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 قصيدة البحر لخميل شيبكب دراسة بالغية نقدية عـوان البحث
 ابتساـ دمحم دمحم فيكد اسم الباحث

 abbas.1900@hotmail.com اإليؿيل

 بالغة -خميل شيبكب -قصيدة البحر الؽؾامت ادػتاحية

 الوظيػيالتوصيف 

االستاذ المساعد بقسـ البالغة كالنقد بكمية الدراسات 
 االسالمية كالعربية لمبنات بالزقازيق

 
 بحث الممخص 

ؿ قصػػيدة البحػػر لمشػػاعر خميػػػل البحػػث دراسػػة بالغيػػة نقديػػػة حػػك  يتنػػاكؿ ىػػذا  
، كقػػػد بػػػيف البحػػػث مػػػا فػػػس القصػػػيدة مػػػف ا سػػػاليب البالغيػػػة كالصػػػكر شػػػيبكب

البيانية كالمحسنات البديعية التس كاف ليا ا ثر البالغ فس إبراز نفسػية الشػاعر، 
كقػػػػد  سػػػػفر البحػػػػث عػػػػف تكاػػػػي  مػػػػا لمشػػػػاعر كمػػػػا عميػػػػو مػػػػف حيػػػػث ا سػػػػمكب 

، يةممػػػا سػػػاىـ فػػػس بيػػػاف ت ربتػػػو الشػػػعر كالتصػػػكير كالمفػػػع كالمعنػػػب كالتركيػػػب، 
 كصدؽ عاطفتو التس تدكر حكؿ الشعكر بالحزف كا سب كبث شككاه لمبحر . 

 الكممات المفتاحية:
 بالغة -خميل شيبكب -قصيدة البحر
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Research Summary 

The poem by Khalil Shayboub, a critical rhetorical 

study 
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   This research deals with a critical rhetorical study about 

the poem by the poet Khalil Shayboub, and the research has 

shown the rhetorical methods and graphic images and 

innovative improvements that have had a profound impact 

on highlighting the poet's psyche, and the research has 

resulted in an explanation of what the poet and what it is 

about in terms of style, imaging and pronunciation 

Meaning and composition, which contributed to the 

statement of his poetic experience, and the sincerity of his 

passion, which revolves around a feeling of sadness and 

sorrow and broadcast his complaint to the sea. 
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الحمػػػد  رب العػػػالميف كالصػػػالة كالسػػػالـ عمػػػب  شػػػرؼ الخمػػػق   معػػػيف ك لػػػو   
 كصحبو الطيبيف الطاىريف ...كبعد : 

خميل شيبكب دراسة بالغية نقديػة مشاعر : " قصيدة البحر لفيذا بحث بعنكاف  
ديػكاف الشػػاعر ك نػا  بحػػث عػػف " كىػذه القصػػيدة قػد لفتػػت انتبػاىس  ثنػػا  مطالعػػة 

قصػػػيدة  قػػػدـ فييػػػا بحثػػػا مفيػػػدا فػػػس م ػػػاؿ الػػػدرس البالغػػػس التطبيقػػػس، فك ػػػدت 
قصػػيدة البحػػػر  ػػديرة بالبحػػػث كتحتػػػاج إلػػب دراسػػػة تحميميػػة مت نيػػػة مستفياػػػة ، 
حيث  بدع فييا الشاعر فس ا سػمكب كالتصػكير ، كالمفػع ، كالمعنػب ، كتميػزت 

بيتا مما يدؿ عمب طكؿ نفس الشاعر فس  طكليا حيث نظمت فس كاحد كستيفب
فػس  قرض الشعر كصدؽ عاطفتػو كت ربتػو الشػعرية ، كىػس ذات مكاػكع كاحػد

كيل ليو ، كما نظمت القصيدة عمب بحر الطكصف البحر كبث شعكره كشككاه إ
المتقػػػػدمكف ، ك كثػػػػر مػػػف الػػػػنظـ فيػػػو الشػػػػعرا  كىػػػك مػػػػف  كثػػػر البحػػػػكر اسػػػتعماال
رض ؛ كليػػػػذا ناسػػػػب غػػػػراض الشػػػػعر غػػػػ ميػػػػ  كالمتػػػػ خركف، كىػػػػك بحػػػػر يتسػػػػ  ل

 عب بسط شعكره كنفسيتو ك مالو كت مالتو . ، كاستك الشاعر فس نظـ القصيدة
قػد  ، الػذ  ييػتـ كقد سرت فس ىذا البحث عمب المنيج التحميمس البالغػس الن  

كيب كالنظـ كا سمكب كالصكر البالغيػة ، كمػا يعتػر  ذلػؾ ر التبالمفع كالمعنب ك 
  ك عيكب بحسب ما كرد عند الشاعر فس القصيدة .كمو مف محاسف 

ىػػذه القصػػيدة  ك حتػػب ديػػكاف الشػػاعر  كمبمػػغ عممػػس  ننػػس لػػـ   ػػد  حػػدا درس  
 دراسة بالغية مستقمة ، فكاف ىذا دافعا لس لدراستيا .

شػرح لمقصػيدة يعػيف عمػب عكبات التػس كا يتنػس  ننػس لػـ  عثػر ككاف مف الصػ  
 معانيو  ك بياف صياغتو الشعرية .كتكاي   فيـ  فكار الشاعر عمب 
 كقد خرج ىذا البحث فس سبعة مباحث ، ك ا  تنظيمو كالتالس :   

     كتحتك  عمب  ىمية المكاكع ك سباب اختياره كمنيج البحث :  مقدمة -
 كالصعكبات التس كا يتنس ، ككيفية ترتيب البحث .         
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 كيشتمل عمب التعريف بالشاعر، ك ثاره ا دبية كمؤلفاتو كمنزلتو        تمييد -
 ا دبية كالشعرية، كالقيمة الفنية كالبالغية لقصيدة البحر.        

 بث الشككى لمبحر : المبحث األول -
 بياف العالقة بينو كبيف البحر : المبحث الثاني -
 : كصف البحر كالككف مف حكلو المبحث الثالث -
 تصكير معركة اارية بيف ال ك كالبحر : الرابع المبحث -
 تصكير الطبيعة مف فكؽ ما  البحر كمف تحتو : المبحث الخامس -
  نفسية الشاعر فس يكمو كليمو بالقرب مف البحر : المبحث السادس -
 : منا اة الشاعر لمبحر المبحث السابع -
 : ك ثبت فييا  ىـ النتائج التس تكصمت إلييا  خاتمة -
 فيرس المصادر والمراجع  -
  فيرس الموضوعات -
ف كنػػت قصػػرت فحسػػبس  ننػػس لػػـ  دخػػر، إف كنػػت كفقػػت فممػػو الحمػػدك خيػػرا  ، كا 
 ، كبا التكفيق . يدا
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 التمهيد
 :التعريف بالشاعر  

يبكب ، شػػاعر مػػف  دبػػا  الكتػػاب ، خميػػل بػػف إبػػراىيـ بػػف عبػػد الخػػالق شػػ كىػػ   
 85كلػػد فػػس  ،(5)سػػكندرية، كاشػػتير كتػػكفب باإسػػكر  ا صػػل ، كلػػد بالالذقيػػة 

 ىػ ( . 5055ـ ) 5555يناير 
كقػػػػد كػػػػاف يعمػػػػل فػػػػس ميػػػػداف  ،ك قػػػػاـ بيػػػػا ـ5555ىػػػػا ر إلػػػػب اإسػػػػكندرية    

فػس سػبيل  ، ك عػل  يػده كمػو نو  ثر ا دب كصرؼ ك يو إليوير ، غاالقتصاد
ال يراػػػب ككػػػاف فػػػس طبيعػػػة نفسػػػو ك سػػػمكب حياتػػػو عزكفػػػا كبيػػػر الػػػنفس ، الفػػػف

، كعاش كىك يحس با لـ الذ  يغرؽ النفس فس فيض النفاؽ كال يصطن  الريا 
ـ 5505فبراير  كائل  مف الحزف عميق، كقد عاش ينشد الشعر حتب تكفب فس 

 .(8) (ىػ5055)
 :آثاره األدبية ومؤلفاتو

البحػػث ، طبعتػػػو  ، الػػػذ  منػػو ىػػػذه القصػػيدة مكاػػػكعلػػو ديػػػكاف الف ػػر ا كؿ   
، كقدـ لو الشاعر خميل مطػراف مقدمػة ـ5585 ريدة البصير باإسكندرية سنة 

 حمػػػد شػػػكقس كػػػذلؾ مقدمػػػة شػػػعرية عػػػالكة عمػػػب   ميػػػر الشػػػعرا كقػػػدـ لػػػو  ،نثريػػػة
 مقدمة الشاعر نفسو .

 يسػػمب، يػػا مييػػ  لمطبػػ كقػػد ذكػػر الزركمػػس فػػس كتابػػو ا عػػالـ  ف لػػو ديكانػػا ثان  
مػػف شػػعره الػػذ  نظمػػو بػػيف عػػامس  حػػالـ النيػػار كىػػك ديػػكاف ياػػـ طائفػػة كبيػػرة 

 .(0)، كلـ يطب  بعد كفاتوـ5505ك ـ5585
                                                           

 . 058/  8ا عالـ ، خير الديف الزركمس  ػ(5) 
 . 008 – 005ينظر الشعر العربس تطكره ك عالمو ، د /  نكر ال ند  :  (8)
كمع ػػػػػػـ المػػػػػػؤلفيف المعاصػػػػػػريف فػػػػػػس  ثػػػػػػارىـ  050/  8ينظػػػػػػر ا عػػػػػػالـ لمزركمػػػػػػس  ػػػػػػػ  (0)

، كينظػػر خميػػل شػػيبكب 855/  5 ػػػ  المخطكطػػة كالمفقػػكدة د / دمحم خيػػر رماػػاف يكسػػف
ص  5555ينػاير  585( محمكد فيمس يسر  ،م مة ال ديد العدد :  5505 – 5558)
 :0 – 05.  
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كمػػف مؤلفاتػػو ا دبيػػة " قػػبس مػػف الشػػرؽ كىػػك ديػػكاف مػػف الشػػعر المتػػر ـ مػػف   
ـ ، كلػو 5585ا دب الشرقس ، تر مو م  صػديقو الشػاعر عثمػاف حممػس سػنة 

 "(5)ياا قصة طكيمة بعنكاف ندى 
كىػػك كتػػاب مطبػػكع فػػس  لمع ـ القاػػائس ،كلػػو مؤلفػػات  خػػرى غيػػر  دبيػػة كػػا  

الرسػػػػالة ، الػػػػرحمف ال برتػػػس طبعػػػػة دار القػػػانكف عربػػػػس فرنسػػػس ، ككتػػػػاب عبػػػد 
 . (8)اغكر كغيرهككتاب مقتطفات مف شعر ت
 منزلتو األدبية والشعرية :

التقػػػب خميػػػل شػػػيبكب بالشػػػاعريف خميػػػل مطػػػراف ك حمػػػد شػػػكقس ، كقػػػد  ع بػػػا    
بشعره كامتدحاه حتب قدما لو ديكانو ا كؿ ، كقد  حب مطراف ك رى فس تياره ، 

الفرنسية ، ككاف مطراف يعده خميفة لو فس ات اىو ، كيرى كاتصل مثمو بالثقافة 
ؼ كىك شاعر كصاشعر فس بابو مف مطراف . يبكب  ش خميل بعض النقاد ب ف

ه فػػس ا غمػػب ىكايػػة كلػػـ ، ككػػاف الشػػعر عنػػدعػرؼ بػػالمكنيف : الكصػػفس كالرمػػز  
 ، كقػػد نشػػر شػػعره فػػسر االبتػػداعسكىػػك يحمػػل لػػكا  الػػدعكة إلػػب الشػػع ،يتفػػرغ لػػو
 .(0)كالرسالة ،كالمقتطف ، بكلك :تم ال
 ما عف اسمكبو فس شعره فقد  كا  المقياس الذ  يسير عميو بقكلو : " ليس   

نمػػا ىػػػك قػػكة فػػػس  الشػػعر كحيػػا ييػػػبط مػػف السػػما ، كلػػػيس قػػائمكه مػػػف ا نبيػػا ، كا 
الشعكر كالخياؿ، كقدرة عمب تصكير ىذه القكة حتب تدخل فس حيز مف المكػاف 

ككػػل  مفع الصػػحي ،بػػال كالزمػػاف ... ك نػػو ي ػػب التعبيػػر عػػف المعنػػب الصػػحي  
ي د فس الذىف صكرة نادرة  ك فكرة سامية فيك سقيـ، ككل لفع يصكر  نب المع

المعنب بك و التقريب  ك يكدر صفا  الصكرة فس الذىف فيك عقيـ، كنحف اليـك 
                                                           

 585م مػة ال ديػد العػدد :  -( محمكد فيمس يسر   5505 – 5558خميل شيبكب )  (5)
 . 05 – 05ص :  5555يناير 

. كمع ػػـ المػػؤلفيف، عمػػر راػػا كحالػػة  058/  8ا عالـ ، خيػػر الػػديف الزركمػػس  ػػػينظػػر  (8)
 . 055/  5 ػ 
 .005ينظر الشعر العربس المعاصر تطكره ك عالمو، د /  نكر ال ند  : (0) 
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نكػكف حا ػة إلػب ابتكػار المعػانس كتنسػيقيا ك الئيػا كالتعبيػر عنيػا بمفػع   ل  ما
 (5) يالئميا ."

 والبالغية لقصيدة البحر :القيمة الفنية 
فس الديكاف، ك طكليػا  بياتػا ، حتػب بمػغ عػدد تعد القصيدة  مف عيكف قصائده   

 بياتيػا كاحػػدا كسػػتيف بيتػا، ك نصػػعيا بيانػػا كتصػػكيرا؛ حيػث ت مػػت فييػػا  الصػػكر 
كاستعارة ككناية، مما ي ػذب  انتبػاه القػار  ، كي عمػو يتكقػف  البيانية مف تشبيو
يخفب فييا ما احتكت عميو مف  ساليب عمـ المعػانس كالتقػديـ عندىا ، كذلؾ ال 

كا  ػػػػادة اسػػػػتعماؿ  ،كاإيغػػػػاؿ ، كالتػػػػذييل ،كالم ػػػػاز العقمػػػػس ركالقصػػػػ ،كالتػػػػ خير
سػػػمية كال ممػػػة الفعميػػػة، كفنػػػكف البػػػدي  المتنكعػػػة كالطبػػػاؽ كال نػػػاس ال ممػػػة اال

يبا، م   كدة كالتكرية، كل ىذا م  التمسؾ بالديبا ة العربية المشرقة لفظا كترك
 .ك ا ت صكره مناسبة لممقاـ الذ  كردت فيو القصيدة  ،المعنب كسالمتو

كتمثػػل القصػػيدة االت ػػاه الركمانسػػس الػػذ  يسػػير عميػػو الشػػاعر، كىػػك نػػكع مػػف   
العاطفة كاإفاا  بذات الػنفس " الشعر الك دانس الذ  يغمب عميو التعبير عف 
 "(8)و ك مالو. فس قكة تبيف عف طاب  الفرد كتعبر عف  الم

كحسػػبنا حػػديث خميػػل مطػػراف فػػس مقدمػػة ديػػكاف الشػػاعر عػػف قصػػائده، كمنيػػا   
" ففػػس ىػػذا الػػديكاف لػػف تكػػكف الاػػالة المنشػػكدة بيتػػا  ىػػذه القصػػيدة حيػػث يقػػكؿ:

بحػث  ػد البحػث عػف كسػائل بالغ فس اختيارىا ،  ك عبػارات ي  مفردات ي    اد  كي  
 راد النػػػاظـ  ف يقػػػكؿ بػػػو مػػػفمػػػاذا   بػػػل ىينػػػا سػػػتقر  الشػػػعر لتعػػػرؼتمفيقيػػػا ... 

