
   التماثل والتصوير يف وجه الشبه بني الظعينة والنخيل  العدد الثامن                       -جملة البحوث األكادميية 

 

- 571 - 

 

 التماثل والتصوير يف وجه الشبه بني الظعينة والنخيل لدى الشاعر  
 العصر اجلاهلي قراءة نصية خفاف بن ندبة يف

 عامـر د. عبد احلميد دمحم                                                               
 جامعة مصراتة -كلية الرتبية                                                               

 :توطئة
الشعر فضاء مجايل صادر عن ادلوىبة والعاطفة ادلتميزتُت؛ سواء يف العصر القدمي أم يف العصر 

أغلب النقاد لصعوبة  احلديث، وىو يشكل لب الدرس األديب الذي يكتنف ذنا واسعًا وعميقًا لدى
سرب أغواره والدخول يف تشكالتو. وىذا أمر يفرض على الباحث تبٍت منهجا قوشنا يسهم يف البحث يف 
أعماقو وتشكالتو، وقد يكون ذلك مربرا الختيار ادلنهج الفٍت بوكنو احدى سبل استنطاق الدرس 

 الشعري .
سبة وادلالئمة لذلك فهو قريب جدا من وادلنهج الفٍت الذي زناول الباحث توخيو  لرؤيتو ادلنا

روح اخلطاب الشعري، وكون التجربة الشعرية ال شنيزىا شيء سوى الوزن والقافية وسبثل العاطفة بلغتو 
اليت يظهر فيها، وكذلك سبثل النص ببنية ذات أبعاد داللية ذلا عمقها؛ وىو يستحق أن يكون فضاء 

العاطفة الفائرة وذبلوه التجربة الواعية فيتلقاه العطش البدي الذي ، وتسمو بو ادلوىبة ادلتميزةمجايل زبلقو 
 .(1)اعًتى الروح البشري منذ وىلتها األوىل إىل اجلمال بوصفو إكسَتاً يفعل األعاجيب

سبت زلاولة لتوظيف القراءة النصية مع ما يشكلو ادلنهج الفٍت يف بعض سبظهراتو، وذلك 
ى مرتكزات النص الشعري اجلاىلي يف ظاىرة معينة يسهم هبا هبدف ربقيق قدر أكرب من الوقوف عل

 الباحث.
وإن كان الظاىرة ال زبرج عن سبثالت الصورة الشعرية إال أن ادلنهج الفٍت يتوخى زبليص 
الدرس األديب من كثافة ادلفردات وكم ادلعلومات واالقتصار على ادلؤشرات ادلهمة اليت تعطي فكرة 

النأي عن إغراق القراءة النقدية ابلتاريخ واجلغرافيا  والسَتة الذاتية؛ إذ إن  مشرقة عن ادلوضوع،  وكذا
 .(2)القراءة النصية دبنهجها تتعاطى اجلمايل والفٍت ومدى ربملو للبهجة

                                                 

م، ص: 7991عبد االلو الصائغ، اخلطاب اإلبداعي اجلاىلي والصورة الفنية، ادلغرب، ادلركز الثقايف العريب، الطبعة الوىل،  ( ينظر:1)
781. 

 .373عبد االلو الصائغ، اخلطاب اإلبداعي اجلاىلي والصورة الفنية، مرجع سابق، ص:  ( ينظر:2)
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كما إن النص الشعري يفرض نفسو دبا زنملو من عمق داليل يكتنف ابللغة القوية؛ وصورتو 
عددة؛ األمر الذي يستنطق يف إطار ذلك منهجًا فنيًا يعتمد دراستو الشعرية ذات األبعاد الداللية ادلت

 وتوصيف ظواىره. 
 :الصورة الشعرية

ومن مث فالصورة الشعرية عماد النص الشعري وذبلياتو، وقد تناول الكثَت مفهومها بشىت 
النقدية الطرق، وقد تقتضي طبيعة البحث التعريج على ماىيتها بشكل يتيح فهم ادلنهج والقراءة 

 موضوع الدراسة التطبيقي.
وعلى الرغم من اقتباس ادلصطلح الوافد وسبثلو يف النقد العريب ، فإن مكوانت الصورة الشعرية 
وخصائصها العامة ال سنلو منها تراثنا النقدي، وىي سبثل جوىر الشعر يف أحد أبعاده لدرجة تصدق 

 .(1)قولة آرسطو " إن الشعر استعارة "م
اة جوىرية تشتمل على أفكار الشاعر وتصوراتو ورؤاه وأحالمو، وحيث إن ادلعرفة وىي سبثل أد

يف الشعر سبتزج ابلتصوير واالزناء، وىذا يعٍت أن ادلعرفة تتحقق  ابلتجوز والتوسع واالشارات اخلفية 
صحاب واالشناء على ادلعاين اترة من بعد زأخرى من قرب، ألن الشعراء مل سناطبوا بشعرىم الفالسفة وأ

ادلنطق ، وإدنا خاطبوا من يعرف أوضاعهم ويفهم أغراضهم. وىذا يعٍت أن الشعر يقدم لوانً من الدراية 
ابلواقع ولواًن من الوعي ابدلاضي واحلاضر على السواء وشنكنو أن يستشرف ادلستقبل كذلك، وتتحول 

