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دكتور ياسر عبد الحسيب رضواف

 الشمس 
في شعر المعري
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مقدمة
الشمس كاحدة مف الظكاىر الطبيعية التي تناكليا الشعراء في 

 كالغزؿ كالمدح كالفخر كالرثاء ،أشعارىـ ككظفكىا في سياقات متعددة 
إلى جانب السياقات اآلنية التي تبرز  ككذا في الكصؼ كاليجاء ،

يتفاعمكف معيا ركر بتجارب الحياة المختمفة عندما لمشعراء عند الم
فإنيـ كانكا  ،كمدكنيف ذلؾ كمو في ذاكرتيـ الشعرية  مؤثريف كمتأثريف ،

جميعيـ شعراء يشعركف بالشمس كيتأثركف بيا كما يتأثر بيا الناس 
بتفاكت فيما بينيـ مف  مبصريف كانكا أك غير مبصريف ، كغير شعراء ،

البصرية أك الممسية أك ر المرتبط بالحسية حيث طبيعة ىذا الشعك 
َأك بيا كميا  النفسية ،

ق [ بدعنا مف ْْٗق ػ ّّٔكلـ يكف أبك العبلء المعرم ] 
الشعراء الذيف تحدثكا عف الشمس ؛ فقد مثمت الشمس في شعره مساحة 
كبيرة عمى عكس مىٍف ذىب إلى أنيا ال تحتؿ حيزنا ذا باؿو مف التصكير

ألف دالة الشمس قد كردت في شعره إحدل كتسعيف مرة  ( ُ) هالفني عند
دكف أف ننظر إلى مرادفاتيا التي سكؼ نشير إلييا في ثنايا البحث ، 
كدكف النظر إلى المصاحبات الداللية ليا كالنيار كالضحى كالحٌر 
كغيرىا مف المصاحبات ؛ ألننا قصرنا البحث عمى السياقات التي 

  َر المغكم شمس كمرادفاتيا كردت بيا دالة الشمس أك الجذ
يتناكؿ البحث تكظيؼ دالة الشمس في شعر أبي العبلء 
المعرم كىك بحث لـ يسبؽ بأم دراسة تتناكؿ الشمس في شعر المعرم 
، أك حتى غيره مف الشعراء بعد اإلسبلـ ، أك قبمو ؛ ألف الدراسات التي 

اىما ، تناكلت الشعر الجاىمي ، قد انحصرت في دراستيف تناكلت إحد
الشمس في الشعر الجاىمي ، ككانت رسالة ماجستير قدمت إلى كمية 

د/ جاسـ سميماف حمد الفييد : التكظيؼ الفني لمنجـك كالككاكب في شعر أبي  - ُ
جمس م –ـ ََِٓسنة  – ِٓحكليات اآلداب كالعمـك االجتماعية رقـ –العبلء 

َِّص  –جامعة الككيت  –النشر العممي 
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ـ ، أما الدراسة الثانية ََِْالدراسات العميا بجامعة النجاح عاـ 
فكانت بعنكاف الشمس كرمكزىا في الشعر الجاىمي لمباحث جاد إلياس 
جبرا أبك سعد ككانت رسالة ماجستير قدمت إلى كمية الدراسات العميا 

ـ ، كأما الدراسة التي تناكلت الشعر اإلسبلمي َُُِامعة األردنية بالج
، فيي دراسة لصاحب ىذا البحث كعنكانيا : الشمس في الشعر 

تناكؿ فييا البحث تكظيؼ األمكم بيف الرؤية الميثكلكجية كالدينية ، 
  َ دالة الشمس في الشعر األمكم

ث قاـ كقد اتكأ البحث عمى المنيج الكصفي التحميمي ؛ حي
برصد السياقات التي كردت فييا الشمس كمرادفاتيا مع تحميؿ الصكرة 
الفنية لمشمس كربطيا بالسياقات الثقافية كاالجتماعية كالنفسية كالعقدية  

، ككاف ليا دكر  كىي السياقات التي ارتبطت بحياة أبي العبلء المعرم
  َ بارز في تجاربو الشعرية
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 الشمس : مدخؿ لغوي داللي :
ف كقمػة في المعاجـ العربية  شمسيشير الجذر المغكم  إلى التمكُّ

فة سميت بذلؾ ألنيػا غيػر مسػتقرة ،فيػي أبػدنا كالشمس معرك  االستقرار ،
كالمػػرأة الشَّػػميكس ف الػػدكابّْ الػػذم ال يكػػاد يسػػتقر ،كالشَّػػميكسي مػػ متحركػػة ،
كالجمػػع :  ال تيطًمعيييػػـٍ أك التػػي ال تيطػػالع الرجػاؿى ك  مػػف الريبػة ،التػي تنفػػر 
ميؽو ،كالرجؿ الشَّمي شيميس ، عىًسره فػي عداكتػو  كس: الذم ال يستقر عمى خي

ميؽ ،شديد الخبلؼ عمى مىٍف ، مف كالشَّميكس اسـ  عانىدىهي ،فيك صعب الخي
 الػػػدكاب ، ألنيػػػا تجمػػػحي بصػػػاحبيا ًجمػػػاح الشَّػػػميكس مػػػف أسػػػماء الخمػػػر ؛
البخيػؿ كالميشىػمَّسي ىػك  ،الشػديد الػذم يمنػع مػا كراء ظيػره كالميشىمَّسي ىػك 

كىػػػك ًمٍعػػػبلؽ  ضػػػرب مػػػف القبل ػػػد كالشَّػػػٍمس : الػػػذم ال تنػػػاؿ منػػػو خيػػػرنا ،
كقيؿ الشمس قبلدة الكمب ،كالشمسػة :مشػطة لمنسػاء  القبلدة في العنؽ ،

يف مػاء ، كعبػد مكضع  كشمس عػكبنك الشُّمكس بطف ،كعيف شمس : ،
كمنػػو التشػػميس  (ِسيػػمُّكا بػػذلؾ الصػػنـ )شػػمس :بطػػفه مػػف بطػػكف قػػريش ،

( كشيٍمسه " صػنـه كػاف لبنػي تمػيـ ، ككػاف لػو بيػته ، ّعبادة الشمس ) أك
  َ( ْككانٍت تعبيديه بنك أٌد كمُّيا " )

العربية كالشمس باعتبارىا أحد نجـك السماء ليا في المغة 
الجونة  الجوناء  ذكاء ، العيف ، حناذ ، منيا :  ، كثيرة مترادفات

شرؽ ، الشريؽ ، الشرقة ، الغورة ، العجوز  الصقعاء ، السراج ، ال
، كقد  ً براح،  البتراء ، البسرة  الغزالة ، الطفؿ ، الجارية ، الضحى

ا مف ىذه المترادفات في شعره ، كىك  استخدـ أبك العبلء المعرم بعضن
                                                           

دار  –تحقيػؽ كضػبط عبػد السػبلـ ىػاركف  –ابف فػارس : معجػـ مقػاييس المغػة  - ِ
مادة شمس  ، كانظر : ابػف منظػكر :  -ُِْ-ُِّ/ ّ -ـُٕٗٗدمشؽ  –الفكر 

    ُُٓ-ُُِ/ٔ –بيركت  -دار صادر  -ت َد –لساف العرب 
تحقيؽ محمكد محمد الطناحي  –اىر القامكس الزبيدم : تاج العركس مف جك  - ّ
مطبعة حككمة الككيت  –راجعو مصطفى حجازم  كعبد الستار أحمد فراج  –

 مادة شمس    – ُْٕ/ُٔ –ـ ُٕٔٗ
    ِّٔ/ّ  -ـ ُٕٕٗبيركت  –دار صادر  –ياقكت الحمكم : معجـ البمداف  - ْ
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ما سنشير إليو عند تحميمنا لمسياقات التي كردت بيا دالة الشمس 
   َكمترادفاتيا 

لػػى الػػدالالت المغكيػػة التػػي حكتيػػا المعػػاجـ عػػف مػػادة كبػػالرجكع إ
كال  تنفػػر مػػف الريبػػةمػػا يتعمػػؽ بػػالمرأة : ، نسػػتطيع أف نميػػز منيػػا شػػمس

تعمػػػؽ بالرجػػػؿ : اليسػػػتقر كنميػػػز منيػػػا مػػػا يتطػػػالع الرجػػػاؿ كال تيطمعيػػػـ ،
كىػػك البخيػػؿ  عمػػى خمػػؽ ،صػػعب ،شػػديد العػػداكة ،يحمػػي أىمػػو كعرضػػو ،

كعنػػػدما ،  الجمػػػكح الػػػذم ال يكػػػاد يسػػػتقر اب :كمػػػا يتعمػػػؽ بالػػػدك  كػػػذلؾ ،
نػػػربط ىػػػذه الػػػدالالت بالشػػػمس كجػػػـر مػػػف األجػػػراـ السػػػماكية ، كضػػػك يا 
كطاقتيػػا كتغيرىػػا كعػػدـ اسػػتقرارىا ، نسػػتطيع أف نػػدرؾ شػػي نا مػػف أسػػػرار 
تقػػديس العػػرب لمشػػمس حتػػى  إنيػػـ كػػانكا يسػػجدكف ليػػا كمػػا حكػػاه القػػر ف 

:﴿ َوَجػػْدُتَاا َوَقْوَمَاػػا كجػػؿَّ  الكػػريـ عمػػى لسػػاف اليدىػػد فػػي قػػكؿ ا  عػػز
 َ[ ِْ]النمؿ  َيْسُجُدوَف ِلمشَّْمِس ِمْف ُدوِف اِ ﴾

ذا كانػت ىػػذه العبػادة مرتبطػػة بػػالعرب الجنػكبييف الػػذيف تمػػثميـ  كا 
ػػًرؼ داخػػؿ شػػبو الجزيػػرة ػػػ  بمقػػيسػػػ  ممكػػة سػػبأ فػػإف " اإللػػو بىٍعػػؿ الػػذم عي

كقد عبدتػو قبا ػؿ  لشمسىك إلو ابية في الكاحات كمساقط األمطار ،العر 
كتسػػػمٍَّت بػػػو كعبػػػد شػػػمس كامػػػرئ الشػػػمس كعبػػػد السػػػارؽ عربيػػة متعػػػددة ،
بعػؿ ك ( ٓكتشخصت الشمس بصنـ كبنكا ليا اليياكػؿ " ) كعبد المحرّْؽ ،

، كقػػػد كرد  فػػػي الجاىميػػػةصػػػنـ مػػػف األصػػػناـ المعبػػػكدة عنػػػد العػػػرب  ىػػػذا
ُعوَف َبْعاًل َوتَػَذُروَف ﴿ َأَتدْ في القر ف الكريـ في قكؿ ا  عٌز كجؿَّ :  هذكر 

 َ[  ُِٓ] سكرة الصافات َأْحَسَف اْلَخاِلِقيَف ﴾
كيبدك أف عبادة الشػمس كانػت معركفػة فػي الجزيػرة العربيػة منػذ 
أيػػاـ نبػػي ا  إبػػراىيـ عميػػو السػػبلـ ، كذلػػؾ مػػا حكػػاه القػػر ف الكػػريـ عػػف 

ناـ ، حالة إبراىيـ عميو السبلـ عنػدما أدرؾ سػفاىة قكمػو العابػديف لؤلصػ
ٍعًمػػػػبلن عقمػػػػو ، فيػػػػك يػػػػرل  كخػػػػرج يبحػػػػث عػػػػف اإللػػػػو المسػػػػتحؽ لمعبػػػػادة مي

                                                           
دار  –ـ ُٓٗٗ/ُط -د/ سميح دغيـ : أدياف كمعتقدات العرب قبؿ اإلسبلـ   - ٓ

  َ ُْٓص  -الفكر المبناني 
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ػػا ، فيحسػػبو ربػػو ،  الكككػػب رفػػض عبادتػػو ىػػذا أفىػػؿ  كعنػػدماالكككػػب بازغن
ألنو ال ييحب اآلفميف ، كلما سطع القمر بنكره الذم أضاء ظممػات الميػؿ 

ػػا ، فممػػا أظمػػـ القمػػر ، كاختفػػى نػػكره أدرؾ إبػػراىيـ أ نػػو ال حسػػبو ربػػو أيضن
﴿ َفَممَّػا رََأ  يستحؽ العبادة ، ثـ كانت الشػمس كمػا حكػى القػر ف الكػريـ 

الشَّْمَس َبازَِغًة َقاَؿ َهَذا َربٍّي َهَذا َأْكَبُر َفَممَّا َأَفَمْت َقاَؿ َيا َقْوـِ ِإنٍّػي َبػِريٌء 
[ كمػف المبلحػظ أف القػر ف الكػريـ قػد ٖٕ] سػكرة األنعػاـ ِممَّا ُتْشػِرُكوَف ﴾

شمس مؤنثة ، كلعؿ ذلؾ مػا يفسّْػر تمػؾ المبلحظػة التػي الحظيػا جعؿ ال
كغيػره مػف العممػػاء عػف اآلليػة فػػي الجزيػرة العربيػػة أف "  ديتمػؼ نيمسػػوف

جميع األسماء المؤنثة لآللية ىػي ألقػابه أك صػفاته إلليػة الشػمس ، إف 
االسػػػػـ شػػػػمس كػػػػالقكة الجاذبػػػػة التػػػػي تجػػػػذب إلييػػػػا سػػػػا ر أسػػػػماء اآلليػػػػة 

  َ (ٔاآلخريف " )
ذا كاف  قد نظر إلى الشػمس اإلليػة عمػى أنيػا مؤنثػة ،  نيمسفكا 

يعيػدُّىا ذكػرنا فػي حديثػو عػف اآلليػة المنتميػة إلػى  جفػري بارنػدرفإننا نجد 
عالـ النجكـ كالككاكب عند السكمرييف كالسامييف ، كمنيا القمر كالشمس 
ا أك شػػػاماس الػػػذم يقػػػكؿ عنػػػو : " أمػػػا إلػػػو الشػػػمس كاإلليػػػة الرا عػػػة إنانػػػ

Inanna  كيقع معبده الر يسي في مدينة أكرUr  كحٌراف أمػا شػاماس أك
شمس أك الشمس ، فيك يعبر السماء يكميِّا بعربتو ميبىدّْدنا الظبلـ كالشػر، 
بينمػا يػكزع أشػعتو بالتسػاكم عمػى جميػع المكجػكدات عمػى نحػكو صػػارـو ، 

صػػفو كبػػبل تفرقػػة ، كفػػي الميػػؿ يعبػػر العػػالـ السػػفمي ، كيكاصػػؿ دكرتػػو بك 
ػػز لػػو فػػي بابػػؿ بالشػػمس ذات  لػػو القػػرارات ، ككػػاف ييرمى القاضػػي األكبػػر كا 
األشػػعة األربعػػة ، فػػي حػػيف كػػانكا يصػػكركنو فػػي  شػػكر بقػػرص الشػػمس 

 َ(  ٕالمجنَّح " )
                                                           

ترجمػة د/ فػؤاد حسػنيف عمػي ،  –ديتمؼ نيمسكف كرفاقو : التاريخ العربي القديـ  - ٔ
  َ  ُّٗص  –ـ ُٖٓٗمكتبة النيضة المصرية  –مراجعة د/ زكي محمد حسف 

ترجمػة د/ إمػػاـ عبػػد الفتػػاح  –جفػرم بارنػػدر : المعتقػػدات الدينيػة لػػدل الشػػعكب  - ٕ
المجمػػػس الػػػكطني  -ُّٕعػػػالـ المعرفػػػة  –مراجعػػػة د/ عبػػػد الغفػػػار مكػػػاكم  –مػػػاـ إ

  َ   ُٓص –ـ ُّٗٗمايك  –الككيت  –لمثقافة كالفنكف كاآلداب 
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كلػػـ يقػػؼ أمػػر تبجيػػؿ الشػػمس كتقديسػػيا بالعبػػادة عنػػد العػػرب ، 
نما تعداىا إلى النجكـ كالقمر كما كرد في حكارية إبػراىيـ عم يػو السػبلـ كا 

تمؾ التي أشرنا إلييا مف قبؿ ، كمف ثمة فإننا " نككف أماـ ثالكثو معبكدو 
ىػػك الشػػمس كالقمػػر كالػػنجـ الثاقػػب الػػذم ىػػك عثتػػر فػػي نصػػكص العػػرب 

(  ٗ( أك ربما كاف " ىك الزىرة  في رأم معظـ الباحثيف " )ٖالجنكبييف " )
ف مػػػع القمػػػر كالزىػػػرة الثػػػالكث اإلل يػػػي المقػػػدس حيػػػث إف الشػػػمس " تكػػػكّْ

كثمػػة أسػػاطير ( َُالر يسػػي الػػذم ابتػػدأت بػػو الديانػػة السػػامية األكلػػى " )
دينيػػة فػػي اليكنانيػػة كالينديػػة ، كعنػػد بعػػض الشػػعكب األخػػرل تػػػركم أف 

  َ( ُُعثتر ىذا ىك االبف الناتج عف زكاج القمر بالشمس )
بيػػد أف ىػػذا الػػزكاج أك االقتػػراف بػػيف الشػػمس كالقمػػر ، كمػػا نػػتج 

ف كػػاف شػػا عنا كمكثقنػػا فػػي عنػػو مػػف النسػػ ؿ الماثػػؿ فػػي كككػػب الزىػػرة ، كا 
نقػكش كأسػػاطير األمػػـ األخػرل كالسػػكمرييف كاألكػػادييف كغيػػرىـ ، إاٌل أف 
النقػػكش المكركثػػة عػػف العػػرب فػػي الجاىميػػة ال تشػػير مػػف قريػػب أك بعيػػد 
إلى مثػؿ ىػذا الػزكاج أك االقتػراف ػ رغػـ شػيكع الفكػرة نفسػيا عػنيـ ؛ ربمػا 

تيـ كمجػػػاكرتيـ لمشػػػعكب األخػػػرل التػػػي حفمػػػت نقكشػػػيا رجػػػع ذلػػػؾ لصػػػبل
َـّ فإننػا  ػ كمػا يقػكؿ الػدكتكر إبػراىيـ عبػد كأسػاطيرىا بيػذا الػزكاج " كمػف ثىػ

عاجزكف عف فيـ حقيقة ىػذه الصػمة العا ميػة بػيف ىػذا الثػالكث الرحمف ػ 
عمػػى النحػػك الػػذم كػػاف يتصػػكره الجػػاىميكف ، كقػػد كرد فػػي المغػػة العربيػػة 

ي كتب النجكـ كاألنكاء ، كييطمؽ عػادة عمػى اقتػراف الشػمس لفظ اقتراف ف
بالقمر ، كاقتراف الككاكب األخرل بعضيا ببعض ، مما يػكحي بػأف كراء 
ىػػػػذا الثػػػػالكث الػػػػكثني أسػػػػطكرة دينيػػػػة ضػػػػاعٍت فيمػػػػا ضػػػػاع مػػػػف أخبػػػػار 

                                                           
منشػػكرات جامعػػة  –د/ جػػكاد عمػػي : المفصػػؿ فػػي تػػاريخ العػػرب قبػػؿ اإلسػػبلـ  - ٖ

  َ  ُٓٔ/ٔ –ـ ُّٗٗ/ِط –بغداد 
  َ  ُٕٔ/ٔالسابؽ   - ٗ
دار الفكر  –: مكسكعة ميثكلكجيا كأساطير الشعكب القديمة حسف نعمة  - َُ

  َ     ِّٓص  -ـ ُْٗٗبيركت  –المبناني 
  َ  ُْٕ/ٔالسابؽ  - ُُ
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كقػػد ال نسػػتبعد نحػػف ارتبػػاط ىػػذا الثػػالكث كعبػػاداتيـ ، ( ُِالجػػاىمييف " )
دة التثميػػػػث عنػػػػد النصػػػػارل الػػػػذيف عػػػػرفتيـ بػػػػبلد بصػػػػكرة أك بػػػػأخرل بعقيػػػػ

مػػف العػػرب مػػع الحػػكارييف الػػذيف قػػامكا بنشػػر المسػػيحية فػػي بقػػاع مختمفػػة 
كػػاف مػػف بينيػػا بػػبلد العػػرب ، أك ربمػػا كانػػت ىػػذه المعرفػػة قبػػؿ األرض 

ذلػػؾ  فػػإف " أكؿ اتصػػاؿو لمنصػػارل بػػالعرب تػػـ بمؤسػػس المسػػيحية يسػػكع 
 َ( ُّالناصرم " )
المنتميػػػة إلػػػى األجػػػراـ السػػػماكية الكثنيػػة آلليػػػة كانػػػت ليػػػذه اقػػد ك 

( الػذم نيػى فيػو ا  تعػالى ُْطقكس خاصػة حتػى نػزكؿ القػر ف الكػريـ )
باعتبارىمػػا مخمػػكقٍيف مػػف مخمكقػػات القمػػر العػػرب عػػف السػػجكد لمشػػمس ك 

﴿ َوِمػػْف َءاَياِتػػل المَّْيػػُؿ َوالنََّاػػاُر فػػي قكلػػو تعػػالى : ا  عػػز كجػػؿ ، كذلػػؾ 
اْلَقَمػػػُر اَل َتْسػػػُجُدوا لمشَّػػػْمِس َواَل ِلْمَقَمػػػِر َواْسػػػُجُدوا ِ الَّػػػِذي َوالشَّػػػْمُس وَ 

ـْ ِإيَّػػػاُد َتْعُبػػػُدوَف ﴾ ػػػمت َخَمَقُاػػػفَّ ِإْف ُكْنػػػُت ػػػمىٍت  ّٕ] سػػػكرة فيصّْ [ كسػػػكرة فيصّْ
( كمكيتيػػػا تسػػػتدعي خطػػػاب مشػػػركي مكػػػة ُٓمكيػػػة بإجمػػػاع المفسػػػريف )

ال لما نيػاىـ ا  العرب كىك ما يؤكد عبادتيـ ليذه األجراـ ا لسماكية ، كا 
تعػػالى عػػف السػػجكد لمشػػمس أك لمقمػػر  بػػؿ األكلػػى أف يسػػجدكا   الػػذم 

  َخمقيما  
كمف خبلؿ اآليات القر نية الكريمة ، ككػبلـ المػؤرخيف نػدرؾ أف 

شػػماليا كػػانكا يعبػػدكف الشػػمس فػػي أك العربيػػة العػػرب فػػي جنػػكب الجزيػػرة 

                                                           
مجمػة  –د/ إبراىيـ عبػد الػرحمف محمػد : التفسػير األسػطكرم لمشػعر الجػاىمي  - ُِ

 اليي ػة المصػرية العامػة –ـ ُُٖٗإبريػؿ  –العدد الثالػث  –المجمد األكؿ  –فصكؿ 
  َ  َُْص  –لمكتاب 

األب جػػػػػرجس داكد داكد : أديػػػػػاف العػػػػػرب قبػػػػػؿ اإلسػػػػػبلـ ككجييػػػػػا الحضػػػػػارم  - ُّ
بيركت  –المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع  –ـ ََِٓ/ّكاالجتماعي ط

  َ   ْٕص  –
 َ  ُٖٗديتمؼ نيمسكف : التاريخ العربي القديـ ص  - ُْ
تحقيػؽ عبػد السػبلـ  –الكتػاب العزيػز  ابف عطية : المحرر الػكجيز فػي تفسػير - ُٓ

  َ  ّ/ٓ –بيركت  –دار الكتب العممية  –ـ ََُِ/ُط –عبد الشافي محمد 
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 تعػػالى ، فقػػد قدسػػكىا كبنػػكا ليػػا ًمػػٍف بػػيف مػػا كػػانكا يعبػػدكف مػػف دكف ا 
اليياكؿ العظيمة " كقربكا ليػا القػرابيف كحجػكا إلييػا كذبحػكا ليػا الػذبا ح ، 

( كذلػػؾ لمػػا لمشػػمس " مػػف أثػػرو ُٔكاعتكفػػكا عنػػدىا خاضػػعيف عابػػديف " )
( كقػد ُٕبارزو في الزرع كاألرض ، كفي حياة اإلنسػاف بصػكرة مطمقػة " )

