتظ ةةلجأرةةجةلةةكنةةةصال ةةلقةال

للدةة ةالمع مةةع لمةة وةمةةلثافالةةثممي لةةكمب ةةلح ةةى ب لةةصبللمدةةجالمبلسةةصو

 دةةجالجقةةصاليمةةجيةال ممةةقةةةصااحلسةةيقةالموةةل جوةقةةك يةة مالوةةمجاءةةةص

مةضةةةلالجرةةلء بمةةلل وةةلبعالم قةةلتاقع مل يةة ةةةصبلةةعالمدةةجة ةاةةكدةة هم

تقجرةةةنجرةةلءحةةلجا ظةةيمتلبييةة أةةثيةةجأةقلئةةكأةمةةعأةلةةصاامةةجوتبلةةميمةة

27مبجثيمل فقدلئكهممفململمي حبىب اليليكةصحيل  مممحلسم.

ةهةةمبةةبلعقيل بيةةةمةةةصمةةجائي ممريةةجا ةةمالعةةلهبييموبيةةكأمه ةةلعتاةةلجاعكيةةكا

جرةةلءالمةةكمظ جة حةةجعةيةة الجرةةلءبميةةكا ةةمالوةةلةصاآلكميةةيمة م ةةصبةة مةةلمةةلم

أةالممةةلموةهةةباتاةةلجعكيةةك حةةجعةيةة هةةبااليةةمةةةصالمدةةجالمبلسةةصاسةةبلب  مبةةق

بلل لبةة الحضةةلجي وةيسةةعفالبح ةةجيةةةصمرةةفهةةبناللدةةلئك ةااةةنالحةةثمةاالةةمو

ممةةليسةةعفمةةلام ةةلثبةة المجرةةص.مةةمدةةيلتحميةةكاوة ةةةيعمةةعةةةصجرلئةة بةةيمالبمةةلء

 اة سعيفديلتالمجرصالحميك

 

 

 

 
.5/3094ا ظجة جقاالةامةاادبلغةصكيةامالبح جي26
 .365ص-1975بيجةت–تسمل يف ثالكيمةصاقكبالمبلسصاالج ي ةاليماكاجال  ض المجبي 27
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 الثاني  المبحث 

 الصورة الشعرية عند البحتري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 التشبيه   -اوالً :

يعد التشبيه من المجاز ألنَّه يعتمد على عقد الصلة بين شيئين أو أشياء ال يمكن أن تفسر على  

، ففي التشبيه يتجاوز المبدع الواقع ليعبر عن الخيال  (28)الحقيقة ألنَّها لو فسرت كذلك ألصبح كذبا  

 الذي نعده عدسة التصوير الذهبية. 

الغيين القدامى، ال ريب فهو أكثر استعماال في  وقد لقي هذا العنصر عناية كبيرة من لدن الب

كالم العرب، وقد جعلوه أبين دليل على الشاعرية ومقياسا تعرف به البالغة  "وفيه تكون الفطنة  

 (.29) والبراعة" 

المالحظة   وهي  خارجية،  أو  زاوية سطحية  من  إليه  ينظر  أن  يمكن  التشبيه  في  والتماثل 

الشكلية لما بين الطرفين من عالقة، إال أنَّ هناك زاوية أخرى بدأت الدراسات الحديثة تدعو إلى أن  

م  ينظر التشبيه من خاللها حيث التغلغل في أعماق الصورة ومحاولة استشراق آفاق النفس التي ترو

حين قال: "    رجاء عيدتقديم رؤية جديدة للموضوع في ضوء هذه العالقة، وهذا ما أكده الدكتور  

وترك البالغيون البحث في التشبيه عن قيمته البالغيـة وانصرفوا إلى تقنيات يفرعون منها تفريعات  

عيب الدراسات  ي  محمد حسن عبد هللا، هذا وقد نجد الدكتور  (30) تعتمد على إحصائيـات غير مجدية "  

القديمة في قوله: "إنَّ الحرص على التشابه الخارجي في بعض صفات الصور لم يكن يواكبه إحساس  

 .(31)بنفس الدرجة من الحرص على داللتها النفسية " 

للتعبير عن   األشياء  بين  بالتماثل  المبدع وإحساسه  ينبعث من رؤية  فني  خلق  إذاً  فالتشبيه 

موقف شعوري خاص أو هو " صورة تجمع بين أشياء متماثلة، وأساس هذا التماثل كامن في النفس  

 .(32) والشعور " 

كيل صوره وفي شعر البحتري كان التشبيه أبرز الوسائل التي عمد إليها الشاعر نفسه في تش

الشعرية، فهو عنده يرتد إلى أعماق الذات، فلم يكن سطحيا ينظر فيه الشاعر إلى ظواهر األشياء  

ويماثل بين أشكالها، ولكنَّه امتزج بمشاعره وتلون بإحساسه، فأنجب صورا معبرة ومؤثرة، وما ذلك  

 إال لصدق التجربة العاطفية التي عانها. 

 
 . 36أحمد مطلوب، فنون البالغة، ص  28
 .    130ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البيان، تحقيق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي، ص   29
 .169رجاء عيد، فلسفة البالغة العربية بين التقنية والتطور، ص  30
 . 148م، ص  1981محمد حسن عبد هللا، الصورة والبناء الشعري، دار المعارف، القاهرة  31
 . 164م ، ص  1980عبد القادر الرباعي، الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، األردن   32
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  هقصائديؤكد التنظيم القائم في  على شعر البحتري،    لوجدانيا  النفعالياجانب التعبير  وطغيان  

من   وهذا أمر طبيعي  شعر الطبيعة  هعندهذا التعبير    وأبرز ما ظهر في،  كاملة في سلكهوالطويلة  ال

كان ال بد أن يظهر هذا  و،  منبج  هو  سط طبيعي أّخاذبيئة بدوية في و  نشأ وترعرع فيقبل شاعر  

ً األثر البيئي في شعره   والبحتري نفسه يفصح عن هذا األثر في نفسه    ،عاطفةً رقيقةً وشعوراً مرهفا