فمػػػف المعنػػػب ال ديػػػد  ك  ف يصػػػف مػػػف اإحسػػػاس عمػػػب مثػػػاؿ غيػػػر مسػػػبكؽ ، 
يتصف  ىذه الم مكعة فإنما يتصفحيا بشكؽ المتشكؽ إلب معرفة نفس الشاعر 
كالتػػ ثر بمؤثراتػػو كبالرغبػػة الصػػادقة فػػس اسػػتطالع مػػا تسػػنب لػػذلؾ القمػػب الخفػػاؽ 
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مف تشبيو كاسػتعارة ،  ك يرسػل فػس صػفة خاصػة   ف يبدع مف إشارة ،  ك ي دد
 ."(5)مف مطم  فس الكالـ ،  ك ييس  مف مقط  حمك فس ختاـ

 (8) ختاما قكؿ شكقس عف شعره : كيكفس  
 

 رك األول نور السبيلــوفج ...اكورة ـــــشيبوب ديوانك ب
 و  أو ذاىب يوم قيلـــــقائم ...اق عمى ـــالشعر صنفان فب

 الدىر عمر لمقريض أصيل ...ما فيو عصري وال دارس 
 لفظ شريف أو لمعنى نبيل... لفظ ومعنى ىو فاعمد إلى 
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 قصيدة البحر خلليل شيبىب
 جمســـــــــــتي وجفنـــــــــــي جاريـــــــــــات  ســـــــــــواكبو -1

 إليـــــــــــو أشـــــــــــاكيو األســـــــــــى وأعاتبـــــــــــو  

   
 وأســـــــــــــ لو عـــــــــــــن ســـــــــــــائالت  مـــــــــــــدامعي -2

ــــــــــدمعي اإ   ــــــــــو ومــــــــــا ال ــــــــــريه ومواىب  خي

   
ــــــــــت -3 م ــــــــــد رق  الشــــــــــعور وعيط    نســــــــــيتي وق

ــــا حاســــبو   ــــى وانفــــض  مــــا أن  ثغــــوري المن

   
ت عــــــــوادي الــــــــدىر بــــــــي فكــــــــ  نني -4  ومــــــــر 

 عمــــــى الــــــدىر ذيــــــل  والمنايــــــا ســــــواحبو  

   
ــــــــذي مضــــــــى -5 ــــــــام  الشــــــــباب  ال  مواثيــــــــ   أي

ــــــابي الشــــــباب وســــــالبو   ــــــدىري وى  ــــــو ال  ب

   
ـــــــــدي إال  مـــــــــن  -6 ـــــــــونفضـــــــــتي ي  الشـــــــــعر إن

ــــــو   ــــــت نوائب ــــــدىري جم  ــــــي إذا مــــــا ال  عزائ

   
ىا -7 ـــــــــــم أيعيـــــــــــدي ـــــــــــو ا مـــــــــــال  ث ـــــــــــي ب  أيحم

 عــــــــرائس يجموىـــــــــا اليـــــــــو  وغرائبـــــــــو  

   
 وكنــــــــــــــــــت  أخــــــــــــــــــا ود ي ودال زماننــــــــــــــــــا -8

نــــــــــــــي خاطبــــــــــــــو    وودك مخطــــــــــــــوب  وا 

   
 فــــــُن عــــــدتي بعــــــد اليجــــــر فــــــالعودي أحمــــــد   -9

ـــو   ـــا اليجـــر جالب ـــى الوصـــل م ـــك وأحم  إلي

   
 ففيــــــــــك لقمــــــــــب  المســــــــــتيام اســــــــــتراحة   -11

 إذا عثـــــــــــــــــرت آمالـــــــــــــــــو ورغائبـــــــــــــــــو  

   
قــــــت  كنـــــــت  الـــــــروض  وحفـــــــا  نباتيـــــــو -11  إذا ري

 تراوحـــــــــــو ريـــــــــــ ي الصـــــــــــبا وتداعبـــــــــــو  

   
ـــــــــــــــا -12 ـــــــــــــــا  فتســـــــــــــــعده وم ـــــــــــــــو نيب  تقبم

 نواســــــــــمي روض اإنــــــــــس إال حبائبــــــــــو  

   
ــــــــــــــدنيا ألنــــــــــــــك ر يــــــــــــــا -13  تالحظــــــــــــــك ال

ــــــــــو   ــــــــــك  مائجــــــــــات  مواكب ــــــــــك مم  وحول

   
ـــــــا -14 ـــــــدري والشـــــــمسي كمم ـــــــك  الب ـــــــ وي إلي  في

 أ رابيمــــــــــا الكــــــــــون الطــــــــــوال معايبــــــــــو  

   
ـــــــي -15 ـــــــك  الســـــــما ي فتنجم ـــــــر  نفســـــــيا في  ت

 مباســـــــــمييا والنـــــــــور غـــــــــزل  مالعبـــــــــو  

   
 وأ نــــــــــت تــــــــــر  فييــــــــــا جمالــــــــــك زاىــــــــــرا   -16

 فمـــــــن منكمـــــــا ربه الجمـــــــال وصـــــــاحبو  

   
 ولكــــــــــن إذا مــــــــــا ثــــــــــار قمبــــــــــك حاقــــــــــدا   -17

 المــــــا ي جاشــــــت غوار ــــــوعمييـــــا وىــــــذا   

   
 زخــــــــــــرت  كــــــــــــ  ن الضــــــــــــاريات زئيرىــــــــــــا -18

 عــــــــال وصــــــــداه مــــــــن بعيــــــــد  يجاوبــــــــو  

   
ـــــــك ناقمـــــــا   -19 ـــــــوني حول  وىجـــــــت  وىـــــــاج الك

 يغاصــــــــــبك الــــــــــدنيا وأ نــــــــــت تغاصــــــــــبو  

   
ــــــــرق ىــــــــذا الجــــــــوه يرســــــــل ســــــــخط و -21  وأب

 غيومـــــــا  كمـــــــا أر ـــــــدت بميـــــــل  غياىبـــــــو  

   
 أثـــــــــــار عميـــــــــــك  الراعـــــــــــدات ف  طبقـــــــــــت -21

ــــــــــــوو     أ طبقــــــــــــت  كــــــــــــل  ثــــــــــــائرات كتائب

   
ـــــــــــر  كـــــــــــرة   -22  نيضـــــــــــت  بمـــــــــــوج كممـــــــــــا ك 

 عـــــــــــال وترامـــــــــــي ســـــــــــيميو وضـــــــــــرائبو  

   
 تشـــــــــــنه عميـــــــــــو غـــــــــــارة  إثـــــــــــر غـــــــــــارة   -23

ــــــــــو وطــــــــــورا  تجاذبــــــــــو    فطــــــــــورا  تارخي

   
 ونازلتــــــــــــــــــــو متيزئـــــــــــــــــــــا  بســـــــــــــــــــــيولو -24

 تطاوليــــــــــــــــو مستبســــــــــــــــال  وتواثبــــــــــــــــو  

   
ــــــــــــى اســــــــــــترد  جيوشــــــــــــو -25 ــــــــــــو حت  ف  تعبت 

ــــــــووعــــــــاد    ــــــــذل غائب  وباديــــــــو مــــــــن ال

   
 وأرســــــل ىــــــذي الشــــــمس  تطمــــــبي ىدنــــــة   -26

 إليـــــــك  ورب الحســـــــن تقضـــــــي مطالبـــــــو  

   
ــــــك ضــــــاحك   -27  فعــــــدت إلــــــى مــــــا أنــــــت وجيي

ك شـــــــــــار و   ك رقـــــــــــراق  ومـــــــــــاؤي  ونـــــــــــوري

   
 يرفــــــــراي طيـــــــــري المــــــــا   فوقـــــــــك طالبـــــــــا   -28

ـــــــذي ىـــــــو طالبـــــــو    غـــــــذا   فتعطيـــــــو ال
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ـــــــواخر   -29 ـــــــاه ب ـــــــى ســـــــط  المي  وتجـــــــري عم

 مـــــواخر مثـــــل الســـــيل تمشـــــي أىاضـــــبو  

   
ــــــــك  عــــــــوالم   -31 ــــــــا   في  وتســــــــب  تحــــــــت الم

 كــــــ ن خمــــــيس الجــــــن ثــــــارت ســــــالىبو  

   
 ىنالــــــــــك كــــــــــون  آخــــــــــر مثــــــــــل كوننــــــــــا -31

 يعـــــــيشي قريـــــــبي العمـــــــر فيـــــــو وعاز ـــــــو  

   
ـــــــــــة   -32 ه مطمئن  بـــــــــــذا مـــــــــــا بـــــــــــذا أ بعـــــــــــادي

 وغاباتـــــــــــــــــو ممتـــــــــــــــــدة وسباســـــــــــــــــبو  

   
اضـــــــــــة اليـــــــــــام تحتيـــــــــــا -33  وأنجـــــــــــاده ني 

 غـــــوائر فييـــــا العشـــــبي خضـــــر  شـــــعائبو  

   
ــــــــو الغمــــــــر  الســــــــحي   فضــــــــاؤه -34 ــــــــان ب  ك

 مشــــــــــــــــارقو مشــــــــــــــــيودة  ومغار ــــــــــــــــو  

   
ن  بنيــــــــــــــو حــــــــــــــبيم مثــــــــــــــل حبنــــــــــــــا -35  وا 

 وليســــــــت بنـــــــــاتي المـــــــــا   إال  كواعبـــــــــو  

   
يم كمـــــــــــــا -36 ـــــــــــــواىم ضـــــــــــــعيف   ينـــــــــــــازع أق

ـــــــــــــو مـــــــــــــا بيننـــــــــــــا ويغالبـــــــــــــو    ينازعي

   
ـــــــــال -37  ســـــــــو  أ نيـــــــــم ال نـــــــــوم عنـــــــــدىم ف

 يــــــــــرون منامــــــــــا  مزعجــــــــــات غرائبــــــــــو  

   
ــــــــنيم أحكــــــــامي خــــــــالق يم كمــــــــا -38  ســــــــرت بي

ي عـــــــــدل  مذاىبـــــــــو    ســـــــــرت بيننـــــــــا و  

   
ــــــــوم قصــــــــير الحــــــــزن  فيــــــــو طويمــــــــو -39  وي

 ينــــــــــــازع قمبــــــــــــي ي ســــــــــــو ويحار ــــــــــــو  

   
ـــــــــــا -41 ـــــــــــر  قميمي  مشـــــــــــيتي وأشـــــــــــجاني كثي

ـــــــــك  اســـــــــتجمي الســـــــــنى وأراقبـــــــــو    بقر 

   
 يومــــــن فــــــوق رأســــــي الالنيايــــــة تنحنــــــ -41

ــــــر  عجائبــــــو   ــــــا والكــــــون غي ــــــى مثمي  عم

   
ـــــــــــدان أنـــــــــــور الجمـــــــــــال ضـــــــــــحوكة   -42  ت مي

ــــــــ   قــــــــاص  ترامــــــــت جوانبــــــــو    إلــــــــى أيفي

   
 تصـــــــــــــافحتا فيـــــــــــــو فيمـــــــــــــل وجيـــــــــــــوي  -43

ـــــــو    يســـــــب  مـــــــن ت يمـــــــي عميـــــــو مواىب

   
 كـــــــــ ن بقايـــــــــا عـــــــــالم األرض  صـــــــــافحت -44

 بــــــــو عالمــــــــا  بــــــــالروح تعمــــــــو مراتبــــــــو  

   
 ف ظممـــــــــــت وأدركنـــــــــــي الميـــــــــــلي البيـــــــــــيمي  -45

 مياىــــــك حتــــــى أعجــــــم  المــــــا   عار ــــــو  

   
ـــــــا   -46 ـــــــي الجـــــــو النجـــــــوم  رواني  ف بصـــــــرتي ف

 وىــــــــــن طــــــــــويالتي الشــــــــــعاع ثواقبــــــــــو  

   
ـــــــــــة  شـــــــــــطر الســـــــــــما   وجوىيـــــــــــا -47  مولي

ـــــــــــــو   ـــــــــــــداني ر  يـــــــــــــا وتقار   تكـــــــــــــاد ت

   
 وألحاظييــــــــــــا فــــــــــــوق الميــــــــــــاه وكميــــــــــــا -48

ـــــــــو   ـــــــــب  صـــــــــامتات  رواىب  رواجـــــــــف قم

   
 المنــــــــاظر  ليمتــــــــيتمم يــــــــتي مــــــــن ىــــــــذي  -49

ـــــى أن دعـــــا نـــــاعي الظـــــالم  وناعبـــــو    إل

   
 فعـــــــــــدتي وقـــــــــــد الح الفنـــــــــــا ي لنـــــــــــاظري  -51

ـــــو   ـــــا ىـــــو كاذب ـــــين م ـــــي الع  وأصـــــدقيو ف

   
 رأيـــــــتي بعـــــــين الــــــــنفس عمـــــــري وحالــــــــو -51

نـــــــــــي ضـــــــــــيف  مقمعـــــــــــات  مراكبـــــــــــو    وا 

   
ــــــــي الكــــــــون العظــــــــيم إضــــــــافة   -52 ــــــــي ف  وأن

ــــــــــامي م دبــــــــــو   ت أم ــــــــــد  ن مي ــــــــــو وا   إلي

   
ـــــــــرد   -53 ـــــــــين ال شـــــــــك مف  وأنـــــــــي بعـــــــــد الح 

 عـــــن الكـــــون والنســـــياني تزجـــــى ركائبـــــو  

   
 وتســــــممني األرضي الخــــــؤوني إلــــــى الفنــــــا -54

 أل فقــــــــد  فيــــــــو كــــــــل  مــــــــا أنــــــــا كاســــــــبو  

   
 واحـــــــــــــرمي حتـــــــــــــى نظـــــــــــــرة  وابتســـــــــــــامة   -55

 لوجــــــــو الفضــــــــا   الباســــــــمات كواكبــــــــو  

   
ــــــــــــا   -56 ــــــــــــي ضــــــــــــارعا  مترحم ــــــــــــتي ر   فنادي

ــــــــات     ــــــــي ىامي  ســــــــحائبو وأ صــــــــب  جفن

   
 إليـــــــك  ىـــــــو  الــــــــنفس الحزينـــــــة راجــــــــع   -57

 إذا غصــــب ا مــــال  فــــي القمــــب غاصــــبو  
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 أناجيــــــــك  مســــــــموب  الحشاشــــــــة والنيــــــــى -58

ــــــــو األســــــــى ويناصــــــــبو   ــــــــري يمالي  وعم

   
ــــــــوال عيــــــــون  حبيــــــــا يبعــــــــثي المنــــــــى -59  فم

 وأنواريىـــــــا تـــــــوحي الـــــــذي أنـــــــا كاتبـــــــو  

   
 ليـــــــا زرقـــــــةي المـــــــا   الـــــــذي فيـــــــك ســـــــرهه -61

 وفييـــــا مـــــن الســـــحر العجيـــــب غرائبـــــو  

   
ــــــــــراب  مطوحــــــــــا   -61 ــــــــــي  الت  ألضــــــــــجعتي جنب

 بعمــــــــــري إن العمــــــــــر كثــــــــــر  متاعبــــــــــو  
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 بث الشكىي للبحر -1
 جمســـــــــــتي وجفنـــــــــــي جاريـــــــــــات  ســـــــــــواكبو -1

 إليـــــــــــو أشـــــــــــاكيو األســـــــــــى وأعاتبـــــــــــو  

   
 وأســـــــــــــ لو عـــــــــــــن ســـــــــــــائالت  مـــــــــــــدامعي -2

ــــــــــدمعي اإ   ــــــــــو ومــــــــــا ال ــــــــــريه ومواىب  خي

   
ــــــــــت -3 م ــــــــــد رق  الشــــــــــعور وعيط    نســــــــــيتي وق

ــــا حاســــبو   ــــى وانفــــض  مــــا أن  ثغــــوري المن

   
ت عــــــــوادي الــــــــدىر بــــــــي فكــــــــ  نني -4  ومــــــــر 

 عمــــــى الــــــدىر ذيــــــل  والمنايــــــا ســــــواحبو  

   
ــــــــذي مضــــــــى -5 ــــــــام  الشــــــــباب  ال  مواثيــــــــ   أي

ــــــابي الشــــــباب وســــــالبو   ــــــدىري وى  ــــــو ال  ب

   
ـــــــــدي إال  مـــــــــن  -6 ـــــــــونفضـــــــــتي ي  الشـــــــــعر إن

ــــــو   ــــــت نوائب ــــــدىري جم  ــــــي إذا مــــــا ال  عزائ

   
ىا -7 ـــــــــــم أيعيـــــــــــدي ـــــــــــو ا مـــــــــــال  ث ـــــــــــي ب  أيحم

 عــــــــرائس يجموىـــــــــا اليـــــــــو  وغرائبـــــــــو  

   

صػػػػديقا لػػػػو يحاكيػػػػو كيكدعػػػػو شػػػػككاه، ممػػػػا يحزنػػػػو  مػػػػف البحػػػػر ي ػػػػرد الشػػػػاعر  
، كيسػػػ لو عػػػف سػػػبب كثػػػرة بكائػػػو كسػػػيكؿ دمكعػػػو التػػػس تتشػػػابو مػػػ  مػػػا  كيآسػػػيو

شػػغمتو عنػػو  ،نسػػيوالبحػػر، كيعاتبػػو عمػػب مفارقتػػو لػػو منػػذ فتػػرة الشػػباب حتػػب إنػػو 
نكائب الدىر التس  لمت بو، كلـ ي د ما يعزيو إال الشعر الذ  يحمس بػو اممػاؿ 

 مف  ديد .

كيشػاكيو كيعاتبػو  ك نيسا لو ي مس إليو يقاشخص الشاعر البحر إذ  عمو صد  
ب ػام   بالصػديقاالسػتعارة المكنيػة، حيػث شػبو البحػر  كىذا عف طريق كيس لو،

كىػك  ثػـ حػذؼ المشػبو بػو كرمػز إليػو بشػس  مػف لكازمػو استيعاب مػا ي مقػب إليػو،
، كالعتاب ، كالسؤاؿ، كبنب عمػب ىػذا التشػخيص صحبة ال مكس إليو، كالشككى 

بػو ككػ ف  راح يتحدث عف حالو م  البحر ككيف  نو يؤنس كحدتوقصيدتو، إذا 
 البحر يسمعو كي يبو.