قي بلون من الوعي شنكنو يف القصيدة إىل غاية ومعيارا يف آن، لتكشف عن الواق وتسهم يف تزويد ادلتل
 .  (2)من سبثل الواقع ووعيو ، ومن مث االسهام يف تغيَته –النهاية  –

 -ويستخدم مصطلح الصورة يف التحليل النقدي للداللة على كل ما لو صلة ابلتعبَت احلسي
، (3)كما إهنا تطلق يف الغالب على مرادفة لالستعمال االستعاري للكلمات  -أي أن مكوانهتا حسية

ووفق مسميات عديدة كلها تشَت إىل ذبدر ادلعٌت واالىتمام بو قدشنا وحديثا، ولعل من أشهرىا: مسمى 

                                                 

 -، نوفمرب77،77األدبية طبيعتها ومجالياهتا، بنغازي، رللة الثقافة العربية، العدد:( ينظر: كرمي الوائلي، الصورة 1)
 .87ص: 7991ديسمرب:

 .87( ينظر: ادلرجع السابق، ص: 2)
م، ص: 7172، يوليو، 5( ينظر: مصطفى سامل حلبوص، الصورة الشعرية يف الشعر ادللتزم، اخلمس، رللة الًتبوي، العدد:3)

373. 
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، والصورة الشعرية، والصورة الفنية، وىذا قد يقع ربت طائلة (2)، والصورة البالغية(1)الصورة األدبية
أن ىناك قاسم مشًتك يؤطر إىل  ادلدارس النقدية اليت تعطيو ادلفهوم الذي يتفق وفلسفتها العامة، غَت

معٌت يكاد يكون زلل إمجاع الدراسات النقدية، والذي يشَت إىل أن الصورة الشعرية ربتل مفهوما فنيا 
ينسجم مع أسس ادلنهج الفٍت لدراسة النص األديب حيث ترى تلك الدراسات أن الصورة ابدلفهوم الفٍت 

الكلمات الشعرية ابلذىن، شريطة أن تكون ىذه اذليئة أو ذلا تعٍت أية نسيج لغوي يف قالب ىيئة تثَتىا 
 .(3)ىذا النسيج اللغوي معرب ولو إزناء يف وقت واحد

ويف النقد احلديث سبثل اللغة وعاء بصفة عامة ذلا، فهي اليت ربكم مكوانهتا وطبيعتها،  
بوصفها  بنية من العالقة، يكشف تفاعلها عن معٌت القصيدة، كما يشَت إىل طريقتها ادلتميزة، يف إثراء 

 .(4)ادلتلقي، وتعميق وعيو بنفسو، وخرباتو ابلواقع
رة الشعرية اعتبارات ومناحي عديدة لدى النقاد حديثا وقد أخذت التنظَت إىل مفهوم الصو 

من الطابع  -بقدر ما-أكثر شلا سبق، فمنهم من يرى أن الصورة الشعرية ادلوحية ىي اليت تتحرر 
احلسي الواضح ، وترتفع بنسيجها اللغوي الذي تنطلق منو إىل ادلستوى الفي الرفيع، إذ إهنا مشحونة 

يف الصورة، حبيث يكون أسلوب اقتناصها من منبعها، وفقاً ذلدفها وربقيقاً ابلعاطفة ، واالنفعال يف تكي
أو نسيج  -تشبيو أو استعارة أو كناية –لقدر أكرب من وظيفتها وأثرىا، فتكون صورة حسية يف كلمات 

لغوي بالغي دبفهومو التعليمي القدمي، كما ينبغي أن يكون يف سياقها نغمة من العاطفة اإلنسانية، 
 .(5)فعال ادلشحون بتجربة الشاعرواالن

                                                 

 .727م، ص: 7913الشايب، أصول النقد األديب، مكتبة النهضة ادلصرية،  ( ينظر: أمحد1)
م، ص: 7983( ينظر: زلمود بركات محدي، الصورة البالغية عند هباء الدين السبكي، دار الفكر للنشر والتوزيع، األردن، 2)

71. 
شعران القدمي، رللة ادلعرفة، السنة السابعة عشرة، ( ينظر: عبد القادر الرابعي، الصورة يف النقد األوريب، زلاولة تطبيقها على 3)

 .27م، ص: 7919، 712العدد: 
 .11م، ص: 7913( ينظر: جابر عصفور، الصورة الفنية يف الًتاث النقدي والبالغي، القاىرة، دار ادلعارف،4)
ر كذلك: دمحم حسن عبد هللا، . وينظ379( ينظر: مصطفى سامل حلبوص، الصورة الشعرية يف الشعر ادللتزم، مرجع سابق، ص: 5)

 .37م، ص: 7987الصورة البناء الشعري، القاىرة، دار ادلعارف، 



   التماثل والتصوير يف وجه الشبه بني الظعينة والنخيل  العدد الثامن                       -جملة البحوث األكادميية 

 

- 571 - 

 