كانػػة قدسػػية فيػػي اإلليػػة المعبػػكدة التػػي كػػاف ليػػا عنػػد اليمنيػػيف القػػدامى م
 ءاجػك  " ريػخ " بقػل ايػيمع اك قػمطأ ةمػث فمك تنعـ عمى عبادىا بكؿ النعـ 

  :  (ُٖ) ةمينر تلا يف
 تِ عْ نص امم وه ثدحي ام ؿ  كف رُ يخ اي ؾِ ب رُ يجتسْ ن
 تِ حْ فَ سَ  ةٍ يحضأُ  ةئام فاو نخ ديص ـسو مب
 تِ عْ فَ ر  ( دٍ سَ قَ  يذ ) ةميبق سِ أر و 
 تِ حْ ر ش ريحي يذ فاامع ردصو 
 تِ معطأ ارً يخ بدآملا يف ءار قفلاو 
 تِ يْ ر جأ يداو لا ىمعأ فم فيعلاو 
 تِ يْ وَّ ق ةدشلاو  بر حلا يفو 

إلػػى غيػػر ذلػػػؾ مػػف الػػػنعـ كاليبػػات التػػي التػػػي أسػػبغتيا الشػػػمس 
اإلليػػػة عمػػػى الحميػػػرييف مػػػف عػػػرب الػػػيمف فػػػي جنػػػكب الجزيػػػرة العربيػػػة ، 

ى تقػػػديميـ الصػػػمكات كالقػػػرابيف إلػػػ الممثمػػػة فػػػيكمػػف ثمػػػة كانػػػت عبػػػادتيـ 
العرفػػػػاف بنعميػػػػا الشػػػػكر ك ابػػػػدىا فػػػػي صػػػػكرة مػػػػف صػػػػكر فػػػػي مع الشػػػػمس

  َكىباتيا عمييـ 
                                                           

مطبعػة السػعادة  –ـ ُِّٗ/ُط –محمد الجاـر : أديػاف العػرب فػي الجاىميػة  - ُٔ
  َ  ُٕٖص  –
  َ  ِِ/ٔد/ جكاد عمي : المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ  - ُٕ
 –نقش القصيدة الحميرية  –د عبد ا  : ترنيمة الشمس د/ يكسؼ محم - ُٖ

 –مركز الدراسات كالبحكث اليمني  -ـُٖٗٗ/ُط –صاغيا شعرنا سميماف العيسى 
  َ  ِٔ -ِِصنعاء ص 
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كال شؾ أف العػرب فػي بي ػتيـ الصػحراكية القاحمػة كػانكا يػدرككف 
أثػػػر الشػػػمس عمػػػييـ ، كعمػػػى الحيػػػاة مػػػف حػػػكليـ ، فيػػػـ ال يػػػركف طيمػػػة 
النيار إال الشمس كما تتركو مف أثر عمى كؿ شػيء مػف حػكليـ : عمػى 

كمػف ثمػة كالمنازؿ كاألطبلؿ كغيرىػا ، كالنبات ،  حياة اإلنساف كالحيكاف
نػػدرؾ أف العػػرب قػػد " أٌليكىػػا كعبػػدكىا كشػػيدكا ليػػا المعابػػد ، كقػػدمكا ليػػا 
القرابيف ، كفي أخبار الجػاىمييف كأشػعارىـ مػا يؤكػد عبػادتيـ ليػا ، كىػي 
ح ىذه األخبار ، تعكد إلػى مرحمػة بعينيػا مػف تػاريخيـ ،  أخباره فيما نيرجّْ

تقركف فييػػػا باألراضػػػي الخصػػػبة المنتشػػػرة فػػػي أطػػػراؼ الجزيػػػرة كػػػانكا يسػػػ
  َ(  ُٗككسطيا " )

كال شؾ أف ربط عبادة الشمس بالخصب الذم يبدك في استقرار 
العػػرب باألراضػػي الخصػػػبة حيػػث النبػػػات المتػػأثر بالشػػػمس ىػػك محاكلػػػة 
لتأكيػػػػػد فكػػػػػرة الخصػػػػػكبة كىػػػػػي العامػػػػػؿ المشػػػػػترؾ بػػػػػيف الشػػػػػمس كالمػػػػػرأة 

ف أك معبػػػكدتيف عنػػػد العػػػرب القػػػدماء كعنػػػد غيػػػرىـ مػػػف باعتبارىمػػػا إليتػػػيٍ 
األمـ األخرل ، إذ " مف الجدير بالذكر أف الشمس كالقمر كالزىرة كانػت 
معبػػكدات ر يسػػية فػػي كػػؿ مػػف : العػػراؽ كالشػػاـ كمصػػر ، كسػػا ر أنحػػاء 
الجزيػػػرة فػػػي مختمػػػؼ أدكار التػػػاريخ القػػػديـ ، ككػػػاف الشػػػعب العربػػػي فػػػي 

( ، كالشمس ) شمشػا( كالزىػرة )عشػتار( ككػاف العراؽ ييسٌمي القمر )سيف
( كىػػػذه اآلليػػػة َِالشػػػعب العربػػػي فػػػي الشػػػاـ ييسػػػٌمي الزىػػػرة عشػػػتركت " )

الثبلثػػػػة تؤكػػػػد عمػػػػى أف العػػػػرب قػػػػد أكلػػػػكا األجػػػػراـ السػػػػماكية عنػػػػايتيـ ، 
كخصكىا بالعبادة شأنيـ في ذلؾ شأف غيرىـ مف األمػـ فػي تمػؾ الًحقػب 

  َالتاريخية المكغمة في الًقدىـ 
ككػػػػاف لمشػػػػمس كالقمػػػػر حضػػػػكر بػػػػارز فػػػػي الشػػػػعر العربػػػػي فػػػػي 
العصػػر الجػػاىمي ، خاصػػة فػػي لكحػػة المػػرأة : الغػػزؿ كالنسػػيب كالرحمػػة ، 

                                                           
مجمػة  –د/ إبراىيـ عبػد الػرحمف محمػد : التفسػير األسػطكرم لمشػعر الجػاىمي  - ُٗ

    ُِٗص  -فصكؿ  
بيػركت  –دار الصػفكة  –ـ ُْٗٗ/ُط –القػديـ  أحمد مغنيػة : تػاريخ العػرب  - َِ
  َ  َُّص  –
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أك صكرتيا الجمالية عندما كػانكا يشػبيكنيا بالشػمس تػارة ، كبػالقمر تػارة 
أخػرل ، كمػف ثمػة كانػت ىنػاؾ عبلقػػة كثقػى بػيف الشػمس كالقمػر كالمػػرأة 

دٍت بػػػالبعض إلػػػى اعتبػػػار المػػػرأة معبػػػكدة مػػػف بػػػيف ىػػػذه العبلقػػػة التػػػي حػػػ
المعبػػػػكدات العربيػػػػػة القديمػػػػػة اتكػػػػػاءن عمػػػػى مػػػػػا كرد فػػػػػي بعػػػػػض األخبػػػػػار 
التاريخية كاآلثار الحجرية كبقايػا المعابػد الكثنيػة القديمػة عنػد العػرب فػي 
شماؿ الجزيرة كجنكبيا ، كتمؾ العبلقة سكؼ نقؼ متريثيف أماميا ؛ ألف 

 ف الػػدالالت التػػي ربطتيػػا المعػػاجـ العربيػػة بالدالػػةالمػػرأة كانػػت كاحػػدة مػػ
  َ شمس المغكية

كعنػػػػدما نبحػػػػث عػػػػف تكظيػػػػؼ الشػػػػمس فػػػػي شػػػػعر أبػػػػي العػػػػبلء 
المعرم ، سكؼ نبدأ بالحديث عػف سػياقاتيا فػي ديكانػو سػقط الزنػد الػذم 
نظػػـ جػػؿ مػػا جػػاء فيػػو فػػي فتػػرة شػػبابو التػػي شػػيدت مػػف بػػيف مػػا شػػيدت 

بػػو مػػف الفخػػر ، كقػػد كػػاف  ا يػػة ، كمػػا ألػػـٌ تجاربػػو الغزليػػة كالمدحيػػة كالرث
، ثػـ نثىٌنػي فػي شػعره مػف سػقط الزنػد لكؿ ذلػؾ دكره فػي تكظيػؼ الشػمس 

الشػمس فػي ديكانػو المزكميػات الػذم دالػة بعد ذلؾ بالحديث عف تكظيؼ 
( حيػػث جػػاء نظمػػو ُِمثٌػػؿ " حيػػاة عقمػػو ككجدانػػو كخمقػػو أحسػػف تمثيػػؿ ")

ما اسػػػػتقر فػػػػي داره بمعػػػػرة فػػػػي الطػػػػكر الثالػػػػث مػػػػف أطػػػػكار حياتػػػػو ، بعػػػػد
ٌباف عكدتو مف بغداد كحتى مماتو ، ليشيد فكره كفمسفتو في  النعماف ، كا 

  َ  الحياة كفي الكجكد

 

                                                           
 –دار المعارؼ  –ـ ُٖٓٗ/ٓط –د/ طو حسيف : تجديد ذكرل أبي العبلء  - ُِ

 َ  ُّٗص –القاىرة 
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 :  الشمس في سقط الزندػ 1
  :  الغزؿ -1 -ُ

ارتػبط الغػػزؿ فػػي الشػػعر العربػػي القػديـ بػػالمرأة قبػػؿ أف يمتػػد إلػػى 
ف عنػػػد بعػػػض المػػػذكر أك الغممػػػاف بعػػػد طغيػػػاف تيػػػار الميػػػك كالمجػػػك 

أمثػاؿ بشػار بػف بػرد كأبػي نػكاس ككالبػة المػاجنيف الشعراء العباسػييف 
بف الحباب كصالح بػف عبػد القػدكس كمسػمـ بػف الكليػد كالحسػيف بػف 

ػ الشغؼ كغيرىـ ممف لـ ييشغؼ بالغمماف أالضحاؾ كحماد عجرد ، 
مػػف مثػػؿ البحتػػرم كأبػػي تمػػاـ الػػذم اشػػتير بػػو ىػػؤالء المػػذككركف ػ 

  َالمعتز  بفعبد ا  ك 
( كىػػػك كمػػػا يػػػرتبط ِِكالغػػػزؿ ىػػػك محادثػػػة النسػػػاء كمفػػػاكيتيف )

ػػا بػػالمرأة ، يػػرتبط كػػذلؾ فػػي المغػػة بالشػػمس التػػي ييطمىػػؽ عمييػػا عنػػد  أساسن
( كىػػػي الشػػػمس عنػػػد طمكعيػػػا ، أك أنيػػػا كقػػػت ِّارتفػػػاع النيػػػار الغزالػػػة )

 طمكع الشمس ، كمنيا الغزؿ ، كىذا الربط المغكم بيف الغزالػة كالغػزؿ قػد
بػػػيف العمػػػة فػػػي كثػػػرة تشػػػبيو الشػػػعراء العػػػرب لممػػػرأة بالغزالػػػة ، كىػػػك مػػػا يي 

 َ( ِْلممرأة )يستدعي تقديس العرب في الجاىمية 
ربمػا كػاف لػو مػردكد دينػي جػاىمي ، لمغزالػة ػ كػذلؾ ػ كتقديسػيـ 

مػػػا كرد حػػػكؿ قصػػػة تجديػػػد حفػػػر ب ػػػر زمػػػـز عمػػػى يػػػد عبػػػد ارتػػػبط بحيػػث 
فقػد بػي محمػد صػمى عميػو كسػمـ جد الناؼ المطمب بف ىاشـ بف عبد من

                                                           
/ ُط –تحقيؽ كتقديـ د/ رمزم منير بعمبكي  –ابف دريد : جميرة المغة  - ِِ

  َغزؿ مادة  -  ُٖٗ/ ِ –بيركت  –دار العمـ لممبلييف  –ـ ُٕٖٗ
تحقيؽ د/ محمد بف أحمد  –كراع النمؿ : المنتخب مف غريب كبلـ العرب  - ِّ

 –جامعة أـ القرل  –مركز إحياء التراث اإلسبلمي  –ـ ُٖٗٗ/ ُط –العمرم 
   َمادة غزؿ  – ِّٖ/ ُ –السعكدية 

البد مف اإلشارة ىنا إلى أف قضية كٍأد البنات التي اشتيرت عف العرب لـ  - ِْ
انظر ما كتبناه حكؿ ذلؾ في كتابنا : الشمس  َة عند العرب جميعيـ تكف منتشر 

  َ  َِفي الشعر األمكم بيف الرؤية الميثكلكجية كالدينية ص 
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عمػى غػزالتيف ذىبيتػيف زمػـز حفػر في أثناء تكغمو في عبد المطمب عثر 
( فػي ىػذا المكػاف ذم المرجعيػة الدينيػة ِٓكانت قبيمة جرىـ قد دفنتيمػا )

عند الياشمييف خاصة كالعػرب عامػة ، ككجػكد الغػزالتيف الػذىبيتيف دليػؿ 
  َعمى تقديسيما 

، دالػػة الشػػمس فػػي سػػياؽ الغػػزؿ رم المعػػكقػػد كظػػؼ أبػػك العػػبلء 
، مػف بينيػا قكلػو  الزنػد سػقطديػكاف في في مكاضع قميمة مف شعره كذلؾ 
 ( : ِٔسيعدل ] طكيؿ [ )ىذه المرأة التي سماىا عف 

 َلػَعػػػؿَّ َنػػػػَواَهػػػػػا َأْف تَػػػػػِريػػػػَع َشػُطػوُنػَاػػػػػػا
 

 
 َااَوَأْف َتَتَجػػػمَّى َعْف ُشُموٍس ُدُجونُ  

 

 ِبَنا ِمْف َهَو  ُسْعَد  اْلَبِخيَمِة َكاْسِمَاا
 

 
 ِإَذا زَاَيَمْتػػػػُل َعػػػْيُف ُسْعػػَد  َوِسيُنَاػػا 

 

نػػػي بيجػػػر سيػػػعدل كأصػػابو داء ىجرىػػػا ، ىػػػذا الػػػداء الػػػذم  لقػػد مي
عبػػر عنػػػو فػػػي البيػػػت الثػػػاني تعبيػػرنا لغكيِّػػػا داالِّ عمػػػى مكنتػػػو مػػػف المغػػػة ، 

الة سيعدل العيف كالسيف ؛ ليتبقى دا كىك الػداء بعػد عندما يحذؼ مف الد
حذؼ ىمزتو المتأخرة حذفنا ضركرة شعريَّة ؛ كلذلؾ تمنى عػكدة مػا مينػي 
ٍسػػنيف  بػػو مػػف اليجػػر إلػػى الكصػػاؿ ؛ كلػػذا ذىػػب يشػػبو جمػػاؿ النسػػاء كحي
بالشمكس ، كشبو المكانع التي حجبتيف كمنعت الكصػكؿ إلػييف بالػدجف 

( كالصػػػػكرة ىنػػػػا ممػػػػا ينتمػػػػي إلػػػػى ِٕظيػػػػكر )الػػػػذم يمنػػػػع الشػػػػمس مػػػػف ال
االسػػتعارة التصػػريحية التػػي يػػذكر فييػػا المشػػبو بػػو ػ شػػمكس ػ كيختفػػي 
المشبو ؛ كذلؾ لمتركيػز عمػى المشػبو بػو بمػا لػو مػف حضػكر فػي كصػؼ 

                                                           
 –بف عبد المحسف التركي ا  تحقيؽ د/ عبد  –ابف كثير : البداية كالنياية  - ِٓ
  َ ّّٗ/ ّ –مصر  –الجيزة  –لتكزيع ىجر لمطباعة كالنشر كا –ـ ُٕٗٗ/ ُط
تحقيؽ  –شركحو لمتبريزم كالبطميكسي كالخكارزمي  –المعرم : سقط الزند  - ِٔ

اليي ة المصرية  –ـ ُٖٔٗ/ّط –مصطفى السقا كرفاقو بإشراؼ د/ طو حسيف 
  َ  ٖٖٗ/ِالعامة لمكتاب 

  َ  َٖٗ/ِالسابؽ  - ِٕ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
14 

 

ف أخفتػػو  جمػػاؿ النسػػاء كحسػػنيف ، كبمػػا لػػو مػػف ظيػػكر ككضػػكح حتػػى كا 
شمس كضػاءة كنػكرنا ال الدجكف كىي الغيـك المنتشرة في السماء ؛ ألف لم

يخفيػػػػو شػػػػيء ، كػػػػذلؾ كانػػػػت النسػػػػاء مػػػػف الحسػػػػف كالكضػػػػاءة بحيػػػػث ال 
يحجبو شيء ، أك كػأف الشػمس ىػي التػي تزيػؿ تمػؾ الغيػـك ، فيبػدك مػف 
ثمػػة أثرىػػا كنكرىػػا الػػذم يضػػيء الكػػكف ، ككػػذلؾ جمػػاؿ النسػػاء كحسػػنيف 

  َككصاليٌف يضيء القمب كيسمبو اليمكـ كاألحزاف  
كالبيف يستدعي المعرم أثػره عمػى المػرأة التػي  كفي سياؽ اليجر

يبػػدك أنيػػا بادلتػػو التػػأثر بػػالفراؽ ، فأخػػذت فػػي البكػػاء ، يقػػكؿ المعػػرم ] 
 ( : ِٖطكيؿ [ )

 َنِسيِت َمَكاَف اْلِعْقِد ِمْف َدَهِش النََّو 
 

 
 َفػػػػػَعمَّػػْقػِتػػِل ِفي َوْجػػػػَنػػػػػػػػػػٍة َوَمػػػِسػػػػيػػػػػػػؿِ  

 

 ػػِت أِلْجػػػػِؿ السٍّػػػػفٍّ َشْمػَس ُغػػَديَّػػػػػػػػةٍ َوُكنْ 
 

 
 َوَلِكنََّاػػػػا ِلْمػػَبػػػْيػػػِف َشػػْمػػػُس َأِصػػػيػػػػػػػػػؿِ  

 

إف الصػػػكرة التػػػي يقػػػدميا المعػػػػرم فػػػي البيػػػت األكؿ مػػػف الجػػػػدة 
( فيػػك يصػػكر ِٗكاالبتكػػار بحيػػث لػػـ ييسػػبؽ إلييػػا فػػي نظػػر البطميكسػػي )

طار ليبُّيا مف أثر الفراؽ فنسيت المكاف الذم تعمؽ فيو عقدىا  المرأة كقد
ككاف بكاؤىا الشبيو بالػدر ػ العقػد ػ قػد جػرل كسػاؿ عمػى كجنتيػا ، فكأنػو 
لشػػبيو بالػػدر العقػػدي ، كىػػي صػػكرة ربمػػا بػػدا فييػػا بعػػض اإلغػػراب النػػاتج 

 عف التداخؿ التشبييي الذم يبدك عمى ىذا النحك :
ر ػ ، الدمع ػ ميٍضػمىر ػ يشػبو الػدر ػ ميٍضػمىر ػ الًعقد = ديرّّ ػ ميضمى 

كمػف ثمػة فػإف الػدمع المضػػمر سػياقنا = العقػد أٍم ييشػبو الًعقػد المػػذككر ، 
كيكػػػكف الػػػرابط بػػػيف الطػػػرفيف المكػػػاف كىػػػك الكجنػػػة مسػػػيؿ الػػػدمع ، كفػػػي 
ٌيػة ػ  البيت الثاني يستدعي التشبيو البميغ ليشػبو المػرأة بشػمس الغػداة ػ غيدى

                                                           
  َ  َُّْ -َُِْ/ّشركح سقط الزند  - ِٖ
  َ  َُّْ/ّالسابؽ  - ِٗ
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ى حداثػة سػنيا الػذم ناسػبو تصػغير الغػداة ، كفيػو داللػة عمػى لمداللة عمػ
كضػاءة  كىػيككضاءتيا الشػبيية بكضػاءة الشػمس أكؿ النيػار ،  ياجمال

ككػػػأف ،األصػػػيؿ  عنػػػدقػػػد يشػػػكبيا شػػػيء مػػػف الحمػػػرة التػػػي تعمػػػك الشػػػمس 
الشمس عندما تقترب مف المغيب تكت ب كيتغير لكنيػا إلػى حمػرة الشػفؽ 

عنػد اإلحسػاس بػالفراؽ ، كمػف ثمػة كػاف تشػبييو مثمما يتغيػر لػكف المػرأة 
  َإياىا بالشمس عند األصيؿ 

ف كانت بصرية خالصػة حيػث اسػتدعاء الشػمس  كالصكرة ىنا كا 
ا إال أٌف " الصكر البصرية ليسػت  كاأللكاف باعتبارىا ميدركنا بصريِّا خالصن
معدكمػػة كجػػدانيِّا لػػدل المكفػػكؼ ، كذلػػؾ بفضػػؿ الحيػػاة االجتماعيػػة فقػػد 

قؿ جانب مف تأثيرىا الكجداني بكسػاطة األلفػاظ التػي تعبػر عنيػا إلػى ينت
( كليسػت الحيػاة االجتماعيػة كحػدىا التػي يرجػع َّالشخص المكفكؼ " )

نمػػػا يػػػدخؿ معيػػػا  إلييػػػا الفضػػػؿ فػػػي الصػػػكر البصػػػرية عنػػػد المعػػػرم ، كا 
الثقافة المغكية الكاسعة التي شيًير بيا المعرم إلػى جانػب ثقافتػو الشػعرية 

ػػػا كنقػػػدنا كاسػػػتظيارنا ألشػػػعار السػػػابقيف كذلػػػؾ مػػػا يبػػػدك فػػػػي الكاسػػػع ة عممن
تناصاتو مع الشعراء الشعراء السابقيف ، كاستشياده بشػعرىـ فػي مؤلفاتػو 

  َالمتعددة 
بيف الدمع كالػدرّْ ، كتشػبيو المػرأة بالشػمس فيقػكؿ المعرم كيربط 

 ( :ُّ] طكيؿ [ )
ْيِف : َدْمًعا َوُلْؤلُ   ًؤاُتَحمٍّي النََّقا ُدرَّ

 

 
 َوَولَّْت َأِصياًل َوْهَي َكالشَّْمِس ِمْعَطاؿِ  

 

إنيػػا امػػرأة جميمػػة قػػد جمَّمػػت الرمػػؿ ػ النقػػا ػ بنػػكعيف مػػف الػػدُّرّْ 
الػذم تتػزيف بػو ، كىػك كثانييمػا عقػدىا ، أكليما دمعيا األبيض الصافي 

ذك حبات المؤلؤ كقد تناثر منيػا عنػد لقػاء حبيبيػا أك أنيػا ىػي التػي عقد 
                                                           

دار الفكر  ––نافع : الصكرة في شعر بشار بف برد صالح فتاح د/ عبد ال - َّ
 َ ََُص  –ـ  ُّٖٗعىٌماف –لمنشر كالتكزيع 

  َ  ُِّٔ/ّشركح سقط الزند  - ُّ
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حباتػػػو كنثرتػػػو  سػػػفة عمػػػى الفػػػراؽ ، كعنػػػدما كلٌػػػت باألصػػػيؿ دكف فرطػػػت 
زينة عقدىا لـ تكف عيطبلن مف الجماؿ ؛ ألنيا كالشمس جميمة كليس بيا 

  َزينة تزينيا 
 ( : ِّكيقكؿ عف زيارة المحبكبة ] متقارب [ )

 تَػػَوقّػػَْتػػػَؾ ِسػػػػرًّا َوزَاَرْت ِجػػَاػػػػاَرا
 

 
 الشَّْمُس ِإالَّ َنَاػػارَا َوَهػػْؿ تَػْطػػُمعُ  

 

إف االسػػتفياـ الػػذم أتػػى بػػو فػػي عجػػز البيػػت مػػا ىػػك إال تقريػػر 
لمصكرة التشبييية التي يقدميا ليػذه المػرأة : إنيػا شػمس ، كىػك فػي اآلف 
عينو تعميؿ لداللة الصدر ؛ إذ تجنبت زيارتو ليبلن حيث عادة لقيا الحػب 