كصدره بالفعل المااس الذ  يػدؿ  قصيدتو با سمكب الخبر  كقد بد  الشاعر   
 لػػػبر كرككنػػػو إليػػػو ك مػػػكس الصػػػديق إتحقػػػق الكقػػػكع؛ ليؤكػػػد ل كئػػػو لمبحػػػ عمػػػب

 مسػػت ت اىػػو  ك  :يقػػل" كلػػـ صػديقو يشػػكك إليػػو ىمػػو، كليػػذا قػػاؿ: " مسػػت إليػػو
نمػاعمب شاطئو؛   اتخػاذه كالصػاحب  نو لـ يعف م ػرد ال مػكس نحػك البحػر، كا 
 .يشكك مآسيو إليو
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حسػػف ابتػػدا  مػػف الشػػاعر يعػػرب فيػػو عػػف حالػػو مػػ  البحػػر كمػػد  كفػػس ىػػذا    
لػػب   مػػ  تتناسػب مػدى بمغػت عالقتػػو بػو ، كىػس معػػانس ك فكػار   ارتباطػو بػو كا 

 .ما عبر عنو خالؿ القصيدة
كقػػد اسػػتخدـ كاك الحػػػاؿ بعػػد الفعػػػل "  مسػػت " ؛ ليبػػيف حالػػػو  نػػذاؾ مػػػف  ف    

يحتػاج حقػا لمػف سكاكب  فنو  اريات كناية عف صفة كىػس كثػرة الػدمكع، فيػك 
رى  ف البحػػر خيػػر معػػيف لػػو عمػػب يسػػر  عنػػو كيخفػػف كطػػ ة مػػا يعانيػػو كىػػك يػػ

 ا سب ك عاتبو. ما يقرر ذلؾ كيؤكده فقاؿ : "  شاكيوب؛ لذا ختـ بيتو ىذا
الشػػككى كىػػذا مػػا  ةشػػاطر مك  " فييػػا معنػػب المفاعمػػةكاختيػػار صػػيغة "  شػػاكيو    

معػ  رؤياه مف فتػرة قػد نسػيو فييػا  يقصده الشاعر، كيعاتبو عند افتقاده لو كعدـ
كلػػـ ي ػػػد مػػف يشػػػاطره   -عمػػب حػػػد تعبيػػره فػػػس البيػػت الثالػػػث  –مكاثيػػق شػػػبابو 
عمػػػب اختفػػػا  دمكعػػػو  اتبػػػو، كربمػػػا يعاتبػػػوإذ لػػػـ يػػػذكر عػػػالـ يع  حزانػػػو كىمكمػػػو

ف دمكعػػو عقػػب عػػسػػؤالو البحػػر  الكاكمائػػو، حيػػث اسػػت نف بػػ السػػائمة فػػس ةالػػكفير 
فػػس الشػػطر الثػػانس منػػو عػػف  كنػػبيالػػذ  ك  معاتبتػػو إيػػاه فػػس بدايػػة البيػػت الثػػانس،

 ."خير ه كمكاىبو الإكما الدم   ج بيف دمكعو كما  البحر بقكلو: "رااه بيذا الدم
شػػػبو دمعػػػو بخيػػػر البحػػػر كمكاىبػػػو مسػػػتخدما  سػػػمكب القصػػػر بطريقػػػة بػػػل إنػػػو   

فػادة اختصػاص الػدم  بػالخير نا  قصر مكصكؼ عمػب صػفة ؛ إثاالستالنفس ك 
يػػ تس بػػالخير البحػػر فػػس التخفيػػف عػػف الػػنفس  لػػـ الحػػزف كمػػا  ف مػػا  كالمكىبػػة 

 كرؤيتو تسمس النفس عف اليمكـ .
 كىك تشبيو بميغ كمؤكد؛ إذ كاف محذكؼ الك و كا داة.  
سػػتفيد  نػػو يقصػد دمعػػو مػػف تعريػف الػػدم  بػػ ؿ التػس لمعيػػد، كلػػكركده فػػس اكقػد   

، كقكلػػػو : سػػػائال مػػػدامعس كنايػػػة عػػػف مكصػػػكؼ ىػػػك وسػػػياؽ حديثػػػو عػػػف مدامعػػػ
 دمكعو.

كمػػف حسػػف المالئمػػة بػػيف طرفػػس التشػػبيو  ف كػػاف الػػدم  مالحػػا كمػػا  ف مػػػا    
 لبحر كذلؾ.ا
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كاختيػػاره لمفظػػة سػػكاكب بمعنػػب منيمػػرة  ك منصػػبو  ك فػػب حالػػة ىطػػكؿ كنايػػة   
مػف صػيغ منتيػب عف الدمكع اختيار مكفػق؛ إذ كانػت عمػب صػيغة فكاعػل كىػس 

ككػذا اسػمية الكصػف "  اريػات " كمػا تاػمنو ال مكع عػالكة عمػب ككنيػا اسػـ، 
كسػػػرعة كاسػػػتمرار مػػػف معنػػػب ال ػػػر  كسػػػرعة النػػػزكؿ؛ ليػػػدؿ عمػػػب كثػػػرة الػػػدمكع 

ت كيد عمػب يسػر  كفب إاافتيا لمامير الرا   إلب ال فف انصبابيا مف ال فف،
ؿ عنيػا كك نيػا ك نزكليا كتبرير لكثرة انسكابيا، إذ كاف ال فف ىك مكطنيا المسؤ 

 لـ تكمفو مف  مرىا عسرا.
كفػػػس البيػػػت ا كؿ تقػػػديـ كتػػػ خير حيػػػث  خػػػر ال ػػػار كالم ػػػركر ) إليػػػو (عػػػف   

فقػرب  ) مسػت ( كقػدـ ال ممػة الحاليػة عميػو ) ك فنػس  اريػات سػكاكبو ( متعمقو
بػذلؾ عػف  نػو يػركف إلػب بيذا ال ار كالم ركر مػف شػككاه كعتابػو لمبحػر؛ ليبػيف 

 البحر ال إلب غيره كرككف الصديق إلب صديقو.
كفػػس قكلػػو ) إليػػو ( إاػػمار فػػس مكاػػ  اإظيػػار حيػػث ىػػك فػػس بدايػػة حديثػػو   

مػف كرا  ه ظاىرا باسمو حتب يعيد الامير عميػو، كالغػرض عف البحر كلـ يذكر 
تفخػػيـ  مػػػره فػػس ل ػػػك  النػػاس إليػػػو حػػيف الشػػػعكر ىػػذا اإاػػػمار بيػػاف شػػػيرتو، ك 

ليس كحده الػذى يم ػ  إليػو بػل  فك ف الشاعر يقكؿ إنو ،با سب كالحزف  مر ما
يػو يػركف إليشػير إلػب  نػو الصػديق الكحيػد الػذ   الكثيركف يفعمػكف ىػذا، كمػا  نػو
.  الشاعر حينما تمـ بو اليمـك

ئالت " ابػػػػيف "  سػػػػ لو " ك " سػػػػ (5)كفػػػػس البيػػػػت الثػػػػانس  نػػػػاس شػػػػبو االشػػػػتقاؽ  
كالمفظة ا كلب مف السػؤاؿ، كالثانيػة مػف السػيالف، دمػج بيػذا بػيف مػا يخػرج مػف 

                                                           

كغيػػػػػره المتشػػػػػابو  كىػػػػػك يسػػػػػمب ال نػػػػػاس المطمػػػػػق، ك نػػػػػاس المغػػػػػايرة، كسػػػػػماه السػػػػػكاكس (5)
كالمتقارب لشدة مشابيتو كقربو مف المشتق، كيسػميو ابػف رشػيق المحقػق سػكا  كػاف مشػتقا 
 ك شبييا بالمشتق . كحده :  ف يتفق المفظاف فس  ل الحػركؼ  ك كميػا عمػب ك ػو يتبػادر 
منػػو  نيمػػػا ير عػػػاف إلػػػب  صػػػل كاحػػػد كمػػػا فػػس االشػػػتقاؽ كليسػػػا فػػػس الحقيقػػػة كػػػذلؾ . كىػػػك 

ممحػػق بال نػػاس ، كعػػده بعػػض العممػػا  فػػس ال نػػاس ال الممحػػق بػػو. ينظػػر فػػف كاالشػػتقاؽ 
 . 888/   5، كالعمدة البف رشيق  ػ  580ال ناس لعمس ال ند  ص: 
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فمو مف القكؿ كما يخػرج كيسػيل مػف مػدام  عينيػو، كربػط بينيمػا كالبحػر إذ بػدا 
مف كل منيما إلب امخر كالػدم  ىػك لفظا ال معنب  ف التساؤؿ قد عـ الطرفيف 

إ ابػػػة عينيػػػو، كالمػػػا  ىػػػك إ ابػػػة البحػػػر حيػػػث عقػػػد المشػػػابية بػػػيف الػػػدم  كمػػػا  
 –كما ذكر  نفا  –البحر 

ث حديثو عف حالة  خرى قد انتابتػو  ثنػا  لقائػو مػ  نف فس البيت الثالثـ يست   
كىػػس  نػػػو نسػػس مكاثيػػق  يػػػاـ شػػبابو الػػذ  انقاػػػب كقػػد اػػعف شػػػعكره، البحػػر، 

كتكقفػػت  مانيػػو، كتبػػدد مػػا كػػاف يحسػػب  نػػو سػػيكاتيو العمػػر فعمػػو، كشػػرد بذىنػػو 
فاستعرض ما مر بو مف حكادث الدىر التس  لمت بو، كاستيمكت شبابو فحالت 

 ب تحقيقو .دكف ما يتمن
رض ذلػػؾ مػػف خػػالؿ البيػػت الثالػػث كالرابػػ   سػػاليب بالغيػػة لعػػكقػػد اسػػتعمل عػػدة 

 كالخامس .
فقد فصل بيف الفعل " نسيت " فػس البيػت الثالػث كمفعكلػو " مكاثيػق الشػباب "   

فػػس  كؿ البيػػت الخػػامس بعػػدة  مػػل معطػػكؼ بعاػػيا عمػػب بعػػض عمػػب سػػبيل 
بياف عمػة نسػيانو لعيػكد  يػاـ الشػباب منػو كمػا كالغرض مف كرائو  (5)االعتراض،

  لـ بو مف مصائب الدىر التس حالت حتب دكف استحاار ذكراىا. 
الػػكاك فػػس " كقػػد رؽ الشػػعكر " حاليػػة كال ممػػة بعػػدىا حاليػػة يصػػف الشػػاعر ك    

الشػباب كمكاثيقػو التػس  خػذ عمػب نفسػو ليفعميػا ظنػا  عنػد نسػياف عيػكد بيا حالو
يػاـ الشػباب لشعكر يقصد بيا اعفو كحنينػو إلػب  فرقة ا منو  ف الدىر سيميمو،

ل مػل ت كقد تػذكرىا كىػك  ػالس إلػب البحػر، ثػـ عطػف عمييػا بقيػة االتس انقا
، ، كانفػػػض مػػػا  نػػػا حاسػػػبوكعطمػػػت ثغػػػكر المنػػػب حيػػػث يقػػػكؿ : " رؽ الشػػػعكر،

ف كانػػت  مػػال ال محػػل ليػػا " .الػػدىركمػػرت عػػكاد   كىػػك كصػػل حسػػف؛  نيػػا كا 
 . مف اإعراب إال  نيا متناسبة فس المعنب كمتفقة مف حيث الخبرية

                                                           

االعتراض :  ف يكتب فس  ثنا  الكالـ،  ك بيف كالميف متصميف معنب  ممة  ك  كثػر ال  (5)
 . 550زكينس : محل ليا مف اإعراب لنكتة . ينظر اإيااح لمخطيب الق
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فػػػس الػػػربط بػػػيف كظيفػػػة  سػػػمكبس االعتػػػراض كالكصػػػل بيػػػذه الطريقػػػة كت مػػػت   
بحيػػػث ال  تػػػآزر نظػػػـ ا بيػػػات كارتباطيػػػاعمػػػب نحػػػك ينبػػػس  عػػػف  الػػػثالث  بيػػػات

ؾ، بػػل كترتػػب ابيػػات عمػػب امخػػر كال اسػػتبداؿ ىػػذا مكػػاف ذيصػػ  تقػػديـ  حػػد ا 
 المعانس بعايا عمب بعض.

اسػتعارة  كفس ا بيات صػكر بيانيػة متتابعػة، ففػس قكلػو: " عطمػت ثغػكرالمنب "  
مكنية حيث استعار الثغكر لممنب مػف اإنسػاف كنحػكه بعػد  ف حػذؼ المشػبو بػو 

لكازمػػو ) الثغػػكر( عمػػب  ف المنػػب حػػيف تتحقػػق فك نيػػا قػػد كرمػػز إليػػو بشػػس  مػػف 
كػػػاف إسػػػناد  ابتسػػػمت كحػػػيف ينقطػػػ  تحققيػػػا فك نيػػػا قػػػد تكقفػػػت عػػػف التبسػػػـ؛ لػػػذا

ال فػػػالمنب  مػػػر معنػػػ ى يػػػدرؾ عػػػف طريػػػق ك الثغػػػكر ليػػػا مكفقػػػا مػػػف ىػػػذه ال يػػػة كا 
 العقل، كالثغكر حسية تدرؾ عف طريق الحكاس .

خاصػة مالئمػة لممعنػب ىنػا؛  ف التعطػل كاختيار الفعػل ) عطمػت ( لػو مزيػة   
يعنػػس التكقػػف عػػف العمػػل كعػػف تحقػػق الكظيفػػة، فػػالثغكر لػػـ تعػػد تتحػػرؾ   ػػل 

إنمػا كػاف يحػدث  يػاـ الشػباب،  الذ  يعنس تحقق ا منيات ك ف ىذاإبدا  التبسـ 
فممػػا انقاػػػب الشػػػباب تعطمػػػت ا منيػػػات إذ لػػػـ ت ػػػد مػػػا يعػػػيف عمػػػب تحققيػػػا،  ك 

 تحققيا .ك كد ما يحكؿ دكف 
كلـ يكف ىذا المعنب ليحصل لك قاؿ مثال : " تكقفت  ك تبدلت كما شابو ذلؾ    

فس ذلػؾ؛  . كبنا  الفعل لمم يكؿ يشير إلب  ف ثمة فاعل  خر ىك الذ  تسبب
لممعمػـك فقػاؿ : " ليبيف فس البيت التالس  نػو الػدىر، ىػذا بخػالؼ لػك بنػب الفعػل 

 . كتعطمت " ف عل ثغكر المنب ىس الفاعل
 كال ممة كميا كناية عف صفة كىس انقطاع تحقق ا منيات .  
ما  نا حاسبو " كنايػة عػف انقطػاع ا مػل فػس تحقػق مػا كػاف  كقكاه : " كانفض  

الشػس   فاػو فاػا، فيػك  فاض" صمو مف  (انفض)يحسبو حاصال، ذلؾ  ف 
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تكسػػػر كسػػػرتو كمزقتػػػو، كفاااػػػو كفاااػػػتو: مػػػا  كفاػػػيض    ،مفاػػػكض
 .(5)منو"
بو ىنا  ف ما كاف يحسبو متحققا قػد فانفض بمعنب انكسر كتفرؽ، كالمقصكد   

  الحسػػػس الػػػذ  انكسػػػر كانقطػػػ  الر ػػػا  فػػػس حصػػػكلو شػػػ نو كالشػػػس انتيػػػب  مػػػره
صالحو كر كعو كما كاف مرة  خرى. كتفرؽ لـ يرج   بره كا 

( بصػيغة االسػـ التػس تفيػد الثبػكت كالػدكاـ داللػة  كفس استخداـ لفظة ) حاسبو  
ت كيػػػد حسػػػباف الحصػػػكؿ إذ كػػػاف ىػػػذا مػػػا يعتقػػػده لػػػكال مػػػا مػػػر بػػػو مػػػف خطػػػكب 

ا مل فس تحقق ا منيات  دكف تحققو حتب انفض الشباب كتبددكحكادث حالت 
 . حتب ر ىا ك نيا انكسرت كتفرقت كتالشت

 :كيقكؿ فس البيت الراب   
ت عوادي الـد -4  ىر بـي فكـ  ننيومر 

 عمــى الــدىر ذيــل  والمنايــا ســواحبو  

   
اسػػتعارة مكنيػػة؛ فالػػدىر لػػيس لػػو  عكاقػػب الػػدىر كفػػس قكلػػو :" عػػكاد  الػػدىر "  

   مػػا يػػ تس مػف  حػػداث مترتبػػة  (8)عػكاد تعػػدك بالشػر، كالمقصػػكد عكاقػػب الػدىر
كقػد  عػدانس منػو شػر    بمغنػس، كتقدمو، ك صمو مػ خكذ مػف" عمب مركر الدىر

 .(0)    صابنس بشره. " ه مست إليو ف عدانس شر 
العػػػكاد  ىػػػس فاعػػػل المػػػركر، حيػػػث  سػػػند الفعػػػل مػػػرت بػػػس إلييػػػا، ثػػػـ  عػػػل   

س فشخصيا عف طريق االسػتعارة التبعيػة فػس مػرت، فيػس لػـ تمػر المػركر الحسػ
نمػػا يقصػػد  نػػو تػػذكرىا فػػس ذلػػؾ الكقػػت فػػكردت الػػذ  يعنػػس االنتقػػاؿ كالت ػػاكز، ك  ا 

 ت تفكيره .عمب ذىنو كاعترا
عمػػب الػػدىر كالمنايػػا سػػكاحبو،  ثػػـ يشػػبو نفسػػو كىػػك فػػس ىػػذه الحػػاؿ كك نػػو ذيػػل  

؛  ف الػدىر لػيس كك و الشبو فييا تخييمبف كرد المشبو بو صكرة مركبة كىمية 
                                                           

، كالفػػػض : الكسػػػر بالتفرقػػػة . ينظػػػر مختػػػار الصػػػحاح : 0280/  0ينظػػػر المسػػػاف  ػػػػ  (5)
858. 

 . 8508/ 2ينظر المساف ، عدا  ػ  (8)
 . 8508/ 2ينظر المساف ، عدا  ػ (0) 



 نؼدية بالغية دراسة شيبوب خؾيل لؾشاعر البحر قصيدة

 (اخلامس ادجؾد - والثالثون الثاين العدد) البارود بإيتاى العربية الؾغة كؾية حولية

  ﴿0552﴾  

  

الػػذيل معنػػاه : " فحتػػب يتخيػػل نفسػػو ذيػػال عميػػو  ك شػػيئا ممحقػػا بػػو؛  مػػرا حسػػيا 
  (5) خر كل شس  "

(8)كما  ف المنايا  
ليسػت حسػية كػذلؾ  حػكادث الػدىر كالمقصكد بيػا ا قػدار  ك 

نما ىذا تصكر كىمس   تكغلفيو إغراؽ فس الخياؿ، كفيو حتب تستطي  سحبو، كا 
خيمػة التػس ي ػن  ا مشػاعر ك العكاطف ك الالنفس اإنسانية كما تذخر بو مف فس 

 إلييا  صحاب المػذىب الركمانسػس الػذ  ينتمػس إليػو شػاعرنا صػاحب القصػيدة؛
بػػػػإبراز فرديتػػػػو  ، كاىتمػػػػتتحتفػػػػل باإنسػػػػاف الفػػػػرد خػػػػذت ذلػػػػؾ  ف " الركمانسػػػػية 

ك صػػب  الفنػػاف الركمانسػػس قػػادرا كشخصػػيتو كاالخػػتالؼ الػػذ  يميػػزه عػػف غيػػره، 
عمػػب طبػػ   دبػػو بطابعػػو الخػػاص بمػػا يعبػػر عنػػو مػػف عكاطػػف يػػدفق بيػػا قمبػػو، 

نػػػاف ك ف كصػػػكر يمػػػكج بيػػػا خيالػػػو...... ك صػػػب  حػػػرا فػػػس  ف يطمػػػق لخيالػػػو الع
  (0) ينطمق كرا  الالمحدكد كالمطمق ."