وبعيدًا عن الذوابن يف السياقات النظرية الكثَتة اليت يسوقها كثَت من النقاد يف العصر 
احلديث؛ وإن ما يفصل القول يف ذلك ىو أن الصورة الشعرية، جاءت يف سياق اتريخ األدب قدشنا 

 الشعرية.وحديثا دبفهومُت ال يتغَتان وسندم كل منهما طبيعة التجربة 
فادلفهوم األول وىو ادلفهوم القدمي )التقليدي( الذي يركز على أن مكوانهتا تعتمد على مكون 
حسي خارجي، ومكون ذىٍت، بتعبَت ذىٍت تكون أداتو العقل، وأبدوات انطلقت مسمياهتا اللغوية من 

اجملازات ادلختلفة( وكلها تشي ادلنهج التعليمي البالغي العريب القدمي وىي )التشبيو، االستعارة، الكناية ، 
خبروج ادلفردة اللغوي عن مسارىا اللغوي لواضعها. وىذه اجلزئية ىي منطلق ادلنهج البحثي التطبيق 

 للبيان وجو الشبو يف صورة الظعينة لدى شاعران زلل الدراسة.
ذي أما ادلفهوم اآلخر فهي لصيقة ابألجناس األدبية احلديثة وأخص ابلذكر الشعر احديث ال

يعتمد اعتمادا كليا على ادلكوانت اللغوية ، أي أن ظهورىا يف شعر التفعيلة أو الشعر احلر وأخذت 
أبعادا أخرى عندما أصبحت جزءا من النسيج اللغوي للنص، فهي على مستوى االدراك تدل على 

دع وادلتلقي األشياء حبيث يتم إعادة تشكيلها بواسطة ربط العالقات فيما بينها، ومن خالل وعي ادلب
وىذا يعطينا الصورة ادلزاوجة، وادلكونة من مزج بُت ادلعطيات احلسية اخلارجية وتصورات الشعور 

 واالنفعال إىل التفاعل مع اخلارج وبشكل أوسع مع ذات الشاعر.
 أمناط الصورة الشعرية القدمية:

احلسية اليت ارتكزت  قد زبضع أدناط الصورة الشعرية وفقًا دلوكوانهتا احلسية الذىنية أو غَت
 عليها وتعتمد على النسيج اللغوي، فرؤية لدى الناقد العريب القدمي تتحدد يف أشكاذلا اآلتية:

 منط الصورة التشبيهية:
وىذا اللون من الصور شنثل مرحلة البداايت األوىل لدى الشعراء اجلاىليُت قبل اإلسالم، وقد 

يومنا ىذا بسبب ما زنملو من تصوير فٍت وإبداع ينساق مع برز دور الشعر العريب يف قدرة بقائو إىل 
 النفس اإلنسان أبد الدىر.

وتكتسب الصورة التشبيهية أذنيتها من دورىا الفاعل يف إبراز مفاتن النص الشعري، ومواطن 
مجالو الفٍت ، وقوة أتثَته يف نفوس ادلتلقُت، فهي التشبيو اجلمايل الذي يكشف عن حقيقة ادلوقف 
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ري والعاطفي، أو القدرة الفنية على التالعب ابللغة وتنمية طاقاهتا، يف صورة تشيكل ادلعادن، الشعو 
 . (1)وىذا ما يشي إىل قمة االبداع لدى الشاعر

وىو نوع من الصور القدشنة اليت ازبذىا الشاعر اجلاىلي قدشنا واعتمد عليها يف اثبات سليلتو 
على مكوانهتا من خالل مفردات الواقع الصحراوي أو البيئة الشعرية، ويركز الشاعر اجلاىلي ربديدا 

احمليطة بو، كما إن اخليال فيها مستوح من تلك ادلفردات ، وىي يف الواقع مفردات زلدودة ، ومن ىنا 
يكمن عطاء الشاعر وإبداعو وكيف يستطيع أن شنزج بُت الواقع البسيط وادلتعدد واخليال اجلامح من 

ص وربميل طاقات اللغة الداللية ومفرداهتا يف صور شىت، وتتحد األفق النظرية جهة، وبُت إبداع الن
للصورة التشبيهية على ما حدده علماء البالغة والبيان، واليت تؤطر إىل أقسامو وأدناط استخداماتو، 

 وىذا النمط من الصور شنثل أساساً للتطبيق على صورة الظعينة لدى الشاعر اجلاىلي موضوع البحث.
 ط الصورة االستعارية: من

وىو توظيف االستعارة خلدمة ما يقصده ادلبدع يف ذبربتو الشعرية، وقد يلجأ الشاعر إىل ذلك 
ألن االستعارة تتمتع دبرونة أكثر من التشبيو، وتتجاوز العالقات ادلنطقية يف الواقع، ويف اللغة ويف داخل 

وتبعهم النقاد اىتموا اىتمامًا كبَتًا ابإلستعارة ابتداء سياقها وفقا دلا تقتضيو طبيعتها، والشعراء القدامى 
 . (2)من أرسطو ووصوال بنقاد العرب يف العصر احلديث

 منط الصورة اجملازية:
وىذا النمط من الصورة يعتمد على أن ادلفردة اللغوية عندما تتجاوز معناىا اللغوي الذي 

السياق ووفق عالقات ادلفردة مع غَتىا من وضعت ذلا فإهنا تعي معٌت أو معان أخرى تفهم من ذات 
السياق، فقد مسيت بذلك أن ادلفردة اللغوية ذباوزت بتعبَتات اجملاز حدود الصور احملسوسة، إىل حدود 
ادلعاين اجملردة، فيستمع العريب إىل التشبيو ، فال يشغل ذىنو أبشكالو احملسوسة، إال ريثما ينتقل منها إىل 

 .(3)ادلقصود من معناه
وتكمن أذنية توظيف اجملاز يف كونو يزيل الراتبة عن األشياء، ويكشف عن عالقات جديدة 

 بُت عناصر الوجود.