 وشعره بقوله:

 ( 33) في نِعَمٍة أَوَطنتُها َوأَقَمُت في       أَفيائِها فََكأَنَّني في َمنبِجِ 

، األمر الذي  بحتري طبيعة منبج من نفس ال  نزلةشي بوضوح م والصورة في هذا البيت ت إنَّ 

وقد نجح في هذه الصورة في إقامة  ،  لينسبها إلى نعم الممدوح  دى صورها )األفياء( جعله يستعير إح

الشعور الذي    ، وهذا يؤكد بأنَّ فالصلة بين منبج وأفياء صلة وجدانية  ،العالقة الوجدانية بين طرفيها

منبج البلدة العظيمة التي نالت إعجابه وإعجاب كّلِ من دخلها أو عاش وترعرع    بحتريال  يكررتثيره  

ة  ـال غراب، و  في كنفها، إحدى عشر مرة ، فهو يفتخر بها أشد االفتخار، وفي هذا مبالغة كبيرة.   

فياء الطبيعية من منبج لنعم الممدوح، والحالة الشعورية المستوحاة أفي أن يستعير الشاعر صورة  

العالقة الوجدانية بين طرفي الصورة هي أساس التصوير    وهو ما يُدلي بأنَّ   ،من الصورتين واحدة

 االنفعالي. 

ت عنده غالباً ما تجد  المحسوسا  ، لهذا فإنَّ بحتريواحتلت الطبيعة مكاناً بارزاً من وجدان ال

 :قوله ، الحظ نظائرها في صور الطبيعة، على سبيل التصوير االنفعالي الوجداني

َّنَّ اِهتِــزاَزهُ ِللعَطايــا       ِمن قَضيِب األُراَكـِة األُملـودِ   َوَكــأ

 َوَكأَنَّ الُسـؤاَل يَنثُـُر َوردَ الـَرو       ِض في َوجِهِه َوَوردَ الُخـدودِ 

 َوبَديعٍ َكأَنَّهُ الَزهُر الضـــــا       ِحُك في َرونٍَق الَربيعِ الَجديـدِ 

 (34)َكالعَذارى َغَدوَن في الُحلَِل الُصفـ       ِر إِذا ُرحَن في الُخطوِط السوِد      

 ومن قوله كذلك:

 )35(أَراِجعَتي يَداَك بِأَعَوِجّيٍ       َكقَدحِ النَبعِ في الريِش اللُؤاِم 

 
 . 405، ص 1جالديوان،  ،البحتري 33
 . 636، ص 1ج  الديوان، ،البحتري 34
 . 2031، ص  3المصدر نفسه، ج   35
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فقوله: )َكقَدحِ النَبعِ( أراد سهما وشبهه به لمالمسته وضموره، فهذه الصورة انبثقت من أغوار  

 البحتري وامتزجت بأحاسيسه ومشاعره، وكان هذا األمر سببا رئيسيا من أسباب اإلبداع فيها. 

يه  وتعددت أساليب التشبيه عند البحتري، إال أنَّ التشبيه الصريح الذي تذكر فيه أداة التشب

كان الوسيلة الغالبة على تشكيل صوره، ومن المعروف أنَّ كل أداة تؤدي معنى المشابهة بين طرفي  

التشبيه تعد أداة للتشبيه سواء أكانت حرفا أو اسما أو فعال، إال أنَّ البحتري اعتمد أكثر ما اعتمد 

 سعاً كهذا، يقول الشاعر: على )الكاف( و)كأن( من بين أدوات التشبيه كلها لتخدم موضوعاً شاسعاً ووا

هُ       يَبُثُّ َحديثـاً كـاَن أَمِس ُمَكتَّما  يُفَتِّقُها بَـرُد النَـدى فََكأَنَـّ

 َوِمن َشَجٍر َردَّ الَربيُع ِلباُسـهُ       َعلَيِه َكما نَشَّـرَت َوشياً ُمنَمنَما 

  إِذ كاَن ُمحَرماأََحلَّ فَأَبدى ِللعُيـوِن بَشاَشـةً       َوكاَن قَذًى ِللعَينِ 

 (36) َوَرقَّ نَسيُم الريحِ َحتّى َحِسبتَهُ       يَجيُء بِأَنفـاِس األَِحبَّـِة نُعَّما        

 

في أغصانه    الندى يفتّق الورد من أكمامه بعدما كان مستتراً في هذه األبيات يجعل البحتري  

ه موّشى  كأنَّ   يبدواكتسى حلله الخضراء    الذي  الشجر، ويجعل من  ه حديث نُِشر بعد طول كتمانوكأنَّ 

النفوس ولّما كانت العيون    فصل الربيع بحلوله أدخل البهجة والسرور إلى ، فبأبهى الحلل المنمنمة

وهنا أيضاً  ،  ها امتألت غبطة وبشاشة بعدما كان الشتاء لها كالقذىهي نافذة النفس على العالم، فإنَّ 

عورية بين النقيضين: الشتاء والربيع موحياً فيها بموقفه النفسي منهما:  يلجأ البحتري إلى الموازنة الش

 "قذى للعين".  والشتاء بشاشة" الربيع "للعيون 

األحبّة   بأنفاس  شبيهاً  النسيم  يجعل  حيث  األخير،  البيت  في  مداه  االنفعالي  التعبير  ويبلغ 

  المحبوب،)تزاج بين الذات  وفي هذا ام  شخص المحبوب،الفالطبيعة عند البحتري تجد نظائرها في  

عالقة ترابط    (نسيم الريح   المادة المحسوسة)  والموضوع(،  وهو ذو مكانة رفيعة من نفس الشاعر

 ووجدانه.  شاعر وجدانية شعورية هدفها إبالغنا المكانة التي تحتلها الطبيعة من نفس ال

الخيال، يبلغ أعلى مستويات  ، وهو امتزاج وسيلته    والبحتري بهذا المزج بين ذاته والموضوع 
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بما أثاره الربيع من المعاني    ما يفضي وإنَّ   ،  صورةالوهو في الواقع ال يرسم لنا  ،  التعبير االنفعالي 