 ثـ يذكر مفعكؿ الفعل " نسيت " السابق ذكره فس البيت الثالث، فيقكؿ :   
 مواثي   أيام  الشباب  الذي مضـى -5

ــابي الشــباب وســالبو   ــدىري وى  ــو ال  ب

   
كالمكاثيػػػق تعنػػػس العيػػػكد التػػػس تمػػػت بنػػػا  عمػػػب التحػػػالف كالتعاىػػػد مفاعمػػػة مػػػف 

ـ الشػباب قػد  برمػت عيػدا مػ  الشػاعر، لتحقػق لػو كػل مػا ككػ ف  يػا (2)ال انبيف،
                                                           

الذيل  خر كل شس ، كذيل الثكب كاإزار: ما  ر منو إذا  سبل، كذيل المػر ة لكػل ثػكب  (5)
 رتو عمب ا رض مػف خمفيػا، كذيػل الػري : مػا انسػحب عمػب ا رض. لسػاف  تمبسو : إذا

 . 5085/  0العرب، ذيل،  ػ 
م خكذة مف المنس باليا  : القدر ... يقاؿ : منس هللا عميؾ خيػرا يمنػس منيػا، كبػو سػميت  (8)

المنيػػػػة، كىػػػػس المػػػػكت، ك معيػػػػا المنايػػػػا،  نيػػػػا مقػػػػدرة لكقػػػػت مخصػػػػكص، كقيػػػػل: المنايػػػػا 
ا حداث، كالحماـ المكت ، حتف القدر، قاؿ ابف بر  : المنية قدر المكت ،  ال ترى إلػب 

 جيارا ويستمتعن باألنس الجبل ...يقر ن الحتوا ألىميا منايا قكؿ  بس ذؤيب : 
،  2858/  0ف عػػل المنايػػا تقػػرب المػػكت كلػػـ ي عميػػا المػػكت . لسػػاف العػػرب ، منػػس   ػػػ 

2850 . 
 . 55الرمزية كالركمانسية فس الشعر العربس، فايز عمس :  (0)
 . 2502/  0ينظر المساف : كثق  ػ  (2)
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يتمنػػػػاه حيػػػػػث ظػػػػف تمػػػػػؾ ا يػػػػػاـ سػػػػتطكؿ حتػػػػػب تميمػػػػػو الػػػػزمف الكػػػػػافس لتحقيػػػػػق 
انقاػت  يػاـ الشػباب مػف دكف تحقيػق  مػا حدث  نػو سػرعافا منيات، كلكف ما 

كتركػو رىػيف  منياتػو  ماب بالشػبابالدىر الذ  لذا فيك يعتب عمب  ؛ما يتمنب
كيسمو لذلؾ ب نو كىاب الشباب كسالبو، مسػتخدما فػس ىػذا التس لـ تتحقق بعد، 

مبيا إلػػب الػػدىر كلػػيس ىػػك عطػػا  اليبػػة كسػػ التعبيػػر الم ػػاز العقمػػس حيػػث  سػػند
كلكف لما كاف الدىر زمنا تتدرج فيػو مراحػل نمػك  الفاعل الحقيقس بل هللا تعالب،

حتػب ينقاػس عمػره،  سػند  طفكلتو إلب شبابو ثـ كيكلتواإنساف منذ كالدتو إلب 
 .إليو الفعل عمب سبيل الم از العقمس لعالقة الزمانية

إال  نو لما كانت لفظػة الكىػاب صػيغة مبالغػة كداخمػة فػس  سػما  هللا الحسػنب   
التػػس ال ينبغػػس  ف تعػػكد إلػػب  حػػد سػػكاه، كػػاف لزامػػا عمػػب الشػػاعر  ف يسػػتبدليا 

 ف لو مف القدسية ما ليا .بمرادؼ ليا ال يكك 
(5)كقكلػػو: " كىػػاب الشػػباب كسػػالبو " إيغػػاؿ  

كقػػد  خػػتـ البيػػت بيػػذه العبػػارةحيػػث  
، لكنو  فاد بيا معنب زائدا كىك إظيار مدى ت ثير مػركر الػدىر  تـ المعنب قبميا

 عمػػب ظيػػكر فتػػرة الشػػباب كالفػػرح بيػػا، ثػػـ انتيائيػػا كالحػػزف عمػػب فػػكات الشػػباب
 .كانقاائو

( فالكىػػاب صػػيغة ياػػا طبػػاؽ إي ػػاب كااػػحا بػػيف )كىػػاب( ك )سػػالبوكنمحػع    
كيبرز الغػرض  مبالغة مف اليبة كالعطا ، كسالب اسـ فاعل مف السمب كالمن ،

 فعل الدىر فس م س  الشباب كذىابو . منو الت كيد عمب  ثر
( )الػدىركفس قكلو " ماب بو الدىر " قػدـ ال ػار كالم ػركر بػو عمػب الفاعػل   

لالىتمػػػاـ  بشػػػ ف المقػػػدـ مػػػف التركيػػػز عمػػػب مػػػا حصػػػل لمشػػػباب، إذ كػػػاف مر ػػػ  
الاػػمير يعػػكد إليػػو، كفيػػو داللػػة  ياػػا عمػػب سػػرعة ماػػس الشػػباب كانقاػػائو، 

 فعل الماس بو قبل  ف يذكر فاعل الماس . قرف حيث 

                                                           

ة  ك عبارة يتـ المعنب بدكنيا، كلكنيا تعطيػو قافيتػو كتاػيف اإيغاؿ ىك ختـ البيت بكمم(5) 
 . 525إلب معناه التاـ معنب زائدا . ينظرعمـ المعانس  د/ عبد العزيز عتيق : 
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 ثـ يقكؿ فس البيتيف التالييف :  
 نفضــتي يــدي إال  مــن الشــعر إنــو -6

ــا    ــي إذا م ــت نوائبــوعزائ ــدىري جم   ال

   
ىا -7  أيحمــــي بــــو ا مــــال  ثــــم أيعيــــدي

 عــــرائس يجموىــــا اليــــو  وغرائبــــو  

   
الػػػػنفض: " مصػػػػدر نفاػػػػت الثػػػػكب كالشػػػػ ر كغيػػػػره  نفاػػػػو نفاػػػػا إذا حركتػػػػو 

فض ...، كالػػػنفض:  ف ت خػػػذ بيػػػدؾ شػػػيئا فتنفاػػػو تزعزعػػػو كتػػػنفض التػػػراب تلينػػػ
  (5) عنو ."

" كنايػػة عػػف التػػرؾ كاإعػػراض عػػف كػػل شػػس ،  ك عمػػا  " نفاػػت  يػػد كقكلػػو   
 كاف ي مل تحققو فس الدنيا بعد  ف ذىب الشباب فيئس مف تحققو .

  (8) السممس: فراركمنو قكؿ ال  
 حتى إذا التبست نفضت ليا يدي... تيبة ـــــــبستيا بكـــــتبية لــــوك

 ر مسنديــوآخ عفرــــمن بين من... فض الرماح ظيورىم نفتركتيم 
كقكلػػػو: ) نفاػػػت (    فرغػػػت ك ) ليػػػا يػػػد  (    الكتيبػػػة، ك صػػػل الػػػنفض   

عػػػف الفػػػراغ كالتػػػرؾ، كالمعنػػػب كرب كتيبػػػة خمطتيػػػا بكتيبػػػة  التحريػػػؾ، كىنػػػا كنايػػػة
 خػػػرى فممػػػا اختمطػػػت نفاػػػت يػػػد  مػػػنيـ كشػػػ نيـ مػػػف القتػػػاؿ ، فػػػالمراد تبرئتػػػو 

 .(0)منيـ
نفاػػت اليػػد مػػف فػػالف كاإماطػػة، فقيػػل: "ك صػػمو اإلقػػا  كتكسػػعكا فػػس الػػنفض   

 (2)"كاستعار نفض اليد لإلعراض عنياكلفالف  شد النفض إذا ككمتو إلب نفسو، 
 كىنا محذكؼ تقديره نفات يد  مف كل شس  رغبت فيو كتمنيتو.  

                                                           

 . 2050/  0المساف ، نفض  ػ  (5)
اسػػػمو حيػػػاف بػػػف الحكػػػـ، كىػػػك شػػػاعر مخاػػػـر شػػػيد يػػػـك الفػػػت  مػػػ  النبػػػس  ، ديػػػكاف (8) 

 . 505/ 5، كالعقد الفريد  ػ  00الحماسة بركاية ال كاليفس، شرح  حمد حسف بسج ص 
، ابط كتخػريج عبػد هللا محمػكد دمحم 522/  5ينظر حاشية القكنك  عمب البيااك   ػ (0) 

 عمر .
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منػػو  كالغػػرض ،كمقػاـ الحػػذؼ ىنػػا العمػػـ بالمحػػذكؼ كتعينػو مػػف خػػالؿ السػػياؽ  
ب مػب النكائػب   حب حصكلو؛ لترصد الدىر لو تعميـ تركو كا عرااو لكل شس 

 كذىاب الشباب . 
عػرض عنػو كلػـ يتركػو، كقػد عمػل ليػذا ب نػو نب مف ذلؾ الشعر، فمػـ ي  ثكقد است  

عػػزاؤه كمػػا يسػػر  عنػػو كيسػػميو عمػػا يمقػػاه مػػف نكائػػب الػػدىر حػػيف تعظػػـ كتتػػاب  
 عميو.
ذكر عمة  خرى فػس البيػت الػذ  يميػو كىػس  نػو لػـ يتخػل عػف الشػعر؛  نػو  ثـ  

الشػعر يحمس بو  مالو، ك منياتو فك نو يعيدىا مرة  خرى م مػكة كػالعرائس، فكػ ف 
مالو كما كاف يرغب فيػو،  ىك المتنفس لديو الذ  يستطي  مف خاللو  ف يسترد 

سػػكو بػػو كىػػك كصػػف ، فالشػػاعر يعمػػل قكلػػو الشػػعر كتم(5)كفػػس ىػػذا حسػػف تعميػػل
ثابت عمتو الحقيقية ىس تػكفر ممكػة الشػعر لديػو كمعايشػتو  قػكاؿ الشػعرا ، لكنػو 

مف  ديد ذات  يدعب عمة  خرى متخيمة ىس  نو يحمس  مالو بشعره لكب يعيدىا
 بي ة كركنق كالعرائس .

ىػػذا  ف  كمػػف شػػ ف ،حيػػث حػػذؼ الك ػػو كا داةكالبيػػت يتاػػمف تشػػبييا بميغػػا   
حادىمػا فيػو، كىػك تشػبيو اممػاؿ المػذككرة تالطػرفيف كالمبالغػة با يؤكد الشػبو بػيف

مػػف تشػػبيو المعقػػكؿ بالمحسػػكس ممػػا يقػػرب  كىػػك فػػس الشػػعر بػػالعرائس الم مػػكة،
 .صكرة المشبو كي سدىا فس الذىف

عكد عمػب العػرائس ) المشػبو بػو ( كصف ي"ي مكىا اليكى كغرائبو" كفس قكلو :  
كرتو عمب المشػبو، فػال مس معنػاه الكشػف كاإياػاح، يقػاؿ "  مػكت لتنعكس ص
العػػركس، كقػػد  ميػػت عمػػب زك يػػا  ككشػػفت ...  كالماشػػطة ت مػػك     كاػػحت

 كاليكى : ميل النفس كىياميا بالمحبكب .، (8) الىا زك يا    نظر إلييا."كا ت
                                                           

حسف التعميل : ىك  ف يدعب لكصف عمة ماسبة لو باعتبار لطيف غيػر حقيقػب . كىػك  (5)
مف نكع الكصف الثابت الذى تظير لو عمة حقيقية فػس الكاقػ  غيػر العمػة المػدعاة. ينظػر 

 .855اإيااح : 
 . 055/ 5المساف،  مك   ػ  (8)
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فػػػػانعكس ىػػػػذا المعنػػػػب عمػػػػب اممػػػػػاؿ     نيػػػػا تكشػػػػفت كظيػػػػرت مػػػػف  ديػػػػػد   
كت ػػػددت الرغبػػػة فييػػػا كالميػػػل إلييػػػا حػػػيف يػػػذكرىا فػػػس شػػػعره ؛ لػػػذا فيػػػس تحميػػػو 

تحمػػب المكػػاف الػذ  تحػػل بػػو كتشػػي  فكت ممػو كمثػػل العػػركس حػػيف تتييػ  لزفافيػػا 
 فيو البي ة .
اممػػاؿ كت مييػػا،  عػػل ىػػذا اليػػكى كحػػده، بػػل غرائػػب شػػعره  ياػػا ت مػػككلػػيس فا

فيك يمتدح شعره كذلؾ كيشيد بػو؛ ذلػؾ  ف الاػمير فػس غرائبػو يعػكد إلػب شػعر 
سػػػػكغ عػػػػكد  الػػػػذ  اسػػػػتثناه مػػػػف "نفاػػػػت  يػػػػد  إال  مػػػػف الشػػػػعر" كالػػػػذ الشػػػػاعر 

عميػػو قبميػػا فػػس  كؿ البيػػت حيػػث الاػػمير إليػػو فػػس "غرائبػػو"  ف  عػػاد الاػػمير 
ال انصػػرؼ الاػػمير إلػػب  قػػرب مػػذككر كىػػك اليػػكى خاصػػة قػػاؿ : )  حمػػس بػػو ( كا 

فػس ىػذا  ف  نو عطف غرائبو عميو ففيو إامار فس مكا  اإظيار، كا صػل 
كانػت المفظػة فػس مكاػػ  يقػكؿ غرائػب الشػعر بإظيػار الماػاؼ إليػػو، لكػف لمػا 

 امار  كلب مف اإظيار.ية كىس مختكمة بيا  الكصل كاف اإالقاف
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 بيان العالقت بيىه وبني البحر -2

ـــــا -8 ي ودال زمانن ـــــت  أخـــــا ود   وكن

ـــــــو   ـــــــي خاطب ن  وودك مخطـــــــوب  وا 

   
 فُن عدتي بعـد اليجـر فـالعودي أحمـد   -9

 إليك وأحمـى الوصـل مـا اليجـر جالبـو  

   
 ففيك لقمب  المسـتيام اسـتراحة   -11

ــــــــــو   ــــــــــو ورغائب ــــــــــرت آمال  إذا عث

   

امو فس حفع الػكد كالصػداقة بينيمػا، ك نػو كيذكر لو فالبحر  يخاطب الشاعر  
دائمػػػا طالػػػب ليػػػذا الػػػكد راغػػػب فيػػػو حتػػػب بعػػػدما تبػػػدلت ا حػػػكاؿ كطالػػػت الفرقػػػة 

 ف قمبو يستري  لرؤيتو كيخفف عنو ما تعثر  بينيما عاد إليو حامدا ىذا العكد؛
 فس تحقيقو مف امماؿ كالرغبات .

العالقػػػػة بينػػػػو كبػػػػيف البحػػػػر كياػػػػفس عميػػػػو صػػػػفة العقػػػػال ،  يكاػػػػ  الشػػػػاعر  
، كذلؾ المكنية فيخاطبو كيك و الحديث إليو مشخصا إياه عمب طريقة االستعارة

ككنػػت، ككدؾ، إليػػؾ، فيػػؾ، فخاطػػب البحػػر كىػػك غيػػر عاقػػل خطػػاب  فػػس قكلػػو:
 العاقل؛ تشبييا لو با خ كالصديق الكفس المحافع عمب الكد.

فخطابو لمبحر كىك غير عاقل خطاب العاقل فيو استعارة مكنية، حيث شبيو   
  مف لكازمو كىك صفات العقال  التس ف يعقل ثـ حذؼ المشبو بو ك تب بشسبم

ففيػػؾ لقمػػب   -إليػػؾ العػػكد بعػػد الي ػػر –كدؾ مخطػػكب  –)  خػػا كد نسػػبيا إليػػو 
 (. المستياـ استراحة  

الرتبػػاط بينيمػػا اكنايػػة عػػف قػػكة االتصػػاؿ ك  كقكلػػو "  خػػا كد "    صػػاحب كد   
مػػػف " ا خ مػػػف النسػػػب معػػػركؼ، كقػػػد يكػػػكف الصػػػديق كالصػػػاحب ....  مػػػ خكذ

 (5) ".زبة  كما  شبو ذلؾ    صاحبيابة ك خك ل  ك ر كقكليـ فالف  خك 
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كالػػػكد مصػػػدر المػػػكدة، كىػػػك الحػػػب يكػػػكف فػػػس  ميػػػ  مػػػداخل الخيػػػر، ككدت   
، (5)يػػكد  حػػدىـ لػػك يعمػػر "قكلػػو تعػػالب: " ىػػك مػػف ا منيػػة كمػػا فػػسالشػػس   كد، ك 

  (8) ."ب، كيقاؿ : كدؾ ككديدؾ كما تقكؿ: حبؾ كحبيبؾمن   يت
تصػػػػاؿ ككثػػػػكؽ العالقػػػػة كالصػػػػداقة كتعبيػػػػر "  خػػػػا كد   " كنايػػػػة عػػػػف شػػػػدة اال  

كقػد  كػده بػػالتعبير بصػيغة الفعػل المااػس " ككنػػت " كمػا  شػار بػو إلػػب  بينيمػا،
 كثيرا ما كاف ي تيو ليبكح لو بما لديو مف مشاعر .ىذه العالقة ك نو  قدـ
نػػس خاطبػػو"       ثػػـ يؤكػػد ىػػذه العالقػػة مػػرة  خػػرى بقكلػػو : " ككدؾ مخطػػكب  كا 

يمكنػػو  الالكػل يطمػػب كدؾ ك نػػا مػػف ىػػؤال  الطػػالبيف، كىػك كنايػػة  ياػػا عػػف  نػػو 
، ف ى ػػػره فتػػػرة؛ لتبػػػدؿ الزمػػػافنػػػو، ك نػػػو دائمػػػا يحتػػػاج إليػػػو حتػػػب كا  االسػػػتغنا  ع

كانقالبػػو مػػف حػػاؿ إلػػب حػػاؿ عػػاد إليػػو، فمعنػػب " داؿ زماننػػا :    دارت ا يػػاـ 
  (0) كحصل االنتقاؿ مف حاؿ إلب حاؿ."