                                                 

 .337( ينظر: مصطفى سامل حلبوص، الصورة الشعرية يف الشعر ادللتزم، مرجع سابق، ص: 1)
 .87( ينظر: مصطفى سامل حلبوص، الصورة الشعرية يف الشعر ادللتزم، مرجع سابق، ص: 2)
 .338رجع السابق، ص: ( ينظر: ادل3)
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 منط الصورة الكنائية:
الكناية لدى علماء البيان تعترب الكناية لفظ أطلق وأريد بو الزم معناه مع جواز إرادة ادلعٌت 

ظ نفسو ، وىي الداللة احلقيقية؛ وىي غَت مقصودة، األصلي، ومن مث فللكناية داللتان، ذنا: داللة اللف
، وشنكن االشارة أبن طبيعة الكناية كامنة يف (1)وداللة ما وراء اللفظ وىي الداللة اجملازية ادلقصودة

انتقال الداللة، وىي ذاهتا طبيعة اجملاز ادلرسل، ولكن سبة اختالف فيما بينهما،حيث يتعُت الفرق يف بُت 
 .(2)از ىو من جهة إرادة ادلعٌت مع إرادة الزمو فاجملاز ينايف ذلكالكناية وبُت اجمل

 منط الصورة احلقيقية:
وىو دنط من التصوير ابحلقيقة اليت تقابل اجملاز، فإذا ذباوزت ادلفردة اللغوية داللة وضعها يف 

صل اللغة صارت رلازا، وإال بقت لوصف موقفها على حقيقتو، وىو نوع من التعبَت عن طريقو ت
 .   (3)الغرض بداللة اللفظ وحده

والصورة اليت تنقل ادلشهد الشعري أو التجربة الشعرية بشكل واقعي، قد تبدو لدى بعض  
النقاد أكثر أتثَتًا وإمتاعاً، وال تنقصها القدرة على استثارة ادلتلقي، وربريك مشاعره ونقل التجربة إليو 

ربرك عواطف ادلتلقي بشكل أو آبخر،وتلك الصورة ىي  حيث كثَتًا من ادلشاىد النفسية ، والواقعية
 تنقل ادلشهد نقال رلردا ىي الصورة الذىنية.       

 الصورة التشبيهية لدى خفاف بن ندبة:  
يوظف الشاعر اجلاىلي كثَتًا دنط الصورة التشبيهية ، اليت تنحدر إىل مرجعياهتا الواقعية ومن 

قصيد للشاعر خفاف بن بدبة اجلاىلي شيئ من ذلك؛ أيخذ تصوير الظعائن  البيئة الصحراوية،ويف
لدى الشاعر اجلاىلي بصفة عامة االىتمام الكبَت يف مقدمة قصائده، وقد جاء ىذا التصوير متشكالً 

 يف بنيات؛ تعد أساسية ابلنسبة لبنية القصيدة العربية يف ذلك العصر، حيث ظهرت يف شىت صور.
در إىل ذىن الشاعر اجلاىلي تشبيو الظعائن ابلسفينة، كما فعل امرؤ القيس وكثَتًا ما يتبا

وطرفة بن العبد؛ وكذلك تشبيهها ابلنخيل كما فعل يف ذلك كثَت من الشعراء على سبيل التمثيل لبيد 
 بن ربيعة وشاعران خفاف بن ندبة السلمي.  

                                                 

 .327( ينظر: مصطفى سامل حلبوص، الصورة الشعرية يف الشعر ادللتزم، مرجع سابق، ص: 1)
 .773، ص:7، ج:3،7981( ينظر: أمحد مطلوب، معجم ادلصطلحات البالغية وتطورىا، العراق، اجملمع العلمي العراقي، ط:2)
 .87لشعر ادللتزم، مرجع سابق، ص: ( ينظر: مصطفى سامل حلبوص، الصورة الشعرية يف ا3)
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الشعرية زلمولة الداللة، ففي وتتحدد صورة الظعينة يف سياق مضموين يربز من خالل ادلعاين 
سياق بنية فنية يصف الشاعر رحيل احملبوبة، وحلظة فراقها بتشبيهها ابلنخيل، والشاعر بذلك زناول 
تضمُت القصيدة عناصر ذلا قدرهتا على شد انتباه القارئ أو ادلتلقي، فيضمنها دالالت بيئية نفسية قد 