 . من طلب االنشراح في عيد الطبيعة في نفسه وبما حّركه

وقد امتاز الشاعر في بعض تشبيهاته بقدرته على النفاذ إلى أدق األشياء وتصويرها وذلك  

 ح من مالمح الشاعرية المقتدرة، خذ لك األبيات اآلتية: ملم

 

 ِجئنـاَك نَحِمـُل أَلفاظـاً ُمَدبََّجـةً        َكأَنَّمـا َوشيُها ِمـن يُمنَـِة اليََمـنِ 

ةَ في       يَدي أَبي الفَضِل أَو في نائِِل الَحَسنِ   َكأَنَّهـا َوهَي تَمشـي البُحتُِريَـّ

 ّبِ القَريِض َمعاً       َكحاِمِل العَصِب يُهديـِه إِلى َعـَدنِ نُهدي القَريَض إِلى رَ 

 ( 37) ِمن ُكّلِ َزهـراَء َكالنُـّواِر ُمشِرقَـٍة       أَبقى َعلى الَزَمِن الباقي ِمَن الَزَمنِ  

 

أال ترى أنَّ البحتري يُبَاِلُغ في افتخاره ببحتر المنشأ األصلي والعرق األصيل، أال ترى أنَّه  

في البيت األول األلفاظ المدبجة بوشي اليمن، ثم بالغ فثنى وجعل من هذه األلفاظ كائنا يمشي  يشبه  

كالبحاترة في يدي شخصيات مرموقة، ثم ثلث وجعل هداية القريض كحامل العصب، ثم ربَّع وتباهى  

ليها التاريخ  بالزهور في البيت األخير وجعلها َكالنُّواِر تشرق وتتألأل لتبقى خالدة في الزمن يشهد ع

 ويسجله في صفحاته لألجيال الالحقة. 



 االستعارة  -ثانيا :

القدرة على اإليحاء   لتفوقها في  الشعرية، وذلك  االستعارة من أهم وسائل تشكيل الصورة 

والتخييل، فهي أعمق من التشبيه تصويراً، وأكثف تعبيراً، وتحمل السامع على تخيُّل صورة موحية 

الشاعر العالقات المنطقية أو المألوفة بين األشياء ليخلق عالقات جديدة مبتكرة تثير  يتخطى فيها  

 الدهشة، فيحتفز لها الذهن وتستمتع بها النفس. 

: "ومن  حتى قيل فيهوقد كشف القدامى عن أهميتها، وأََحسُّوا بما لها من قدرة على التخييل، 

الفاضلة الجامعة فيها أنَّها تبرز هذا البيان أبداً في صورة مستجدة تزيد قدره نبالً، وتوجب له بعد  
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الفضل فضال، وإنَّك لتجد في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد وشرف منفرد... ومن خصائصها  

المعاني   الكثير من  تعطيك  بها...أنَّها  تذكر  الجماد حيّاً  التي  بها  لترى  فإنَّك  األلفاظ...  باليسير من 

الخفيَّة بادية جلية ... وإن شئت أرتك   ناطقا، واألعجم فصيحا، واألجسام الخرس مبينة والمعاني 

لطَّفت   العيون ، وإن شئت  العقل كأنَّها قد جسمت حتى رأتها  التي هي من خبايا  اللطيفة  المعاني 

 .(38)روحانية ال تنالها إال الظنون " األوصاف الجسمانية حتى تعود 

من خالل هذا النص يتضح أنَّ االستعارة هي استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعالقة 

المشابهة بين المعنى المنقول عنه وبين المعنى المستعمل فيه، مع قرينة صارفـة عن إرادة المعنى  

 ه. األصلي، فهي ليست إال تشبيهاً مختصراً، لكنها أبلغ من

والنظرة السليمة لهذا االستعارة ينبغي أن تنبع من قيمتها التصويرية المفضية إلى اإليحاء    

بكل ما هو خفي ومبتكر من المعاني والدالالت، وهي بذلك تتجاوز المدى المحدود للغة إلى مدى  

ات أخرى  أوسع وأرحب يند عن التحديد، فالكلمات االستعارية " كالنبت تمتد جذوره بعيدة في مساف

، وذلك ناجم (39)... وفي وسعها إبان تعبيرها من جزء دقيق من العالم أن توحي بامتداد ال ينتهي"  

عن قدرة المبدع على خلق عالقات جديدة بين ألفاظ اللغة ثم تعهدها من قبل، تنفجر فيها الطاقات  

ك يتخلق وجود جديد  الكامنة لتكون قادرة على تصوير المعاني وتجسيد المشاعر واألحاسيس، وبذل 

 للغة من خالل ألفاظ اللغة ذاتها. 

فإنَّه سيزهق روحها، ويفقدها حتما حيويتها   التشبيه،  إلى االستعارة من زاوية  وإذا نظرنا 

وإيحائها، وخصوصيتها وقيمتها وأثرها الكبير، لدى نرى ضـرورة االبتعـاد عن تصنيفها من خالله  

: " االستعارة الوسيلة العظمى  كقول احدهم  نون بها أمثال ذلك  وهذا ما جعل الكثير من الباحثين يؤم

التي يجمع الذهن بواسطتها في الشَّعر أشياء مختلفة لم توجد بينها عالقة من قبل وذلك ألجل التأثير  

في المواقف والدوافع، وينجم هذا التأثير عن جمع هذه األشياء وعن العالقات التي ينشئها الذهن  

 ، ومن أمثلتها في شعر البحتري قوله: (40) بينها" 

 ( 41) أَتاَك الَربيُع الَطلُق يَختاُل ضاِحكاً       ِمَن الُحسِن َحتّى كاَد أَن يَتََكلَّما 

 