سػػػو  كقػػػد سػػػم س ب عػػػده عػػػف البحػػػر بعػػػد تغيػػػر ا حػػػكاؿ ى ػػػرا كقػػػد نسػػػبو إلػػػب نف  
" ؛ لينفػػس عػػف البحػػر ككنػو سػػببا فػػس ىػػذا الي ػػر، فػػإف عػػدت  بعػػد الي ػربقكلػو: "

: مدح لمبحر كذـ لمزماف؛ لػذا يقػكؿ فس ذلؾ عمب الزماف، كفس ىذاكيمقس بالمكـ 
كيالطفػو لكػس ينسػيو " كك نو يتكدد إلب البحػر  ك حمب الكصل ما الي ر  البو" 

مػػػػ  حبيبػػػػو،  ك الصػػػػديق مػػػػ  الحبيػػػػب  لىػػػػذا الي ػػػػر كيعكاػػػػو عنػػػػو كمػػػػا يفعػػػػ
 .صديقو

 ياا ب نو فيو استراحة لقمػب  يرتب عمب ىذا سبب العكدة كىك مدح لمبحر ثـ  
تعثػػر  يتعثػػر تحقػػق  مالػػو كمػػا يرغػػب فيػػو، فتػػراه شػػرطاليػػائـ شػػديد الحػػب حػػيف 

 اممػػاؿ كالرغبػػات فػػس الػػذىاب إلػػب البحػػر طمبػػا لمراحػػة مػػف الاػػيق الػػذ   لػػـ بػػو
  را  ىذا التعثر .
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ىػػػػذا إسػػػػقاط عمػػػػب نفسػػػػو كمػػػػا يحػػػػدث معػػػػو، فيػػػػك يقصػػػػد بقمػػػػب  كفػػػػس كصػػػػفو  
مػا مالػذ  يػكد االسػتراحة ، فيػك الكلػو اليػائـ كقمبػو الاػائق ذرعػا المستياـ نفسو
لت كيػد الػكارد فيػو بػإذا  ك ػكد ىػذا التعثػر بت كيػد الشػرط؛ لذا  كد وتعثر تحققو لدي

 .  كقكع ىذا التعثر كتحققو
قػدـ الخبػر حيػث " تقػديـ كتػ خير،   ففيؾ لقمب  المستياـ استراحة  كفس قكلو : "  

 ف المبتد   ال مقتاب لمعدكؿ عنواستراحة ( كىذا التقديـ )منؾ( عمب المبتد  )
نكػػرة ، فك ػػب تقػػديـ ال ػػار كالم ػػركر عميػػو، إال  نػػو قػػد تاػػمف معنػػب القصػػر 

فرتبػػو   نػػو اقتػػرف بالفػػا  خاصػػة ،كاالختصػػاص  ياػػا ،    ففيػػؾ ال فػػس غيػػرؾ
 ، ففيو مبالغة .عميو
( عمػب  لقمػب  المسػتياـكىناؾ تقػديـ كتػ خير  خػر كىػك تقػديـ المتعمػق الثػانس )  

متعمقػػو المبتػػد  ) اسػػتراحة ( كا صػػل  ف يقػػكؿ : ففيػػؾ اسػػتراحة لقمػػب المسػػتياـ 
) استراحة ( يفيد التشكيق، كيدعك إلب ترقب معرفة ما فػس البحػر  إال  ف ت خير

 قمب الكليافما ييكف عمب م
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 البحر والكىن مه حىله وصف -3

قت  كنت  الروض  وحفـا  نباتيـو -11  إذا ري

ــــــ ي الصــــــبا وتداعبــــــو    تراوحــــــو ري

   
ــــــا  فتســــــعده ومــــــا -12 ــــــو نيب  تقبم

ــــو   ــــس إال حبائب  نواســــمي روض اإن

   
 تالحظـــــك الـــــدنيا ألنـــــك ر يـــــا -13

 وحولـــــك ممـــــك  مائجـــــات  مواكبـــــو  

   
 فيــ وي إليــك  البــدري والشــمسي كممــا -14

ـــــو    أ رابيمـــــا الكـــــون الطـــــوال معايب

   
 تـر  نفسـيا فيــك  السـما ي فتنجمــي -15

ــــو   ــــور غــــزل  مالعب  مباســــمييا والن

   
ــــك زاىــــرا   -16  وأ نــــت تــــر  فييــــا جمال

ــال وصــاحبو    فمــن منكمــا ربه الجم

   
ــدا   -17 ــك حاق ــار قمب  ولكــن إذا مــا ث

 عمييــا وىــذا المــا ي جاشــت غوار ــو  

   
 الضــاريات زئيرىــازخــرت  كــ  ن  -18

 عــــال وصــــداه مــــن بعيــــد  يجاوبــــو  

   
 وىجـت  وىــاج الكـوني حولــك ناقمــا   -19

 يغاصـــــبك الـــــدنيا وأ نـــــت تغاصـــــبو  

   

يصػػػػف الشػػػػاعر البحػػػػر كحػػػػالتس سػػػػككنو كصػػػػفائو كثكرتػػػػو  فػػػػس ىػػػػذه ا بيػػػػات  
كتبعػث فيشبيو حاؿ صفائو بالركض كثيف النبات تداعبػو ريػ  الصػبا كىيا و، 

النسػػمات الطيبػػة مػػف  ػػكه، كيرسػػـ صػػكرة كميػػة ب نػػو كالممػػؾ كمػػف حكلػػو الكػػكف 
مكاكب زاىية لو فتالحظو الدنيا، كي ك  إليو البدر كالشمس، كالسما  ترى نفسيا 

 فيو .
رىا يت ػاكب يال زئاؤه كذىب كا سكد الااريات، كقد ع اش مكلكف إذا ثار   

ك نو كالككف يتنازعاف عمب الدنيا صداه مف بعيد، كقد ىاج الككف ليياج البحر، 
 كيتغاصبانيا .

يشبو الشاعر البحر حاؿ ركقانو بالركض كثير النبات الرياف تيب عميو ريػ    
فيػك كمػػا تػرى مػػف تشػػبيو  ، كتتنػػاكب عميػو بنسػػيميا الطيػب ك نمػػا تداعبػػو،الصػبا

كىػػس صػػكرة المفػػرد بالمركػػب، حيػػث إف المشػػبو بػػو صػػكرة منتزعػػة مػػف متعػػدد، 
النبػػات الكثيػػر الريػػاف الغػػض، تيػػب عميػػو ريػػ  الصػػبا ذات النسػػيـ  ىذ الػػركض
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العميل ت س  كتركح عميو ك نما تداعبو كتميمو فيرتد ميتزا ك نما تقبمو عمػب غػرة 
 ، فيتيمل بي ة ك نسا كحبا .ومن
كك و الشبو : الييئة الحاصمة مف منظر شس  زاخر بما تحتػك  عميػو كيك ػد   

فيػػو تتنػػاغـ حركػػة مػػا فيػػو م يئػػا كذىابػػا مػػ  نسػػيـ عميػػل ييػػب عميػػو فػػس ىػػدك  
 كسكينة كمشيد  نس كبي ة .

مبنيػػػػا عمػػػػب صػػػػيغة الفعػػػػل الماػػػػارع  ك ػػػػا  تعبيػػػػره فػػػػس تركيػػػػب ىػػػػذا التشػػػػبيو  
ىػػذا مػػف شػػ نو  ف يستحاػػر المشػػيد كيمقيػػو ك  ()تراكحػػو، تداعبػػو، تقبمػػو، فتسػػعده
 مت ددا ك نما نراه نصب  عيننا .

كقد تخمل ىذا التشبيو عدة استعارات كميا تبعية، فري  الصبا تػداعب النبػات،   
 .كتقبمو نيبا؛ فتسعده

 فتراه شبو ىبكب ري  الصبا عمب النبات فيميل ثـ ير   معتدال بالمداعبة.   
 بعػػد مػػا تسػػكف بالتقبيػػل نيبػػا    سػػريعا، ك نمػػا يحػػدثكشػػبو ىبكبيػػا عميػػو ف ػػ ة 

 خمسة  ك خطفا .
 كشبو النبات حيف ييتز ميال كاعتداال فس منظر بييج بالسعادة.  
ثـ حذؼ المشبو فس كػل، كادعػب  ف المشػبو فػرد مػف  فػراد المشػبو بػو كداخػل   

ة ، ثػػـ اشػػتق مػػف المداعبػػة تداعبػػو، كمػػف التقبيػػل تقبمػػو، كمػػف السػػعادفػػس  نسػػو
 تسعده عمب سبيل االستعارة التصريحية التبعية فس الفعل .

ـ  ركض اإنػػس  كمػػا)  كقػػد خػػتـ ىػػذه الصػػكرة بالتشػػبيو كػػذلؾ حيػػث قػػاؿ:   نكاسػػ
فػػػس الػػػركض با حبػػػة لمبحػػػر، كالبحػػػر ىػػػك  يػػػؤنس ( فشػػػبو كػػػل نسػػػيـإال حبائبػػػو

المحبكب، ك عميا عالقة متبادلة، حيث قػاؿ: ) حبائبػو (    كػل منيمػا ي تمػ  
 م  امخر كيالزمو.

كىػػػك تشػػػبيو بميػػػغ محػػػذكؼ الك ػػػو كا داة ممػػػا يقػػػك  االدعػػػا  كالمبالغػػػة بػػػيف    
، كقػػد  تػػب بػػو عػػف طريػػق القصػػر الطػػرفيف، ككػػ ف المشػػبو ىػػك عػػيف المشػػبو بػػو

بػػػالنفب كاالسػػػتثنا ؛ ليؤكػػػد اختصػػػاص البحػػػر بػػػذلؾ كيػػػدف     شػػػؾ فيػػػو، حيػػػث 
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كيدفعػػػػػػو  ك فيمػػػػػػا يشػػػػػػؾ فييػػػػػػو يسػػػػػػتخدـ ىػػػػػػذا الطريػػػػػػق فيمػػػػػػا ينكػػػػػػره المخاطػػػػػػب 
 .(5)كيرتاب"

الكػكف مػف حكلػو، حيػث  كظػكاىرثـ ينتقػل إلػب صػكرة  خػرى لمبحػر مػ  الػدنيا   
 يقكؿ : 
 تالحظـــــك الـــــدنيا ألنـــــك ر يـــــا -13

 وحولـــــك ممـــــك  مائجـــــات  مواكبـــــو  

   
 فيــ وي إليــك  البــدري والشــمسي كممــا -14

ـــــو    أ رابيمـــــا الكـــــون الطـــــوال معايب

   
 فيــك  السـما ي فتنجمــيتـر  نفسـيا  -15

ــــو   ــــور غــــزل  مالعب  مباســــمييا والن

   
ــــك زاىــــرا   -16  وأ نــــت تــــر  فييــــا جمال

ــال وصــاحبو    فمــن منكمــا ربه الجم

   
كالمكاكب: "  م  مككب، ال ماعة مف الناس يسيركف ركبانا كمشاة فس زينػة   

 (8)  ك احتفاؿ."
شبو البحر بالممؾ كما حكلو مف ظكاىر الككف ممكا لو كا حداث ال ارية ليػـ   

عبر الميل كالنيار مكاكب تاطرب كتتداخل مف   ل االحتفاؿ بػو، كبنػب عمػب 
مشػػػيدا كػػػامال  قامػػػو عمػػػب تشػػػخيص البحػػػر كالػػػدنيا كالظػػػكاىر الككنيػػػة مػػػف ذلػػػؾ 

؛ الستحاػػػار حكلػػػو عػػػف طريػػػق االسػػػتعارة مسػػػتخدما فػػػس ذلػػػؾ الفعػػػل الماػػػارع
 ما قد ر ه ىك . المشيد، ك ف السام  يرى معو كيبصر

تػرى  –فيػ ك  إليػؾ البػدر كالشػمس  -) تالحظػؾ الػدنيا  ىذا فػس قكلػو :  ترى   
 . مالؾ زاىرا ( ك نت ترى فييا –نفسيا فيؾ السما  

بو الػػدنيا بإنسػػاف يالحػػع شػػمكنيػػة ،  ففػػس قكلػػو : ) تالحظػػؾ الػػدنيا ( اسػػتعارة  
إليػػو مػػف  كامػػر ي ػػب  سيسػػديوب سػػيده بعينيػػو اىتمامػػا بشػػ نو، كانتباىػػا لمػػا قػػكير 

حػػذؼ المشػػبو بػػو كرمػػز إليػػو بشػػس  مػػف لكازمػػو ) تالحظػػؾ (  ، ثػػـعميػػو تنفيػػذىا
خيل تعاقب الميل كالنيار كما ليما مف ت ثير كانعكاس عمب  حػكاؿ البحػر  حيث

ف  عػػل البحػػر رب ك مكا ػػو مالحظػػة مػػف الػػدنيا لمبحػػر، كعمػػل ليػػذا بػػ  ك  كائػػو

                                                           

 .8/00عمـ المعانب ، د/ بسكنس عبد الفتاح فيكد  ػ (5) 
 .0/2552لساف العرب ، ككب  ػ (8) 
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   صاحبيا المتصرؼ فييا ك نو ي مرىا فت يبو كمػا يػ مر السػيد عبػده  (5)الدنيا،
  ك الممؾ  عكانو .

كىػك ممػا  : ) مائ ات ( مف المػكجكمف التالؤـ كالمناسبة فس التعبير  ف قاؿ   
 .ريناسب البح

(، )يػػ ك  )فيػػ ك  إليػػؾ  البػػدر  كالشػػمس  ( اسػػتعارة تبعيػػة فػػس الفعػػل كفػػس قكلػػو :  
حيػػث شػػػبو ظيػػػكر صػػػكرة البػػػدر فػػػس الميػػػل كالشػػػمس بالنيػػػار عمػػػب صػػػفحة مػػػا  

 بػػو   الم ػػك  فػػس رؤيػػة البػػدر كالشػػمس كسػػط البحػػر متمبسػػاف  ، البحػػر بػػاإيكا 
ك نمػػا يم ػػ  إليػػو، ثػػـ حػػذؼ المشػػبو، كاسػػتعير لفػػع اإيػػكا  لظيػػكر صػػكرة البػػدر 

نعكس  ك تظيػػػر كالشػػػمس عمػػػب البحػػػر، ثػػػـ اشػػػتق مػػػف اإيػػػكا  يػػػ ك  بمعنػػػب يػػػ
 صكرتو عمب سبيل االستعارة التصريحية التبعية .

كفيو ، (  رابيما الككف الطكاؿ معايبو كعمل لذلؾ بعمة تخييمية بقكلو :  ) كمما  
إال  نػو لمػا ، يقكؿ كممػا  رابيمػا معايػب الكػكف الطػكاؿ  ف تقديـ كت خير كا صل

كانت المعايب كىػس صػيغة منتيػب ال مػكع مػف العيػب كصػف معقػكؿ ال يػدرؾ 
بػػالحكاس كال يتػػ تب منػػو إمكانيػػة إدخػػػاؿ الريػػب كالخػػكؼ كالقمػػق،  سػػند الشػػػاعر 

 الفعل  رابيما لمككف مباشرة ؛ ليككف ىك الفاعل ال المعايب ذاتيا . 
حقيقػػة فيكػػكف فيػػو م ػػاز كالكػػكف ال تحصػػل منػػو إرابػػة  ك إخافػػة لمغيػػر عمػػب ال  

كػػػذلؾ عػػػف طريػػػق االسػػػتعارة المكنيػػػة، فالصػػػكر الم ازيػػػة تتػػػداخل ككميػػػا مبنػػػس 
 بعايا عمب بعض .

ىػػػػ ( 255كىػػػذا نػػػكع مػػػف التخييػػػل سػػػماه اإمػػػاـ عبػػػد القػػػاىر ال ر ػػػانس )ت    
تخييل بغير تعميل ير   إلب تناسب التشبيو كصرؼ النفس عف تكىمو، " كبياف 

لألكصػػػػاؼ  الصػػػػفة المحسكسػػػػة مػػػػف صػػػػفات ا شػػػػخاصذلػػػػؾ  نيػػػػـ يسػػػػتعيركف 
ك درككىػا بعيػنيـ عمػب حقيقتيػا، ، ثـ تراىـ قد ك دكا تمػؾ الصػفة بعينيػا المعقكلة

                                                           

فيقػػاؿ رب الشػػس     مالكػػو كمسػػتحقو، كقيػػل ال يقػػاؿ الػػرب فػػس غيػػر هللا إال باإاػػافة، (5) 
صاحبو ، كيقاؿ فالف رب ىذا الشس     ممكو لو، ككل مف ممؾ شيئا فيك ربو، كيقاؿ : 

 . 5020/ 0رب الدابة ، كرب الدار، كرب البيت.... ينظر المساف ، ربب  ػ 
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ككػػ ف حػػديث االسػػتعارة كالقيػػاس لػػـ ي ػػر مػػنيـ عمػػب بػػاؿ، كلػػـ يػػركه كال طيػػف 
  (5) خياؿ."