ىذا ال سنرج من كونو سياقاً شعرايً شنثل بنية متكاملة ازبذت شكل العرف الشعري للشعراء اجلاىليُت، و 
دلعٌت واحد شلتد الصورة آبلية التشبيو، وىي ظاىرة استدعت الدراسة للكشف عن جوانب التماثل 

 وجودت التصوير الكائنتان يف وجو الشبو. 
 تصوير الظعينة لدى الشاعر :

من خالل ما مجع من شعره، ظهرت صورة الظعينة لدى الشاعر )خفاف بن ندبة السلمي(، 
يشبو الظعائن ابلنخيل معطيًا بذلك صورة من الطبيعة، سنرج  -اليت تعد دنوذجًا  -ويف ىذه القصيدة 

فيها ادلتخيل بعامل من الواقع، وىو كغَته من الشعراء مل سنرج على العرف اجلاىلي لنظم القصائد الطوال، 
يئة الصحراوية، حنت منها تقاسيمها، حىت جاءت يف دبكوانت زلسوسة مل زبرج من بيئة الواقع؛ الب

 األبيات اآلتية:
رامـاــــــممًة وقـاربـمك  ر إن استقلَّتـــــوما إْن خْنَل وجْ   ت الصِّ

 جوانُح يزدمحـن هبا ازدحاما  اتٌ ــــــــــــــها دانيـــق ومنـــــذلـا ُسح
 اماــــِسنَـ احية ـداة هنلن ضــغـ  ائن آل سلمىـــأبحسَن من ظع

ــم  (1)اجلة الغماماــومشن بروض ع  ـرقـاتــــــــــــــــامة معــــــَن اليمـفَيمَّ
)سلمى(  إن الشاعر يرسم صورة الظعينة يف سياق الصراع النفسي الذي يعاتب فيو زلبوبتو
وتقع تلك اليت تفاجأ هبا بعد أن انقطع حبل وصاذلا معو، فقد كان رحيل القوم فجأة صدمة لو، 

الصورة وسط بنية شعرية سردية قصصية يشكل احلدث قيمة تصاعدية، حيث تتصاعد األحداث فيها 
 تصاعداً درامياً، وقد سبق ىذه األبيات بيتان سبثالن أول القصيدة وفيهما ادلعاين اآلتية:

 مطلع القصيدة، وىي بداايت األحداث، وانقطاع العالقة، ومفاجأة الشاعر للرحيل.
 ابن الظبية وحنو أمو عليو وعنايتها لو.صورة 

والشك أن بُت ما يف البيتُت السابقُت وصورة تشبيو الظعائن ابلنخيل عالقة كبَتة سبثل بنية 
 تكاملية للقصيدة يكشف عنها التحليل.
                                                 

 .95م، ص:7931خفاف بن ندبة، الديوان مجع وربقيق، نوري محودي القيسي، مطبعة ادلعارف ، بغداد،ينظر:  (1)
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فالشاعر يرسم صورة ادلشبو بكل معادلو الصحراوية ادلتعارف عليها يف الذىنية العربية البدوية 
يف ذىن ادلتلقي، وقد أواله الشاعر اىتماما ابلغًا أبن جعلو بعد مطلع القصيدة ببيتُت،  وىي حاضرة

وىو اىتمام يسوق إىل أثره النفسي ذباه زلبوبتو وكيفية صدودىا عنو حىت رحيلها عنو، وقد سنلف 
معية الشاعر دبعادل موضوعي يلجأ إليو رنعلو بديال عن ىذا اإلحباط النفسي حيث التأمت األان اجل

بينو وبُت احملبوبة لتكون الطبيعة بديال لذلك، وقد تكون إشارة إىل انتمائو القبلي حيث تسوق أحداث 
الطبيعة إىل موضوع النص، وىو الفخر دبحامد القبيلة ومفاخر قومو ووصف الصحراء. وكانت الرحلة 

 .(1)صباحية يسجل أحداثها زماانً ومكاانً 
إبداع الشاعر فقد شبو الظعائن بطلح السالئل الذي يدل عل أما عن ادلشبو بو وىو مكان 

الضخامة والكثافة والتالحم، وهبذا البعد الداليل تعطي الصورة داللة أخرى ىي داللة الفضاء الواسع يف  
كل من سَت ادلشبو ومكان ادلشبو بو متخذاً من الوادي ادلكان الواسع فضاء ومن الطلح مادة سبأل ىذا 

 الفضاء.
التشبيو يف إضفاء صورة التمدد عرب تصوير غابة النخيل الكثيفة، اليت من شدة أخذ  

االخضرار أن أغصاهنا خضراء مائلة إىل السواد، وىذا اجلزء من اللوحة شنثل شكل مكان بعينو معروف 
لدى العرب )ىجر( وىي ادلنطقة الشرقية من ادلملكة السعودية، وصارت إبداعات الشاعر تتمدد مع 

تشبيو، فرسم ادلزرعة الكثيفة الظالل، ويدقق يف تفاصيلها حيث قصار النخيل وطواذلا، ومنها ىذا ال
مازال يف طور النشوء ومنها  الزال الطلع فيها زلجوابً يف أكمامو، ومنها النخيل الذي تتدىل رؤوسو من 