الربيع رجالً ممتلئاً حيويةً ونشاطاً، يختال بطلعته البهية ضاحكاً   أنَّ فصل خيّل إلى البحتري 
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 . 150-149، ص 1958، دار مصر، القاهرة، 1، طمصطفى ناصف، الصورة األدبية 39
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بين الذات والموضوع يخيّل إلى البحتري  و  والطبيعة،  وفي لحظة اتحاد صوفي بين الشاعر،  للحياة

   .  يتكلم  فصلالهذا أن 

مثل هذا التصوير االنفعالي الذي ينّم على إشراق نفسه وحبوره يبدأ البحتري وصفه للربيع  فب

بداية، وهي عيد   الفصل  لهذا  يحّدد  أحد  النَوروزُ ثم  الفرسأ،  نبّه    وكأنَّ   ،عياد  الذي  العيد هو  هذا 

 ، الحظ: إلى الحياة الطبيعة 

ما   (42) َوقَد نَبَّهَ النَوروُز في َغلَِس الُدجى       أَوائَِل َورٍد ُكنَّ بِاألَمِس نُوَّ

 

الشتاء  الظلمة، ظلمة  المنير بإشراقه، متولَّد من  بالقوة في هذه إنَّ ،  فالربيع، وهو  ه موجود 

قد استحسن هذا المعنى   بحتريوكأن ال  ،فأخرجه إلى النور فعالً ،  الظلمة إلى أن نبّهه عيد الشمس

 : ، الحظ قولهفجعله مطلع إحدى قصائده

َر       َوما حاَك ِمن َوشيِ الِرياِض الُمنَشَِّر   (43)أَلَم تََر تَغليَس الَربيعِ الُمبَّكِ

 

ما    -غالباً    -المحسوسات عنده    لهذا فإنَّ بحتري،  مكاناً بارزاً من وجدان الإنَّ الطبيعة احتلت  

 مثال ذلك قوله:، وعلى سبيل التصوير االنفعالي الوجداني د نظائرها في صور الطبيعة، تج

 إِذا ما النَدى وافاهُ ُصبحاً تَمايَلَت       أَعاليِه ِمن ُدّرٍ نَثيٍر َوَجوَهـرِ 

رِ   إِذا قابَلَتـهُ الَشمُس َردَّ ِضياَءها       َعلَيها ِصقاُل األُقُحواِن الَمنَّوِ

 (44) َعَطفَتهُ الريــُح قُلُت اِلتِفاتَةٌ       ِلعَلـَوةَ في جاِديِّها الُمتَعَصِفِر  إِذا       

 

فتصبح بالتالي    طابعاً رمزياً من خالل اتحادها بأنا الشاعر،  بحتريوقد تتخذ الطبيعة عند ال 

 : ، ينظر قولهيشاركه همومه ويسهر لها شَّاعرفليل ال ،رمزاً لذاته

 ( 45) أَبيُت َولَيلي في نَصيبيَن ساِهٌر       ِلَهّمٍ َعناني في نَصيبيَن ناِصبُه 

 

وليس الليل وما    بحتري في هذه الصورة تشخيص للّيل وامتزاج به، فالساهر المهموم هو ال

 بين الذات والموضوع. و  سهر الليل إالّ نوع من االمتزاج الشعوري بين وجدان الشاعر والليل،

ففي هذا الفصل تكتسي  ،  صور الطبيعة التي كانت تستثير الشاعر صورة الربيع  ولعّل أجمل

بالحياة فتنجلي عن طبيعة غنّاء زاخرة  أبهى حللها،  لها وتطرب    ،األرض  البحتري  فتشرق نفس 
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 ، كما في قوله:إلشراقها وتمتلئ حبوراً وسروراً 

 (46) فَِاشَرب َعلى َزهِر الِرياِض يَشوبُهُ       َزهُر الُخدوِد َوَزهَرةُ الَصهباِء 

 

ولّما كانت الطبيعة ذات قيمة شعورية  ،  في هذا البيت تمتزج صورة الطبيعة بصورة الخمرة

عند  عند البحتري، يمكننا أن نجد في هذا االمتزاج إشارة إلى ما تمتلكه الخمرة أيضاً من تلك القيمة 

ويدخل عنصر آخر طرفاً ثالثاً في الصورة، فيقّوي الصلة الشعورية بين هذين العنصرين    ،الشاعر

إنَّ  الشاعر،  وذات  الخدود(الموضوعيين  )زهر  المحبوب  صورة  الثالوث    ،ه  هذا  اجتماع  ومن 

ذه وبهذا يكون قد صور لنا ه  ،الموضوعي تتولد الصورة االنفعالية التي يوحي إلينا بها البحتري 

 الصورة أحسن تصويرا، حتى كادت تنطق بالكلمات.

، حمل شحنة إيجابية ترتسم على نفس اإلنسان إشراقاً وبهجةتوهذه الخمرة ذات تأثير نفسّي 

وفي صورة الشوق الضاّل في األحشاء رديف شعوري للصورة ،  وتبعث الشوق  فهي تنسي الهموم،

 النواة، صورة الخمرة بآثارها اإليجابية: 

 (47) هَوةٍ تُنسي الُهموَم َوتَبعَُث الـ       َشوَق الَّذي قَد َضلَّ في األَحشاِء ِمن قَ 

 

ما هي  والقيمة الشعورية التي تمتلكها الخمرة ليست خاصة بجوهرها )آثارها( وحسب، وإنَّ 

دو  ا لونها فيجعلها تبأمَّ   ،قيمة الصقة بشكلها أيضاً، بلونها ورائحتها وحبابها المتناثر على صفحتها 

ا رائحتها فتعيد إلى ذاكرة الشاعر صورة  وأمَّ ،  ها قائمة بغير إناءفي لحظة وجد صوفي كأنَّ   بحتري لل

تَغَنّى بجمالها، وكان لها في نفسه رصيد شعوري بعيد األغوار، وأّما حبابها   الرياض التي طالما 

 ، الحظ قوله: ه الدموع المتناثرة على صفحة خّد الكاعب الحسناءفكأنَّ 

 الُزجاَجةَ لَونُها فََكأَنَّها       في الَكّفِ قائَِمـةٌ بِغَيـِر إِنـاءِ  يُخفي