لػػو  معايػػب الكػػكف فييػػا غمػػكض؛ فػػالككف لػػيس لػػو معايػػب، كاليتصػػكرككممػػة   
شػػػس  يتقػػػارب  ك يشػػػترؾ معػػػو فػػػس كصػػػف متصػػػل بالمعايػػػب كلػػػك عمػػػب سػػػبيل 
الم ػػاز إال  ف يصػػرؼ المعنػػب عمػػب  نػػو ادعػػب  ف لمكػػكف معايػػب ليتػػكج البحػػر 

 فػراد مممكتػو  ؾ الممكيػة يفػر  مػممكا يزيف بػالخمك ممػا يعيبػو ، كليػذا فيػك  ػدير بت
 كاىـ كمالزىـ .ف كييكعكف إليو مما يخيفيـ كيزع يـ، كىك م ك ، كيم ؤ إليو
ذلػػػػؾ  ف البحػػػػر  ػػػػز  مػػػػف الكػػػػكف حقيقػػػػة مثمػػػػو مثػػػػل بقيػػػػة الظػػػػكاىر الككنيػػػػة،   

ا لمكػكف، نػد  و فا صل  نو ىك الذ  ينتمس لمككف، كلكػف الشػاعر صػكره عمػب  نػ
محسف كامخر مسس ، كا فراد المنطكيػة تحتػو تفػر مػف  حدىما  فكك نيما ممكا

 ( .العادؿ المحسف )البحرال ائر المسس  )الككف ذك المعايب( إلب 
يػكا  البػدر كالشػمس لمبحػر بالفػا  التػس تفيػد السػببية، كقػدـ ال ػار إكليذا رتػب   

يػػػكا  متصػػػال اإكالم ػػػركر ) إليػػػؾ ( عمػػػب الفاعػػػل ) البػػػدر كالشػػػمس(؛ لي عػػػل 
 –ليمػا  كالختصػاص بػو حيػث ىػك المػ كى كالمم ػ ليفيد القصػر  ؛حربمباشرة بال

 . -عمب حد تعبير الشاعر
كفػػػس البيػػػت التػػػالس يعقػػػد الشػػػاعر صػػػكرة  خػػػرى بػػػيف البحػػػر كالسػػػما ، في عػػػل   

نفسػػػيا فييػػػا فتنفػػػرج شػػػفتاىا عػػػف  البحػػػر كػػػالمر ة كالسػػػما  كالغػػػادة الحسػػػنا  تػػػرى 
نمػا كػل ىػذا  تبسما كفرحا، ا ثناياى كالسما  ليس ليا نفػس كال تػرى كال تبتسػـ، كا 

 خييمية .ينة تر مسند إلييا عمب سبيل االستعارة المكنية بق
حيػػث إف انعكػػاس صػػكرة السػػما  عمػػػب  ، فاػػل كلكػػف تك يييػػا عمػػب التبعيػػة  

بػػالنكر مػػف  البحػػر كاكتسػػاب مػػاؤه لػػكف الزرقػػة المسػػتمد منيػػا كتأللػػؤه كتشعشػػعو
اك  النيار كالشمس كل ىػذا حاصػل بالفعػل، كالمػراد تشػبيو كػل  مػر مػف ذلػؾ 

                                                           

ىنػػداك  :  سػرار البالغػػة فػػس عمػػـ البيػاف، عبػػد القػػاىر ال ر ػػانب تحقيػق د/ عبػػد الحميػػد (5) 
850. 
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، فتن مػػسبمػا يقابمػػو مػف الفعػػل المسػػند إلػب السػػما  فػس قكلػػو : )  تػػرى نفسػيا فيػػؾ 
مباسػػم يا (، ثػػـ حػػذؼ المشػػبو، كاسػػتعار الرؤيػػة كاالن ػػال  لمسػػما  عمػػب سػػبيل 

 التصريحية التبعية . االستعارة
عمييػػػا لالىتمػػػاـ  السػػػما  ( كىػػػس الفاعػػػل كتقػػػديـ ال ػػػار كالم ػػػركر كتػػػ خير )  

بش ف البحر، كعرض حالو كتصكير صفتو بانعكاس صكرة السما  فيو لمتركيػز 
 عميو ال عمب السما  فس حد ذاتيا.

 والكالـ في إذ)كالنكر غزؿ  مالعبو ( فيو تشبيو مالعب النكر بالغزؿ  كقكلو :  
(، )مالعػب النػكر غػزؿ ، ك صػل ال ممػةيـ كت خير كذلؾ   ل اػبط القافيػةتقد

ممػا قػكى المبالغػة ك كػد ادعػا   حػذؼ ا داة كك ػو الشػبوكىك تشبيو بميػغ، حيػث 
 بيف الطرفيف .اتحاد الصفة 

كمالعب  م  ممعب يعنس مكاف المعب كيقصد بذلؾ ااطراب حركػة خيػكط   
كالمنعكسة عمب صفحة ما  البحر  فس السما النكر الممتدة مف سطكع الشمس 

فتبػػػدك فػػػس ظيكرىػػػا كاختفائيػػػا حػػػاؿ تأللؤىػػػا كلمعانيػػػا كخيػػػكط الغػػػزؿ المتداخمػػػة 
 حسنة النسج بيية المنظر .

ه المكحػػػػة البيي ػػػػة التػػػػس رسػػػػميا لمبحػػػػر بتصػػػػكير حػػػػاؿ ثػػػػـ يخػػػػتـ الشػػػػاعر ىػػػػذ  
االنسػػ اـ التػػاـ كالتنػػاغـ المتبػػادؿ بػػيف البحػػر كالسػػما ، كذلػػؾ فػػس بيتػػو السػػادس 

 عشر، حيث يقكؿ :
ــــك زاىــــرا   -16  وأ نــــت تــــر  فييــــا جمال

ــال وصــاحبو    فمــن منكمــا ربه الجم

   
لػػؤ فتػػراه دمػػج بػػيف  مػػاؿ البحػػر كالسػػما  كتناظرىمػػا فػػس المػػكف كاإشػػراؽ كالتأل  

كانعكاس  ماؿ صفحة كل منيما عمب امخر كبي ة  كاالمتداد عمب مد البصر
النفس فس رؤية ذلؾ، حيث تبدك السما  فس ا عمب كالبحر مف تحتيا، كمف ثـ 

كىػػػك يػػرى فييػػػا إشػػػراقو لمر ة بالنسػػبة لمبحػػػر، اىنػػػا كػػػاستسػػاغ  ف ي عػػػل السػػما  
 تمد منيا كما كاف ىك ليا كذلؾ.ك مالو المس



 نؼدية بالغية دراسة شيبوب خؾيل لؾشاعر البحر قصيدة

 (اخلامس ادجؾد - والثالثون الثاين العدد) البارود بإيتاى العربية الؾغة كؾية حولية

  ﴿0555﴾  

  

كفس استعماؿ الرؤية فس حق البحر  ياا استعارة تبعية فس الفعل ) ترى ( ،   
كمػػػا كػػػاف فػػػس شػػػ ف السػػػما  مػػػف قبػػػل، كىػػػذا مػػػا دعػػػا الشػػػاعر لمتسػػػاؤؿ مخاطبػػػا 

 البحر كالسما ، فمف منكما رب ال ماؿ كصاحبو؟
كالغرض مف ىػذا االسػتفياـ التع ػب مػف  مػاؿ البحػر كالسػما  الػذ  يػنعكس   

 فس  ف كاحد.  مف كل منيما عمب امخر
لمبحر كتغيػر مكقفػو ى مف البيت الساب  عشر إلب حالة  خر  ثـ ينتقل الشاعر  

 مف السما  كالككف كالدنيا حيث يقكؿ : 
ــدا   -17 ــك حاق ــار قمب  ولكــن إذا مــا ث

 المــا ي جاشــت غوار ــوعمييــا وىــذا   

   
 زخــرت  كــ  ن الضــاريات زئيرىــا -18

 عــــال وصــــداه مــــن بعيــــد  يجاوبــــو  

   
 وىجـت  وىــاج الكـوني حولــك ناقمــا   -19

 يغاصـــــبك الـــــدنيا وأ نـــــت تغاصـــــبو  

   
الاػػمير فػػس " عمييػػا " يعػػكد إلػػب السػػما ، عبػػر الشػػاعر عػػف تغيػػر ا حػػكاؿ   

ال كيػػػة مثػػػل ىبػػػكب الريػػػاح كالعكاصػػػف كتمبػػػد السػػػما  بػػػالغيـك ممػػػا ي عػػػل مػػػا  
بػػ ف  عبػػر عػػف ذلػػؾ، البحػػر ي ػػيش كيػػتالطـ  مكا ػػو منػػذرة بسػػك  ال ػػك كتقمباتػػو

كالتناغـ التس  حاقدا عمب السما  مستدركا ىذا عمب حالة الراا قمب البحر ثار
 بينيما فس ا بيات السابقة .ذكرىا 

فالبحر ليس لو قمب كال يت تب منو حقػد كال ثػكر ، كلكػف الشػاعر اسػتخدـ ىػذا   
التعبير فس حػق البحػر عمػب سػبيل التشػخيص بطريػق االسػتعارة المكنيػة، حيػث 
شبو البحر باإنساف ب ام  التػ ثر كظيػكر رد الفعػل فػس كػل، ثػـ حػذؼ المشػبو 

عمػب سػبيل االسػتعارة  ( ثػار قمبػؾ حاقػدا  كىػك ) بو كرمز إليو بشس  مػف لكازمػو 
 البحر . المكنية ا صمية فس كاؼ الخطاب العائدة عمب

ت كيػػد كتحقػػق الكقػػكع، كعطػػف عميػػو الشػػرط إذا إفػػادة الكقػػد اسػػتخدـ فػػس ذلػػؾ   
ىػك ذات المػا  الػذ  كػاف منػذ قميػل  ونػ كىذا المػا    اشػت غكاربػو( إشػارة إلػب )

لسػػما  عميػو ، فيػػا ىػػك مػػا صػافيا رقراقػػا مشػػعا ، يبػػدك كػالمر ة كتػػنعكس صػػفحة ا
لبػػث  ف  اشػػت غكاربػػو كنايػػة عػػف ىي انػػو كارتفػػاع  مكا ػػو كتالطميػػا، ف اشػػت 
مػػػف ال يشػػػاف كىػػػك "  يشػػػاف القػػػدر ككػػػل شػػػس  يغمػػػس فيػػػك ي ػػػيش حتػػػب اليػػػـ 



 نؼدية بالغية دراسة شيبوب خؾيل لؾشاعر البحر قصيدة

 (اخلامس ادجؾد - والثالثون الثاين العدد) البارود بإيتاى العربية الؾغة كؾية حولية

  ﴿0555﴾  

  

: زخػر كامتػد  ػدا ، ك ػاش البحػر  يشػا.. ك ػاش الػكاد  كالغصة فس الصدر .
:  مػػػػ  غػػػػارب كىػػػػك "  عمػػػػب شػػػػس   الغػػػػكرابك   (5) ".ىػػػػاج فمػػػػـ يسػػػػتط  رككبػػػػو

  (8) كغكارب الما   عالس مك و ."
ك ػػػػكاب الشػػػػرط قكلػػػػو : زخػػػػرت كػػػػ ف الاػػػػاريات ..... " كزخػػػػر البحػػػػر طمػػػػا   
 "(0) ككثر ماؤه كارتفعت  مكا و . ،    مد  ألمكت
ككنب بالااريات عف السػباع  ك ا سػكد الاػارية، كىػس " مػا اػر  بالصػيد   

و مػػف الاػػراكة كىػػس الدربػػة كالعػػادة ... يقػػاؿ اػػرى كليػػج بػػالفرائس ...  ك صػػم
بالشػػس  إذا اعتػػاده ، فػػال يكػػاد يصػػبر عنػػو، كاػػر  الكمػػب بالصػػيد إذا  الشػػس 

  (2) تطعـ بمحمو كدمو."
شػػبو ىيئػػة  مػػكاج البحػػر حػػاؿ ككنػػو زاخػػرا بيػػا، فيػػس عاليػػة ىائ ػػة متالطمػػة   

بحػػػاؿ ا سػػػكد  ،بشػػػدة حتػػػب يسػػػم  صػػػكت صػػػخبيا كارتػػػداده فػػػس تكػػػرار مسػػػتمر
الاػارية المتكحشػػة كقػد عػػال صػكت زئيرىػػا كيتػردد صػػداه مػف بعيػػد فػس الفاػػا  
الشاس  ، كك و الشبو ىك الييئة الحاصمة مف ك كد   ساـ اخمة ذات حركة 

 عنيفة ، كيصدر منيا  صكات مفزعة فس تكرار مستمر .
 . متعدد كما ترى  مركب كك و الشبو صكرة منتزعة مف فيك تشبيو تمثيمس  
؛ فػػس قكلػػو: "الاػػاريات" كيعػػاب عمػػب الشػػاعر التعبيػػر بصػػيغة  مػػ  المؤنػػث  

ع؛ تعبر عف قمة العدد، ككاف  كلب  ف ي تس بيا عمب صيغة منتيب ال مك  نيا 
متناىية عمب امتداد البصػر، كلتػتال ـ مػ  التعبيػر لتتناسب م  كثرة ا مكاج الال

 بالفعل )زخرت(.
لممبالغة فس تحقيق الشبو كت كيػده، فمػف كقد استخدـ الشاعر  داة التشبيو ك ف   

فيػو مػف المبالغػة كالت كيػد  المقرر عند  ميكر عممػا  البالغػة  ف التشػبيو بكػ ف 
                                                           

 . 505/  5لساف العرب ،  يش  ػ  (5)
 . 025المع ـ الكسيط ،غرب  (8)
 . 5585/ 0لساف العرب ، زخر  ػ (0) 
 . 8050/ 2لساف العرب، ارا  ػ  (2)
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يقػكى الشػبو ، حتػب يكػاد يعتقػد  ما ال يككف م  الكاؼ ؛ لذا فيس تستعمل حيث
بمقيس عنػدما ر ت العػرش "  تلذا قالالرائس  ف المشبو ىك المشبو بو، ال غيره، 

 ( 28) سكرة النمل   ية : ك نو ىك " 
كمما يصاحب ككف الم س  بػ ) ك ف ( لغرض المبالغػة فػس التشػبيو كت كيػده،  "

 و ف يكػػكف المشػػبو محػػط االىتمػػاـ عنػػد التشػػبيو بيػػا ؛  ف المبالغػػة فػػس التشػػػبي
تعػػيف  ف بػػو ؛ لػػذا  كت كيػػده مقتاػػب حػػاؿ يكػػكف فييػػا المشػػبو فػػس محػػل العنايػػة

ذكػػػر سػػػابق  ك ارتبػػػاط بمػػػذككر سػػػابق قبػػػل  ممػػػة  –   المشػػػبو  -يكػػػكف لػػػو  
كىػػذا حاصػػل مػػف قكلػػو : ) زخػػرت ( مخاطبػػا البحػػر قبػػل م ػػس   (5) ."التشػػبيو 

التشػػبيو، حيػػث إف ا مػػكاج العنيفػػة اليائ ػػة التػػس  عميػػا كا سػػكد الاػػاريات ال 
 تككف ىكذا إال فس حاؿ زخر البحر بيا .

تقػديـ كتػ خير، فا صػل  ف يقػكؿ : كػ ف الاػاريات عػال زئيرىػا كي اكبػو  كفس البيت  
صػػداه مػػف بعيػػد، كىكػػذا يكػػكف قػػد نػػتج عػػف ىػػذا التقػػديـ كالتػػ خير عػػدكؿ عػػف التعبيػػر 

نمػػا يعػػدؿ عػػف  حػػد الخطػػابيف إلػػب " بال ممػػة الفعميػػة إلػػب التعبيػػر بال ممػػة االسػػمية،  كا 
التعبيػػػر بال ممػػػة االسػػػمية يفيػػػد  ذلػػػؾ  ف ،(8) ." االخػػػر لاػػػرب مػػػف الت كيػػػد كالمبالغػػػة

 الثبكت كالدكاـ بخالؼ التعبير بال ممة الفعمية التس تفيد الت دد كالحدكث .
كمػػػا  ف اسػػػمية ال ممػػػة فػػػس تعبيػػػر الشػػػاعر دلػػػت عمػػػب  ىميػػػة االسػػػـ المتقػػػدـ   

لػؾ  ف ىػذا كتركيزه عميو ، ك ف الفعل ىك الػذ  بنػس عميػو، ذكاعتنا  الشاعر بو 
) زئيرىا ( كعطف عميو  ) صداه ( ففيو تركيز عمػب صػكت ا مػكاج  االسـ ىك

حػػيف تػػتالطـ بعنػػف كتكػػرار ذلػػؾ عمػػب النحػػك المعػػركؼ مػػف شػػدة امػػتال  كزخػػر 
 .البحر بيا 

 حيث قاؿ :  سعمب الصكرة السابقة بيتو التالكتراه رتب   
 وىجـت  وىــاج الكـوني حولــك ناقمــا   -19

 تغاصـــــبويغاصـــــبك الـــــدنيا وأ نـــــت   

   

                                                           

 . 852،  850 دكات التشبيو كدالالتيا كاستعماالتيا ، د مكسب حمداف :  (5)
 .802/  8المثل الثائر البف ا ثير،  ػ  (8)
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حيث عطفو عميو ف عمو كالنتي ة المترتبة عميو ك ف ما كصفو  كال كاف بداية   
 العنفكاف كمقدمة اليي اف .

يتػػ ثر بمػػا  كت مػػل قكلػػو : )كى ػػت  كىػػاج الكػػكف  حكلػػؾ ( فتػػراه قػػد  عػػل الكػػكف   
يحدث لمبحر بل بما يحدث مف البحر، كك ف البحر يممؾ اختيار التصرؼ بػ ف 

 كال يفعػل، فيػك حينمػا ىػاج تبعػو الكػكف فػس الييػاج مثمػو، بػل كصػكره يفعل كذا 
ناقمػػا عميػػو ك) ناقمػػػا ( اسػػـ فاعػػل مػػػف " نقمػػت : بالغػػت فػػػس كراىػػة الشػػػس ... 