ديمػػة ، كزارتػػو جيػػرة فػػي النيػػار ػ كالغػػراـ فػػي الػػذاكرة الشػػعرية العربيػػة الق
عمػػى غيػػر مػػا ىػػك شػػا ع ػ ألنيػػا شػػمس كالشػػمس ال تطمػػع إال بالنيػػار ، 
كالصػػكرة ىنػػا فييػػا مػػف الػػذكاء اإلبػػداعي مػػا يػػدع الفرصػػة أمػػاـ المتمقػػي 
الستكناه العبلقات بيف طرفييا مػف حيػث كانػت مضػمكنية يعػيف السػياؽ 

فػي سػياؽ الداللػة نفسػيا المعػرم عمى فيميا ، كفي حكارية شعرية يقكؿ 
 :( ّّ] خفيؼ [ )

َيػػارَا  َحيٍّ ِمػػػْف َأْجػػػِؿ َأْهػػِمػِاػفَّ الػػػدٍّ
 

 
 َواْبػػِؾ ِهػػػْنًدا اَل الن ْؤَي َواأَلْحَجارَا 

 

 ِهَي َقاَلْت َلمَّا رََأْت َشْيَب رَْأِسي
 

 
 ِورَارَاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًا َوازْ َأرَاَدْت تَػػػػػَنػػػػػػػػػك  وَ  

 

ْبُح ِفي رَأْ   َأَنػػػػػا َبػػْدٌر َوَقْد َبَدا الص 
 

 
ػػػْبُح َيْطػػُرُد اأَلْقَمػػػػػػارَا   ِسػػػػػػَؾ َوالص 

 

نََّمػػػػا َأْنػػِت َشْمٌس   َلْسِت َبػػػْدرًا َواِ 
 

 
 اَل تُػػػَر  ِفي الد َجى َوَتْبُدو َنَاػػػػارَا 

 

                                                           
  َ  ُُّٕ/ّشركح سقط الزند  - ِّ
  َ  ِٓٔ/ِ شركح سقط الزند - ّّ
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لة البدر عمى ًصغىر المرأة ، كداللػة إف المفارقة الضدية بيف دال
الشيب عمى ًكبىر الرجؿ كضػعفو ربمػا قػد تكشػؼ مػا يػذىب إليػو الػبعض 
مػػف سػػكء عبلقػػة المعػػرم بالنسػػاء كسػػكء ظنػػو بيػػٌف ، كاعتقػػاده نيػػدرة العفػػة 

 الػػذم يشػػبوتيعىيّْػػره بظيػػكر الشػػيب  فػػي ىػػذه األبيػػاتالمػػرأة إف ( ّْفػػييف )
شػبيية بالبػدر ، كالصػبح كالبػدر مػرأة ػ ػ النفسػيا الصبح في رأسو ، كىي 

ال يجتمعاف ، بؿ يطػرد الصػبح ػ الشػيب ػ القمػر ػ المػرأة ػ بيػد أنػو عنػدما 
يتمقػػػى ىػػػذه المحاجػػػة المنطقيػػػة التػػػي تقػػػـك عمػػػى عبلقػػػة اسػػػتنتاجية ىػػػي 
حجاجيػػػة فػػػي المقػػػاـ األكؿ ؛ ألف الحجػػػاج " فػػػف االنتقػػػاؿ مػػػف فكػػػرة إلػػػى 

لمقكانيف المنطقية خاصية نظامية  أخرل بشكؿ منظـ كميسر ، كذلؾ أف
مػػف جيػػة ، كىػػي مػػف جيػػة أخػػرل تعبيػػر عػػف بعػػض أشػػكاؿ أك عػػادات 

 َ( ّٓالتفكير " )
كيمكػػػف ترتيػػػب الحجػػػج التػػػي كردت فػػػي بيػػػت أبػػػي العػػػبلء عمػػػى 

 النحك التالي :
 أنا بدرٌ  -
 الشيب صبٌح  -
 الصبح يطرد البدر ػ األقمار ػ  -

دة فػي نظػر المػرأة كىذه المقػدمات الػثبلث تػؤدم إلػى نتيجػة كاحػ
أك ال يتقبميػػا كىػػي انفصػػاـ عبلقتيػػا بالشػػاعر الػػذم يػػنقض ىػػذه النتيجػػة 

  عمى النحك التالي :
 أنِت لسِت بدرًا -
 أنِت شمٌس  -
  موجودة الشيب كالصبح حيث الشمس -

                                                           
  َ  ََّص  –د/ طو حسيف : تجديد ذكرل أبي العبلء  - ّْ
 –بنيتو كأساليبو  –اج في الشعر العربي جى : الحً  د/ سامية الدريدم - ّٓ
 َ  ّّٗص –األردف  –إربد  –عالـ الكتب الحديث  –ـ َُُِ/ِط
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كعمى ذلؾ تككف الشمس ػ المرأة ػ متكازية مع الشيب ػ فػي نظػره 
ه المقػػػدمات فػػػي نظػػػر النتيجػػػة التػػػي تػػػؤدم إلييػػػا ىػػػذمػػػف ثمػػػة تكػػػكف ك ػػػػ 

، أك إصػػػػراره عمػػػػى مػػػػد حبػػػػؿ  الشػػػػاعر ىػػػػي : اسػػػػتمرار عبلقتػػػػو بػػػػالمرأة
   َ  كصميا رغـ تعييرىا إياه بالشيب 

كقػػػػد يتعػػػػدل تصػػػػكير المػػػػرأة بالشػػػػمس سػػػػياؽ الغػػػػزؿ فيػػػػأتي بػػػػو 
الشاعر في سياؽ مػدحي إذا كانػت المػرأة ممػف ليػف مػف المكانػة الدينيػة 

دحيف بعيػػدنا عػػف الجػػك الغزلػػي كمػػا أك االجتماعيػػة مػػا يػػدفع الشػػاعر لمػػ
يسػػػتدعيو مػػػف عاطفػػػة نحكىػػػا ، كقػػػد تكػػػكف المػػػرأة مػػػف أىػػػؿ الممػػػدكح ، 

ا ليػػػا كلم مػػػدكح فػػػي  فو معنػػػا كقكلػػػو فػػػي مفيكػػػكف تصػػػكيرىا بالشػػػمس مػػػدحن
 ( :ّٔالتين ة بالزفاؼ ] سريع [ )

 ُزفَّػػْت ِإَلى َداِرَؾ َشْمُس الض َحى
 

 
ـُ َوَحػػػػػْوَلػػػَاػػػػا ِمػػػػػ   ػػْف َشػػػَمػػٍع َأْنػُجػػػ

 

 ِمػثْػػػُؿ ِشَيػػاٍت ِفي َقِميِص الد َجى
 

 
 ِزيػػػػَف ِبػػػػػِاػػفَّ اْلػػػػَفػػَرُس اأَلْدَهػػػػـُ  

 

حيػػػث يسػػػتدعي المزفكفػػػة ليشػػػبييا بشػػػمس الضػػػحى فػػػي إطػػػار 
االسػػػػػتعارة التصػػػػػريحية لمداللػػػػػة عمػػػػػى جماليػػػػػا ككضػػػػػاءة كجييػػػػػا ، تمػػػػػؾ 

ناسب كما في الظػبلـ مػف لمعػاف لمنجػكـ يضػي و كيزينػو الكضاءة التي تت
كتمؾ الشيات في الفػرس األدىػـ ، كربمػا بػدا فػي الصػكرة السػابقة إغػراب 
مف حيث الزمف الػداؿ عمػى الميػؿ ػ أنجػـ ػ كالنيػار ػ شػمس الضػحى ػ إال 

كقيمتيػػا اليػادئ فػي داللػة الضػحى ، أنيػا تكشػؼ عػف سػر جمػاؿ المػػرأة 
  َ  في المكاف كىك الدار

أك صػكرة مػف صػكرة المػرأة المشػبية بالشػمس ،كلعمنا فيما سػبؽ 
الشػػػػمس المشػػػػبية بػػػػالمرأة نسػػػػترجع مػػػػا شػػػػاع فػػػػي الشػػػػعر الجػػػػاىمي مػػػػف 

كمػف ثمػة اسػتدراؾ فكػرة الشػمس كالبػدر كالميػاة كالغزالػة ،تصكير المػرأة ب

                                                           
  الشيات جمع شية كىي ليمعة تخالؼ لكف الفرس ، ْٖٔ/ِشركح سقط الزند  - ّٔ
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مػف حيػث كانػت المػرأة معبػكدة الميثكلكجيػة بػيف الشػمس كالمػرأة ،العبلقة 
ميػػاة رمػػكزنا أرضػػية لممعبػػكدة ككانػػت المػػرأة كالغزالػػة كالدة ،ك كالشػػمس معبػػ
 اىميكف مػػف تشػػبيو المػػرأة بالشػػػمس ،( لػػذا فقػػد أكثػػر الجػػّٕ)األـ/الشػػمس

ٍسف كالجمػاؿ كالكضػاءة كالخصػكبكبالقمر ة ػ البدر ػ استدعاءن لدالالت الحي
  َفي دراساتيـ حكؿ الشعر الجاىمي تيـالتي أكالىا الميثكلكجيكف عناي

ا كانػػػت العبلقػػػة بػػػيف المػػػرأة كالشػػػمس ذات مرجعيػػػة لغكيػػػة كربمػػػ
ف كنػا نميػز مػف بينيػا فكػرة  فيما قدمنا مف دالالت الشمس في المغػة ، كا 
ٍسف كالكضاءة ، دكف أف نتطػرؽ إلػى فكػرة التقػديس الشػعرم  الجماؿ كالحي
لممرأة الذم ربما ساغ مع غير المعرم مف الشعراء ؛ لما عرؼ عنو مف 

مرأة ػ كما ذىب طو حسيف ػ ذلؾ السكء الػذم يػدفعنا إلػى سكء عبلقتو بال
تفيػـ القمػة المتبديػة لمصػكرة الغزليػة لممػػرأة فػي شػعره ، تمػؾ القمػة التػي لػػـ 
نمػا كانػت ػ غالبنػا ػ فػي سػياقات أخػرل كالمػدح  ػا ، كا  يفرد ليا سياقنا خاصِّ
كغيػػره ، كىػػك مػػا دفػػع الػػبعض إلػػى كصػػؼ غزلػػو بأنػػو " ظػػاىر الصػػناعة 

كنؽ ، كال ينتظر ممف كاف كالمعرم غزؿه خارج مػف قمػب متػأثر قميؿ الر 
( كالصناعة في الغزؿ كقمة الركنؽ ىك استنتاج لما ّٖبجماؿ الحبيب " )

قالو طو حسيف مف قبؿ فػي شػأف النسػيب عنػد أبػي العػبلء : " نظمػـ أبػا 
ػعه قػد ممكػو  نما ىك رجؿ ضرير مفجَّ العبلء إف كصفناه بإجادة الغزؿ ، كا 

 َ(  ّٗلٍت فمسفتيو بينو كبيف لذات الحياة " )الزىد كحا
ذا كنػػا فػػي ىػػذا البحػػث غيػػر معنيػػيف بتقيػػيـ الفػػف الغزلػػي عنػػد  كا 
أبي العبلء رغـ ما عرضنا لو مف بعض ابتكاراتػو كاختراعاتػو الفنيػة فػي 

كىػػػك مػػػا يػػػرتبط بعقميتػػػو الفػػػذة كثقافتػػػو ، سػػػياؽ تصػػػكير المػػػرأة بالشػػػمس 
عػػػف تػػػػأثير العصػػػر الػػػػذم انتمػػػى إليػػػػو الفا قػػػة ، ال نسػػػتطيع أف نتغافػػػػؿ 
                                                           

د/ عمي البطؿ  : الصكرة في الشعر العربي حتى  خر القرف الثاني اليجرم  - ّٕ
  َ ٗٔص  –بيركت  –ر األندلس دا -ـُُٖٗ/ِط –
ـ ُٖٗٗ/ُٕط –أنيس المقدسي : أمراء الشعر العربي في العصر العباسي  - ّٖ
  َ  َِْص  –بيركت  –دار العمـ لممبلييف  –
  َ  ُِٕد/ طو حسيف : تجديد ذكرل أبي العبلء ػ سابؽ ػ ص  - ّٗ
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كالتقاليػػػػد الشػػػػعرية المكركثػػػػة ممػػػػف سػػػػبقكه ؛ ألف أدبػػػػو " متػػػػأثر بالتقاليػػػػد 
األدبيػػػة فػػػي عصػػػره ، كممتػػػـز باألصػػػكؿ الفنيػػػة التػػػي كرثيػػػا الشػػػعر فػػػي 

( كمػػػف ىػػػذه التقاليػػػد تشػػػبيو المػػػرأة بالشػػػمس ، كمػػػف ثمػػػة ال َْعصػػػره " )
ادة أك اإلبػػػداع ، أك حتػػػى يمكػػػف أف يكػػػكف فقػػػد البصػػػر حػػػا بلن دكف اإلجػػػ

دكف الشػػعكر بمػػا يشػػعر بػػو الرجػػاؿ مػػف عاطفػػة تجػػاه المػػرأة ، كقػػد حسػػـ 
 ( : ُْبشار بف برد ػ كىك الضرير ػ القضيةى عندما قاؿ ] بسيط [ )

 َيا َقْوـُ ُأْذِني ِلَبْعِض اْلَحيٍّ َعاِشَقةٌ 
 

 
 َواأُلْذُف َتْعَشػػُؽ َقْبػػَؿ اْلَعْيِف َأْحَيػػاَنػػػػػػا 

 

ف كاف العشػؽ ىنػا متعمقنػا بحاسػة السػمع التػي تيعػيف المكفػكؼ  كا 
عمػػػػى تصػػػػكر جمػػػػاؿ المػػػػرأة مػػػػف خػػػػبلؿ صػػػػكتيا ، دكف حاسػػػػة البصػػػػر 
المتعمقة بػالمر ي كىػك الشػمس ، كمػع ذلػؾ فػإف مخػزكف الػذاكرة الشػعرية 
المكركثة ىك ما أعاف المكفكفيف عمى استدعاء الصكر البصرية لممرأة ، 

التقاليػػد المكركثػػة فػػي شػػعر المعػػرم عمػػى فػػف الغػػزؿ كلػػـ يقػػؼ أمػػر ىػػذه 
نما امتد كذلؾ إلى غيره مف فنكنو الشعرية    َكحده ، كا 

 

                                                           
دار  –يث د/ محمد زكي العشماكم : قضايا النقد األدبي بيف القديـ كالحد - َْ

  َ  ُّص  –ـ ُٕٗٗبيركت  –النيضة العربية 
راجعو  –بشار بف برد : ديكانو تقديـ كشرح كتكميؿ محمد الطاىر بف عاشكر  - ُْ

القاىرة  –مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر  –كصححو محمد شكقي أميف 
  َ  ُْٗ/ْ –ـ ُٔٔٗ
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  :  المدح -ِ
تبػػػػرز مػػػػع المػػػػدح العبلقػػػػات االجتماعيػػػػة بصػػػػكرة كاضػػػػحة بػػػػيف 
الشػػعراء كغيػػرىـ مػػف أفػػراد المجتمػػع ، سػػكاء كػػانكا فػػي قمتػػو أك غيػػر 

؛ كقد كاف المعرم كغيػره  ذلؾ ، كسكاء كاف المدح لمتكسب أك لغيره
مف شػعراء عصػره كالسػابقيف عميػو قػد كظػؼ الػدالالت المتكارثػة فػي 
سياؽ المدح  كما كظؼ الصكر الفنية لمممدكح كمف بينيا اسػتدعاء 

 ( :ِْ] كافر [ ) وقكل مثؿالشمس في 
 ِإَذا َخػػػَفػػَقػػػْت ِلػػػَمػػْغػػِرِبػػَاػػػا الػػػث َريَّػػػػػػػا

 

 
 ػاالَ ػػػّنػػػَِتػػػػِل اْغػػػِتػػَيػقَّػػػػْت ِمػػػػػْف َأِسػػػػوَ تَ  

 

َحى َقَدَرْت َلَعاَدتْ   َوَلْو َشْمُس الض 
 

 
َقػػ  َواالَ ػػػػػػًة ِإَذا رََأِت الُمػػػػَشػػػػػػػػرٍّ  ػػػػػزَّ

 

لقكتػػو كشػػػدة ؛ حيػػث يقػػدـ الممػػدكح فػػي صػػػكرة المرىػػكب جانبػػو 
تقؼ عنػد األعػداء مػف الشػيعة المغاربػة  بأسو كحٌدة أسنتو ، تمؾ التي ال
نمػا تمتػد إلػى النجػػكـ  ، فػإف الثريػا إذا غربػت ، فإنمػػا العػكالي كحػدىـ ، كا 

تغػػػرب ألنيػػػػا تكقٌػػػػٍت كىابػػػػٍت أف تغتاليػػػػا أًسػػػػنَّتيوي ، ككػػػػذلؾ الشػػػػمس لفػػػػرط 
محبتػػو كرىبتػػو إذا مالػػٍت لمغػػركب ، فإنيػػا تتمنػػى لػػك قػػدرت عمػػى العػػكدة 

ف مشػػػػرّْقةن أبػػػػدنا ؛ حتػػػػى ال تفارقػػػػو ، كتمػػػػؾ إلػػػػى الشػػػػركؽ ، لعػػػػادت فتكػػػػك 
مبالغػػػػة شػػػػعرية ربمػػػػا كانػػػػت مقبكلػػػػة فػػػػي سػػػػياؽ كصػػػػؼ الممػػػػدكح بػػػػالقكة 

 َكالشجاعة 
 ( : ّْكيقكؿ ] كافر [ ) 

 َوُمْمَتِحػػػٍف ِلػَقػػاَءَؾ َوْهػػػػَو َمػػػػػػػػػْوتٌ 
 

 
 َوَهػػػػػْؿ ُيػػْنػػِبي َعػػِف اْلَمْوِت اْمِتَحػػػافُ  

 

 ِغٍف َعَمْيػػػَؾ َوَلْيَس ُيْجػػػِديَوُمْضطَ 
 

 
                                                           

  َ  ٕٖ -ٖٔ/ُشركح سقط الزند  - ِْ
  َ   ُٕٖ -ُٖٔ/ُد شركح سقط الزن - ّْ
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 َواَل ُيْعػػِدي َعَمى الشَّْمِس اْضِطَغافُ  
 

كالمعرم ىنا كأنو يقكؿ قكؿ الفصؿ في شػجاعة ممدكحػو كقػكة  
بأسػػو عنػػدما ييػػذيّْؿ بيتيػػو بمػػا ينتمػػي إلػػى األحكػػاـ العامػػة التػػي ال يختمػػؼ 

كقكتػو فػي لقا ػو  عمييا أحد ، فرب ممتحفو يريد امتحاف شجاعة الممدكح
كىك اليدرم أنو إذا لقيو قتؿ فبل يخبره االمتحاف شي نا ، كرب حاقد عمى 

  َالممدكح ال ينفعو حقده عميو ؛ ألنو كالشمس ال يؤذييا حقد حاقد 
كنحف إذ قمنا إف شػعر المعػرم متػأثر باألصػكؿ الفنيػة المكركثػة 

ػػػا مػػػف  خػػػبلؿ شػػػعره ، كأكػػػدنا ذلػػػؾ بشػػػعره الغزلػػػي ، فإننػػػا نؤكػػػد ذلػػػؾ أيضن
ف مف يتمعف الصكرة التشبييية في البيت الثاني مف البيتيف  المدحي ، كا 
السابقيف حيث يشبو استحالة تأثر الممدكح بحقد الحاقديف باستحالة تأثر 
الشػػػػمس بػػػػأم أذنل يمحقيػػػػا ، ليصػػػػؿ فػػػػي النيايػػػػة إلػػػػى تشػػػػبيو الممػػػػدكح 

رم مػع بالشمس ، أقكؿ إف مراجعة ىذه الدالالت تشػير إلػى تنػاص المعػ
 ( :ْْالمتنبي في سيؼ الدكلة ] بسيط [ )أبي الطيب قكلة 

 َمْف َكاَف َفْوَؽ َمَحؿٍّ الشَّْمِس َمْوِضُعلُ 
 

 
 َفػػَمػْيَس َيػػػْرَفػػُعػػػػُل َشْيٌء َواَل َيػػػَضػػػػػػػػعُ  

 

كربمػػا كانػػت نظػػرة المعػػرم التراثيػػة فػػي معنػػاه السػػابؽ أقػػدـ مػػف 
ة عينيا عند زىير بف أبي سممى في قكلػو مػف المتنبي ؛ ألننا نجد الدالل

 ( :ْٓمدح سناف المرم ] بسيط [ )
ـُ  ـٌ ِبَمْجِدِهػػ  َلػػػػػػْو َكػػػػاَف َيْخمُػػػػػُد َأْقَوا

 

 
ـْ َخػػَمُدوا  ـَ ِمػػػػػْف َأيَّػػاِمِاػػ  َأْو َمػػػػػػػػا تَػػَقػػػػػدَّ

 

 َأْو َكاَف َيْقُعُد َفْوَؽ الشَّْمِس ِمْف َكَرـٍ 
 

 
                                                           

ضبط كتصحيح كفيرسة مصطفى السقا  –المتنبي : ديكانو بشرح العكبرم  - ْْ
 َ  ِِّ/ِ –ـ ُّٔٗمصر  –مطبعة مصطفى البابي الحمبي  –كرفيقيو 

تحقيؽ د/ فخر الديف  –زىير بف أبي سيممى : شعره صنعة األعمـ الشنتمرم  - ْٓ
  َ  ِِٖ -ِِٕص  –ركت بي –دار اآلفاؽ الجديدة  –ـ َُٖٗ/ّط –قباكة 
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ـْ َقػَعػػػػػػػػُدوا  ـْ َأْو َمػػْجِدِهػػ ِلِاػػ  َقػػػػْوـٌ ِبػػَأوَّ
 

فػػػػإف الداللػػػػة فػػػػي بيػػػػت المتنبػػػػي كبيتػػػػي زىيػػػػر تسػػػػتدعي تشػػػػبيو 
الممدكحيف بالشمس فػي إطػار ىػذا التشػبيو الضػمني المستحضػر صػكرة 

متعمقػػة بالمجػد كالشػػرؼ كعمػػك  الطػرفيف كمػػا يػرتبط بيػػا مػػف داللػة مدحيػػة
  َ يمكمة الذكرالمكانة كد

 ( :ْٔكيقكؿ ] خفيؼ [ )
ػ َحى َفِمْنَؾ ُيِفيُد الص   َأْنَت َشْمُس الض 

 

 
 ػػْبػػػُح َمػػػػػػا ِفػػػػػػػيػِل ِمػػػػػْف ِضػػػػَيػػػػاٍء َوُنػػػػػورِ  

 

حيث نجده في ىذه الصكرة المنتمية إلى التشبيو المؤكد يقتصر 
كو مف الضياء كالنكر ، بؿ عمى تشبيو الممدكح بشمس الضحى فيما تتر 

لعمو قد بالغ كجعؿ ضياء الصبح مستفادنا مف ضياء ىذا الممػدكح كنػكر 
 ( :ْٕكجيو ، كيقكؿ ] خفيؼ [ )

ْف َجاَوزْ  َياِء َواِ   َأْنَت َكالشَّْمِس ِفي الضٍّ
 

 
 َت ِكػػػػيػػػػػػَواَف ِفي ُعػػػػػػػػػػمُػػػػػوٍّ اْلػػػػػػػَمػػػػَكػػػػػػػػػػافِ  

 

ا كانػػت ىػػذه الصػػكرة التشػػبييية قميمػػة المػػاء كالركنػػؽ ػ كمػػا كربمػػ
يقكؿ الببلغيكف ػ ؛ ألنيا صػكرة تقريريػة مدرسػية ػ إف جػاز التعبيػر ػ مػف 
حيث تفصيمية التشبيو باستدعاء عناصره كاممة مف حيػث المشػبو ػ أنػتى 
ػػػ كالمشػػبو بػػو ػ الشػػمس ، كأداة التشػػبيو كىػػي الكػػاؼ ، ثػػـ كجػػو الشػػبو ػ 