 َولَها نَسيٌم َكالِرياِض تَنَفََّست       في أَوُجـِه األَرواحِ َواألَنـداءِ 

 ( 48) َوفَواقٌِع ِمثُل الُدموعِ تََردََّدت       في َصحِن َخّدِ الكاِعِب الَحسناِء         

 

حيث ربط بين الخمرة والرياض   إلى البيت األول، بحتري البيتين الثاني والثالث يعيدنا الفي 

ه هذين العنصرين الموضوعيين، ال في الحدود الحسية الحرفية الشكلية،  ا تشبِّ مإنَّ ،  وذات المحبوب

 ا. ما في األبعاد الوجدانية التي يثيرها كّل منهما، وفي القيمة الشعورية التي يمتلكهوإنَّ 
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  ويمهد هذا االتحاد بين الخمرة وذات المحبوب الطريق للشاعر، ليوّحد بينها وبين الساقي 

 ، الحظ قوله: فكالهما ذو فعل واحد، يُسكران، الخمرة بشربها والساقي بطرفه

 يَسقيَكها َرَشأٌ يَكـاُد يَُردُّهـا       َسكرى بِفَتَرةِ ُمقلٍَة َحوراءِ 

 ( 49) يَسعى بِها َوبِِمثِلها ِمن َطرفِِه       َعوداً َوإِبداًء َعلى النَُدماِء   

 

 ومن أمثلة االستعارة في شعر البحتري قوله أيضاً: 

 ( 50)َولَعَلَّ الَزماَن يُنِجُز َوعداً       فيَك إِنَّ الَزماَن َغيُر َكذوِب 

 

حيُّ يُنَطق له ما يبرره من ناحية    إن الشاعر في هذه البيت يُشخص الزمن على أنَّه شخص

فيك(، فهذا  التمني، وقد أكدت على ذلك عبارة )يُنِجُز َوعداً  بالوعد بأسلوب  يُوفي  المعنى، فجعله 

الزمن يشهد على ُكلَّ كبيرة وصغيرة تحدث للمرء يُسجلها في ذاكرته حتى تبقى سجال في التاريخ،  

مرسومة راسخة في األذهان، والبحتري بهذا الدأب يجمع    فحوادثه غير كاذبة ألنَّها وقعت حقاً وبقيت

 بين الشخص الوفي، وبين الزمن ليؤكد على متانة أسلوبه. 

قحظ

 الكناية  -ثالثا :

من المجاز لكونها نمطاً من التعبير يؤدي المعنى أداء غير مباشر، وتشارك المجاز    تُعَدُّ الكناية

وتتميز في أنَّ أحد المعنيين ظاهر، ربما ال يمتنع، ولكنَّه يصرف الذهن  في وجود عالقة بين معنيين،  

عبارة    اإلى معنى آخر يوحي به ويتخفى وراءه أكثر عمقا وداللة على المراد، قال الجرجاني: "هاهن

مختصرة، وهي أن تقول المعنى ومعنى المعنى، تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ الذي تصل  

طة، ومعنى المعنى أن تعقل من اللفظ معنى، ثم تقضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر"  إليه بغير واس

(51). 

الصورة  تشكيل  وسائل  من  وسيلة  كونها  في  واالستعارة  التشبيه  جانب  إلى  الكناية  وتقف 

الشعرية، وذهب أحد الباحثين إلى أن " التعبير بالكناية له منزلة التصوير باالستعارة، فكل منهما 

 
 . 7، ص 1، جنفسه 49
 . 173، ص 1ج الديوان ، ،البحتري 50
ا تجدر 140، وينظر الرازي: نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز، ص171الجرجاني، دالئل اإلعجاز ص   51 مَّ ِِ ، وِم

 اإلشارة إليه أن ريتشاردز ألف في العصر الحديث كتابا يحمل عنوان )معنى المعنى(. 
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 . (52)عن ذائقة فنية وقيمة بالغية تتعلق بفن القول "  يصدر

وعرف القدماء الكناية وأولوها عناية ال تقل عن عنايتهم بالتشبيه واالستعارة، قال الجرجاني  

، أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فال يذكره باللفظ  افي تعريفه إياها: " المراد بالكناية هاهن

،ولكن يجئ إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ به إليه ويجعله  الموضوع له في اللغة  

ا الكناية فإنَّ السبب في أن كان لإلثبات  (53) دليال عليه"   ، وعن أهميتها وأثرها في المتلقي قال: "أمَّ

ِّ إثبات الصفة بإثبات دليلها،   -إذا رجع إلى نفسه-بها مزية ال تكون للتصريح أن كل عاقل يعلم  أّن

وإيجابها بما هو شاهد في جودها، آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إليها فتثبتها ساذجاً غفالً وذلك  

أنك ال تدعي، شاهد الصفة ودليلها إال واألمر ظاهر معروف، وبحيث ال يشك فيه وال يظن بالمخبر  

 .(54) التجوز والغلط " 

ل فيه المعاني أو األوصاف إلى عالم  فمزية الكناية إذن تكمن في التركيب الجديد الذي تتحوَّ 

 من الصور المجسمة المحسوسة، يكون للخيال دور فعال في رسمها. 