كثرة وغزارة مياىو شدة اليناعة واخلضرة، فهي تعيش يف مستنقع من ادلياه، وىذا ادلكان )ىجر( يعرف ب
 يف اجلزيرة.
إن النخيل من األشجار اليت تعيش يف ادلياه وال تنبت بطبيعتها يف أماكن تندر فيها ادلياه،  

أوال توجد فيها مياه، وىي من األشجار اليت تعيش يف احلضر أي األماكن اليت فيها استقرار سكاين، 
د فهي تشرب برفاىة وسط عراك يف تزاحم ومن مث فإن مثل ىذه ادلزرعة تعمق داللة العيش الرغ

                                                 

الفنية يف  صورة  الشعر اجلاىلي تشبيو الظعائن ابلنخيل والسفينة، رللة البحوث األكادشنية،  ( ينظر: عبد احلميد دمحم، الصنعة1)
 س 771م، ص: 7173، يناير7مصراتة، عدد:
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وتالطم، وكلها ترد ادلاء بكل أرزنية وثبات، فعروقها مغمورة ابدلاء، وىي ترد ادلاء عندما تشاء رلتمعة،  
 . (1)وبذلك إشارة إىل قبيلتو

يرجع الشاعر أحياان يف وصف الظعن إىل ادلكان ليتخذ منو مثَتاً يعاجل بو قضيتو اليت يطرحها، 
يعد ادلكان حبدوده، فادلزرعة تقع عند حدود صفاء ادلشقر وربديدا أكثر خبليج العُت، فجعل من وىنا 

ادلكان صورة تفضي كامل التقاسيم االرنابية اليت تكمل وتتوافق معها، فكثرة ادلياه أخصبت األشجار 
ن مكوانتو حىت عظمت جذوعها واخضرت وأينعت وترعرعت، فادلكان ىنا دليل على الفعل االرنايب أل

ساقت إىل ذلك، كما يفهم من ىذا التكثيف للصورة أن دنو األشجار مل يكن بسرعة بل كان ببطء 
 .(2)ألن مجيع وسائط النمو متوفرة لديو

أما عن وجو الشبو وىو البعد الثالث، فادلعٌت ادلشًتك الذي يربط صورة ادلشبو وادلشبو بو 
شبو بو، وىو من متعدد فبعد  أن ترك صورة ادلشبو أخذ مرىون يف تلك اجلزيئات اليت يتكون منها ادل

يدقق يف تقاسيم ادلشبو بو وزنملو مظاىر مجالية اسًتعت انتباىو وأخذت منو جزءًا من العناية 
والتفصيل، فالظعائن تشبو صورة النخيل كثافة وفيها داللة معٌت التالحم القبلي وكثرة العدد، ومن 

ك النخيل، فوجو الشبو يتأتى أغلبو يف بنية التشكيل اخلارجي، كاحلجم الظعائن الصغَت والكبَت وكذل
والتمدد األفقي والفضاء الواسع والكثرة، أما على مستوى ادلضمون فهناك التالحم والتكاثف واألصالة، 
اليت سبد جذورىا منذ القدم كما سبد عروقها يف ادلاء، وال شك أن داللة ادلاء ىنا للخصب والعطاء 

 .(3)قافتها من العمق احلضاري للعروبةوأن القبيلة تستقي قيمها وث والكرم
 بنية الصورة وداللتها:

يكشف ربليل األبيات عن لغة فيها تقاسيم صورة فنية تشَت إىل إبداعات الشاعر، حيث 
برزت منطقة اإلبداع فيها، وقد استخدم الشاعر األسلوب البالغي، وىو التشبيو التمثيلي، شبو فيها 

، وىو حريص على تقدمي ادلشبو بو، على ادلشبو بطريقة التشبيو (4)اعر ظعائن احملبوبة بغابة النخيلالش

                                                 

 .771عر اجلاىلي، مرجع سابق، ص: ( ينظر: عبد احلميد دمحم، الصنعة الفنية يف  صورة الش1)
 . 778( ينظر: ادلرجع سابق، ص: 2)
 . 779ميد دمحم، الصنعة الفنية يف  صورة  الشعر اجلاىلي مرجع سابق، ص: ( ينظر: عبد احل3)
( ينظر: عبد احلميد دمحم، الصنعة الفنية يف  صورة  الشعر اجلاىلي تشبيو الظعائن ابلنخيل والسفينة، رللة البحوث األكادشنية، 4)

 م. 7173، يناير7مصراتة، عدد:
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ادلقلوب، مث أخذ يوسع يف دائرة ادلشبو بو على شكل ما يقتضيو بناء التشبيو التمثيلي، حىت برزت 
 الصورة التشبيهية يف األبعاد الثالثة:

 البعد األول ادلشبو وىو الظعائن 
 البعد الثاين ادلشبو بو وىو خنل )وجر( وىو مكان يف ىجر. 