، كداللتيػا عمػػى انحصػار المشػػابية  فػػيالمسػبكؽ بدالػػة الجػر  الضػياء ػ
بػػيف الطػػرفيف فػػي أمػػر كاحػػد كىػػك الضػػياء ، كبػػالرغـ مػػف ذلػػؾ التفصػػيؿ 
التقريػػػرم فػػػإف اسػػػتدعاء كجػػػو الشػػػبو داؿ عمػػػى مػػػا يتمتػػػع بػػػو الرجػػػؿ مػػػف 

  َكضاءة الكجو كبياضو 
                                                           

  َ  ِِٗ/ُشركح سقط الزند  - ْٔ
ؿ كىك مكجكد في الفمؾ السابع ،  ُْٓ/ُشركح سقط الزند  - ْٕ ، كيكاف : ىك زيحى

  َكأما الشمس ، فإنيا في الرابع 
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 ( :ْٖكيقكؿ في تين ة بعض الشعراء ] بسيط [ )
ـَ ُمْمَتِاًبػػاَوَقػػْد تَػَفرَّسْ   ُت ِفيػَؾ اْلَفْاػ

 

 
 ِمػػْف ُكؿٍّ َوْجٍل َكَناِر اْلُفْرِس ِفي السَّّذؽِ  

 

 َأْيَقْنُت َأفَّ ِحَباَؿ الشَّْمِس ُتْدِرُكِني
 

 
ػػا َبػُصػػْرُت ِبػَخْيػػِط اْلَمْشػِرِؽ اْلَيَقػػػؽِ    َلمَّ

 

غػزؿ ػ أف ي  فتوحيث يقدـ صكرة بصرية خالصة استطاع ػ رغـ 
خيكطيػا ، كيػربط بػيف طرفييػا ، أكليمػا : معرفتػو التامػة ػ فراسػةن ػ بنبػكغ 

 (ْٗ) الممدكح الكاضح كضكحى النػار التػي يكقػدىا الفػرس فػي عيػد السَّػذىؽ
كثانييمػػا : إدراكػػو مطمػػع الشػػمس عنػػد ضػػياء الفجػػر ػ خػػيط المشػػرؽ ػ 

يكط الفجػر ليستنبط المتمقي ػ ذىنيِّا ػ أف ذكاء الممدكح كنباىتو شبيية بخ
ػػف ينظػػر إلػػى نباىػػة الممػػدكح كفطنتػػو صػػغيرنا ، سػػكؼ ييػػدرؾ مػػا  ؛ كأف مى
سيصؿ إليو عندما يكبر ، كىي داللة يتناص فييا المعرم مع أبي تمػاـ 

 ( : َٓفي قكلو ] كامؿ [ )
 ػػوَّدُ َؿ ِإَذا رََأْيػَت ُنػػػمُ الَ ِإفَّ اْلاِ 

 

 َأْيَقْنَت َأْف َسَيُكوُف َبْدرًا َكاِمػػالَ  
 

ف اختمػػؼ السػػياؽ بينيمػػا مػػف حيػػث كػػاف رثػػاءن البنىػػٍي عبػػد ا   كا 
ا عنػػد أبػػي العػػبلء ، كربمػػا كػػاف ىػػذا  بػػف طػػاىر عنػػد أبػػي تمػػاـ ، كمػػدحن
االخػػتبلؼ سػػببنا فيمػػا بػػدا مػػف مركنػػة المغػػة كسػػرعة اسػػتنباط الداللػػة عنػػد 
أبي تماـ ؛ ألنػو يرثػي كال يحتػاج الرثػاء إلػى التفػنف فػي البنػاء الشػعرم ، 

مػػا رأينػػاه عنػػد المعػػرم فػػي اسػػتدعا و المعػػرب ػ السػػذؽ ػ كالتنػػافر كىػػك 
                                                           

، السذىؽ : مف أعياد الفيرس كمف طقكسيـ  ٕٔٔ -ٕٓٔ/ِشركح سقط الزند  - ْٖ
 َألبيض فيو إضاءة النار ليبلن  ، اليقؽ : ا

، كىك مف أعياد العجـ ،  السذؽ : كممة فارسية معربة مف معانييا ليمة الكقكد - ْٗ
الدار المصرية  –تحقيؽ عبد العظيـ محمكد  –انظر : األزىرم : تيذيب المغة 

  َ مادة سذؽ ّٕٗ/ٖ –ت َد –لمتأليؼ كالترجمة 
ـ ُّٖٗ/ّط –تحقيؽ محمد عبده عزاـ  –أبك تماـ : ديكانو بشرح التبريزم  - َٓ
  َ  ُُٓ/ْ –دار المعارؼ  –
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الصػكتي ػ اليقػؽ ػ حيػث كػرر صػكت القػاؼ مػرتيف دكف فاصػؿ بينيمػا 
( كتبػػدم الصػػنعة فػػي اسػػتخداـ الخػػيط ُٓممػػا أدل إلػػى الثقػػؿ الصػػكتي )

مػػػع الحبػػػاؿ ، إلػػػى جانػػػب مػػػا فػػػي بيتػػػٍي أبػػػي العػػػبلء مػػػف التجنػػػيس بػػػيف 
ر الفنػػػي المتكػػػا عمػػػى التشػػػبيو بػػػاألداة ، أك تفرسػػػت كالفػػػرس ، كالتصػػػكي

بغيػر األداة فػي حبػاؿ الشػمس ، أك الضػمني المسػتنبط مػف الداللػة التػي 
قدميا أبك العبلء في البيتيف ، كذلػؾ عمػى النحػك الػذم قمنػا بتحميمػو مػف 

  َخبلؿ طرفي الصكرة التشبييية 
ا ] كافر [ )  ( :  ِٓكيقكؿ مادحن
 ِبػِل الػثّػَُريَّػػا َوِشْعُرَؾ َلػػْو َمػَدْحػتَ 

 

 
 َلَكاَف َلَاػا َعَمى الشَّْمِس اْفِتَخػػارُ  

 

كالصكرة ىنا في إطار التشبيو الضمني حيث يشبو قيمة شػعره  
ميكّْ مكانتو بعيميكّْ الثريا كمكانتيا    َعمى الشمس التي تفخر بيا كعي

في السياؽ نفسو ، كفي إطار التشبيو الضمني ] المعرم كيقكؿ 
 ( :  ّٓر [ )كاف

 َجَمػػاُؿ اْلػَمْجػِد َأْف ُيْثَنى َعَمْيػلِ 
 

 
 َوَلْواَل الشَّْمُس َمػا َحُسَف النََّاػػػارُ  

 

إف صػػػكرة التشػػػبيو الضػػػمني مركبػػػة فػػػي البيػػػت مػػػف الًقػػػراف بػػػيف 
جمػػاؿ المجػػد كالثنػػاء عميػػو ، فمػػكال الثنػػاء عمػػى الممػػدكح مػػا حسػػف جمػػاؿ 

ٍسػػػف النيػػػار كضػػػياء  الشػػػمس ، فمػػػكال ضػػػياؤىا مػػػا شػػػعر مجػػػده ، كبػػػيف حي
ٍسػػػف النيػػػار ، كمػػػف ثمػػػة ، فإنػػػو يشػػػبو جمػػػاؿ المجػػػد المقػػػركف  المػػػرء بحي

ٍسف النيار لضياء الشمس فيو    َبالثناء ، بحي
                                                           

د/ جاسـ سميماف الفييد : التكظيؼ الفني لمككاكب كالنجـك في شعر أبي  - ُٓ
  َ  ّّالعبلء ػ سابؽ ػ ص 

  َ  َُٖ/ِشركح سقط الزند  - ِٓ
  َ  ُْٖ/ِالسابؽ  - ّٓ
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كعندما ييرًسؿ السػبلـ إلػى ممدكحػو ، يرسػمو بيػذه الصػكرة الفنيػة 
 ( : ْٓالمبتكرة ] طكيؿ [ )

ـْ َسػػػػػػػػػػاَلـٌ ُهػػػػػػػػػػَو اإِلْسػ ـُ زَاَر ِبػػػػاَلَدُكػػػػػػػػػ  ػػػاَل
 

 
 َفػػػَفػػػػػػاَض َعػػػػػػػَمى الػػس ػػػنٍّػػيٍّ َواْلػُمػتَػػَشػيٍّػػػعِ  

 

ـْ  َحى ُأواَلُد ِفي الن وِر ِعْنَدُكػػػػ  َكَشْمِس الض 
 

 
 َوُأْخػػػػػرَاُد َنػػػػػػػػػاٌر ِفػي فُػػػػػَؤاِدي َوَأْضػػمُػػػػِعػػي 

 

كػػػػؿ معػػػػاني الرحمػػػػة كاألمػػػػاف كبػػػػرد إلػػػػييـ ييضػػػػمّْف سػػػػبلمو  فإنػػػػو
مػػػػف السػػػبلمة المسػػػبكغة عمػػػػى الجميػػػع سػػػػكاء كػػػانكا مػػػف أىػػػػؿ السُّػػػنَّة أك 

الشػػػػيعة ، كىػػػػك سػػػػبلـ يشػػػػبو فػػػػي خركجػػػػو بعاطفػػػػة متأججػػػػة تميػػػػب قمبػػػػو 
تمػػؤل بيمػػا  فذيمػػكأضػػمعو شػػمسى الضػػحى بمػػا فييػػا مػػف النػػكر كالػػدؼء ال

  َاألرض كمف عمييا 
ميػػػكّْ نػػػي الممػػػدكح بيتنػػػا ، يضػػػمنو كػػػؿ مػػػا يػػػدلؿ عمػػػى كعنػػػدما يب عي

البيػػت ذلػػؾ ، كمػػف ثػػـ يكػػكف كصػػؼ  كعزتػػو كرفعتػػو شػػرفوسيػػميكّْ مكانتػػو ك 
لصػػاحبو ، كىػػذا مػػا يبػػدك فػػي قػػكؿ أبػػي  كصػػؼ مػػدحيٌ إنمػػا ىػػك المبنػػي 

 ( :ٓٓالعبلء ] كافر [ )
 َبػػَنػػى ِمػػػػْف َجػػػػْوَهػػػػِر اْلَعْمَيػػاِء َبْيتًػا

 

 
 ػػػَأفَّ الّنػػػَّيػػػِػرَاِت َلػػػػػػُل ِعػػػػَمػػػػػػػػادُ كَ  

 

َحى َنَظَرْت ِإَلْيػػلِ   ِإَذا َشْمُس الض 
 

 
 َأَقػػػػػػرَّْت َأفَّ ُحػػػػمَّػػػتَػَاػػػا ِحػػػػػػػػػػَدادُ  

 

فقػػػػد بمػػػػغ ىػػػػذا البيػػػػت مػػػػف العيميػػػػكّْ كالشػػػػرؼ أف صػػػػارت الككاكػػػػب 
ًني عمييا ، كليس التشبيو بالنيرات في العمكّْ المنيرة كأنيا األعمدة التي بي 

نمػػا فػػي النػػكر كػػذلؾ ، ذلػػؾ النػػكر الػػذم يتضػػاءؿ أمامػػو نػػكر  كحػػده ، كا 
شػػمس الضػػحى التػػي تيًقػػٌر أف ضػػياءىا بالنسػػبة إلػػى نػػكر البيػػت كالثيػػاب 

                                                           
  َ  ُْٓٓ/ْالسابؽ  - ْٓ
  َ  ُِٗ/ُ شركح سقط الزند - ٓٓ
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السكد يمبسيا المٍرء عند الحداد ، كال شؾ أف كصؼ البيت بيذه الصػكرة  
ميػػكّْ المنزلػػةك ت بػػالنكر كالكضػػاءة إنمػػا ىػػك مػػدح لصػػاحب البيػػ  الشػػرؼ كعي

  َ ألف شرؼ البيت مف شرؼ صاحبو
ا ] منسرح [ )  ( :ٔٓكيقكؿ المعرم في سياؽ المدح أيضن

 َهَذا ُهَو اْلَمْوُت َكْيَؼ َتْغِمُبلُ 
 

 
 َوَفْضُمُل الشَّْمُس َكْيَؼ َتْجَحُدَها 

 

غػة الػذم بمػغ مػف المبال حيث يخاطب عدك األمير ىذا الخطػاب
؛ ليكفػو  حدِّا قد ييسػتنكر فيػو قػكؿ الشػاعر ، كىػك إنمػا بػالغ ىػذه المبالغػة

عف مقارعة األمير الػذم يشػبيو بػالمكت كال يسػتطيع أحػد قيػره ، كيشػبو 
فضػػػػػمو بالشػػػػػمس مسػػػػػتنكرنا عمػػػػػى العػػػػػدك أف يينكػػػػػر ىػػػػػذا الفضػػػػػؿ الشػػػػػبيو 

  َبالشمس التي ال يجحدىا أحد 
 ( :ٕٓكيقكؿ ] بسيط [ )

 َهِذي الشَّْمَس َخاِلُقَاػػا َأَر  َجِبيَنؾَ 
 

 
 َفػَقػػػْد َأَنػػػاَرْت ِبػػُنػػػػوٍر َعػػْنػػػػػُل ُمػػْنػػَعِكػػػسِ  

 

فػػي المعػػرم بػػالغ قػػد ، ك  ممػػدكح منيػػره ىػػذا الجبػػيف أف فيػػك يػػرل 
ىذه الصكرة عندما جعػؿ نػكر الشػمس مسػتمدِّا مػف نػكر كجيػو المػنعكس 

، كلعػػػؿ المعػػػرم بيػػػذه الداللػػػة عمييػػػا ، فنكرىػػػا مسػػػتعار مػػػف نػػػكر كجيػػػو 
بعيػد الحمػداني يككف قد تناص مع قػكؿ المتنبػي فػي تين ػة سػيؼ الدكلػة 

 ( :ٖٓالفطر ] بسيط [ )
ْوـُ َواْلِفْطُر َواأَلْعَياُد َواْلُعُصرُ   الصَّ

 

 
 ُمِنيَرٌة ِبػػَؾ َحػػتَّى الشَّػْمُس َواْلَقَمػػرُ  

 

                                                           
  َ  ِٖٗ/ِشركح سقط الزند  - ٔٓ
  َ  َِٕ/ِالسابؽ  - ٕٓ
  َ ٕٗ/ِديكاف المتنبي بشرح العكبرم ػ سابؽ ػ  - ٖٓ
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بػو عمػػى تػػأخره الػػذم عاتالحمػداني كقكلػو فػػي مػدح سػػيؼ الدكلػػة 
 ( :ٗٓعنو ] بسيط [ )

 َتَكسَُّب الشَّْمُس ِمْنَؾ الن وَر َطاِلَعةً 
 

 
 َكَمػػػا َتَكػسَّػَب ِمْنَاػػػػا ُنػػػوَرُد اْلػػػَقَمػػػرُ  

 

بسػػػيؼ  احيػػػث جعػػػؿ المتنبػػػي فػػػي البيػػػت األكؿ كػػػؿ شػػػيء منيػػػرن 
ر ػ ككذلؾ رىا ػ العي الدكلة : الصكـ كالفطر كاألعياد كاألياـ ليالييا كأنيي  صي

ا يجعػػؿ اكتسػػاب الشػػمس نكرىىػػنػػراه الشػػمس كالقمػػر ، كفػػي البيػػت الثػػاني 
، كمػػا يتكسػػب القمػػر نػػكره مػػف نػػكر  سػػيؼ الدكلػػة حػػاؿ طمكعيػػا مػػف نػػكر

الشػػػمس ، كمػػػف ثمػػػة فػػػاألمير الحمػػػداني نػػػكر بػػػؿ ىػػػك مصػػػدر نػػػكر تمػػػؾ 
ا الظكاىر الطبيعية ، كالداللة عند المتنبي فييا مػف المباشػرة كالسػيكلة مػ

ينػػػأل بيػػػا عمػػػا فػػػي بيػػػت المعػػػرم مػػػف بعػػػض التكمػػػؼ الػػػذم يبػػػدك فػػػػي 
 َمصراعو األكؿ 

كمػػع سػػيركرة جمػػة شػػعر المعػػرم عػػف الشػػمس فػػي ركػػاب التقاليػػد 
سػػػبلمييف ، نػػػراه اإلجػػػاىمييف ك الالشػػػعرية كىػػػك مػػػا بػػػدا فػػػي تناصػػػاتو مػػػع 

يكظػػؼ ممكتػػو المغكيػػة البارعػػة فػػي اسػػتدعاء بعػػض أسػػماء الشػػمس فػػػي 
 ( : َٔ، كذلؾ في سياؽ المدح مف مثؿ قكلو ] كافر [ )المعجـ العربي 

 َوُيوَشُع َردَّ ُيوًحػػػا َبْعَض َيػػػْوـٍ 
 

 
 َوَأْنَت َمَتى َسَفْرَت َرَدْدَت ُيوَحا 

 

كاسػػػـ الشػػػمس الػػػذم أتػػػى بػػػو المعػػػرم فػػػي البيػػػت ىػػػك ييػػػكح عنػػػد 
( كالشاعر ىنػا يصػؼ ممدكحػو بكضػاءة الكجػو ، فاسػتدعى ُٔالمغكييف )
ضػاءة الشػمس ػ يػكح ػ كال يقنػع بيػذا االسػتدعاء المغػكم ، كانمػا ليػذه الك 

ا مع قصة نبي ا  يكشػع بػف نػكف الػذم  يستدعي حافظتو الدينية متناصِّ
                                                           

  َ  ٗٗ/ِ ديكاف المتنبي بشرح العكبرم - ٗٓ
  َ  ِٖٕ/ُشركح سقط الزند  - َٔ
  َمادة يكح    – َْٔ -ّٗٔ/ِ –ابف منظكر : لساف العرب  - ُٔ
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دعا ا  تعالى أف يحبس الشمس فبل تغيػب حتػى يفػرغ مػف قتػاؿ أعدا ػو 
( كالمعػػرم بيػػذا االسػػتدعاء يشػػير إلػػى ِٔ، كقػػد اسػػتجاب ا  تعػػالى لػػو )

عنػػدما يسػػفر عنػػو أك مػػدكح كجمػػاؿ كجيػػو الػػذم ينيػػر المكػػاف مكانػػة الم
رد الشػػمس بعػػد مغيبيػػا ، مثممػػا بػػذلؾ الكشػػؼ يكػػكف قػػد كأنمػػا يكشػػفو ، ك 

  َريدت الشمس مجازنا ليكشع بف نكف  
 ( : ّٔيقكؿ ] طكيؿ [ )ك 

 َوَهػْؿ َيػدَِّعي المَّْيػُؿ الدَُّجوِجي  َأنَّػلُ 
 

 
 ُب َظاَلِملِ ُيِضيُء ِضَياَء الشَّْمِس ُشاْ  

 

إف الشػػيب كىػػي الككاكػػب ال تضػػيء الميػػؿ ، فػػإذا ادعػػى غيػػرىـ 
المكرمػػات ، فػػإنيـ ال يققكنيػػا بأنفسػػيـ ؛ ألف الككاكػػب ال تضػػيء ظممػػة 
نمػا بمػا تسػتمده مػف نػكر الشػمس ،  الميػؿ الػدجكجي ػ المظمػـ ػ بنكرىػا كا 

لمجػد كالمراد أف غير ىؤالء الممدكحيف ال يفعمػكف مػا يحقػؽ ليػـ الكػـر كا
  َمثمما يفعمكف ىـ 

كفي ضياء ما قدمنا مف شعر المعرم المدحي الػذم كظػؼ فيػو 
الشػمس نػػراه لػـ يخػػرج عػف الػػدالالت التػي كظػػؼ فييػا الشػػعراء السػػابقكف 
دالػػة الشػػمس فسػػياؽ المػػدح مػػف حيػػث تشػػبيو الممػػدكح فػػي جمػػاؿ كجيػػو 

فػػي سػػياؽ داللػػة الشػػجاعة كػػذلؾ كنػػكره ، كفضػػمو بالشػػمس التػػي تجػػيء 
كرىبػػػة الجانػػػب ، كرغػػػـ ارتبػػػاط دالالتػػػو المدحيػػػة بالسػػػابقيف ، فقػػػد قػػػكة كال

كانػػػػت لػػػػو بعػػػػض الخصكصػػػػية كاالبتكاريػػػػة فػػػػي بعػػػػض الصػػػػكر ، كفػػػػي 
التراكيػػب الشػػعرية التػػي بػػدت الشػػمس فييػػا أقػػؿ مػػف الممػػدكح ، أك ربمػػا 
بػػدت مأزكمػػة لعػػدـ قػػدرتيا عمػػى مسػػايرة الممػػدكح فػػي فضػػمو كشػػعره كمػػا 

   َيبنيو مف البيكت 
                                                           

ف حجر انظر نىص الحديث في : فتح البارم بشرح صحيح البخارم الب - ِٔ
ت َد –المكتبة السمفية  –بف باز عبد العزيز تصحيح كتحقيؽ الشيخ  –العسقبلني 

– َِِٔ َ  
 َ  ْٖٔ/ِشركح سقط الزند  - ّٔ
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 :  الفخر -3
فػػػػي المػػػػدح كانػػػػت الغيريػػػػة باديػػػػة فػػػػي خطػػػػاب المعػػػػرم لآلخػػػػر 
الممدكح ، حيث إنو تحدث عنو بضػمير الغا ػب ػ ىػك ػ أمػا فػي الفخػر ، 
فتبػػػػرز فيػػػػو الذاتيػػػػة حيػػػػث األنػػػػا المتعاليػػػػة أك المعتػػػػزة بنفسػػػػيا ، أك األنػػػػا 
الجمعية ػ نحف ػ كمحكرية الخطاب عمييما ، كىػك مػا يمكػف التماحػو فػي 

ؿ ابف رشيؽ : إف الفخر " ىك المدح نفسػو إال أف الشػاعر يخػص بػو قك 
نفسػو كقكمػػو ، ككػػؿ مػػا حسػف فػػي المػػدح حسػػف فػي االفتخػػار ، ككػػؿ مػػا 

( كمػػػف أجػػػؿ مػػػا فيػػػو مػػػف ذاتيػػػة األنػػػا ْٔقػػػبح فيػػػو قػػػبح فػػػي االفتخػػػار " )
ثيػػػؿ  كجماعيػػػة الػػػػنحف ارتكػػػز الخطػػػاب فيػػػو عمػػػى " التغنػػػي بالفضػػػا ؿ كالمي

بالسػػجايا النفسػػية ، كالصػػفات القكميػػة ، كالزىػػك بالًفعػػاؿ  العيميػػا كالتبػػاىي
( التػػي قػػد تكػػكف لمجماعػػة ، كقػػد تكػػكف لمفػػرد الػػذم إذا ليػػج ٓٔالطيبػػة " )

بػػػذكرىا كػػػاف ذلػػػؾ مػػػف بػػػاب الذاتيػػػة المطمقػػػة التػػػي ال تكػػػكف إال لمشػػػاعر 
   َ( ٔٔكحده دكف غيره مف الناس )

تغنػى مفتخػرنا السػابقيف قػد المعرم شأنو شأف غيره مف الشػعراء ك 
ا مف مثؿ قكلو   ( : ٕٔحاقديو ] طكيؿ [ ) في تكبيخغناءن ذاتيِّا خالصن

 َوَقْد َساَر ِذْكِري ِفي اْلِباَلِد َفَمْف َلُاـْ 
 

 
 ػػػؿُ ػْوُؤَهػػػػػػا ُمػتَػَكػػاِمػِبِإْخػَفػػػػػػاِء َشػػْمػػٍس ضَ  

 

بدالة حيث نراه يجمع في بيتو بيف بنيتٍي الخبر التقريرم المؤكد 
التككيػػػد كالتحقيػػػؽ قػػػد ، كبنيػػػة االسػػػتفياـ الحاممػػػة لداللػػػة النفػػػي كاإلنكػػػار 
عمػػػى ىػػػؤالء الحاقػػػديف أف ييخفػػػكا ضػػػكء الشػػػمس المتكامػػػؿ ، كيمكػػػف أف 