وعلى هذا األساس فالكناية "عبارة صورية أريد بها غير ظاهر معناها، أنَّها وسيلة لمعنى  

 .(55)آخر في عقل الشاعر وقلبه" 

بينها كبير فرق منها التعريض  وفي دراسة القدماء للكناية نقع على أشكال وصنوف ليس  

والتلويح والرمز واإليماء واإلشارة، وهو الرأي نفسه الذي ذهب إليه السكاكي حين قال: "الكناية  

تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة فإن كانت عرضية فالمناسب أن تسمى تعريضاً  

المكنى عنه مسافة متباعدة لكثرة   الرماد وأشباهه  وإال فإن كان بينها وبين  الوسائط كما في كثرة 

فالمناسب أن تسمى تلويحاً، ألنَّ التلويح هو أن يشير إلى غيك عن بعد وإال فإن كان فيها نوع خفاء  

فالمناسب أن تسمى رمزاً ألنَّ الرمز هو أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية وإال فالمناسب 

 . (56)أن تسمى إيماء وإشارة"

وقد وجد الدكتور رجاء عيد أن "من الخطر الوقوف باسترخاء عند كل بيت لنخوض في  

الفني   العمل  تتداخل في  الرامزة  فاإليحاءات  الكناية،  تكون هي  لنقبض على داللة جزئية  أحشائه 

جميعا وتتآزر هذه الجزئيات لينمو من خاللها حصاد فني جديد، ونستطيع ونحن منطلقون في رحلة  

 
 م. 1986قافية، بغداد محمد حسين علي الصغير، أصول البيان العربي، دار الشؤون الث 52
، والثعالبي، الكناية والتعريض، دراسة وشرح وتحقيق عائشة حسين فريد، دار  52الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص  53

 . 24م  ص 1998قباء للطباعة والنشر والتوزيع 
 . 50ص ،3، وينظر ابن األثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج58-57الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص  54
 . 163م، ص 1980عبد القادر الرباعي، الصور ة الفنية في شعر أبي تمام، األردن   55
 . 248جالل الدين القزويني، اإليضاح في علوم البالغة، منشأة المعارف اإلسكندرية، ص  56
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 .(57)ستكشاف كل المدائن المجهولة التي تنبثق أمامنا لحظة استبصار فني جاد " القصيدة ا

وذهبت بعض الدراسات الحديثة إلى أنَّه لم يعد مجديا تقسيم الكنايـة إلى كناية عن وصف  

وكناية عن موصوف وكناية عن نسبة " فاألمر يتعلق أوال وأخيرا بإدراك داللة التعبير الكنائي دون  

 . (58) تصنيفه وتحديد هويته " حاجة إلى  

إنَّ أغلب الدراسات الحديثة استعاضت بالرمز عن كل ما تضمن موضوع الكناية من أقسام  

التي   خفاياها  والكشف عن  اإليحائية  وداللتها  دراسة صورها  الكناية  في  ما  أهم  وفروع، وصار 

ود " بستار شفاف ليكشف  تتداعى إلى نفس المتلقي بفعل أسلوبها القائم على تغليف المعنى المقص

النفسية التي ينبغي توضيحها عند الكشف عن   عن الذهن الواعي بفضل التأمل لسّرِ من األسرار 

 .(59)جماله " 

 الشعرية عند البحتري صورة الجميلة ومتفاعلة في وكنايات البحتري 

صورة    أولى هذه الصور، وبتكرارها صفة الرموزاعتنى البحتري بالصورة، فاكتسبت عنده  

بدالالتها الرمزية    ، فاستخدمها(60)مبلغها  هبلغت العناية بفن الحياكة والنسيج في عصر  التي   الثياب،

 :المدحول في ، فتناسبت وأغراضه الشعرية، يقمعاني الكرم والشرف والفضيلةالمتناسبة والتقليدية 

 وأَخٍ لَبِسُت العَيَش أَخَضَر ناِضراً       بَِكريِم ِعشَرتِِه َوفَضـِل إِخائِهِ 

 (61)َوَعلى أَبي نـوحٍ ِلبـاُس َمَحبَّـٍة       تُعطيِه َمحَض الُوّدِ ِمن أَعدائِِه       

 

غضاً  فالحمد ملبوس    فالعيش ملبوس، وللمحبة لباس، ويتكرر الرمز نفسه في صور أخرى

 في قوله:  قشيباً 

َم َللَاُ أَخالقَهُ       َوأَلبََسهُ الَحمَد َغّضاً قَشيبا   (62) فَتًى َكرَّ

 

 ( في قوله:النعمىفي ) وكذلك

 (63) َوأَلبَستَني النُعمى الَّتي َغيََّرت أَخي     َعلَيَّ فَأَضحى ناِزَح الُوّدِ أَجنَبا 

 

 (: وللفتوة رداء فضفاضوأيضا في قوله )

 
 .161رجاء عيد، فلسفة البالغة العربية بين التقنية والتطور، ص  57
 . 137م، ص 1982-هـ1402، القاهرة 2شفيع السيد، التعبير البياني، ط 58
 . 447م، ص1965 -هـ1385، مصر 1حفني محمد شرف، الصورة البيانية بين النظرية والتطبيق، ط 59
 .   107  م، ص2002، دار الفكر العربي، بيروت 1حياته وشعره، ط البحتريهشام صالح مناع،   :نظري 60
 . 24، ص 1جالديوان،  ،البحتري 61
 .  151، ص  1المصدر نفسه، ج   62
 . 201، ص1ج، نفسه 63
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ةِ فَضفا       ٍض َوَعهٍد ِمَن التَصابي قَريِب   (64)في ِرداٍء ِمَن الفُتُوَّ

 

بصورة الثياب، رامزة بذلك إلى معنى  ترد صورة الشباب عند البحتري مقترنة    وكثيراً ما

 الحياة:  ،منفصل عن الرمز العام الجّدة والتجّدد، وهو معنى غير

تي لَم تَذَهِب   (65)أَأُطيُع فيِك العاِذالِت َوِكسَوتي       َوَرُق الَشباِب َوِشرَّ

 

 ويقترب من النهاية، فيطرح عنه حينئٍذ هذا الثوب:  بحتري،ويتقّدم العمر بال

 (66) لتَصابي أَرتَدي بُرَدهُ       َوَمشَهَد اللَذّاِت أَن أَشَهَده َوال ا

 

ال  إنَّ  بليغة إلى تواصل فن  السِّ ،  التصويري  بحتري في ذلك إشارة  تقدمه في    لم   نِ فهو مع 

لقد أراد من هذا االقتران الداللة على معنى    ،يتحّول عن الرمز الذي أراده من اقتران الشباب بالثوب