 البعد الثالث وجو الشبو ادلعٌت ادلشًتك بينهما.
أما أداة التشبيو، فهي مل تكن أداة صرزنة؛ بل كانت يف إطار أسلوب التشبيو ادلقلوب الذي 

 يعد من خصائص التشبيو ادلقلوب.
فالشاعر يقدم احلديث عن ادلشبو بو )النخل( على ادلشبو)الظعائن( مث يربط بينهما أبسلوب 
)أبحسن( ليقصد بذلك قلب ادلعٌت، وسياقو أن خنل )وجر( يشبو الظعائن، ويف ىذا األسلوب زايدة 

ق، فنخل لعمق داللة الصورة الشعرية يف نفسية ادلتلقي، مث أخذ الشاعر شندد صورة ادلشبو بو بوصف دقي
)وجر( منو ما ىو مكمم، ومنها ما استوى سبره وقارب قطافو، وأشجار النخيل طويلة متهدلة الغصون، 
ودنو النخل استمر يف التوسع أفقيًا يف تشكيلة واسعة تكون فضاًء يف وسط بيئة متشكلة من الطبيعة 

ضها ببعض، مت يربط والصحراء، وربولت إىل دوحة طبيعية تتشابك أشجارىا وفروعها، وتتكاثف بع
ذلك دبوضوع النص، فالنخل ليس أمجل من ظعائن قوم سلمى الاليت صعدن )جبل سنام(، والشاعر 
حرص على حذف أداة التشبيو، وقدم ادلشبو مع النفي أن تكون الصفة يف ادلشبو بو أعظم من ادلشبو، 

التشبيهية )التشبيو ادلقلوب(، وقد وأداة النفي ىنا ىي )ما(، وىذا الًتكيب البالغي ما يعرف ابالستدارة 
 .(2)أو )التشبيو القصصي( (1)أطلق عليو بعض النقاد )التشبيو الدائري(

والنمط السردي القصصي ظاىرة يف الًتكيب البياين، ولو أطال  الشاعر الفصل بُت ادلشبو  
النمط التشبيهي  ، ومن الشعراء من تناول ىذا(3)وادلشبو بو لظهر العمل عماًل قصصياً أو شبو قصصي

                                                 

الدائري يف الشعر اجلاىلي، دراسة يف الصورة، اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية، الكويت، ( ينظر: عبد القادر الرابعي، التشبيو 1)
 ، جامعة الكويت، رللس النشر العلمي، ص: ادلقدمة.71م، عدد : 7985

 .58م، ص:7911( ينظر: سعد امساعيل شليب، األصول الفنية للشعر اجلاىلي، مكتبة غريب، القاىرة، 2)
زلمود احلسن، الظعينة يف الشعر اجلاىلي، سلطوط، ماجستَت، جامعة الَتموك، كلية اآلداب، قسم اللغة  ( ينظر: زلمود علي3)

 .87م، ص:7982العربية،
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. (1)فشبو الظعائن ابلنخل أو الدوم، وىذا ما يعرف بتشبيو اجلمع، وىو ما رنمع فيو ابدلشبو وادلشبو بو
 والشاعر يرمز يف داللتو ىذه إىل ادلرأة ومجاذلا، حيث احتل ىذا ادلعٌت سائر البناء الفٍت  للصورة.

تبع الرحلة، وىي تسلك انحية العراق، وتظهر البنية السردية القصصية، بعد أن أخذ الشاعر يت
 وىي تنظر إىل السحاب والربق أين يذىب وأين سيكون يف رحلتو ىذه.

إن الشاعر ازبذ من موقف رحيل احملبوبة وصدودىا مثَتًا يستهل بو دنطو القصصي لينقل  
سرة  ذبربة مفعمة ابحلسرة والقلق، وإن كانت قد ظهرت يف شكل ربدي أو النهوض من جديد؛ فاحل

كانت لدى الشاعر يف عنصر ادلفاجأة واحلَتة والقلق بتشبتو ابدلكان، الذي جعلو بدياًل عن ترك احلبيبة 
لقبيلتها، أما عن النهوض فهو إنذار احملبوبة على إصرارىا يف الصدود عنو، وشنكن مشاىدة بنية احلدث 

 السردية وىي تتصاعد وتستقل خبصوصية ذاتية فردية.
يسوق للمتلقي صورة الضيب الصغَت مع أمو، مشكاًل إايىا بوصفها إحدى  وإذا كان الشاعر

عناصر البيئة، فهو بذلك يعكس  ذبربتو، إنو حباجة إىل احلنو والعطف كحاجة ابن الظبية ألمو من 
احلب والرعاية واالىتمام، وحاجة الشاعر اليت يبحث عنها ىي موازية سبامًا حلاجة الظبية ألمو؛ إال أهنا 

الشاعر مرىونة لدى احملبوبة )سلمى(، والشاعر يعي ما يشكل يف بنية صورتو الشعرية، فقد اختار لدى 
ذلا أماكن  يف فضاء صحراوي، وقد كثف من ذكر األماكن شاىدة على ما رنري من مثل )وجر( كما 

 ربتها أمو يف أشد اختار ذلا زمناً بعينو ىو القيلولة ووقت نوم البوم، فهذا الظيب الصغَت زبَت الشجرة اليت
اليوم حرارة )القيلولة(، وعندما اقًتب منها حنت عليو ودنت من ادلكان ادلناسب الذي شنكن أن زبتبئ 
فيو كي ينام صغَتىا ربتها يف ىدوء وسكينة، وىي صورة يف غاية الوداعة، فالشاعر زنلم أن ربتضنو 

راميًا لتوتر احلدث. حيث تتدرج حلظة )سلمى(، وىي صورة مفقودة لديو، وسبثل ىذه الصورة ربوال د
 التوتر يف اخنفاظ بعد أن يقنع الشاعر نفسو أن سبب الرحلة كان اذلدف منو اخلصب والنماء.