                                                           
تحقيؽ محمد  –ابف رشيؽ القيركاني : العمدة في محاسف الشعر ك دابو كنقده  - ْٔ

  َ  ُّْ/ِ –بيركت  –دار الجيؿ  –ـ ُُٖٗ/ٓط –محيي الديف عبد الحميد 
 –ـ ُٖٔٗ/ٓط –د/ يحيى الجبكرم : الشعر الجاىمي خصا صو كفنكنو  - ٓٔ

   ََّص  –بيركت  –مؤسسة الرسالة 
  َ  ِٓ/ُابف رشيؽ : العمدة في محاسف الشعر ك دابو كنقده  - ٔٔ
  َ  ِّٓ/ِشركح سقط الزند  - ٕٔ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
31 

 

نمحػػػظ فػػػي بنيتػػػو العميقػػػة صػػػكرة تشػػػبييية تنصػػػرؼ إلػػػى تشػػػبيو شػػػيرتو 
الساطعة بضكء الشمس ، ككبلىما مما ال يمكف إخفاؤه ، كلعػؿ المعػرم 

ا مع قكؿ األحكص ] كامؿ [ )بدال  ( :ٖٔلتو تمؾ يككف متناصِّ
ـُ رََأْيَتِني  ِإنٍّي ِإَذا َخػػػِفَي المٍَّئػػػػػا

 

 
 َكالشَّْمِس اَل َتْخَفى ِبُكؿٍّ َمَكػافِ  

 

كرغػػػػـ اخػػػػتبلؼ دالػػػػة الم ػػػػاـ فػػػػي المصػػػػادر القديمػػػػة بػػػػيف الكػػػػراـ 
الػػػذيكع مػػػف داللػػػة المعػػػرم عمػػػى الشػػػيرة ك فػػػي كالرجػػػاؿ كالجنػػػاة ، إال أف 

جػػكدة الصػػياغة كجمػػاؿ التركيػػب مػػا يخفػػؼ مػػف كطػػأة تقميػػده لمسػػابقيف ، 
ا مع قكؿ بشار بف برد ] بسيط [ )  ( : ٗٔعمى أنو قد يككف متناصِّ

ػػػػُث اَل َأْخػػػَفى َعػػػَمى َأَحػػػػػدٍ   َأَنا اْلُمػػَرعَّ
 

 
 َذرَّْت ِبػػَي الشَّػػْمػُس ِلْمَقػػػاِصي َوِلمػػػػدَّاِني 

 

 ( : َٕكفي الداللة نفسيا يقكؿ المعرم ] كافر [ )
ـْ ِمػػْف َطػاِلٍب َأَمِدي َسَيْمَقى  َوَكػػ

 

 
ػػػػػَداَدا   ُدَوْيَف َمػػَكاِنَي السَّْبَع الشٍّ

 

ُج ِفي ُشَعاِع الشَّْمِس َنػػػػاًرا  ُيَؤجٍّ
 

 
 َوَيْقػػػػػػػػَدُح ِفي تَػػػػػَما ِبػػػَاػػػا ِزَنػػػػاَدا 

 

ث يبػػدم الذاتيػػة أك النرجسػػية المانعػػة مػػف دخػػكؿ الغيػػر فػػي حيػػ 
مجػػػاؿ الداللػػػة ، بػػػؿ يصػػػػؼ الحاقػػػد عميػػػو بػػػػالحمؽ مػػػف خػػػبلؿ الصػػػػكرة 
التشػػبييية التػػي يعمػػد فييػػا إلػػى انتفػػاء أم ًذٍكػػرو مػػع ذكػػره ، أك فضػػؿو مػػع 
فضػػمو ، كأف الػػذم يقػػدح فػػي ذكػػره كفضػػمو كالػػذم يكقػػد نػػارنا فػػي شػػعاع 

ليا مع كجكد الشمس ، كمػف يفعػؿ ذلػؾ يكػكف  الشمس ، فالنار ال ضكء
                                                           

تقديـ د/ شكقي  –جمع كتحقيؽ عادؿ سميماف حمكدة  –األحكص : شعره  - ٖٔ
  َ  ِٕٓص  –القاىرة  –مكتبة الخانجي  –ـ َُٗٗ/ِط –ضيؼ 

  َ  ُِٓ/ْديكاف بشار بف برد ػ سابؽ ػ  - ٗٔ
 َ  ٓٔٓ/ِشركح سقط الزند  - َٕ
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األمثػاؿ  مبمغو ، كىنػا نجػد المعػرم يتنػاص دالليِّػا مػعالحمؽ منو  قد بمغ
( ُٕ" )أضػػيع مػػف سػػراج فػػي شػػمس : "  العربيػػة حيػػث نجػػد مػػف بينيػػا

نمػا يجعػؿ الحاقػديف  كبذلؾ ال يفخر المعػرم بشػيرتو كفضػمو فحسػب ، كا 
   َدكنو في الفضؿ كالمكانة كالعقؿ 

كأمػػػػػا إذا أدخػػػػػؿ الػػػػػذات الجمعيػػػػػة فػػػػػي خطابػػػػػو الفخػػػػػرم ، فإنػػػػػو 
يستحضر معيا ذاتو أك ييػذيبيا فػي ذات الجماعػة بحيػث يكػكف الخطػاب 

 ( :  ِٕىك المجمكع كليس الفرد كذلؾ قكلو ] كافر [ )
 َمَتى ُنْصِبْح َوَقػػْد ُفْتَنػػا اأَلَعػػاِدي

 

 
ـْ َحػػتَّى َتقُػػػوَؿ الشَّْمُس ُروحَ    ػػػاَنقُػػػ

 

 ِبَأْرٍض ِلْمَحَمػػاَمػػػػػػِة َأْف تَػػػػػَغػػّنػػػػػػَػى
 

 
 ِبَاػػػػػا َوِلػَمػػػْف تَػَأسَّػػػػَؼ َأْف َيػُنػوَحػػػػػا 

 

كىذا القكؿ قد تخدعنا بنيتو السطحية بدالالت الخكؼ كالجزع ، 
بيػػػد أف بنيتػػػو العميقػػػة تشػػػير إلػػػى غيػػػر ذلػػػؾ حيػػػث الػػػذكاء الػػػذم يتحػػػيف 

مىػػد فرصػػة ا لفػػكت مػػف العػػدك ، كالػػذكاء فػػي اختيػػار مكػػاف اإلقامػػة ، كالجى
عمػػػى مكاصػػػمة السُّػػػرل كالسػػػير كتػػػرؾ االسػػػتراحة مػػػف ألػػػـ السػػػفر ، كأمػػػا 
صػػكرة الشػػمس التػػي اسػػتدعاىا المعػػرم ، فإنيػػا كانػػت معينػػة أك مرشػػدة 

 َليـ عمى السير كذلؾ حيف انكسار حٌدتيا كذىبت كقدتيا 
 ( :ّٕو ] كامؿ [ )كيقكؿ في كصؼ حالتو كأصحاب

 َوَلػػَقػػػػْد َأَظػػػػػػؿ  تُػِظػم ػػِني َوَصَحػػػػاَبػِتي
 

 
 َوالشَّْمُس ِمثْػػػػػػُؿ اأَلْخَزِر اْلُمَتَشاِوسِ  

 

 َخْيػٌؿ َشَواِمُس ِفي اْلِجاَلِؿ ِإَذا َهَفتْ 
 

 
                                                           

الدار  –تحقيؽ عبد الفتاح محمد الحمك  –الثعالبي : التمثيؿ كالمحاضرة  - ُٕ
  َ  ِِٔص  –بيركت  –ـ ُّٖٗالعربية لمكتاب 

 َ  ِْٓ/ُالسابؽ  - ِٕ
  َ  َْٖ -َْٕ/ُالسابؽ  - ّٕ
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ْف َرَكػػػػػَدْت َفػػَغيػْػُر َشػػَواِمػػسِ    ِريػػػػٌح َواِ 
 

ي البيتػػػػيف بثيػػػابيـ التػػػػي يسػػػتظمكف بيػػػػا مػػػف حػػػػرارة إف الفخػػػر فػػػ
الشمس حيث يعمقكنيا فكؽ الرماح كالقسي ، فتبدك كاألخبية المضطربة 
بفعؿ الريح اضطراب الخيؿ الشكامس أك الجمػكح ، أمػا إذا ىػدأت الػريح 
، فػػػإف األخبيػػػة تسػػػكف ، فتكػػػكف غيػػػر شػػػكامس ، كالشػػػكامس تمتقػػػي مػػػع 

يػػد أنػػو يشػػبو الشػػمس عنػػدما تميػػؿ الشػػمس فػػي الجػػذر المغػػكم شػػمس ، ب
إلى الغركب بعػيف األخػزر كىػك الػذم ينظػر بمػؤخر عينػو ، كالمتشػاكس 
الػػذم يغمػػؽ إحػػدل عينيػػو كينظػػر بػػاألخرل كيميػػؿ كجيػػو فػػي شػػؽ العػػيف 
ػا مػع أبػي الػنجـ  التي ينظػر بيػا ، كفػي ىػذا التشػبيو نػرل المعػرم متناصِّ

 ( : ْٕالعجمي في قكلو ] رجز [ )
 لشَّْمُس اْجَتاَلَها اْلُمْجَتِميَحتَّى ِإَذا ا

 

ؿِ   َبػػْيػػػػػػَف ِسػػػػػػػَمػػػػػػاَطْي َشػػػػػػػػػَفػٍؽ ُمػػػػػَاػػػػػوٍّ
 

 َفْاَي َعػػػػػػَمى اأُلْفػػػػػػِؽ َكػػػػػَعيِف اأَلْحَوؿِ 
 

ػػػػػا تَػْفػػَعػػؿِ   َصْغػػػػػػَواَء َقػػػػْد َكػػػػػاَدْت َوَلمَّ
 

، كالبدع فييا ىك تشبيو الشمس عندما ينظر كىي صكرة بديعة 
الناظر إلييا ، كقػد مالػت أك كػادت تميػؿ نحػك الغػركب ػ صػغكاء ػ حيػث 

قػػد تمكنػػت بػػألكاف مختمفػػة مػػا بػػيف الحمػػرة ك ناحيتػػا الشػػفؽ ػ سػػماطي ػ 
ؿ ػ بعػيف األحػكؿ الػذم يبػدك سػكاد عينػو مػا بلن  كالخضػرة كالصػفرة ػ ميػكّْ

ف كػػاف ال معػػرم قػػد تميػػز مػػف سػػمفو أبػػي الػػنجـ عػػف منتصػػؼ العػػيف ، كا 
بػػالجمع بػػيف األخػػزر كالمتشػػاكس فػػي تشػػبيو الشػػمس عنػػد ميميػػا لمغػػركب 

  َلمتأكيد عمى حالتيا في ذلؾ الكقت 
كعمى ىذا النحك يككف المعرم قد كظؼ دالة الشمس في سياؽ 
الفخر غير منفصؿ عف السابقيف فيما أراده مف دالالت فخريػة كالشػرؼ 

                                                           
جمع كشرح كتحقيؽ د/ محمد أديب عبد الكاحد  –أبك النجـ العجمي : ديكانو  - ْٕ

 َ ّٗٓ -ّٖٓص  -ـ ََِٔدمشؽ  –مطبكعات مجمع المغة العربية  –جمراف 
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د كالػػػػػذكاء ، كذلػػػػػؾ فػػػػػي تناصػػػػػو الشػػػػػعرم مػػػػػع مىػػػػػكالجى كالفضػػػػػؿ كالشػػػػػيرة 
األحكص كبشار بف بػرد ، كالنثػرم مػع المثػؿ الػذم ال يقػؼ عنػد حػد مػا 
نما ما تنتجو بنيتو العميقة مف داللة  تنتجو بنيتو السطحية مف داللة ، كا 

  َال تنفصؿ كالسياؽ 
 :  الرثاء -4

أنمػػا كىػػك فػػف البكػػاء عمػػى الميػػت كذرؼ الػػدمكع المفظيػػة التػػي ك
مػػف الصػػفات يتمتػػع بػػو تعطيػػو حيػػاة جديػػدة مػػف خػػبلؿ اسػػتدعاء مػػا كػػاف 

كالخصاؿ الحميدة ، كمف ثمة كاف " تأبيف الميت ػ رثاؤه ػ إنما ىػك بمثػؿ 
( كذلػؾ مػا يسػتدعي كػؿ شػيء متعمػؽ ٕٓما كػاف ييمػدح بػو فػي حياتػو " )

ػػػٍف حكلػػػو ، كعمػػػى ذلػػػؾ قػػػد ال نجػػػد  بػػػالمرثي الػػػذم يػػػؤثر مكتػػػو فػػػي كػػػؿ مى
نمػا الشعرا ء في مػراثييـ يكجيػكف خطػابيـ الرثػا ي نحػك الميػت كحػده ، كا 

قػػد يتكجيػػكف بػػو إلػػى مػػف حكلػػو ممػػف تػػأثركا بمكتػػو ، مػػف ىػػذا قػػكؿ أبػػي 
 ( : ٕٔالعبلء ] سريع [ )

 ِإفَّ الَّػػػِذي اْلػػػَوْحػَشػػػػػُة ِفي َدارِدِ 
 

 
 تُػػػْؤِنػػػػُسػػُل الػػرَّْحػػَمُة ِفي َلْحػػػِدد 

 

 َحَشْت َداُرَؾ ِمْف َشْمِسَاااَل َأوْ 
 

 
 َواَل َخػػػػػػاَل َغػػػػاُبػػَؾ ِمػْف ُأْسػػِددِ  

 

ف جػػاء فػػي سػػياؽ  فالخطػػاب فػػي البيػػت األكؿ خطػػاب عػػاـ ػ كا 
الرثػػػاء ػ ألنػػػو ينحػػػك منحػػػى الحكمػػػة ، أك المسػػػمَّمات التػػػي تبػػػكح بنيتيػػػا 

ا تبػػكح السػػطحية بتأكيػػد حقيقػػة ارتبػػاط كحشػػة الػػدار برحمػػة القبػػر ، بينمػػ
بنيتيػػا العميقػػة بالػػدعاء كالتفػػاؤؿ لممخاطىػػب الػػذم يخصػػو بالخطػػاب فػػي 
البيت الثاني مف خبلؿ ضمير الخطاب الذم يتكسط المصراعيف المذيف 

                                                           
 –تحقيؽ د/ محمد عبد المنعـ خفاجي  –قدامة بف جعفر : نقد الشعر  - ٕٓ
 َ  ُُٖص  –رة القاى –مكتبة الكميات األزىرية  –ـ ُٖٕٗ/ُط
  َ  َُِٕ/ّشركح سقط الزند  - ٕٔ
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يصكر في أكليما المخاطب ػ أخػا المرثػي ػ بالشػمس فػي بيا ػو داعينػا لػو 
دعك لػو فتػكحش أك تيٍظًمػـ بغيبتػو ، بينمػا يػ ػ بػالمكت ػ أال تخمػك داره منػو

مػػكّْ بيتػػو ػ غابػػو ػ منػػو أك مػػف أىمػػو الػػذيف  فػػي المصػػراع الثػػاني بعػػدـ خي
يشػبييـ باألسػػكد فػي اسػػتدعاء مراعػاة النظيػػر بػيف الغػػاب كاأليسػد ، كىنػػا 
ا ال نعدـ ما تستدعيو داللة البنية العميقػة مػف تشػبيو الميػت باألسىػد  أيضن

بػاقيف مػف أىػؿ الذم رحؿ بالمكت ، فكاف الػدعاء بػأال يرحػؿ غيػره مػف ال
    َالبيت 

كعنػػػدما يرثػػػي الطػػػاىر المكسػػػكم ، يتحػػػدث إلػػػى أىمػػػو فيقػػػكؿ ] 
 ( :  ٕٕكامؿ [ )

نََّمػػػػػػػا ـُ الرَِّفيػػػُع َواِ   َمػػػػػػا زَاَغ َبْيُتُكػػػػ
 

 
 ِباْلػػػَوْجػػػػػِد َأْدَرَكػػػػُل َخػِفي  ِزَحػػػػػػاؼِ  

 

فْ   َتَنػؿْ  َوالشَّْمُس َداِئَمُة اْلَبَقاِء َواِ 
 

 
 ِبالشَّْكِو َفْاَي َسِريَعُة اإِلْخَطاؼِ  

 

إيػػاىـ فػي مصػػابيـ الجمػػؿ ، بيػػد إنػو يخاطػػب أىػػؿ الميػت مسػػميِّا 
أنو يحاكؿ أف يخفػؼ مػف كطػأة المصػاب ، فيسػمييـ بػأف بيػتيـ لػـ يتػأثر 
نمػا حالػو بفقػد أبػييـ شػبيو  بمكت الفقيد ؛ بسبب شرفو كثبات قكاعػده ، كا 

( بػػذىاب حركػػة أك سػػاكف ، فيػػك ال ٖٕببيػػت الشػػعر إف أصػػابو زحػػاؼ )
لػػػـ يتػػػأثر بمػػػكت  يتػػػأثر بػػػو ، كيصػػػكر المعػػػرم صػػػكرة ىػػػذا البيػػػت الػػػذم

الطاىر المكسكم بصكرة الشمس قد يصيبيا الكسكؼ فيحجبيا ، بيد أنو 
ال يدـك إذ سرعاف ما تعكد إلى طبيعتيػا ، كمػف ثمػة كػاف تشػبييو البيػت 
بالشمس ، كقد تأثر بمكت صاحبو ، لكنو يعكد إلى طبيعتو مف الشػرؼ 

   َكالعيمكّْ بعد انتياء الحزف عميو 
                                                           

 َ  َُّْ -َُّّ/ّشركح سقط الزند  - ٕٕ
الزحاؼ في عمـ العركض تغيير مختص بثكاني األسباب الخفيفة أك الثقيمة ،  - ٖٕ

انظر د/ محمد إبراىيـ عبادة : معجـ النحك كالصرؼ كالعركض  َكلو أنكاع 
    َُٓ -ُْٗص  –لقاىرة ا –مكتبة اآلداب  –ـ َُُِ/ُط –كالقافية 
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 ( : ٕٗ] طكيؿ [ ) في رثاء أبيو يقكؿك 
ٍـّ َدْفػػػػٍر َغػْضبَػُة اِ ِإنََّاػػػػػػػػا  َعػػَمى ُأ

 

 
 أَلَْجػػػَدُر ُأْنَثى َأْف َتُخػػػوَف َوَأْف تُػػْخػػِني 

 

 َكَعػػاٌب ُدَجاَهػػػا َفْرُعَاػػا َوَنَاػاُرَهػػػػػػا
 

 
 ُمَحيًّا َلَاا َقاَمْت َلُل الشَّْمُس ِباْلُحْسفِ  

 

فػػي مرثيتػػو ىػػذه عاطفتػػو الحزينػػة لفقػػد أبيػػو ، كمظيػػر  كقػػد بػػدت
الحزف في ىذيف البيتيف ىك ذمو الدنيا ػ أـ دفر ػ كالػدعاء عمييػا بغضػب 
ا  تعػػػالى ؛ ألنيػػػا األحػػػؽ بالخيانػػػة كاإلىػػػبلؾ كالخػػػداع لمبشػػػر ؛ كلػػػذلؾ 
يشبييا بامرأة كاعبو شعرىا أسػكد فػاحـ كالػدجى كىػك الظػبلـ ، ككجييػا 

ماؿ الذم تسبغو الشمس عميو ، كمػف ثمػة فػإف الشػمس مف الضياء كالج
فػػػػي سػػػػياؽ ىػػػػذه المرثيػػػػة مؤكػػػػدة لمػػػػا فػػػػي الػػػػدنيا المذمكمػػػػة مػػػػف الخيانػػػػة 
كالخداع كاإلىبلؾ المستدعي لدعا و عمييا في ظؿ عاطفػة الحػزف عمػى 

 ( :َٖفيقكؿ ] طكيؿ [ )،يرثي أبا إبراىيـ العمكم ك  َالكالد الفقيد 
 ِلْمَغزَاَلػػِة َوالس َاػػػاَنَعْيَنػػػاُد َحػػػػتَّى 

 

 
 َفُكؿٌّ َتَمنَّى َلْو َفَداُد ِمَف اْلَحْتػػػػـِ  

 

كالغزالة ىنا ىي الشػمس سيػميت بػذلؾ ؛ ألنيػا تطمػع فػي غزالػة  
النيػػػار أم أكلػػػو ، كقيػػػؿ ألنيػػػا تمػػػد حباليػػػا ، فكأنيػػػا غػػػزؿ ليػػػا ، كالسػػػيا 

ليمػا داللػة ت كككب ، كاستدعاء الشمس كالكككب ، كنعي الشػاعر الميػ
مٌك مكانتو ،   َبأف يينعى إلى النجكـ كالككاكب  تور اجدك عمى عي

كيبػػػدك ممػػػا سػػػبؽ مػػػف تكظيػػػؼ الشػػػمس فػػػي شػػػعر الرثػػػاء عنػػػد 
المعرم أنو عندما أتى بالشمس في سياؽ الرثػاء لػـ يػنص صػراحة عمػى 
تشػػبيو المرثػػي بالشػػمس اسػػتدعاءن لمػػا كػػاف حػػاؿ حياتػػو اتكػػاءن عمػػى كػػكف 

                                                           
، أـ دىٍفرو : كينية الدنيا ، كالدفر ىك النتف ، تيخني  ُِٗ/ِشركح سقط الزند  - ٕٗ

 َ: تييمؾ ، دجاىا : ظبلميا ، كعاب : الفتاة قد كعب نيدىا عند البمكغ 
 َ، السيا : كككب خفي يمتحف الناس بو أبصارىـ  ٔٔٗ/ّالسابؽ  - َٖ
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نمػػا أتػػى بالشػػمس تشػػبيو ألىػػؿ الميػػت أك كصػػؼن الرثػػاء فػػفَّ مػػا كػػا ف ، كا 
لبيتو ، أك بثيا في سياؽ صكرة الدنيا المذمكمة ، أك اإلشارة الخفية إلػى 

ميٌك قدر المرثي كمكانتو    َعي
 : الوصؼ -5

يػػػرتبط الكصػػػؼ بنقػػػؿ الصػػػكرة المر يػػػة أمػػػاـ الشػػػاعر إلػػػى صػػػكرة 
يػػػػػة لممشػػػػػيد كبلميػػػػػة يسػػػػػتعيض بيػػػػػا المتمقػػػػػي عػػػػػف الرؤيػػػػػة العينيػػػػػة اآلن

المكصكؼ ، كمف ثمػة كػاف " أحسػف الكصػؼ مػا نعػت بػو الشػيء حتػى 
( تمثػػيبلن قػػد تتبػػدل معػػو عاطفػػة الشػػاعر ُٖيكػػاد يمثمػػو عياننػػا لمسػػامع " )

كأحاسيسػػو تجػػاه مػػا يصػػفو ، كقػػد ال تتبػػدل بحيػػث يكػػكف الشػػاعر مجػػرد 
ناقػػؿ لمػػا يػػراه ، كفػػي كػػؿ األحػػكاؿ يشػػير فػػف الكصػػؼ إلػػى الرابطػػة التػػي 

الشػػػػاعر بػػػػالمتمقي ، ككممػػػػا كػػػػاف المشػػػػيد المكصػػػػكؼ مػػػػف الدقػػػػة تػػػػربط 
كالجمالية بحيث يسػتثير مشػاعر المتمقػي كعكاطفػو ، كانػت الرابطػة بينػو 

  َكبيف الشاعر قكية ، ككانت حيكية النص الشعرم كثراؤه  
كقد شمؿ فف الكصؼ كؿ ما تقع عميو عيف الشاعر مػف مظػاىر 