دام في    العمر, إنّه يرى أّن على اإلنسان أن يلهو ما   التجدد والحياة، لهذا خلع الثوب حين أدرك نهاية

 . طور الشباب

التي تبدو  الغيث  ، لنالحظ صورة  وصف الطبيعةعند الشاعر بصور الثياب واإللباس  رتبط  وت

 عنده الحياة برمتها: 

 ( 67) ِت في ُحلٍَل ِللغَيِث ضافِيٍَة       يُنيُرها البَرُق أَحياناً َويُسديها الِزل

 وكذلك في قوله:

 ( 68) فَصاَغ ما صاَغ ِمن تِبٍر َوِمن َوَرٍق       َوحاَك ما حاَك ِمن َوشيٍ َوديباجِ 

 

بل هو حقيقة ولكن    ةفصوغ الغيث النبَت وحوكهُ للنبات ليس باستعار  : "البيت    هذا  وقيل في

وعلى أّن لفظة حائك خاصة في غاية    ال يقال: هو صائغ، وال كأنّه صائغ، وكذلك ال يقال: حائِك

 : واآلمدي بذلك يعيدنا إلى قول أبي تمام ،(69) " الركاكة إذا خرجت على ما جاء به أبو تمام

 (70ٌس لَهُ َوهَو حائُِك ) إِذا الغَيُث َسّدى نَسَجهُ ِخلَت أَنَّهُ       َمَضت ِحقبَةٌ َحر

 
 . 174، ص 1ج ،نفسه 64
 . 79، ص 1، جنفسه 65
 . 662، ص 2، جنفسه 66
 . 2415، ص 4جالديوان،  ،البحتري 67
 . 411، ص 1المصدر نفسه، ج 68
   .527،ص  1بين الطائيين، ج الموازنة، آلمديا 69
،  2م، ج1973،  4، بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، دار المعارف، طديوان، التمام وأب :نظري 70

 .(6يتب)ال 459ص
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  أّن النبات ينسج لألرض أثوابها  بحتريوفي الربيع، إذ تبدو الطبيعة بأبهى حللها يُخيَّل إلى ال 

 :الحظ قوله

 (71)فَاألَرُض في َعَمِم النَباِت ُمِجدَّةٌ       أَثوابَها َوالَروُض ِمن نُّواِرِه 

 

 .(72) "  وهذا أيضاً حلٌو، حسن لفظه ومعناه يعلق اآلمدي على هذا البيت، فيقول: "

 : بقوله في مكان آخر يجعل الربيع يحوك هذا الوشي البحتري  ونجد

 ِمن َجوَهِر األَنواِر بِاألَنواءِ        نََسَج الَربيُع ِلَربِعها ديباَجـةً 

 (73) في ُحلٍَّة َخضراَء نَمنََم َوشيَها       َحوُك الَربيعِ َوُحلٍَّة َصفراِء           

 

 ونجد في مقام آخر يقول:

 َكم بِالَكثيِب ِمِن اِعتِراِض َكثيِب       َوقَواِم ُغصٍن في الثِياِب َرطيبِ 

 (74)ن َمصيٍف البٍِس       نَسَج الِرياحِ َوَمربَعٍ َمهضوِب َوبِذي األَراَكِة مِ       

وعلى التحديد في مقام الوقوف على    هذين البيتين في مقدمة إحدى قصائده،  بحتري يقول ال 

للعصر العباسي أثراً بعيداً    والشّك أنَّ   ،فاألطالل عنده عامرة بالحياة، وإن خلت من سكانها،  األطالل

 الحظناه في هذين البيتين. هذا الموقف الجديد من األطالل    ، الشعراء  الجديد عند  في ظهور هذا االتجاه

من جعل  ، فقد  الرمز العام التقليدي لصورة الثياب  ن ع  يخرج  ومن هنا نلمح أنَّ البحتري لم

إلى  ، نتيجة إحساسه الغامر بالحياة، فاستخدم الثوب  نسجه الرياح واألمطارت نسيجاً    الطبيعة  رمزاً 

فالنسيج  ليبين لنا صورتها في أحسن وجه، واألمر هنا هو نفسه في األبيات التي أخذنا    الحياةهذه  

ها تؤكد المعنى العام  هذه األفعال والصور كلُّ ، ووالحياكة مقترنان بالوشي والنمنمة والتبر واألنوار

وهي صورة مركزية بالنسبة إلى سياقها،    ،ه الشاعر من استخدام صورة الثيابالمشرق الذي أراد

  فالكتابة لون اكثر منه البحتري   .دالالتهاشرحها وتسبغ عليها من  تالصور األخرى فبقية  تدور حولها  

 في تشكيل الصورة الفنية  وكان عامال مهما 



 
 . 866، ص 2 ، جالديوان ،البحتري 71
 . 528، ص 1بين الطائيين، ج لموازنةاآلمدي، ا 72
 . 6، ص 1، جالديوان ،البحتري 73
 . 245، ص1ج المصدر نفسه، 74
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 من خالل هذا البحث توصلت الى عدة نتائج اهمها  

يمةةكالبح ةةجيمةةموةةمجاءالكةلةة المبلسةةي الملةةكميموتب لدةةجأمرةةجمةةم -

أجبم مماللبيلءالمبلسييمةمكح م.

امةةل - مةةلمالبح ةةجيمةةمالوةةمجاءالةةبيمي مسةةبةمبوةةمجهموةمةةلممريةةجإ

ياج أبةابالس ايم.

هم.ملميمرجممالمكفوةهبنابيم الومجاءالبيمي مسبةمبومج -

البح جيول جةليكالابعوس فالم لبوةلمي د عبومجن. -

ةلببح ةةجيلدةةةملتمةةعالمريةةجمةةمالوةةمجاءوةمةةلميةةجك بةةي موةهةةبا -

ملظ جةصكيةا  .

لمبةةمالبيةةلماه مةةلمةاضةة ةةةصكيةةةامالبح ةةجيأمرةةجمةةمأي بةةممةةم -

 بةمالب ل وة ةول جممرجممالبكيعةقسيملال وبي .