  (5) كالنقمة: المكاف ة بالعقكبة ... كما عاقب  حدا عمب مكركه  تاه مف قبمو ."
كػكف باإنسػاف ب ػام  ل االستعارة المكنية، حيث شبو اليالتصكير مف قب كىذا  

المبالغػػة فػػس الكػػره كالمعاقبػػة ثػػـ حػػذؼ المشػػبو بػػو كرمػػز إليػػو بشػػس  مػػف لكازمػػو 
 .كىك ناقـ عمب سبيل االستعارة المكنية ا صمية

، إذ  عل الككف يدخل  التبعيةبل كبنب عميو تصكيرا  خر كىك مف االستعارة   
منػو، كذلػؾ بنػا  عمػب تصػابيا غكينازعػو عمػب الػدنيا كيحػاكؿ ا معركة م  البحر 

تصػػكيره ا كؿ فػػس البيػػت الرابػػ  عشػػر الػػذ  قػػاؿ فيػػو : )تالحظػػؾ الػػدنيا  نػػؾ 
حيػػث  عػػل البحػػر ممكػػا متك ػػا يممػػؾ التصػػرؼ فػػس الػػدنيا كىػػس ينبغػػس  ف  ربيػػا(

 ت يبو؛  نيا امف رعاياه .
فعبػػر عػػف ىػػذه المعركػػة بػػيف البحػػر كالكػػكف بقكلػػو : )يغاصػػبؾ الػػدنيا ك  نػػت    

فػػدؿ ذلػػؾ  ،فاسػػتخدـ صػػيغة مػػف صػػيغ  فعػػاؿ الماػػارعة كىػػس تفاعػػل تغاصػػبو(
منيما يحاكؿ  ف ي عل امخر ينصػاع لػو كيػؤثر فيػو كيغالبػو فيػس  عمب  ف كال

مفاعمػػػػة مػػػػف ال ػػػػانبيف، كفػػػػس م يئػػػػو عمػػػػب صػػػػيغة الفعػػػػل الماػػػػارع، مػػػػا يفيػػػػد 
 استمرارية كتكرار ىذا المشيد كت دد حدكثو طكؿ فترة اليياج .

نتقػػاؿ إليػػو مػػف كصػػف تغيػػر ال ػػك يػػت تخمصػػا حسػػنا لمػػا يريػػد االكيعػػد ىػػذا الب  
ي ػػة إلػػب الصػػخب كالفػػزع بحػػكؿ البحػػر كتبػػدؿ ا حػػكاؿ مػػف الصػػفا  كاليػػدك  كال

 النفس . اضبكالقتامة كانق

                                                           

 .0/2005ينظر لساف العرب ، نقـ  ػ (5)
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 والبحر تصىير معركت ضاريت بني اجلى -4

 :يقكؿ
ــــرق ىــــذا الجــــوه يرســــل ســــخط و -21  وأب

ــــــل  غياىبــــــو   ــــــا أر ــــــدت بمي ــــــا  كم  غيوم

   
 أثـــــــار عميـــــــك  الراعـــــــدات ف  طبقـــــــت -21

 وأ طبقـــــــــــت  كـــــــــــل  ثـــــــــــائرات كتائبـــــــــــو  

   
ـــــــر  كـــــــرة   -22  نيضـــــــت  بمـــــــوج كممـــــــا ك 

 عــــــــــال وترامــــــــــي ســــــــــيميو وضــــــــــرائبو  

   
ـــــــر غـــــــارة   -23 ـــــــو غـــــــارة  إث  تشـــــــنه عمي

 فطــــــــــورا  تارخيــــــــــو وطــــــــــورا  تجاذبــــــــــو  

   
ــــــــــــــا  بســــــــــــــيولو -24 ــــــــــــــو متيزئ  ونازلت

 تطاوليــــــــــــــــو مستبســــــــــــــــال  وتواثبــــــــــــــــو  

   
 ف  تعبت ـــــــو حتـــــــى اســـــــترد  جيوشـــــــو -25

 وعـــــــاد وباديــــــــو مــــــــن الــــــــذل غائبــــــــو  

   
 وأرســـل ىـــذي الشـــمس  تطمـــبي ىدنـــة   -26

ــــــو    إليــــــك  ورب الحســــــن تقضــــــي مطالب

   
ـــك ضـــاحك   -27  فعــدت إلـــى مـــا أنـــت وجيي

ك شــــــــــار و   ــــــــــراق  ومــــــــــاؤي ك رق ــــــــــوري  ون

   

كالبحػػر، فيػػا ىػػك يػػات معركػػة اػػارية بػػيف ال ػػك يصػػكر الشػػاعر فػػس ىػػذه ا ب  
كيثيػػر عميػػو الرعػػد كاحػػدا  ال ػػك يرسػػل سػػخطو عمػػب البحػػر برقػػا كغيكمػػا مظممػػة،

تمك امخر ككتائب ال يش، كيرد عميو البحر ب فكاج مف  مكا ػو العاليػة كالسػيل 
إثر  خرى، كاحتدـ ا مر كاشتد فنازلو ندا لند مسػتيزئا  ك نو يشف عميو بيا غارة

فػ يف ىػس مػف  مػكاج البحػر الغزيػرة المتطاكلػة ،  بسيكؿ ال ك التػس يرسػميا عميػو
و فػػس المنازلػػة حتػػب تكقػػف المطركالبػػرؽ كالرعػػد عبػػكظػػل البحػػر ي يػػد ال ػػك كيت
محػػػارب المغمػػػكب الػػػذ  اسػػػػترد  يكشػػػو انسػػػحابا مػػػػف لفكػػػاف ال ػػػك فػػػس ذلػػػػؾ كا

المعركة، كىا ىس الشػمس تظيػر مػف  ديػد مصػكرا إياىػا بالكسػيط الػذ  يطمػب 
 كعاد إلب حالتو ا كلب مف البي ة كالنكر كالما  الرقراؽ .ىدنة، فكافق البحر 

لحالػػة مػػف حػػاالت البحػػر حيػػث فػػس ىػػذه ا بيػػات رسػػـ الشػػاعر لكحػػة  خػػرى   
الغيػػػكـ كالبػػػرؽ كالرعػػػد فعقػػػد عػػػف طريػػػق االسػػػتعارة   كصػػػف حالػػػو مػػػ  ال ػػػك ذ

فييا مف الصػكر بينيما انتيت بتفكؽ البحر كغمبتو، كلـ يستخدـ معركة اارية 
 البيانية ا خرى سكى التشبيو مرة كاحدة كالكناية كذلؾ.
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غيكما " فال ك ال يسػخط كال  ك برؽ ىذا ال كُّ يرسل سخط وفعبر  كال بقكلو : "  
يتغيػػر مػػف حػػاؿ الصػػفك  سػػخط عمػػب الحقيقػػة كلكنػػو لمػػا كػػاف ال ػػكيتػػ تب منػػو 

غيػػاب كالعتمػػة؛ ل بانعكػػاس اػػك  السػػما  بإشػػراؽ الشػػمس فييػػا إلػػب حػػاؿ الكػػدر
، استطاع الشاعر  ف يستعير السخط مػف اإنسػاف الشمس كتمبد السما  بالغيكـ

فس حاؿ غابو إلب ال ك فس حاؿ كدره بالغيـك بنا  عمب تشبيو ال ك فػس ىػذه 
الحاؿ باإنساف، كحػذؼ المشػبو بػو كالرمػز إليػو بشػس  مػف لكازمػو كىػك السػخط 

 ، كالاػمير فييػا عائػد(وفس لفظة )سػخطعمب سبيل االستعارة المكنية ا صمية 
 إلب ال ك.

" كالربػػدة الغبػػرة يتبػػ  ذلػػؾ بالتشػػبيو التمثيمػػس )كمػػا  ربػػدت بميػػل  غياىبػػو ( ثػػـ   
كالغياىػب :  مػ   (5) ."مختمط ،ك يقػاؿ لكنيػا كمػكف الرمػادكىس فس النعاـ سكاد 

  (8) غييب كىك" شدة سكاد الميل."
 المتخممػة كسػط ةالغيػـك المعتمػة بالربػدالبػرؽ كسػط خطػكط شبو صػكرة ظيػكر   

، كك و الشبو ىك الييئة الحاصمة مف ك كد خطػكط ماػيئة سظالـ الميل الدام
 تبدك رمادية المكف كسط عتمة شديدة الظالـ .

كالاػػمير فػػس  ثػػار لم ػػك ،  عميػػؾ  الراعػػدات ف  طبقػػت... (0)ثػػـ يقػػكؿ : "   ثػػار  
مػػف ال ػػك عمػػب البحػػر ، كىػػذا مػػف  صػػادراالتييػػيج ك فعػػل اإثػػارة كػػذلؾ ، ف سػػند 

يػػر لكػػل ذلػػؾ ث؛  ف الفاعػػل الحقيقػػس المرسػػل كالمالم ػػاز العقمػػس لعالقػػة السػػببية
لكف الشػاعر يريػد تصػكير الفعػل الحركػس المشػاىد  –سبحانو كتعالب  –ىك هللا 

بػػيف ال ػػك كالبحػػر، كػػل منيمػػا يرسػػل مػػا يسػػتطي   ةبادعػػا   ف ىنػػاؾ معركػػة دائػػر 
"مػػف قبيػػل االسػػتعارة  ر؛ لػػذا قكلػػو: "  ثػػار عميػػؾ  الراعػػداتمػػف كتائبػػو عمػػب امخػػ

كػػذلؾ فػػس لفظػػة ) الراعػػدات ( شػػبو حػػدكث الرعػػد عمػػب دفعػػات متتاليػػة سػػريعة 
                                                           

 . 5000/  0المساف ، ربد  ػ  (5)
 . 0055/  0المساف ، غيب  ػ  (8)
ثار العسكر مف مركزه، كثار القطػا مػف م اثمػو، كالتقػكا ىػؤال  فػس ك ػكه ىػؤال  .  سػاس (0) 

 . 555/  5 ػ  البالغة لمزمخشر ،
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عمػب العػدك فػس المعركػة بالطمقات النارية  ك الكتائب الثػائرة  ك الخيػكؿ اليائ ػة 
بة، ثػػـ ب ػػام  تػػردد كدك  الصػػكت المفػػزع الػػداؿ عمػػب القػػكة كالقػػدرة عمػػب اإصػػا

لم ػك عمػب سػبيل  مثبتاحذؼ المشبو بو ك تب بشس  مف لكازمو كىك الفعل  ثار 
 االستعارة المكنية .

ك)الراعػػدات(  مػػ  راعػػدة كىػػس اسػػـ فاعػػل لمكصػػكؼ بيػػا محػػذكؼ كالتقػػدير    
سحب راعدات، كفس كصفيا ب م  المؤنث السالـ ما يكحس بقمة عددىا كم ػاؿ 

تكثير العػدد إال  ف قمػة العػدد ىػذا قػد يفيػد  –عمب ما يدعس الشاعر  –المعارؾ 
قمػػػة عػػػدة ال ػػػك بالنسػػػبة لمبحػػػر فيقػػػكى مػػػف شػػػ ف البحػػػر عمػػػب ال ػػػك، كىػػػذا ممػػػا 

 يماشب م  غرض الشاعر .
كمعنػػب  ثػػار عميػػؾ الراعػػدات    ىػػيج ال ػػك السػػحب الراعػػدة كبعػػث بيػػا عمػػب   

 البحر . 
الفا  لمسببية كتفيد الترتيب كالفكرية كذلؾ  (5)" " ك" ك طبقت  كقكلو : " ف طبقت     

    ف ىػػػذه اإثػػػارة كانػػػت سػػػببا فػػػس اإطبػػػاؽ كحصػػػكلو مترتبػػػا عميػػػو، كاػػػمير 
الراعػػدات، كالطبػػق ىنػػا فػػس حػػق السػػحب كنايػػة عػػف المؤنػػث را ػػ  إلػػب السػػحب 

نػػزكؿ المطػػر كامػػتال  المكػػاف كتغطيتػػو بػػو، ك طبقػػت الثانيػػة تػػا  المخاطػػب فييػػا 
كالطبػق مػذككر فػس حػق البحػر عمػب المشػاكمة، كالمقصػكد بػو  ،تعكد إلب البحػر

البحر با مكاج كتدافعيا ك نما تثار مف قبل البحر فتعمك كتزداد لترد عمػب  رخذ
 الراعدات كسيميا، فك نما مألت المكاف كغطتو ىس ا خرى. 

كتائبػػو " كنايػػة عػػف اشػػتداد ا مػػر مػػف قبػػل  " كػػل ثػػائرات   :بقكلػػو كخػػتـ البيػػت  
السػػحب فػػس البػػرؽ كالرعػػػد كالمطػػر ، كرد فعػػل البحػػػر بالييػػاج كارتفػػاع كتالطػػػـ 

 ا مكاج .

                                                           

غطػػا  ، كمػػف الم ػػاز مطػػر طبػػق ا رض ، ك ػػراد طبػػق الػػبالد : قػػد غطاىػػا  طبػػق  ى(5) 
 .052ك مميا بكثرتو . ينظر  ساس البالغة لمزمخشر   ػ / 
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كال ممة مف " قبيل التػذييل ال ػار م ػرى المثػل، فقػد ذيػل الشػاعر كالمػو بعػد   
  (5)" .تماـ معناه ب ممة تحقق ما قبميا ك خرج ال ممة مخرج المثل السائر

كتقػػػػديـ ثػػػػائرات عمػػػػب كتائبػػػػو مػػػػف تقػػػػديـ الصػػػػفة عمػػػػب المكصػػػػكؼ ممػػػػا يفيػػػػد   
 يياج ال حالة الترتيب كاالستعداد.االختصاص بحالة الثكرة كال

ثـ رتب التصكير فس البيت التالس كما بعده عمػب مػا سػبق كػرد فعػل مػف البحػر 
التبعيػػة فػػس حػػق  سػػتعاراتعمػػب مػػا القػػاه مػػف ال ػػك كمػػا يثيػػره عميػػو، فيػػكالس اال

،  تشػػف عميػػو غػػارة إثػػر غػػارة ... ، كنازلتػػو البحػػر فيقػػكؿ: " نياػػت بمػػكج ...
مستيزئا بسيكلو تطاكلو مستبسال كتكاثبو،  ف تبعتػو حتػب اسػترد  يكشػو، ك رسػل 

 .تطمب ىدنة إليؾ سىذه الشم
كيتخمػػػل ذلػػػؾ طبػػػاؽ لطيػػػف يقػػػك  المعنػػػب كيؤكػػػد تصػػػكير المشػػػيد كقكلػػػو : "   

تراخيػػو كت اذبػػو طبػػاؽ ي سػػد منظػػر البحػػر كطػػكرا ت اذبػػو " فبػػيف  فطػػكرا تراخيػػو
حػػػػيف ييػػػػيج ب مكا ػػػػو بفعػػػػل التغيػػػػرات المناخيػػػػة إثػػػػر اشػػػػتداد العكاصػػػػف كنػػػػزكؿ 
ا مطػػار ثػػـ يبطػػس  فػػس حركتػػو عنػػدما ييػػد  المنػػاخ ثػػـ ال يمبػػث  ف ييػػيج مػػرة 

  خرى كىكذا .
 يكشػػو كنايػػة عػػف  ف  تعبت ػػو حتػػب اسػػترده  يكشػػو "  ممػػة اسػػتردكفػػس قكلػػو : "  

المكنيػة، حيػػث شػػبو عػػف برقػو كرعػػده كسػػيكلو بناىػا عمػػب االسػػتعارة تكقػف ال ػػك 
يػػو بشػػس  مػػف إلفػػس المعركػػة ثػػـ حػػذؼ المشػػبو بػػو كرمػػز ال ػػك بالمحػػارب الثػػائر 

لذا  ا  الطباؽ بػيف باديػو كغائبػو  ؛كالقرينة تخييمية( )استرد  يكشولكازمو كىك 
كباديػػو مػػف الػػذؿ غائبػػو" مناسػػبا لممعنػػب كمتممػػا لصػػكرة اسػػترداد  فػػس قكلػػو:"كعاد

ال يكش كىس تعنس صكرة  ك مشػيد االنسػحاب، كمػا يعتريػو مػف الشػعكر بالػذؿ 
باديو    ما ظير منو مف الذؿ مػ  غائبػو  كىػك مػا خفػس ممػا تكى فاسكالميانة 

عو ك نيؾ  تبتياف بو فمـ يستط ؛  ف البحر ) المحارب الند لو( كاف يحار اال

                                                           

 . 500ينظر بدي  القر ف البف  بس ا صب  :  (5)
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كػػل ىػػذا مبنػػس ، ك ك رسػػل الشػػمس تطمػػب ىدنػػة مػػف البحػػر ،قػػكاه حتػػب استسػػمـ لػػو
 .عمب االدعا  كالم از

المثػل ، يؤكػد بػو  كقكلػو : " كرب الحسػف تقاػس مطالبػو " تػذييل  ػار م ػرى   
ؿ البحر لطمب اليدنة بكساطة الشمس؛  نيا ربػة الحسػف كال مػاؿ إذ تكػكف ك قب

ك شعتيا كدفئيا بعػد ىػذا ال ػك المعػتـ ذ  البػرؽ  الكقت مشرقة باكئيافس ذلؾ 
 كالراعدات كالسيكؿ .