عنكية مجردة ، كعمى ذلؾ فقد حسية مادية ، أك ما يحسو مف عكاطؼ م
دخػػػؿ الكصػػػؼ كػػػؿ فنػػػكف الشػػػعر العربػػػي " فالمػػػدح كصػػػؼ نيبػػػؿ الرجػػػؿ 
كفضػػمو ، كالنسػػيب كصػػؼ النسػػاء كالحنػػيف إلػػييف كالشػػكؽ إلػػى لقػػا يف ، 
كالرثػػػاء ىػػػك كصػػػؼ محاسػػػف الميػػػت كتصػػػكير  ثػػػاره كأياديػػػو ، كاليجػػػاء 

ـ ( كمػػف ثمػػة لػػِٖكصػػؼ سػػكءات الميجػػٌك كتصػػكير نقا صػػو كمعايبػػو " )
يكف غريبنا ما قالو ابف رشيؽ القيركاني : إف " الشعر إال أقمو راجػع إلػى 

 َ( ّٖباب الكصؼ " )

                                                           
  َ  ِْٗ/ ِعمدة في صناعة الشعر كنقده ػ سابؽ ػ ابف رشيؽ القيركاني : ال - ُٖ
الجزء األكؿ :  –عبد العظيـ عمي قناكم : الكصؼ في الشعر العربي  - ِٖ

مكتبة كمطبعة مصطفى البابي  –ـ ُْٗٗ/ ُط –الكصؼ في الشعر الجاىمي 
  َ  ّْص  –القاىرة  –الحمبي 

  َ   ابف رشيؽ القيركاني : العمدة ػ السابؽ ػ المكضع نفسو - ّٖ
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ذا كنػػػا قػػػػد أشػػػػرنا إلػػػػى الصػػػػكرة المر يػػػػة ، كمػػػػا تقػػػػع عميػػػػو عػػػػيف  كا 
نمػػا  الشػػاعر ، فإننػػا ال نقصػػر ذلػػؾ عمػػى الشػػعراء المبصػػريف كحػػدىـ ، كا 

ضػػكف بمػػا يممكػػكف يشػػمؿ كبلمنػػا أًكفَّػػاء البصػػر مػػف الشػػعراء الػػذيف يستعي
مػػف ممكػػة الثقافػػة بأشػػعار اآلخػػريف ، كممكػػة اإلحسػػاس بػػالكاقع ، كممكػػة 
الخيػػػاؿ القػػػادرة " عمػػػى تكػػػكيف صػػػكر ذىنيػػػة ألشػػػياء غابػػػت عػػػف متنػػػاكؿ 

( كخاصػػػػػػة حاسػػػػػػة البصػػػػػػر التػػػػػػي تيعػػػػػػد المعبػػػػػػر الػػػػػػر يس ْٖالحػػػػػػكاس " )
لممػػػدركات الحسػػػية إلػػػى العقػػػؿ المبػػػدع الػػػذم يصػػػكغيا فػػػي قكالػػػب فنيػػػة 

 َالمتمقي كيستمتع بيا  يدركيا
كقػػد جمػػع أبػػك العػػبلء ىػػذه الممكػػات جميعيػػا كقػػدـ صػػكرنا كصػػفية 
دالة عمى الميػارة اإلبداعيػة التػي تميػز بيػا ، كقػد تنػكع السػياؽ الكصػفي 
لمشمس حيث قدـ المعرم مجمكعة مف الصكر الكصفية التي بػدت فييػا 

ثمػػػػة الشػػػػمس ممثمػػػػة الطػػػػرؼ األكؿ مػػػػف طرفػػػػي الصػػػػكرة الفنيػػػػة ، أك مم
الطػػرؼ الثػػاني ، أك أنػػو يػػأتي بيػػا فػػي السػػياؽ الكصػػفي لتكضػػح صػػكرة 
مػػػػدرؾ مػػػػف المػػػػدركات التػػػػي يسػػػػتدعييا إلػػػػى السػػػػياؽ سػػػػكاء كانػػػػت ىػػػػذه 

 المدركات حسية أك مجردة كذلؾ ما نتناكلو فيما يمي : 
 ( :ٖٓيقكؿ أبك العبلء عف الشمس في يـك حرب ] طكيؿ [ )

 ِريَدةٌ ِبَيْوـٍ َكَأفَّ الشَّْمَس ِفيِل خَ 
 

 
ٍـّ ِلثَػػػػاـُ    َعَمْيَاػػػػا ِمَف النَّْقػػػػِع اأَلَحػػػػػ

 

لقػػد أثػػار اٍلتحػػاـ الجيشػػيف الغبػػار الػػذم مػػؤل األفػػؽ كسػػتر الشػػمس 
كأخفى ضكءىا بحيث بدت في مخيمة الشاعر كأنيا امرأة حييػة كعبلمػة 
حيا يػػػا مػػػا تضػػػعو مػػػف لثػػػاـو عمػػػى كجييػػػا ، كتمػػػؾ صػػػكرة الشػػػمس التػػػي 

المعػرم لتتحػكؿ الشػمس إلػى ىػذه الصػكرة البشػرية ، صػحيح أف صكرىا 
                                                           

ضمف كتاب الخياؿ ، األسمكب ، الحداثة  –س مكريس بكرا : الخياؿ البدا ي  - ْٖ
ـ المركز القكمي ََِٗ/ِط –اختيار كترجمة كتقديـ  د/ جابر عصفكر  –

 َ  ٗص  –القاىرة  –لمترجمة 
  َ  َٔٔ/ِشركح سقط الزند  - ٖٓ
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الصكرة المأثكرة ىي تشبيو المرأة بالشمس ، لكنو قمب التشػبيو كاسػتدعاه 
إلى سياؽ الحرب في صكرة قد ال تتآلؼ كجػك الحػرب ، بيػد أف المخيمػة 
المتك ة عمى السماع لتجارب اآلخريف قد كجيت الشػاعر نحػك مثػؿ ىػذا 

ينتمػػػػي إلػػػػى الصػػػػكر البصػػػػرية أكثػػػػر مػػػػف انتما ػػػػو إلػػػػى التصػػػػكير الػػػػذم 
ػا فػي  ػا عظيمن الحكاس األخرل ، بيد أف الشاعر الكفيؼ قد يػنجح " نجاحن
نقػػػؿ صػػػكر ال يسػػػتطيعيا إال المبصػػػر ، كلعػػػؿ مػػػرد ذلػػػؾ إلػػػى المعػػػاني 
كالصكر التي يختزنيا الذىف عمى مر السنيف ، كالتي تأتيو مف المجتمع 

 َ( ٖٔ" )كمف تجارب الشاعر الشخصية 
 ( : ٕٖكيصؼ أثر الشمس عمى لكف الماء فيقكؿ ] طكيؿ [ )

 ُيَخْمَف َسَماًمػػا ِفي السََّمػػاِء ِإَذا َبػَدتْ 
 

 
 َلػػػُاػػػػػػفَّ َعػػػػػػَمى َأْيػػػػػػػػػػٍف َسػػَمػػػاَوُة َمػػػػػػػػػػْوِردِ  

 

 َتُظػػف  ِبػػػػِل َذْوَب الم َجْيِف َفػػػِإْف َبػػػَدتْ 
 

 
 َلُل الشَّْمُس َأْجَرْت َفْوَقُل َذْوَب َعْسَجدِ  

 

كىػػذا الكصػػؼ مػػرتبط بالحالػػة النفسػػية لئلبػػؿ العطشػػى التػػي تيسػػرع 
نحك مكرد الماء ، فتبػدك كأنيػا طيػر مسػرع فػي السػماء ، كعنػدما تقتػرب 
مػف المػاء تحسػبو لبياضػو فضػةن ػ المجػيف ػ فمػا باليػا عنػدما تسػقط عميػو 

كنػو إلػى صػفرة العسػجد ػ الػذىب ػ كبيػاض الفضػة الشػمس فتحيػؿ  ن ػذو ل
كصفرة الذىب مما ينتمػي إدراكيِّػا إلػى حاسػة البصػر ، كلكػف المعػرم قػد 
كظػػػػؼ فػػػػي ىػػػػذا التصػػػػكير الكصػػػػفي ممكتػػػػو الثقافيػػػػة كمعارفػػػػو العقميػػػػة ؛ 
ليخرج صكرة الماء المتأثر بالشمس عمى ىػذا النحػك الػذم ربػط فيػو بػيف 

  َصكرة الماء كحالة اإلبؿ 

                                                           
ابؽ ػ ص د/ عبد الفتاح صالح نافع : الصكرة في شعر بشار بف برد ػ س - ٖٔ

َُِ  َ  
، سمىامنا : ضرب مف الطير سريع ، أٍيف : تعب  َّٕ/ُشركح سقط الزند  - ٕٖ

عياء    َكا 
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كظؼ معرفتو بعمـ الفمؾ كالنجكـ كالككاكب كمنازليا فيقػكؿ عػف كي
 ( :ٖٖالبدر في سياؽ الحديث عف الميمة الطكيمة ] بسيط [ )

 َكَأنََّمػػػػػا ِهػػػػَي ِإْذ اَلَحػػػػْت َكػػػػػَواِكػػػُبػػَاػػػػػػػػػػا
 

 
 َخػػػػػْوٌد ِمَف الزٍّْنِج ُتْجَمى ُوشٍَّحْت َخَضَضا 

 

 ػػػػا النَّػػْسػػػُر َمػػػْقُصػػػػوٌص َقػػػػػَواِدُمػػػػػلُ َكَأنََّمػػ
 

 
ْعُؼ َيْكِسُر ِمْنػػػػُل ُكمػَّػػػَمػػػػػػػا َنَاَضػػػػػػػا   َفالضَّ

 

 َواْلَبػػػْدُر َيػْحػتَػث  َنػػْحػػَو اْلػػَغػػػْرِب َأْيػُنػَقػػػػػلُ 
 

 
َحى َرَكَضا   َفُكمََّما َخاَؼ ِمْف َشْمِس الض 

 

كتتجمى ىذه المعرفة في اسػتدعا و بعػض الػدكاؿ التػي تنتمػي إلػى 
عالـ الفمؾ مف ذلؾ الككاكب كىي معركفة ، كمنيا النسر ، كىما نسػراف 

( كلعمػو المػراد ىنػا ٖٗأحدىما يقاؿ لو الكاقع ، كثانييمػا يقػاؿ لػو الطػا ر )
فػػي بيػػت أبػػي العػػبلء ، كاإلشػػارة إلػػى اقتصػػاص قكادمػػو اسػػتدعاء لمطػػا ر 

رضي المعركؼ ، كفي اقتصػاص ريشػو داللػة عمػى عػدـ قدرتػو عمػى األ
الطيراف كمف ثمة البطء الذم يتكاءـ كبطء الميمة كعدـ انقضا يا ، كمػف 
ىػػػذه الػػػدكاؿ األينػػػؽ التػػػي ىػػػي قػػػبلص الػػػدبراف كىػػػك كككػػػب أحمػػػر منيػػػر 

( كالقبلص ىي األينؽ َٗكحكلو مجمكعة مف الكككب يقاؿ ليا قبلصو )
ذه الػػدكاؿ إلػػى عػػالـ الفمػػؾ مسػػتنبط مػػف داللػػة البيػػت الفتيػػة ، كانتمػػاء ىػػ

الثالػػػث الػػػذم يشػػػير فيػػػو إلػػػى حػػػث البػػػدر األينػػػؽ نحػػػك الغػػػركب ؛ ككممػػػا 
  َخاؼ أف تمحقو شمس الضحى ركض 

                                                           
، خٍكده : فتاة شابة ، تيٍجمى : تيبرز ، خضضا :  ٖٓٔ -ٕٓٔ/ِالسابؽ  - ٖٖ

خرز أبيض تضعو المرأة عمى كشاحيا ، قكادمو : الريش الطكاؿ في مقدـ الجناح 
حث  ، أينؽ : جمع ناقة ، ركض : الركض ىك ، يحتث : يكد كيسرع كيست
  َاستحثاث الفرس لمنيكض  

ـ ُٖٖٗبغداد  –دار الش كف الثقافية  –ابف قتيبة : األنكاء في مكاسـ العرب  - ٖٗ
   ُٓٓص  –
  َ  ْْالسابؽ ص  - َٗ
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عػػف الفػػارس كفرسػػو كمػػا بينيمػػا مػػف عبلقػػة قكيػػة ] المعػػرم كيقػػكؿ 
 ( : ُٗبسيط [ )

ـْ تَػْأُشْر َضَماِئرُ   دُ ِمػْف ُكػؿٍّ َأْزَهػَر َلػػ
 

 
 ِلَمثْػػػػػـِ َخػػػػػػػػدٍّ َواَل تَػْقػِبػيػػػِؿ ِذي ُأُشػػػرِ  

 

 َلِكْف ُيَقبٍّػػُؿ فُػػوُد َسػػاِمػَعْي َفػػػػَرْس 
 

 
 ُمَقػػاَبِؿ اْلَخْمػِؽ َبْيَف الشَّْمِس َواْلَقَمرِ  

 

حيػػث نجػػده يػػكا ـ بػػيف طبيعػػة الفػػارس الكضػػيء الكجػػو ػ أزىػػر ػ 
ر كترفعػو عػف االنشػغاؿ بالنسػاء ػ لػثـ الخػد ػ أك ببحثػو عػف معػالي األمػك 

تقبيؿ الشباف ذكم األيشر في أطراؼ أسنانيـ ، كىذا الفرس الػذم يكرمػو 
سػف سػي رتو معػو كلزكمػو فػي بتقبيػؿ سػامعىٍيو ػ أيذينيػو ػ مجػازاة لػو عمػى حي

، س بػػػأف لكنػػػو يجمػػػع بػػػيف شيػػػقرة الشػػػمسثػػػـ يصػػػؼ الفػػػر حمػػػو كترحالػػػو ،
كىػػك كصػػؼ لػػكني خػػالص يجمػػع بػػيف الشُّػػقرة ، كحجػػكؿ القمػػر أك بياضػػو
ػػفرة الشػػمس كالب كمصػػدر ىػػػذا قمػػر ،يػػػاض فػػي مرادفاتػػو األزىػػػر كالأك صي

الكصؼ المكني ببل شػؾ راجػع إلػى المعػارؼ الثقافيػة المتعمقػة بالتصػكير 
قػػد بػػٌز فييػػا أقرانػػو مػػف الشػػعراء البصػػرم تمػػؾ التػػي يبػػدك أف أبػػا العػػبلء 

المقػػػػػدرة العقميػػػػػة الفػػػػػذة كالخبػػػػػرة الشػػػػػعرية ، كال  ( ككػػػػػذلؾِٗالمكفػػػػػكفيف  )
نسػتبعد دكر المخيمػػة الفنيػػة القػادرة عمػػى جمػػع ىػذه المتباعػػدات كالتقريػػب 

سػتدعي جمػاؿ بينيا في إطار الصكرة الكاشفة عػف جمػاؿ الفػرس الػذم ي
 ( : ّٗكيصؼ الدرع فيقكؿ ] كامؿ [ )،فارسو األزىر الكجو 

ْت َعػػَمى اأَلْرِض اْلَغزَ   اَلُة ِريَقَاػػػاَمجَّ
 

 
ـَ َبػػػْيػَف ُوُهػػػػوِدَهػػػا َوِتػاَلِعػَاػػػػػػػا   َفَأَقػػػػا

 

                                                           
، لـ تأشر : لـ تفرط في النشاط ، أيشير : تحزيز  ُْْ/ُشركح سقط الزند  - ُٗ

  َكىك يدؿ عمى الشباب  في أطراؼ األسناف
دراسة نقدية في  –د/ عبد ا  الفيفي : الصكرة البصرية في شعر العمياف  - ِٗ

    ِٗص  –السعكدية  –النادم األدبي بالرياض  –ـ ُٔٗٗط/ –الخياؿ كاإلبداع 
 َ  ُٖٓٗ/ٓشركح سقط الزند  - ّٗ
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كىػك معجميِّػا ، كالغزالة اسـ مف أسماء الشمس عمػى نحػك مػا مػٌر 
ىنا يشبو الدرع في صفا يا بشعاع الشمس عند ارتفاعيا في أكؿ النيار 

ا ] طك  َػ الغزالة    ( : ْٗيؿ [ )كيقكؿ في لمعاف الدرع أيضن
 ِإَذا أُْلِقَيْت ِفي َمْاَمػػٍل َتْحَت ِحْنػِدسٍ 

 

 
 َتَخيَّْمَت َأفَّ الشَّْمَس اَلَح َصػِديُعَاػػا 

 

فإنػػو يقػػدـ ىػػذه الصػػكرة الذىنيػػة المتك ػػة عمػػى أسػػمكب الشػػرط فػػي 
صػػكرة بصػػرية حسػػية يسػػتطيع المتمقػػي بربطػػو بػػيف أطرافيػػا أٍف يػػدرؾ أفَّ 

حيػػث إنيػػا تبػدك فػػي المكػػاف الشاسػػع ػ ميمػػو ػ ىػذه الػػدرع مػػف الممعػػاف ب
   َكتحت ظممة الميؿ كالصبح في لمعانو 

كال يقػػػػؼ التصػػػػكير الكصػػػػفي فػػػػي شػػػػعر المعػػػػرم عنػػػػد المػػػػدركات 
نمػػا يمتػػد كػػذلؾ إلػػى المػػدركات العقميػػة أك المجػػردات  الحسػػية كحػػدىا ، كا 
التػػػػي ال تيػػػػدرؾ بأيػػػػة حاسػػػػة مػػػػف الحػػػػكاس البشػػػػرية ، مػػػػف ذلػػػػؾ كصػػػػفو 

 ( : ٓٗفي قكلو ] طكيؿ [ )لمخياالت 
ػػػػدٌ   َوَنْحػػػُف ِبُمْسَتفٍّ اْلَخَيػػااَلِت ُهػػجَّ

 

 
 َوُهػػػفَّ َمػػػػَواٍش ِمػػػػػػْف َبػػِطيٍء َوُمْسِرعِ  

 

 ُشُمػػػوٌس َأَتْت ِمثْػػػػَؿ اأَلِهػػمَِّة َمْوِهًنا
 

 
 َفَقػػاَمْت تَػرَاَغى َبْيَف َحْسَر  َوُظمَّعِ  

 

خيػػػاالت الجميمػػػة التػػػي تطرقػػػو بالميػػػؿ فتمنعػػػو مػػػف حيػػػث يصػػػكر ال
النػػػـك بالشػػػمكس فػػػي حسػػػنيا كبيا يػػػا ، ثػػػـ صػػػكر ىػػػذه الشػػػمكس باإلبػػػؿ 
الظمػػع التػػي تغمػػز فػػي مشػػييا كتعػػرج مػػف التعػػب كاإلعيػػاء الػػذم بػػدا فػػي 
تقكس ظيكرىا باألىمة ، كفي ىذا التصكير المركب مف القكة بحيث إنػو 

الت ػ إلػى مػا ييػدرؾ بحاسػة البصػر ػ أخػرج مػا ال يػدرؾ بػالحكاس ػ الخيػا
                                                           

ع ، ميمو : صحراء ، حندس : الميؿ ، صدي ُّٗٗ/ٓشركح سقط الزند  - ْٗ
  َالشمس : المراد بو الصبح  

 َ  ُْٓٗ/ْالسابؽ  - ٓٗ
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الشمس ػ ثـ اليبلؿ في تقكسو ككأنو المجسد لصكرة اإلعياء التػي كانػت 
عمييػػا اإلبػػؿ بسػػبب  طػػكؿ السػػفر ككثػػرة السػػير ، كمػػف ثمػػة كانػػت ىػػذه 
رىاقو كقمػة نكمػو بسػبب تمػؾ  اإلبؿ التًَّعبة معادالن مكضكعيِّا لحالة تعبو كا 

  َالخياالت 
 ( : ٔٗـ كأثره عمى الشمس فيقكؿ ] كافر [ )كيصؼ الميؿ المظم

يػػُخ ِفػيػػػلِ   َدَجػػػػػا َفػػػػَتَماََّب اْلِمرٍّ
 

 
 وأَْلَبَس َجْمَرَة الشَّْمِس الرََّمػػاَدا 

 

فيك يقفنا أماـ دكاؿ حركية لمدركات قػد ال تػدركيا العػيف المجػردة 
الميػػػؿ أم ، فمػػػا بالنػػػا بفاقػػػد البصػػػر ل كىػػػذه الػػػدكاؿ الحركيػػػة ىػػػي : دجػػػا 

أظمػػػػـ كاشػػػػتدت ظممتػػػػو ، كتميػػػػب المػػػػريخ كالمػػػػراد اشػػػػتدت نيرانػػػػو ؛ ألنػػػػو 
ػػػا ىػػػك الميػػػؿ  كككػػػب نػػػارم ، ثػػػـ يػػػأتي الفعػػػؿ ألػػػبس الػػػذم يسػػػتدعي ميمًبسن
كممبكسنا ىك الشمس ، كمبلبس ىي الرماد الذم يطفا جمرة الشمس أك 
نارىػػػا ، ككػػػؿ ذلػػػؾ مػػػرتبط بشػػػدة ظممػػػة الميػػػؿ الػػػذم تبػػػدك معػػػو الشػػػمس 

مغمكبػػة عمػػى أمرىػػا ال تسػػتطيع الصػػمكد أمػػاـ ظممتػػو الحالكػػة ،  مأزكمػػة
رغـ أنيمػا ال يمكػف عقػبلن أف يمتقيػا ، بيػد أنيػا المخيمػة الشػعرية الجامعػة 

  َبيف المعاني المتباعدة في سياؽ الخمؽ كاإلبداع الشعرم 
كعمػػى ىػػذا النحػػك يكػػكف أبػػك العػػبلء قػػد تنػػاكؿ فػػي سػػياؽ الكصػػؼ 

سػية كالشػمس كالمػاء كالفػرس كالػدرع ، كغيػر مجمكعة مف المدركات الح
الحسػية كالخيػاالت ، كثمػػة سػياقات أخػرل اسػػتدعى فييػا دالػة الشػػمس ، 
ف لـ تمثؿ حضكرنا ممحكظنا مف مثؿ اليجاء الذم لـ نجد لو فيػو سػكل  كا 

 ( : ٕٗبيت كاحد ييجك فيو الرـك فيقكؿ ] طكيؿ [ )
ـُ المََّياِلي َعَمْيكُ  ـُ َوَهػػْؿ َأْظَمَمْت ُسْح  ػػ

 

 
 َوَمػػا َحػػػػاَف ِمػػػْف َشػْمػِس الػنَّػػَاػػاِر َزَواؿُ  

 

                                                           
  َ  ّٕٗ/ِالسابؽ  - ٔٗ
  َ  َُٔٓ/ّشركح سقط الزند  - ٕٗ
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فاسػػػػػتدعاء شػػػػػمس النيػػػػػار كعػػػػػدـ زكاليػػػػػا فيػػػػػو مزيػػػػػد مػػػػػف التقريػػػػػع 
كالسػػخرية بيػػؤالء الػػرـك الػػذيف لقػػكا اليزيمػػة فػػي كضػػح النيػػار الػػذم اشػػتد 
فيػو غبػار المعركػة فأحالػو كالميػالي الشػديدة السػكاد ػ سيػٍحـ ػ عمػى ىػؤالء 

 َالرـك 
 ( : ٖٗكيقكؿ في التين ة بمكلكد ] كافر [ )
 َوَحْبُؿ الشَّْمِس ُمْذ ُخِمَقْت َضِعيؼٌ 

 

 
ِتػػػػػػِل ِحػػػَبػػػػػػاؿُ   ـْ َفػػػػِنػػَيػػػْت ِبػػقُػػػػػوَّ  َوَكػػػػػ

 

كحبػػؿ الشػػمس ىػػك مػػا يػػرل مػػف شػػعاعيا عمػػى ىي ػػة خيػػكط دقيقػػة 
فػػي الفتحػػات التػػي تػػدلؼ كتبػػرز بصػػكرة كاضػػحة كأنيػػا خيػػكط العنكبػػكت 
، كىػػي خيػػكط ضػػعيفة كمػػع ذلػػؾ فػػإف ليػػا مػػف قػػكة الشػػمس مػػف خبلليػػا 

 َالشمس ما فنيت بسببيا الحباؿ المبرمة كاألسباب المحكمة 
 ( : ٗٗكيقكؿ مستعطفنا امرأة ] كامؿ [ )