ن800-700ببةةةن ةةةككأبيةةةلتال وةةةبي ةةةةصكيةةةةامالبح ةةةجيأمرةةةجمةةةمع -

نبيةةتوةمةةبلعالم ليةة ببةةن ةةكك100بيةةتوةببةةن ةةككأبيةةلتالمعةةلثقجابةة ع

نبي إل.110–100  لعأبيل

يمةةك دةةجالبح ةةجيمةةمالمدةةةجال ةةص ي حةةتةي ةةلقةةجائ الوةةمجاء -

ةاابمةةت بةةىعل ةةبمةةمرللةةةلتاا مةةمالمعةةلةجاوةمةةمالمبلسةةييممةةمأمرةةجمةةم

 دةة م ةةةصالبيةةلمومةة بص مةةلموةمةة  ممةةمحةةلةظ بةةىجةفالبةةكاةامةةللبح جيو

ة ميكهباال  ةلتلىلدةب المدجالرللةي ة  ة  ل.
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-هة1420الابم :ااةلىلب لم–بيجةت-ال لوج:كاجالم ج المجبصالدنيج

م1999

الجحممبم مجوأبةالممللصواإليضلفةص بةمالب ل الم لن:محمكبم بك .6

هةن739ع فالكيماللثةي صالولةمصوالممجةنبلايبكموقعالم ةةى:

بيجةتالابم :الرللر -المحلق:محمك بكالم ممليلعصال لوج:كاجالعيف

اإليضلفةص بةمالب ل الم لن:محمكبم بكالجحممبم مجوأبةالممللصو .7

هةن739صالولةمصوالممجةنبلايبكموقعالم ةةى:ع فالكيماللثةي 

بيجةتالابم :الرللر -المحلق:محمك بكالم ممليلعصال لوج:كاجالعيف

البيلموة ةمالب ل الم لنأحمكمابةبببكال وجالمةيتكاجال وجكاج .8

1395-1975 لجيخال وجالبحةثالمبمي 

  لكي م لن:وييعالسيكقسم:الم قلتال لكي الكةلي ال مبيجالبيل ىج ي ب لي .9

ال لوج:كاجلجيبلبابل  ةال وج
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ال مبيجالبيل ىج ي ب لي  لكي م لن:وييعالسيكقسم:الم قلتال لكي  .10

الكةلي ال لوج:كاجلجيبلبابل  ةال وج

بمتبجاهيمبمعةاهجااكبةصأكبيلتةت ولءلن المجبالم لن:أحمك .11

هةناوجةت بى حليل ة دحيح :لع  مم1362مدايىال لومصعالم ةةى:

العلممييمال لوج:م سس المملجنوبيجةت

كقئفاإل علثةص بمالممل صالم لن:أبةبمج بكالللهجبم بكالجحمم .12

كهةنالمحلق:محمة471بممحمكاليلجسصاادفوالعجعل صالكاجعالم ةةى:

كاجالمك صبعكاالابم :-محمكولمجأبةة جال لوج:مابم المك صبللللهجا

هة1413الرللر 

كقئفاإل علثةص بمالممل صالم لن:أبةبمج بكالللهجبم بكالجحمم .13

هةنالمحلق:محمةك471بممحمكاليلجسصاادفوالعجعل صالكاجعالم ةةى:

كاجالمك صبعكاالابم :-مابم المك صبللللهجامحمكولمجأبةة جال لوج:

م1992-هة1413الرللر 

الم لةةةن:البح ةةةجيالمحلةةةق:حسةةةمال لوةةةج:كاج كيةةةةامالبح ةةةجي .14

 مدج–المملجن

الومجالمجبصبيمالعمةكةال اةجلةمحمك بكالمثيثالميجاةيوال لوج: .15

م1957هة/1376ااةلىوال لجيخ:اليعلل والابم :-مم ب   ض مدج

الدةجالبيل ي بيمال ظجي ةال ابيقوالم لنحي صمحمكوجنوكاج .16

1965ال وجالللهجاوس  ال وج

الدةجالبيل ي بيمال ظجي ةال ابيقوالم لنحي صمحمكوجنوكاج .17

1965ال وجالللهجاوس  ال وج

ال لوجبيجةت:كاجلرل ي .الدةجااقكبي مدايى لدنوالابم ا .18

هج١٩٨١١٤٠١اق كلقلبابل  ةال وجةال ةثيعو لجيخاإلدكاج

ال لوجبيجةت:كاجالدةجااقكبي مدايى لدنوالابم الرل ي . .19

هج١٩٨١١٤٠١اق كلقلبابل  ةال وجةال ةثيعو لجيخاإلدكاج
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ببك1جقمالابم الدةجاةالب لءالومجيوالم لنمحمكحسم بكهللاو .20

ال وجمدجكاجال وجكاجالمملجن

 ثالكيماسمل يف.ال لوجبيجةت:كاجةصااكبالمبلسص:الج ي ةاليم .21

١٩٧٥ال  ض المجبي لبابل  ةال وجو لجيخاإلدكاج

المةاث ةة بةةيموةةمجأبةةص مةةلمةالبح ةةجيالم لةةن:أبةةةالللسةةمالحسةةمبةةم .22

معبةةكااةفةالرةةل ص: حليةةق/السةةيكأحمةةكدةةلجهةةةنال370بوةةجاآلمةةكيعت

ن[المعبةةك25الابمةة الجابمةة لسبسةةب بلةةلئجالمةةجبع–ال لوةةج:كاجالممةةلجن

الرللةةةث: حليةةةق/ك. بةةةكهللاالمحةةةلجبعجسةةةلل كم ةةةةجاننلقةةةلفالمحلةةةقةةةةص

ةلةةجن:الم ةةلبقيةةثاف لقدةةل..ةلمةةفهللايمةةمبةةللمرةج بةةى سةةل ملمبةة ل ةةبا

 م1994الابم ااةلىو–الم لبال ييق..[ال لوج:مم ب اللل عص