يعمد الشاعر إىل ذكر تفاصيل جزئية ذلا حضورىا يف بنية النص )الصورة( بلغة وأدوات 
اجلمل االمسية )وما أن خنل وجر،  متعددة كالتشبيو ادلقلوب، والتقدمي والتأخَت، )ذلا سحق(، تعدد

                                                 

 .83( ينظر: زلمود علي زلمود احلسن، الظعينة يف الشعر اجلاىلي، ص: 1)
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مكممة، جوانح( تتابع اجلار واجملرور، والتأكيد ابدلفعول ادلطلق )يزدمحن، ازدحاماً(، التأكيد على 
 .(1)ل وجر( والزمن زمن الرحيل )غداة(ادلكان وداللتو النفسية)خن

 التماثل يف وجه الشبه: 
الشك أن وجو الشبو واقع يف ادلعٌت ادلشًتك بُت الظعائن )ادلشبو(، وادلتخيل ادلشبو بو يف  

 دالالت متعددة اليت شنكن استخالصها يف:
الفضاء الواسع يف النخيل والتمدد على ادلستوى األفقي وىو ما يشي ابلشكل وأن الرؤية اليت 

 ساقت ىذه الصورة كانت بصرية.
اع، كما يف النخيل بقامات سلتلفة فإن لإلبل قامات سلتلفة منها الكبَت، كذلك العلو واالرتف  

 ومنها الصغَت وحنوه، وىي تعرب عن فضاء صحراوي.
ىناك ادلعٌت ادلشًتك يف شكل اذلودج بلونو األمحر القاين، والزينة ادلشكلة عليو؛ فهي تشَت إىل 

ضراء واأللوان ادلتشكلة من طبيعة ابقي أجزائها، لون البلح يف النخل عند استوائو، وأتيت ابقي األلوان اخل
 كلون األكمام واجلذوع، وفيو سباثل مع لون وبر اإلبل.

ومن مث سبثل الظعينة )احملبوبة(أذنية يف اذلودج كما شنثل التمر يف النخل احملفوف ابلرعاية  
ضاف وادلضاف إليو، فهذا واالىتمام من قبل أصحابو، وىو ما يشَت إليو الًتكيب )خنل وجر( بطريقة ادل

النخل ادلضاف إىل ىذا ادلكان معهود ومعلوم لدى الشاعر مع متلقي النص يف آنو وزمنو، فهو ال زنتاج 
 إىل تفسَت من قبل الشاعر؛ ألنو كامن يف وعيو ووعي ادلتل. 

 
 
 
 
 
 

 
                                                 

م، 7997، 7دار اآلداب، بَتوت، ط:ينظر: ريتا عوض، بنية القصيدة اجلاىلية، الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، ( (1
 .83ص:
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 :خالصة
عُت الكائن يف يكشف التحليل للظاىرة الفنية يف النص عن وجود عمق التماثل والتصوير البدي

 وجو الشبو؛ لدى الشاعر خفاف بن نذبة اجلاىلي لبيان األثر النفسي الفاعل بينو وبُت قضيتو الرئيسة.
تشي اللغة الشعرية عن وجود روابط داخلية تربط التجربة الشعرية، لتبقى لغة البناء الشعري 

، وىي (1)ذلا داللتها يف سياقها الشعريلغة اخليال واالنفعال والعالقات الداخلية ادلوحية دبعاين شعرية 
 انتج طبيعي للغة الشعرية ادلميزة.

تعتمد الصورة الشعرية يف األدب العريب القدمي على احلركة كثَتاً، وىي إحدى ادلكوانت  
احلسية حبيث يلتئم ادلكون احلسي ابدلكون الفٍت، لتربز عالقة الصورة بذات الشاعر ونفسيتو وأهنا قد 

يف شعره معربة  ، إذ إهنا تتشكل من سلزون الذات الشاعرة فتبدو(2)تشبو الصور اليت تًتاءى يف األحالم
عن اجلانب النفسي الذي تتصاعد فيو حدة القلق واحلَتة، حىت إن أمر احملبوبة قد يكون رمزايً أو واقعياً 

 .(3)ليدخل الشاعر يف فضاء مغامر مع الطبيعة، فهناك سبثل مع النفس القلقة وىناك تلبية للحاجات
وىو أحد أىم أركاهنا، اليت تتسم  يعد التشبيو )التمثيلي( نوعًا من األسلوب الفٍت اخلالق،

بروح الصنعة الفنية اليت يكتسبها النص الشعري اجلاىلي على مر العصور، حىت إنو الزال ينحت يف 
 عمق النص القدمي مضامُت كثَتة قد نستشرفها يف ادلستقبل. 
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