 ُمسٍّي اْلَبَيػاَض َلَعػؿَّ َشْرًخػا َعػاِئدٌ 
 

 
 ُصػوؾُ َأْو َعػػؿَّ َنْشَرِؾ ِباْلَمِشيِب يَ  

 

 ِإنٍّي ِإَذا َدَلَكْت َبػػػػرَاِح َقَبْضُتَاػػػا
 

 
 ِبالػػػػرَّاِح َكػػػْيػػَمػػػػا َيػػُكػػػػػوَف ُدلُػػػػػوؾُ  

 

حتػػى  تمػػس بيػػاض شػػعره الػػداؿ عمػػى ىرمػػو ، فيػػك يسػػتعطفيا أف
أك تمتصػػؽ بػػو را حتيػػا الطيبػػة ، كىػػك يػػدرؾ اسػػتحالة  يعػػكد إليػػو شػػبابو ،

لتمنػي الػذم يمارسػو عنػد غػركب الشػمس ػ دلكػت رجعػة الشػباب كلكنػو ا
 براًح ػ الشػمس ػ إذ يرفػع درعػو بقبضػة يػده ككأنػو سػيرد الشػمس بممعانيػا

   َ بايغلا ؿبق

                                                           
  َ  ُٖٓٔ/ْالسابؽ  - ٖٗ
ا : المراد الشباب ، نشر : الرا حة الطيبة ، يصكؾ  َُٖٗ/ٓالسابؽ  - ٗٗ ، شرخن

 َ: يمتصؽ ، دلكت : غربت ، براًح : الشمس 
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 : الشمس في المزوميات 
ذكرنا مف قبؿ رأم الدكتكر طو حسيف في المزكميات كىك ما قالو 
في كتابو تجديػد ذكػرل أبػي العػبلء كنضػيؼ ىنػا مػا قالػو عنػو فػي العػدد 

بي العبلء مف مجمة اليبلؿ ، فقد قاؿ صراحة عف المزكميػات الخاص بأ
( ََُ: إنو كتاب فمسفي ، بؿ إنو ليتميز عف الفمسفة بككنو مػف الشػعر )

ذا كانػػػت داللػػػة الفمسػػػفة تشػػػير إلػػػى الحكمػػػة أك محبػػػة الحكمػػػة ، فإننػػػا  كا 
ـى ال كىػػك حكػػيـ المعػػرة  بالمثػػؿ نسػػتطيع أف نقػػكؿ إف المعػػرم حكػػيـ ، كًلػػ

ف ديػػػػكاف المزكميػػػػات إنمػػػػا ىػػػػك ديػػػػكاف شػػػػعر الحكمػػػػة فيمػػػػا ليقّْػػػػب  بػػػػو ، كا 
العبل ية التي استنبطيا بعد طكؿ عمر كخبرة تجريبية بالحياة ، كذاؾ ما 
جعمنا نسمؾ عددنا مف األبيات العبل ية التي أتػى فييػا بدالػة الشػمس مػف 
خػػػبلؿ لزكمياتػػػو فػػػي سػػػياؽ غػػػرض الحكمػػػة كىػػػك أحػػػد أغػػػراض الشػػػعر 

جانب سياقات أيخر كردت فييا الشمس دالة شػعرية  العربي التميدة ، إلى
ا مف خبلليا بعض الدالالت التػي سػكؼ نعػرض  كظفيا أبك العبلء منتجن

  َليا في السطكر التالية 
 ( : َُُفمف تكظيفو الشمس في سياؽ الحكمة قكلو ] طكيؿ [ )

 ِإَذا َمػػػا ِحَبػاُؿ النَّاِس َعاَدْت َبَوالًيػػا
 

 
 الػشَّػْمػِس َغػػْيػُر َبػػػَواؿِ فإفَّ ِحَبػػػاَؿ  

 

كالحكمػػػػػة ىنػػػػػا مرتبطػػػػػة بداللػػػػػة أسػػػػػمكب الشػػػػػرط عمػػػػػى االرتبػػػػػاط 
التبلزمػػي بػػيف جممتىػػٍي الشػػرط كالجػػزاء ، كتخالفيمػػا فػػي السػػمب كاإليجػػاب 
بػػيف الًبمػػى الػػذم يصػػيب أسػػباب اتصػػاؿ النػػاس بعضػػيـ بػػبعض ، كقػػكة 

لعنكبػكت فػي كثبات حباؿ الشمس التػي تػرل عمػى ىي ػة خيػكط كخيػكط ا
الظييػػرة حيػػث اشػػتداد حػػرارة الشػػمس ، فحبػػاؿ الشػػمس ػ كقػػد يقػػاؿ  ءانػػثأ

                                                           
 – ٖجزء  –مجمة اليبلؿ  –عرم شاعر أـ فيمسكؼ د/ طو حسيف : الم - ََُ

    ْٖٗص  –ـ ُّٖٗ/ عاـ ْٔالسنة 
إشراؼ  –تحقيؽ زينب القكصي كرفاقيا  –المعرم : شرح المزكميات  - َُُ

  َ  ٓ/ّ -ـ ُْٗٗاليي ة المصرية العامة لمكتاب  –كمراجعة د/ حسيف نصار 
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ف كانت ضعيفة كما في سقط الزنػد ، ككػذا فػي قكلػو ]  لعاب الشمس ػ كا 
 ( :  َُِكامؿ [ )

 َغَمِت الش ُروُر َوَلػػػْو َعػػَقػػْمَنػػػػا ُصّيػِػَرتْ 
 

 
 ػًة ِلْمَقػاِتػػػػػػؿِ ِدَيػػػػػػػػػُة اْلػػػَقِتيػػػػػِؿ َكػػػػرَاَمػػػػػ 

 

 َهػػاِذي ِحَبػػاُؿ الشَّْمِس َوْهَي َضِعيَفػػةٌ 
 

 
ـْ َأْبَمْت ِحَبػػػػاَلة َخػػػػػػاِتػػػػػػؿِ    َداَمْت َوَكػػػػػػ

 

كت ، بيػد أنيػا شػمسه تيمػؾ كػؿ شػيء فيي ضعيفة كخيكط العنكب
ال حباؿ مصيدة الصا د المخاتػؿ المخػادع ، كمػف ثمػة ككثيرنا ما أىمكت 

ا ] طكيؿ [ )  ( :َُّيجب احتقار جيد الضعيؼ ، كيقكؿ عنيا أيضن
ـْ ِإنََّاػػػا اأَلْرزَاُؽ َواْلَمْرُء َجاِهػؿٌ   َنَع

 

 
ـْ ُيَاػذَّبِ    ُيَاذٍُّب ِمْف ُدْنَيػػاُد َمػػا َلػػ

 

 َفِإفَّ ِحَبػػاَؿ الشَّْمِس َلْسَف ثَػَواِبتًػػػا
 

 
 ػػَض ُجػػػذَّبِ ِلَشدٍّ ِرَحػػػاٍؿ َأْو َقػػػػَوابِ  

 

حيػػث يصػػؼ حبػػاؿ الشػػمس بالضػػعؼ كعػػدـ القػػدرة عمػػى الرحيػػؿ 
كاالنتقػػاؿ ، كمػػا أف لػػيس ليػػا القػػدرة عمػػى القػػبض كالجػػذب ، كىكػػذا حػػاؿ 
المػػػػرء مػػػػع األرزاؽ ال يسػػػػتطيع أف يجمػػػػب لنفسػػػػو مػػػػا لػػػػيس ليػػػػا ؛ ألنيػػػػا 

كيعقػػػد مقارنػػػة بػػػيف الفػػػاجر كالتقػػػي الػػػذم ينتصػػػر لػػػو  َمقسػػػكمة كمقػػػدرة 
 ( : َُْؿ ] بسيط [ )فيقك 

ـُ الػػػػزَّاَد ِفي اآلَفػػػػػاِؽ ِمػػػػْف َطػػَمػػػعٍ   َطَمْبتُػػػ
 

 
 َواُ ُيػػػوَجػػػػػػػُد َحػقًّػػػػػػػا َأْيَنَمػػػػػػػػا ُطِمَبػػػػػػػا 

 

ـْ   َوَلْسُت َأْعػػػِني ِبػػَاػػػػػَذا َغػْيػػػػَر َفػػاِجػػػػػِرُكػػ
 

 
 يَّ ِإَذا زَاَحػػػػػْمػػتَػػػػُل َغػَمػَبػػػػػاِإفَّ الػػػػتَّػػػقِ  

 

                                                           
  َ  ّٖ/ّالسابؽ  - َُِ
 َ  ُٓٔ/ُالسابؽ  - َُّ
  َ  ُُْ/ُالسابؽ  - َُْ
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ـْ َيْدُف ِمْف َأْضَواِئَاا َدَنٌس   َكالشَّْمِس َل
 

 
ْف ُثِمَبػػا   َواْلَبْدِر َقػػْد َجػػػؿَّ َعػْف َذْنٍب َواِ 

 

كىك خطاب ساخر مف طرا ؽ الصكفية في العبادة كالكصكؿ إلى 
كلػػيس بيػػذه الطرا ػػؽ الصػػكفية ا  تعػػالى المكجػػكد حيثمػػا يطمبػػو عبػػاده ، 

التػػػػػي يصػػػػػؼ صػػػػػاحبيا بػػػػػالفجكر ، كيرجػػػػػع محسػػػػػكرنا مغمكبنػػػػػا إذا نػػػػػافس 
اإلنساف التقي الطاىر الذم يشػبو الشػمس ال يمكػف أف يصػيبيا أك يػدنك 

  َمف أضكا يا الدنس ، كيشبو البدر الذم يتعالى عف الذنكب 
الحكمػػة فػػي سػػياؽ الػػكعظ كالنصػػح فيقػػكؿ ] أبػػك العػػبلء كيكظػػؼ 

 ( :  َُٓافر [ )ك 
 ِإَذا َكػػػػاَنػػْت َلَؾ اْمػػػػرََأٌة َعػُجػػػػػوزٌ 

 

 
 َفػػػػاَل تَػػْأُخػػػْذ ِبػَاػػػػا َأَبػػػػًدا َكَعػاَبػػػػػػػػا 

 

 َفػػػِإْف َكػػػاَنْت َأَقػػؿَّ َبػَاػػػاَء َوْجػػػػػلٍ 
 

 
 َفػػػَأْجػػػػِدْر َأْف تَػػػُكػػوَف َأَقػؿَّ َعػاَبػػػػا 

 

 ُحْسُف الشَّْمِس ِفي اأَليَّاـِ َبػػػاؽٍ وَ 
 

 
ْت ِمػػػَف اْلػِكَبػػِر الم ػَعػاَبػػػا  ْف َمجَّ  َواِ 

 

كربما كانت النصيحة ىنا مرتبطة بمكقػؼ المعػرم مػف المػرأة كمػا 
يرتبط بيا ػ في رؤيتػو ػ مػف الرزايػا ، كلػيس المكقػؼ مػف المػرأة ، بػؿ إنػو 

ز ينصػػػػحو أال ييجرىػػػا باحثنػػػػا عػػػػف ليتكجػػػو إلػػػػى الرجػػػػؿ المتػػػزكج بػػػػالعجك 
الشابة التي تكٌعب نيدىا ، كييعمػؿ أبػك العػبلء نييػو فػي البيػت األكؿ بمػا 
ف كانت العجكز أقؿَّ جماالن ، فإنيػا أجػدر  أتى في البيت الثاني ، كىك كا 
بػأف تكػكف أقػػؿ عيبنػا ، كقػػد ذىػب الػبعض إلػػى أف ىػذا العيػػب ىػك ابتعػػاد 

، كلػػـ يشػػر أبػػك العػػبلء مػػف قريػػب أك  (َُٔالعجػػكز مػػف الػػكالدة كالفجػػكر )
                                                           

  َ  َُٓ/ُشرح المزكميات  - َُٓ
 –الجامعة األمريكية  –كماؿ خميؿ اليازجي : جكلة في لزكميات المعرم  - َُٔ

 َ  َِٕص  –ـ ُِْٗبيركت 
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بعيػػد فػػي األبيػػات السػػابقة إلػػى ىػػذيف العيبػػيف ، بػػؿ أكػػد أف العجػػكز رغػػـ 
العجػز يكػػكف فييػػا بقيػػة مػف جمػػاؿ ، فيػػي تشػػبو الشػمس فػػي ًقػػدميا كمػػع 
ف سػاؿ لعابيػا ، كىػي خيػكط  ذلؾ فإف جماليا باؽو عمى األيػاـ ، حتػى كا 

  َقبؿ عمى لساف أبي العبلء الشمس أك حباليا التي أشرنا إلييا مف 
 ( :َُٕكيقكؿ كاعظنا ] منسرح [ )

 ِإفَّ ُكػػُؤوَس اْلُمَداـِ ُتْشِبُاَاػػػا الّسػ
 

 
 ػُسُيوُؼ َواْلَمْوُت ِفي َمَضاِرِبَاػػػا 

 

 ُشُموُسَاػػػا َشْمُس َبػػاِطػٍؿ َشِرَقتْ 
 

 
 َفػػاَل َيػُكػػػْف فُػػػػوَؾ ِمػػْف َمَغػاِرِبَاػػػا 

 

سيكؼ تشبو الخمر في إيقاع المكت ػ ألنيا تؤدم إلى فقداف إف ال
يىٍت  العقؿ أك السٍُّكر ػ ، كليا جماح ؛ ألنيػا تجمػح بشػاربيا كمػف ثمػة سيػمّْ
الشَّمكس ، كشمكسيا أك جماحيا يشػبو شػمس الباطػؿ ، كمػف ثػـ ينصػح 

  َشاربيا باالنتياء عف شربيا ؛ حتى ال يككف فمو سبب ىبلكو 
 ( :َُٖالمكت ] كافر [ ) كيقكؿ  عف حتمية

 ُنػِحب  اْلػػػَعْيَش ُبْغًضا ِلْمَمَنػاَيػػا
 

 
 َوَنْحُف ِبَما َهِويَنػا اأَلْشِقِيػػػػاءُ  

 

 َيُموُت اْلَمْرُء َلػػْيَس َلػػػُل َصِفيٌّ 
 

 
 َوَقْبػػػَؿ اْلَيػْوـِ َعػػزَّ اأَلْصِفَيػاءُ  

 

 َأَتْدِري الشَّْمُس َأفَّ َلَاا َبَاػػاءً 
 

 
 َفتَْأَسَؼ َأْف ُيَفاِرَقَاا اإِلَيػػاءُ  

 

كلعؿ ىذا البيت األخير الذم يتساءؿ فيو : ىؿ تدرم الشمس أف 
ليا بياءن كجماالن ، كمف ثمػة فإنيػا تحػزف إذا مػا فارقيػا ضػكؤىا ػ اإليػاء ػ 

                                                           
 َ  َِٔ/ُشرح المزكميات  - َُٕ
 َ  ّٔ/ُشرح المزكميات  - َُٖ
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ف كػػػاف ليػػػا جمػػػاؿ ، فػػػبل يصػػػح أف تحػػػزف لمفارقػػػة الضػػػكء عنػػػد  فيػػػي كا 
ال يجػب أف يحػب المػرء الحيػاة كراىيػة  المغيب أك عند الكسكؼ ، كذلؾ

لممػػكت ؛ ألف حبنػػا لمحيػػاة ىػػك الشػػقاء ، كالمػػكت ىػػك الػػذم يبػػرز حقيقػػة 
الصداقة ، إذ ال يمكف لمصديؽ أف يمكت مكاف صديقو ، كمف ثمة فإنو 

  َليس ىناؾ صديؽ أك ًخؿّّ كفيّّ 
ػػػا  ا دالػػػة الغزالػػػة المرادفػػػة كيقػػػكؿ عػػػف حتميػػػة المػػػكت أيضن مسػػػتخدمن

 ( :َُٗ] مجزكء الكامؿ [ )ي المعجـ العربي لمشمس ف
 َلػػػْو ُكػػْنػُت َكػاْلَبػػْدِر اْلُمِنيػػ
 َلػػػَعػػِمػػْمُت َأّنػػِػي ِلمثَّػػػػَر 

 

 ػػِر َأِو اْلَغزَاَلِة َوْهَي َأْكَبرْ  
 ُأْدَعػػػى َوَأنٍّػػي ِفػػيػِل ُأْقػػػَبرْ  

 

، فػػإف لػػو  شػػريفة أك قيمتػػو عاليػة فإنػو ميمػػا كانػػت مكانػػة اإلنسػػاف
نيايػػة ال مفػػٌر منيػػا كىػػي المػػكت حيػػث التػػراب كحيػػث القبػػر الػػذم سػػكؼ 
ييٍقبر فيو ، كألف المكت ىك النياية المحتكمة ، ال يجب عمى الممػكؾ أف 
يتقػػػاتمكا عمػػػى الممػػػؾ ؛ ألنػػػو ال شػػػيء يػػػدـك ، فالشػػػمس تشػػػرؽ ثػػػـ تغػػػرب 

كؿ أبػػػك كرسػػػؿ المػػػكت تػػػزكر المػػػرء كػػػؿ لحظػػػة كرسػػػا ميا تيػػػذكّْر بػػػو ، يقػػػ
 ( :َُُالعبلء ] طكيؿ [ )

 َفاَل َتْرَغُبوا ِفي اْلُمْمِؾ َتْعُصوَف َبالظ َبا
 

 
 َعَمْيػػِل َفػػِمػػْف َأْشَقى الرٍَّجػػػػاِؿ ُمُموُكَاا 

 

فَّ ُغػػػػػُروَب الشَّْمِس ُكػػػػؿَّ َعػػػػِشيَّػػػػػػػةٍ   َواِ 
 

 
 وُكَاػػػاُيَحػػػػػػػدٍُّث َأْهَؿ الم بٍّ َعْنػػػػُل ُدلُ  

 

 َوَمػػػػػا َفِتَئْت ُرْسػػػػُؿ اْلِحَمػػػاـِ َتُزوُرَنػػػػػا
 

 
ـْ ُتَشاِفػػػػػػْل َذكََّرْتَنػػػا أَلُػػػوُكَاػػػػػػػا   ِإَذا َلػػػػػ

 

                                                           
  َ  ِٗٔ/ِ شرح المزكميات - َُٗ
حد السيؼ ، كالمراد الحرب ، الظُّبا : مفردىا ظيبة كىي  ّْٓ/ِالسابؽ  - َُُ

كالقتاؿ ، المب : العقؿ ، دلككيا : غركبيا ، مافت ت : ما زالت ، الًحماـ : المكت ، 
 َتشافو ، تتحدث مشافية أك تتكمـ ، ألككيا : رسالتيا كاأللككة ىي الرسالة 
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فغػػركب الشػػمس ىنػػا يػػكما إلػػى المصػػير المحتػػـك ؛ ألف شػػركؽ 
لػيس الشػمس دليػؿ حيػاة كغركبيػا ػ دلككيػا ػ عمػى الضػد منػو كمػف ثمػة 

مػػف العقػػؿ أف يتقاتػػؿ الممػػكؾ لمحصػػكؿ عمػػى الممػػؾ ؛ ألنيػػـ فػػي الرؤيػػة 
 َالعبل ية مف أشد الرجاؿ شقاءن 

ذا كػػاف األمػػر عمػػى ىػػذا النحػػك مػػف حتميػػة المػػكت ، فإنػػو يحػػؽ  كا 
لمف ييكل الحياة أف يبكي عمييا ؛ ألنيا ال تدـك ، كذلػؾ قػكؿ المعػرم ] 

 ( :ُُُطكيؿ [ )
 ػػَو  اْلَحَيػػػاَة ُبَكػػػاُؤدُ َيُحػػؽ  ِلػػَمػػْف َيْاػ

 

 
 ِإَذا اَلَح َقْرُف الشَّْمِس َأْو ِحيَف َتْغُربُ  

 

كذكػػػػػره طمػػػػػكع الشػػػػػمس ؛ ألنػػػػػو ييػػػػػذكر بمػػػػػا كػػػػػاف مػػػػػف غركبيػػػػػا ، 
كيستدعي الغركب كذلؾ فكرة المكت ، كمف ثمة كػاف الشػركؽ كالغػركب 

  َدليميف عمى النياية المحتكمة 
خػػرل كسػػياقات متنكعػػة كردت كلمشػػمس فػػي المزكميػػات مكاضػػع أ

فييػػػا ، منيػػػا الداللػػػة عمػػػى أنيػػػا كغيرىػػػا مػػػف األجػػػراـ السػػػماكية ممػػػؾ   
 ( : ُُِتعالى ، يقكؿ أبك العبلء ] خفيؼ [ )

 ِلْمَمػػِمػػيػػػِؾ اْلػػُمػَذكَّػػػػػػػػػرَاُت َعػػِبػيػػػػػػػػػػدٌ 
 

 
 ػػػػػػػػاءُ َوَكػػػػػػػػػَذاَؾ اْلػػػػُمػػػَؤّنػػػَثَػػاُت ِإَمػػػػػ 

 

 َفاْلِاػػػػػاَلُؿ اْلُمِنيُؼ َواْلَبػػػْدُر َواْلَفػػػػرْ 
 

 
ْبػػػػُح َوالػػػثََّر  َواْلػَمػػػػػاءُ    َقػػػػػػػػُد َوالص 

 

 َوالث َريَّػػػػا َوالشَّػْمػُس َوالػنَّػػػػػػاُر والنَّثْػػػػػ
 

 
َحى َوالسََّمػػػػاءُ    ػػػَرُة َواأَلْرُض َوالض 

 

 ػػػػػػػِذِد ُكػػػػم َاػػػػػػا ِلػػَربٍّػػػَؾ َمػػػػػػػػػا َعػػػػػػػػاهَ 
 

 
 َبَؾ ِفي َقػػػػػػػػػْوِؿ َذِلَؾ اْلُحَكَمػػػػػػاءُ  

 

                                                           
 َ  َُٗ/ُشرح المزكميات  - ُُُ
  َ  ٖٔ/ُالسابؽ  - ُُِ
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كممكية ىذه المخمكقات   تعالى تشير إلى أنو ال تمييػز بػيف ىػذا 
أك ذاؾ أك مذكر كمؤنث ، أك الممكؾ كالعبيد ، ككذلؾ األجراـ السػماكية 
مػػا كػػاف منيػػا مػػذكرنا كػػاليبلؿ كالبػػدر كالفرقػػد كالصػػبح كالثػػرل كالمػػاء كمػػا 

( كاألرض كالضػحى ُُّكاف منيػا مؤنثنػا كالثريػا كالشػمس كالنػار كالنثػرة )
ليػو  كالسماء ، كالشػمس شػأنيا شػأف المخمكقػات جميعيػا مػف ا  تعػالى كا 

 ( : ُُْسبحانو ، قاؿ المعرم ] بسيط [ )
 ػَأ الشَّْمُس الَِّتي َوَقػػػػَدتْ َيػُجػػوُز َأْف تُػْطػَفػ

 

 
 ِمػػػْف َعػػْاػػِد َعػػػػػػػػاٍد َوَأْذَكى ُنػػوَرَهػػػا اْلػَمػػِمؾُ  

 

 َفػِإْف َخػػَبْت ِفي ُطػػػػػواِؿ الػػدَّْهػػِر ُحْمَرُتَاػػا
 

 
 َفػػػػػاَل َمػَحػػػػػػاَلػػػػَة ِمػػػػػػْف َأْف ُيػػْنػػَقَض اْلػػَفػػػَمؾُ  

 

ـُ َحػػاِلػػِاػػـُ مَ  ـُ َفػػػػػَمػػْواَل ِعػػػػػْمػػػػ َنػػػػػا  َضى اأَل
 

 
 َلػػقُػػْمػػُت َقػػػػػػْوَؿ ُزَهػػػػػْيٍر : َأيَّػػػػػػػًة َسػػػػػػَمػُكػػػػػػػوا 

 

ـْ َيْخُرُجوا َعْنُل َواَل اْنَتَقُموا  ِفي اْلُمْمِؾ َل
 

 
ـْ َهػػَمػػُكػػواِمْنػػػػػػُل َفػػَكْيَؼ اْعِتَقػػػػاِدي أَ    نَّػػػػػػػػُاػػ

 

نمػػػا المػػػراد ًقػػػدميا ،  كلػػػيس المػػػراد أف الشػػػمس منػػػذ عيػػػد عػػػاد ، كا 
ذا أطفػػا نكرىػػا ، فػػذلؾ بػػأمر ا   كعػػاد ييضػػرب بيػػا المثػػؿ فػػي الًقػػدـ ، كا 
الممؾ الذم أشعؿ نكرىا ؛ ألف كؿ شػيء منػو كلػو ، كىػك ال يقػكؿ مثممػا 

 : ( ُُٓقاؿ زىير بف أبي سممى ] بسيط [ )
ـْ َيْأُووا ِلَمْف َتَرُكوا  َباَف اْلَخِميُط َوَل

 

 
ُدوَؾ اْشِتَيػػػاًقػػػا َأيَّػػػػػػًة َسػػػػػَمُكػػػوا   َوَزوَّ

 

                                                           
ابف قتيبة : األنكاء في مكاسـ العرب ػ كككب مف ككاكب السماء ، انظر : - ُُّ

  َ  ٗٓ -ٖٓسابؽ ػ ص 
  َ  ّْٔ/ِشرح المزكميات  - ُُْ
، كالمعنى : أف األصحاب قد رحمكا بمف   ٖٕشعر زىير ػ سابؽ ػ ص  - ُُٓ

   َيحب كلـ يرقكا لحالو أك يرحمكه ، كزادكه اشتياقنا كلكعة في أية جية سمككىا 
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ألنػػو يعمػػـ حػػاليـ كمػػا صػػاركا إليػػو ؛ ألنيػػـ فػػي ممػػؾ ا  تعػػالى لػػـ 
 َيخرجكا عنو كلـ ينتقمكا منو ، كمف ثمة كاف اعتقػاده اليقينػي بيبلكيػـ 

س مف مخمكقات ا  تعالى يجرم عمييا ما يجرم عمى الخمؽ كألف الشم
ىانتيػػا فػػي قكلػػو ]  ، فػػإف مػػا ذكػػره أميػػة ابػػف أبػػي الصػػمت مػػف ضػػربيا كا 

 ( :ُُٔكامؿ [ )
 َوالشَّْمُس َتْطُمُع ُكؿَّ آِخػػػِر َلْيَمةٍ 

 

 
 َحػػػػْمػػرَاَء ُيػػْصِبػػػُح َلػػوُنَاػػػػا َيػػػػتَػػَورَّدُ  

 

ـْ ِفي ِرْسِمَاػػاَلْيَسْت ِبَطالِ   َعٍة َلُاػػػ
 

 
الَّ تُػػػػْجػػػَمػػػػػػػدُ    ِإالَّ ُمػػػَعػػػػػػذََّبػػػػػػًة َواِ 

 

األسطكرة التػي يبػدك أنيػا دخمػت إلػى الخرافة ك إنما ىك ضرب مف 
الحديث النبكم مف اإلسرا يميات ؛ كلذلؾ كٌذب أبك العػبلء ذلػؾ فػي قكلػو 

 ( : ُُٕ] طكيؿ [ )
 وا َحتَّى َعَمى الشَّْمِس َأنََّااَوَقْد َكَذبُ 

 

 
 ُتَاػػػاُف ِإَذا َحػػػػاَف الش ُروُؽ َوتُػػْضَربُ  

 

ـُ   َكػػػَأفَّ ِهػػػػػاَلاًل اَلَح ِلمػطَّػػػْعػػِف ِفػػيػِاػػػػ
 

 
 َحَناُد الرََّد  َوْهَو السٍَّناُف اْلُمَحرَّبُ  

 

كذلػؾ قكلػو كيستخدميا المعرم في الداللػة عمػى أكقػات الصػبلة ، 
 ( : ُُٖ] طكيؿ [ )

 َوِعْنػَد ِضَيػػاِء اْلَفْجر ُصمٍَّيِت الض َحى
 

 
 َوِعْنػَد ُغػُروِب الشَّْمِس ُصمٍَّيِت اْلَعْصرُ  

 

                                                           
جمع كتحقيؽ كدراسة د/ عبد الحفيظ  –أمية بف أبي الصمت : ديكانو  - ُُٔ

  َ ّٔٔص  –ـ ُْٕٗدمشؽ  –المطبعة التعاكنية  –السطمي 
  َ  َُٖ/ُشرح المزكميات  - ُُٕ
  َ  ٓٓ/ِالسابؽ  - ُُٖ
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كالصبلة األكلى ىي صػبلة كالضػحى كىػي مػف السػنف أمػا الثانيػة 
  َعند غركب الشمس كىي صبلة العصر ، فإنيا فريضة 

لشمس في ديػكاف المزكميػات كجػدنا كعمى ىذا النحك مف تكظيؼ ا
أبا العبلء يستخدميا في سياؽ الحكمة أك سياؽ الكصػؼ الػذم ارتبطػت 
فيػػػػو الشػػػػمس بككنيػػػػا إحػػػػدل مخمكقػػػػات ا  تعػػػػالى يصػػػػيبيا مػػػػا يصػػػػيب 

  َالمخمكقات مف الفناء ، كما استخدميا لمداللة عمى أكقات الصبلة 

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
54 

 

 الخاتمة :
كصػػػفية السػػػتخدامات  كفػػػي ضػػػياء مػػػا قػػػدمت مػػػف دراسػػػة تحميميػػػة

 الشمس في شعر أبي العبلء المعرم يمكف التكصؿ إلى ما يمي :   
إذا كاف ديكاف سػقط الزنػد ىػك الػديكاف األكؿ ألبػي العػبلء المعػرم 
، فقػػػد شػػػيد ىػػػذا الػػػديكاف ثػػػراءن فنيِّػػػا لتكظيػػػؼ الشػػػمس بحيػػػث جػػػاءت فػػػي 

فػػي سػػياقات شػػعرية متنكعػػة كػػالغزؿ كالمػػدح كالفخػػر كالرثػػاء كالكصػػؼ ، 
حيف اقتصر تكظيفو إياىا في المزكميات عمى الحكمة كمػا تضػمنتو مػف 
داللة عمى ثقافة المعرم الكاسعة بعالـ الفمؾ كالنجـك كاألنػكاء ، كالتػاريخ 
القػػػػديـ كاألسػػػػػاطير ، مػػػػػع ذا قػػػػة فنيػػػػػة فػػػػػي التصػػػػكير كالتكظيػػػػػؼ الفنػػػػػي 

  َكالداللي لمشمس  
شػعره مسػاحة  لـ يكف المعرم شاعر غزؿ ، كلـ تشػغؿ المػرأة مػف

كبيرة، كمع ذلؾ كانت لو شأنو شأف غيره مف الشعراء صػكر فنيػة لممػرأة 
رسػػميا مػػف كحػػي خيالػػو كثقافتػػو بأشػػعار السػػابقيف فيمػػا يتعمػػؽ بتكظيػػؼ 

الشػػمس مشػػبينا بػػو لجمػػاؿ المػػرأة  الشػػمس فػػي سػػياؽ الغػػزؿ حيػػث كانػػت
 (ُُٗ) " امػػيفايطأ ؿكػػب بحػلاك  ؿامػػجلاب ؽطػػنت " هدنػع ايػػتحك ل تدبػػ يتػلا

 كلػـ يمنػع البحػػث المعػرم مػػف الشػعكر بمػا يشػػعر بػو الرجػػاؿ مػف عاطفػػة
نحك المرأة متأثرنا في ذلؾ بآفتو ، كقد دلمنػا عمػى ذلػؾ بمػا كرد مػف شػعر 
بشػػار بػػف بػػرد كىػػك الشػػاعر الكفيػػؼ الػػذم لػػـ يقصػػر عشػػؽ المػػرأة عمػػى 

نما قد تعشؽ األذف قبؿ العيف أحياننا     َالحاسة البصرية كحدىا ، كا 
كرغػػـ مػػا بػػدا مػػف صػػكر الشػػمس فػػي السػػياؽ الغزلػػي بػػالمرأة مػػف 

بعػػض الصػػكر ، أك تناصػػاتو مػػع الشػػعراء السػػابقيف ، إال حيػػث تقميديػػة 
أنػػػو قػػػد بػػػدت لػػػو بعػػػض الصػػػكر التػػػي تفػػػرد بيػػػا مػػػف غيػػػره مػػػف الشػػػعراء 

                                                           
 ةمجم – مر عملا رعش يف ةيز مر لا ايتالالدك  ىثنألا : مر ابك ز  ةيز ك ف /د - ُُٗ
 – بر علا باتكلا داحتا – ِِٖ ص -َُٖ ددعلا – ِٕ ةنسلا – يبر علا ثار تلا
  َ  اير ك س – ؽشمد
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السابقيف ، تفردنا يشيد لػو بالشػاعرية المبدعػة ، الشػاعرية التػي تسػتدعي 
مػػا يقػػـك ببنا يػػا كالثقافػػة كالركايػػة ألشػػعار السػػابقيف ، إلػػى جانػػب الفطػػرة 

  َكالمكىبة 
يبعد المعرم عف الشعراء السابقيف عميػو فػي تكظيػؼ الشػمس  كلـ

في سياؽ المدح ، حيث كاف تشبييو الممدكح في كضاءة كجيو كجمالػو 
بالشمس ، ككذلؾ في رىبة جانبو كشجاعتو ، كامتناعو مف أف يؤثر فيو 
ف بػػػدت بعػػػض الخصكصػػػية اإلبداعيػػػة فػػػي بعػػػض  الحقػػػد كالضػػػغف ، كا 

لمممػػػػػدكح بالشػػػػػمس ، كفػػػػػي الصػػػػػنعة الصػػػػػكر المدحيػػػػػة كتشػػػػػبيو سػػػػػبلمو 
 َالبديعية التي بدت في بعض أبياتو مقارنة بالشعراء السابقيف 

كفي سياؽ الفخر كظؼ المعرم الشمس في دالالت الشيرة كالقكة 
كالمجد كالصمكد أماـ حقد الحاقديف بحيػث ال يػؤثر فيػو كمػف يفخػر بيػـ 

 َمثؿ ىذا الحقد 
دالالت متنكعة مػف  كفي الكصؼ كظؼ المعرم دالة الشمس في

مثػػػؿ تشػػػبيو الشػػػمس بػػػالمرأة عمػػػى عكػػػس مػػػا ىػػػك شػػػا ع عنػػػد الشػػػعراء ، 
ككصػػػؼ أثرىػػػا عمػػػى المػػػاء كالفػػػارس كالفػػػرس كالػػػدرع كلمعانيػػػا ، كيمتػػػد 
الكصؼ عنده ليشمؿ المجردات مف مثؿ كصػفو الخيػاالت ، كمػا كظػؼ 
الشػػػػػمس فػػػػػي سػػػػػياقات أخػػػػػرل مثػػػػػؿ الرثػػػػػاء كاليجػػػػػاء كالتين ػػػػػة بػػػػػالمكلكد 

  َعطاؼ كاالست
أما عف تكظيؼ الشمس في ديػكاف المزكميػات ، فقػد رأينػاه يقصػر 
سػػػياقاتيا عمػػػى الحكمػػػة ، كبعػػػض الػػػدالالت األخػػػرل مثػػػؿ كصػػػفيا بأنيػػػا 
مخمػػػػػػكؽ مػػػػػػف مخمكقػػػػػػات ا  تعػػػػػػالى يصػػػػػػيبيا مػػػػػػا يصػػػػػػيب غيرىػػػػػػا مػػػػػػف 
المخمكقػػػات ، ككصػػػفيا بػػػأف زمػػػف أك كقػػػت تػػػؤدل فيػػػو بعػػػض الصػػػمكات 

أنكر بعض األساطير التي حيكػت حػكؿ المفركضة كغير المفركضة ، ك 
الشػػػمس مػػػف مثػػػؿ مػػػا جػػػاء فػػػي الشػػػعر الجػػػاىمي ، كىػػػذا مػػػا يػػػدفعنا إلػػػى 
التحػػػرج الكبيػػػر مػػػف ربػػػط الشػػػمس فػػػي شػػػعر مػػػا بعػػػد اإلسػػػبلـ بالتفسػػػير 

    َاألسطكرم 
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 المراجع
 أواًل : المراجع القديمة :

 األحوص : عبد ا بف محمد بف عبد ا 
تقديـ د/ شكقي  –قيؽ عادؿ سميماف حمكدة جمع كتح –ػ شعره ُ

  َالقاىرة   –مكتبة الخانجي  –ـ َُٗٗ/ِط –ضيؼ 
 ابف برد : بشار 

راجعو  –ػ ديكانو تقديـ كشرح كتكميؿ محمد الطاىر بف عاشكر ِ
 –مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر  –كصححو محمد شكقي أميف 

  َـ ُٔٔٗالقاىرة 
 أبو تماـ : حبيب بف أوس

 –ـ ُّٖٗ/ّط –تحقيؽ محمد عبده عزاـ  –ػ ديكانو بشرح التبريزم ّ
 َدار المعارؼ 
 أبك منصكر عبد الممؾ بف محمد الثعالبي : 

الدار العربية  –تحقيؽ عبد الفتاح محمد الحمك  –التمثيؿ كالمحاضرة ػ ْ
  َ بيركت –ـ ُّٖٗلمكتاب 

 ابف جعفر : أبو الفرج قدامة
 –ـ ُٖٕٗ/ُط –محمد عبد المنعـ خفاجي تحقيؽ د/  –ػ نقد الشعر ٓ

 َالقاىرة   –مكتبة الكميات األزىرية 
 الحموي : ياقوت 

  َـ ُٕٕٗبيركت  –دار صادر  –ػ معجـ البمداف ٔ
 ابف دريد : أبو بكر محمد بف الحسف
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/ ُط –تحقيؽ كتقديـ د/ رمزم منير بعمبكي  –ػ جميرة المغة ٕ
  َبيركت  –دار العمـ لممبلييف  –ـ ُٕٖٗ

 الزبيدي : السيد محمد مرتضى الحسيني
تحقيؽ محمكد محمد الطناحي  –ػ تاج العركس مف جكاىر القامكس ٖ
مطبعة حككمة  –راجعو مصطفى حجازم  كعبد الستار أحمد فراج  –

    َـ ُٕٔٗالككيت 
 ابف أبي ُسممى : زهير 

 –تحقيؽ د/ فخر الديف قباكة  –ػ شعره صنعة األعمـ الشنتمرم ٗ
  َبيركت  –دار اآلفاؽ الجديدة  –ـ َُٖٗ/ّط

 ابف أبي الصمت : أمية 
المطبعة  –جمع كتحقيؽ كدراسة د/ عبد الحفيظ السطمي  –ػ ديكانو َُ

 َـ  ُْٕٗدمشؽ  –التعاكنية 
 العجمي : أبو النجـ الفضؿ بف قدامة بف عبيد ا 

 –جمع كشرح كتحقيؽ د/ محمد أديب عبد الكاحد جمراف  –ػ ديكانو ُُ
  َـ ََِٔدمشؽ  –بكعات مجمع المغة العربية مط

 العسقالني : ابف حجر 
تصحيح كتحقيؽ الشيخ بف باز  -ػ فتح البارم بشرح صحيح البخارمُِ
  َت َد –المكتبة السمفية  –

 ابف عطية : أبو محمد عبد الحؽ بف غالب 
تحقيؽ عبد السبلـ عبد  –ػ المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ُّ
  َبيركت  –دار الكتب العممية  –ـ ََُِ/ُط –ي محمد الشاف

 ابف فارس : أبو الحسيف أحمد
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دار  –تحقيػػؽ كضػػبط عبػػد السػػبلـ ىػػاركف  –ػػػ معجػػـ مقػػاييس المغػػة ُْ
 َـ  ُٕٗٗدمشؽ  –الفكر 

 ابف قتيبة : أبو محمد عبد ا بف مسمـ 
 ـ  ُٖٖٗبغداد  –دار الش كف الثقافية  –ػ األنكاء في مكاسـ العرب ُٓ

 القيرواني : أبو الحسف بف رشيؽ
تحقيؽ محمد محيي  –ػ العمدة في محاسف الشعر ك دابو كنقده ُٔ

 َبيركت  –دار الجيؿ  –ـ ُُٖٗ/ٓط –الديف عبد الحميد 
 ابف كثير : عماد الديف أبو الفداء إسماعيؿ بف عمر 

/ ُط –تحقيؽ د/ عبد بف عبد المحسف التركي  –ػ البداية كالنياية ُٕ
  َمصر  –الجيزة  –ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع  –ـ ُٕٗٗ

 كراع النمؿ : أبو الحسف عمي بف الحسف
تحقيؽ د/ محمد بف أحمد  –ػ المنتخب مف غريب كبلـ العرب ُٖ

جامعة أـ  –مركز إحياء التراث اإلسبلمي  –ـ ُٖٗٗ/ ُط –العمرم 
    َالسعكدية  –القرل 

 المتنبي : أحمد بف الحسيف
ضبط كتصحيح كفيرسة مصطفى السقا  –نو بشرح العكبرم ػ ديكاُٗ

 َـ ُّٔٗمصر  –مطبعة مصطفى البابي الحمبي  –كرفيقيو 
 المعري : أبو العالء أحمد بف الحسيف

تحقيؽ  –شركحو لمتبريزم كالبطميكسي كالخكارزمي  –ػ سقط الزند َِ
اليي ة  –ـ ُٖٔٗ/ّط –مصطفى السقا كرفاقو بإشراؼ د/ طو حسيف 

  َية العامة لمكتاب المصر 
إشراؼ  –تحقيؽ زينب القكصي كرفاقيا  –ػ شرح المزكميات ُِ

  َـ ُْٗٗاليي ة المصرية العامة لمكتاب  –كمراجعة د/ حسيف نصار 
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 ابف منظور : محمد ابف مكـر
 َبيركت  -دار صادر  -ت َد –ػ لساف العرب ِِ

 ثانًيا : المراجع الحديثة 
 البطؿ  : د/ عمي 

 –في الشعر العربي حتى  خر القرف الثاني اليجرم  ػ الصكرةِّ
 بيركت  –دار األندلس  -ـُُٖٗ/ِط

 الجاـر : محمد نعماف
  َمطبعة السعادة  –ـ ُِّٗ/ُط –ػ أدياف العرب في الجاىمية ِْ

 الجبوري : د/ يحيى 
مؤسسة  –ـ ُٖٔٗ/ٓط –ػ الشعر الجاىمي خصا صو كفنكنو ِٓ

  َبيركت  –الرسالة 
 ل حسيف : د/ ط

 القاىرة  –دار المعارؼ  –ـ ُٖٓٗ/ٓط –ػ تجديد ذكرل أبي العبلء ِٔ
 داود : األب جرجس داود 

ػػػػػػػ أديػػػػػػاف العػػػػػػرب قبػػػػػػؿ اإلسػػػػػػبلـ ككجييػػػػػػا الحضػػػػػػارم كاالجتمػػػػػػاعي ِٕ
 بيركت  –المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع  –ـ ََِٓ/ّط

 الدريدي : د/ سامية
 –ـ َُُِ/ِط –و كأساليبو بنيت –ػ الحجاج في الشعر العربي ِٖ

   َاألردف  –إربد  –عالـ الكتب الحديث 
 دغيـ : د/ سميح 

دار الفكر  –ـ ُٓٗٗ/ُط -ػ أدياف كمعتقدات العرب قبؿ اإلسبلـ  ِٗ
  َالمبناني 
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 عبادة : د/ محمد إبراهيـ 
مكتبة  –ـ َُُِ/ُط –ػ معجـ النحك كالصرؼ كالعركض كالقافية َّ

 َالقاىرة  –اآلداب 
 ا : د/ يوسؼ محمد  عبد
صاغيا شعرنا سميماف  –نقش القصيدة الحميرية  –ػ ترنيمة الشمس ُّ

 صنعاء  –مركز الدراسات كالبحكث اليمني  -ـُٖٗٗ/ُط –العيسى 
 العشماوي: د/ محمد زكي 

 –دار النيضة العربية  –ػ قضايا النقد األدبي بيف القديـ كالحديث ِّ
  َـ ُٕٗٗبيركت 

 عمي : د/ جواد
 –منشكرات جامعة بغػداد  –ػ المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسبلـ ّّ
 َـ ُّٗٗ/ِط

 الفايد : د/ جاسـ سميماف حمد
حكليات  –ػ التكظيؼ الفني لمنجكـ كالككاكب في شعر أبي العبلء ّْ

مجمس النشر  –ـ ََِٓسنة  – ِٓاآلداب كالعمكـ االجتماعية رقـ
 َجامعة الككيت  –العممي 

 عبد ا المغامري الفيفي : د/ 
دراسػػػة نقديػػػة فػػػي الخيػػػاؿ  –ػػػػ الصػػػكرة البصػػػرية فػػػي شػػػعر العميػػػاف ّٓ

 َالسعكدية   –النادم األدبي بالرياض  –ـ ُٔٗٗط/ –كاإلبداع 
 قناوي : عبد العظيـ عمي 

الجزء األكؿ : الكصؼ في الشعر  –ػ الكصؼ في الشعر العربي ّٔ
 –البابي الحمبي مكتبة كمطبعة مصطفى  –ـ ُْٗٗ/ ُط –الجاىمي 
  َالقاىرة 
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 مغنية : أحمد 
  َبيركت  –دار الصفكة  –ـ ُْٗٗ/ُط –ػ تاريخ العرب القديـ ّٕ

 المقدسي : أنيس 
دار  –ـ ُٖٗٗ/ُٕط –ػ أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ّٖ

  َبيركت  –العمـ لممبلييف 
 نافع : د/ عبد الفتاح صالح 

 –دار الفكر لمنشر كالتكزيع  ––ػ الصكرة في شعر بشار بف برد ّٗ
 َـ  ُّٖٗعىٌماف

 نعمة : حسف
دار الفكر المبناني  –مكسكعة ميثكلكجيا كأساطير الشعكب القديمة  ػَْ
 ـُْٗٗبيركت  –

 اليازجي : كماؿ خميؿ
 ـ  ُِْٗبيركت  –الجامعة األمريكية  –ػ جكلة في لزكميات المعرم ُْ

 ثالثًا : المراجع المترجمة : 
 جفرم بارندر : 

ترجمػة د/ إمػاـ عبػد الفتػاح إمػاـ  –ػ المعتقدات الدينية لػدل الشػعكب ِْ
المجمػػػػػس  -ُّٕعػػػػػالـ المعرفػػػػػة  –مراجعػػػػػة د/ عبػػػػػد الغفػػػػػار مكػػػػػاكم  –

  َـ ُّٗٗمايك  –الككيت  –الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب 
 بورا : س موريس

 –ضمف كتاب الخياؿ ، األسمكب ، الحداثة  –ػ الخياؿ البدا ي ّْ
ـ المركز ََِٗ/ِط –اختيار كترجمة كتقديـ  د/ جابر عصفكر 

 َالقاىرة  –القكمي لمترجمة 
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 نيمسوف: ديتمؼ ورفاقل 
ترجمػػة د/ فػؤاد حسػػنيف عمػي ، مراجعػػة د/  –ػػ التػاريخ العربػػي القػديـ ْْ

  َـ ُٖٓٗمكتبة النيضة المصرية  –زكي محمد حسف 
 رابًعا : الدوريات :

 داحػتا – ـََِٕ -َُٖ ددعلا – ِٕةنسلا – يبر علا ثار تلا ةمجم ػْٓ
  َ  ؽشمد – بر علا باتكلا

 –ـ ُُٖٗإبريػػؿ  –العػػدد الثالػػث  –األكؿ المجمػػد  –ػػ مجمػػة فصػػكؿ ْٔ
 َاليي ة المصرية العامة لمكتاب 

 َـ ُّٖٗ/ عاـ ْٔالسنة  – ٖجزء  –ػ مجمة اليبلؿ ْٕ

 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t






	Blank Page
	Blank Page