إلب ما كاف ثـ يختـ الشاعر المشيد بعكد ال ك صحكا ، كبالتالس عكد البحر   
عميػػو مػػف قبػػل ، فاسػػتعار لػػو عمػػب سػػبيل االسػػتعارة المكنيػػة الك ػػو الاػػاحؾ ؛ 

 ليعبر عف عكدتو إلب ىدكئو كركقانو مرة  خرى . 
كنػػػكر ؾ رقػػػراؽ  كمػػػاؤ ؾ شػػػاربو " الاػػػمير فػػػس شػػػاربو يعػػػكد إلػػػب نػػػكر كقكلػػػو : "  

البحػػػػر حيػػػػث ىػػػػك يخاطبػػػػو كيقصػػػػد  ف المػػػػا  متشػػػػرب بػػػػالنكر النعكػػػػاس  شػػػػعة 
ف النكر كالما  كصف يقاؿ لمما  ال لمنكر ، فتراه دمج بيالشمس عميو، كالرقراؽ 

 .بيذا التعبير كمو
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 فىق ماء البحر ومه حتتهتصىير الطبيعت مه  -5
 يقكؿ الشاعر :

 يرفـــــراي طيـــــري المـــــا   فوقـــــك طالبـــــا   -28

 غـــــــذا   فتعطيـــــــو الـــــــذي ىـــــــو طالبـــــــو  

   
 وتجـــري عمـــى ســـط  الميـــاه بـــواخر   -29

ــــل الســــيل تمشــــي أىاضــــبو    مــــواخر مث

   
 وتســــب  تحــــت المـــــا   فيــــك  عـــــوالم   -31

 كـــــ ن خمـــــيس الجـــــن ثـــــارت ســـــالىبو  

   
ــــــك كــــــون  آخــــــر  -31 ــــــاىنال ــــــل كونن  مث

ــــــو وعاز ــــــو   ــــــبي العمــــــر في ــــــيشي قري  يع

   
ـــــــة   -32 ه مطمئن ـــــــادي ـــــــذا أ بع ـــــــا ب ـــــــذا م  ب

 وغاباتــــــــــــــــو ممتــــــــــــــــدة وسباســــــــــــــــبو  

   
اضـــــــة اليـــــــام تحتيـــــــا -33  وأنجـــــــاده ني 

 غـــــوائر فييـــــا العشـــــبي خضـــــر  شـــــعائبو  

   
 كــــان بــــو الغمــــر  الســــحي   فضــــاؤه -34

 مشـــــــــــــــارقو مشـــــــــــــــيودة  ومغار ـــــــــــــــو  

   
ـــــــــل -35 ـــــــــو حـــــــــبيم مث ن  بني ـــــــــا وا   حبن

 وليســــــــت بنــــــــاتي المــــــــا   إال  كواعبــــــــو  

   
يم كمــــــــا -36 ــــــــازع أقــــــــواىم ضــــــــعيف   ين

ـــــــــــــو مـــــــــــــا بيننـــــــــــــا ويغالبـــــــــــــو    ينازعي

   
ـــــال -37 ـــــدىم ف ـــــوم عن  ســـــو  أ نيـــــم ال ن

ـــــــــو   ـــــــــا  مزعجـــــــــات غرائب ـــــــــرون منام  ي

   
ــــا -38 ــــامي خــــالق يم كم ــــنيم أحك  ســــرت بي

ي عـــــــــدل  مذاىبـــــــــو    ســـــــــرت بيننـــــــــا و  

   

بعػد  ف ىػد  ال ػك كاسػترد ركقانػو  يصف الشاعر فس ىذه ا بيات حػاؿ البحػر  
كرقػػراؽ مائػػو ، ف خػػذ فػػس تصػػكير الطبيعػػة مػػف فػػكؽ مائػػو كمػػف تحتػػو، فيػػا ىػػك 

ر  عمػػػػب سػػػػط  مياىػػػػو ، كت ػػػػغػػػػذا ه منػػػػوطيػػػػر المػػػػا  يرفػػػػرؼ فكقػػػػو ؛ ليسػػػػتمد 
مائو عكالـ تسب  فػس غمػر مائػو السػحيق، البكاخر كالمطر فس السيل ، كتحت 

ك نيػػا كػػكف  خػػر ممػػا حكتػػو مػػف العشػػب ذ  الشػػعائب الخاػػرا ، كبنػػات المػػا  
كينػػازع  كالككاعػب فيػو ، كليػػـ مػا يشػػبو البنػيف كي مػ  بيػػنيـ حػب كحػػب البشػر،

 قكاىـ اعيفيـ كما يتنازع الناس عمب ك و ا رض، لكنيـ ال نـك عندىـ ، فال 
 كما يرى الناس .يركف مناما مزع ا 

يكاصػػػػل الشػػػػاعر خطابػػػػو لمبحػػػػر عاراػػػػا حالػػػػو بعػػػػد ىػػػػدك  ال ػػػػك مػػػػف حكلػػػػو   
مائو باحثػا عػف الغػذا   كاستقرار  مكا و كصفا  مائو، في تيو الطير يرفرؼ فكؽ 



 نؼدية بالغية دراسة شيبوب خؾيل لؾشاعر البحر قصيدة

 (اخلامس ادجؾد - والثالثون الثاين العدد) البارود بإيتاى العربية الؾغة كؾية حولية

  ﴿0555﴾  

  

مف ا سماؾ كنحكىػا ممػا  لقػت بػو  مػكاج البحػر بعػد تػدافعيا السػابق ، فػال تػرد 
 .ذ كطاب ليا خائبة كتظفر منو بما ل

تعبيػػػر الشػػػاعر عػػػف ىػػػذا بعػػػض الخصػػػائص التركيبيػػػة ، فتقديمػػػو كتممػػػ  فػػػس   
( عمػػػب متعمقػػػو الخطػػػاب العائػػػدة عمػػػب البحػػػر )فكقػػػؾالظػػػرؼ ماػػػافا إلػػػب كػػػاؼ 

المفعكؿ المطمق ) طالبا غذا ه ( يفيػد التخصػيص    تخصػيص البحػر بطمػب 
يػر مكااػ  مػا   خػرى طالغذا  ال غيره؛  نو لما قاؿ : طير الما  ربما قصد ال

خاصة ك ف ال ك كاف ممطرا بغزارة، كا مكاج كانت ىائ ة تبعث ببعايا عمب 
مػػػدى بعيػػػد مػػػف الشػػػاطس  حػػػكؿ البحػػػر كتكػػػكف محممػػػة با سػػػماؾ كا صػػػناؼ 
البحريػػػػة التػػػػس يمكػػػػف  ف تمتقطيػػػػا الطيػػػػكر مػػػػف حػػػػكؿ البحػػػػر، فقكلػػػػو: ) فكقػػػػؾ( 

 نػػو فيػػو    ككفرتػػو ، كمػػاالغػػذا؛ إفػػادة كثػػرة تخصػػيص لمبحػػر مػػف دكف مػػا حكلػػو
إشارة  ياا إلب الت كيد عمب صفا  مػا  البحػر كرقتػو حتػب  ف الطيػكر تسػتطي  

 رؤية ا سماؾ كنحكىا ظاىرة مف فكقو فتختار منيا ما يحمك ليا لكثرتيا .
قػػاؿ )  كفػػس قكلػػو : " طالبػػا غػػذا  " ت كيػػد عمػػب ك ػػكد الغػػذا  ىػػذا بخػػالؼ لػػك  

 ـ الغذا   ك قمتو .يدؿ عمب انعدافباحثا ( مثال 
الغػذا  كتعػدد  صػنافو ممػا كفس تنكير ) غذا  ( ممػا يفيػد عمػـك كشػيكع  نػكاع   

 يصب فس حق البحر مف استحقاقو لكل ىذا الكصف بعظيـ الش ف كالفال .
كفس استخدامو السـ المكصكؿ فػس قكلػو : "فتعطيػو الػذ  ىػك طالبػو" مػا يفيػد   

 يػػػػػا كػػػػػاف بػػػػػو مػػػػػف شػػػػػتب ا صػػػػػناؼ العمػػػػػـك كالتعظػػػػػيـ ،    عمػػػػػـك مػػػػػا ي ػػػػػكد 
المطمكب مف دكف  ، كتعظيـ كتفخيـ ش ف البحر الذ  يستطي  استيفا المطمكب

 ش   ك ع ز .
 كم س  صمة المكصكؿ  ممة اسمية يفيد ثبكت ىذا كدكامو كالت كيد عميو .  
كبنا  التعبير فػس البيػت كمػو كمػا  تػب بعػده مػف  بيػات عمػب الفعػل الماػارع    

يفيد  نية الكصف كقت حديث الشاعر ، كاستمراره كذلؾ فػس المسػتقبل،     نػو 
يكػػكف حػػاؿ ىػػذا البحػػر ىكػػذا ، كىػػك يقصػػد البحػػر فػػس مدينػػة اإسػػكندرية دائمػػا 
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منػػذ القػػدـ  حيػػث كػػاف يسػػكف ، كىػػك بحػػر مشػػيكد لػػو بسػػحر منػػاظر ال مػػاؿ فيػػو
 إلب امف .

نيػػػػا  عمػػػػب سػػػػط  مياىػػػػو بكفػػػػس البيػػػػت التػػػػالس يصػػػػف البػػػػكاخر التػػػػس ت ػػػػر    
تشق عباب الما  بيسر كسيكلة، فشبييا فس ىذا بالمطر الذ  يمشس  (5)مكاخر

فين رؼ فيو بيسػر ، كيسػيل منػو إلػب ا كديػة المنخفاػة مػف حكلػو، فس السيل 
كذلػؾ  نػػو قػػاؿ فػس المشػػبو بػػو مثػل السػػيل تمشػػس  ىااػبو، كا ىااػػب  راد بيػػا 
ا ىااػػػيب، فحػػػذفت اليػػػا  ااػػػطرارا، ك" كا ىااػػػيب كاحػػػدىا ىاػػػاب ككاحػػػد 

ىاب، كىس  مبات القطر بعد القطر كتقكؿ  صابتيـ  ىاكبة مف "اليااب: 
عظيمػػة لاالمطػػر، كىاػػبتيـ السػػما      مطػػرتيـ، كالياػػبة : المطػػرة الدائمػػة، ك 

فا ىااػيب :  مػ  ال مػ ، كيقصػد بيػا ، (8) ".ة منػوالقطر، كقيل الدفعة الكاحد
، سيل فال تتعثر فيو ؛ لقكتيا عميػوالدفعات المتتالية مف المطر تسيل فس ال ىنا

كمػا ىػك الحػاؿ فػس السػفف المػكاخر التػس تشػق المػا  بصػدرىا فت ػر  فيػو بيسػػر 
 سيكلة الحركة فس ال ر  .مف دكف عقبات تعترايا ، كك و الشبو 

ككممػػػة  ىااػػػيب إذف فييػػػا تكريػػػة مرشػػػحة ؛ حيػػػث  صػػػب  ليػػػا معنيػػػاف  حػػػدىما 
الرابيػػػػة  ك ال بػػػػل المنبسػػػػط  قريػػػػب ظػػػػاىر غيػػػػر مػػػػراد كىػػػػك  مػػػػ  ىاػػػػبة كىػػػػك"

كامخػػر بعيػػد خفػػس ىػػك المػػراد كىػػك دفعػػات المطػػر ، كذكػػره لمسػػيل  (0) ".كنحػػكه
 .ئـ المعنب القريب لذا فيس مرشحةيال
 ىااػيب فييػػا معنػػب لطيػف  شػػار إليػػو الشػاعر مػػف طػػرؼ فػػس كممػػة لتكريػة كا  

خفس، كىك الربط بيف منظر السفينة كاليابة التس ىس الرابية  ك ما انبسط مف 
                                                           

مكاخر :  م  ماخرة كصف لمسفينة ، يقاؿ مخػرت السػفينة المػا  شػقتو يصػدرىا ك ػرت  (5)
كقيػل : اسػتقبمت الػري  فػس  ريتيػا كفػس التنزيػل العزيػز : " كتػرى كقيل يككف م  صػكت، 

[ يعنػس  ػكار  . ينظػر لسػاف العػرب ، مخػر  58 يػة :  الفمؾ فيو مػكاخر "   سػكرة فػاطر
 . 2508/  0 ػ 
 . 2055،  2055/  0ينظر لساف العرب ، ىاب  ػ (8) 
 2055،  2055/  0نظر السابق ، ىاب  ػ ي (0)
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مػاؿ كسػط الصػحرا ، كتمػؾ عمػب ر ال باؿ فس ارتفاعيا كانبساطيا ، فيذه عمب ال
الما  فس البحر السػيما ك ف كثػرة العػدد داخمػة فػس المشػيد لػذا كردت كػل منيمػا 
بصػػيغة منتيػػػب ال مػػكع، فػػػالبكاخر عمػػب كزف مفاعػػػل ، كا ىااػػيب عمػػػب كزف 
 فاعيػػل، كقػػد تػػـ كػػل ىػػذا عػػف طريػػق لفػػع التكريػػة ، فػػكرد  شػػد إي ػػازا ك كثػػر دقػػة 

 فس التعبير عف ذلؾ .
، كلطفاكرية بك و عاـ عدىا " بعض عمما  البالغة  كثر فنكف القكؿ دقة كالت  

كلػػيس  نفػػ  منيػػا كال  عػػكف عمػػب تعػػاطس ت كيػػل المشػػتبيات مػػف كػػالـ هللا ككػػالـ 
ىػػػػ( 505)كقػػد تحػػدث ابػػف ح ػػة الحمػػك   (5) ككػػالـ الصػػحابة ." –   -نبيػػو 

كريػػة مػػف  غمػػب فنػػكف ا دب ك عالىػػا رتبػػة تعػػف بالغػػة التكريػػة فقػػاؿ : " فػػإف ال
كمػا  بػرز شمسػيا مػف غيػـك النقػد إال كػل اػامر كسحرىا ينفث فس القمكب ... 

  (8) ميزكؿ."
بػػػيف بػػػكاخر  غيػػػر التػػػاـ (0)كمػػػا  نػػػو  تػػػب فػػػس ذات الصػػػكرة بال نػػػاس الالحػػػق  

مػف دكف كمكاخر ، لكنو كػاف ممػا اسػتدعاه المعنػب ككظفػو الشػاعر فػس السػياؽ 
تكمػػػف ؛ ذلػػػؾ  ف مػػػكاخر كصػػػف بمنزلػػػة القيػػػد فػػػس المشػػػبو لبيػػػاف حػػػاؿ  قسػػر  ك

 البكاخر إذ " المخر فس ا صل : الشق كيقاؿ : مخػرت السػفينة المػا     شػقتو
كىػك الكصػف المطمػكب لبيػاف ال يػة ال امعػة بػيف المشػبو  (2) بصدرىا ك ػرت."

 كالمشبو بو كىك يسر الحركة م  قكتيا كقدرتيا عمب الشق كال ر  . 
 ف كظفػػو الشػػاعر فػػس إيقػػاع كنغػػـ كممػػا  اػػاؼ حسػػنا كطرافػػة ليػػذا ال نػػاس   

فػػػس مكاػػػ  العػػػركض نيايػػػة البيػػػت ، حيػػػث  ػػػا ت الكممػػػة ا كلػػػب ) بػػػكاخر( 

                                                           

 . 55عمـ البدي  ، د محمكد  حمد حسف المراغس :  –العربية فس البالغة  (5)
 . 25/ 8خزانة ا دب البف ح ة الحمك  ،  ػ (8) 
ىػك  ف يكػكف الحرفػاف المػػذاف كقػ  بينيمػا االخػتالؼ غيػػر متقػاربيف عمػب المخػرج. ينظػػر  (0)

 . 855الفنكف البيانية كالبديعية بيف النظرية كالتطبيق ، د حسف البندار  : 
 . 2508/  0لساف العرب ، مخر   ػ (2) 
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يقػاع كالحركػة بالكممػة مكا  السككف كالكقف فيو ثـ اسػتئناؼ اإالشطر ا كؿ 
 ( فس بداية حشك الشطر الثانس .الثانية )مكاخر

لمػػا انتيػػب ممػػا  راد مػػف كصػػف مػػا فػػكؽ مػػا  البحػػر انتقػػل غمػػب كصػػف مػػا  ثػػـ
 تحت مائو معتمدا عمب الصكرة التشبييية كذلؾ ، يقكؿ : 

 وتســــب  تحــــت المـــــا   فيــــك  عـــــوالم   -31

 كـــــ ن خمـــــيس الجـــــن ثـــــارت ســـــالىبو  

   
ــــــا -31 ــــــل كونن ــــــك كــــــون  آخــــــر مث  ىنال

ــــــو وعاز ــــــو   ــــــبي العمــــــر في ــــــيشي قري  يع

   
كنػػػب عػػػف المخمكقػػػات ك صػػػناؼ الكائنػػػات التػػػس تسػػػكف  ػػػكؼ البحػػػر بػػػالعكالـ   

 م  عالـ كىك كل ما حكاه بطف الفمؾ كشػمل صػنفا مػف  صػناؼ الخمػق كعػالـ 
تعػػػدد  صػػػناؼ المخمكقػػػات تحػػػت مػػػا  النبػػػات كعػػػالـ الحيػػػكاف كغيرىمػػػا ، يقصػػػد 

ل ػػف ال ػػف ثػػارت سػػالىبو ، كالتقػػدير ك نيػػا خمػػيس ا البحػػر، ثػػـ شػػبييا بخمػػيس
كالسػػالىب  صػػميا السػػالىبة:  مػػ  سػػميب كىػػك  (5)... كالخمػػيس يعنػػس ال ػػيش

:"  ك الطكيػل مػف الخيػل كالنػاس، كيقػاؿ  الطكيل عامة ،  ك الطكيل مف الر اؿ
  (8)كطاؿ كطالت عظامو " فرس سميب كسميبة لمذكر إذا عظـ

شبو عكالـ المخمكقػات المتعػددة ب ػيش ال ػف ذ  ا  سػاـ العظيمػة الطػكاؿ ،   
 كقد ىا ت  فراده كانتشرت فس كل مكاف كتتحرؾ فس كل االت اىات.

، كلكنػو لمػا كصكرة المشبو بو ) يش ال ف( غيػر معركفػة، كلػـ يشػاىدىا  حػد  
 راد  ف يصكر لطف المخمكقػات ككثرتيػا فػس قػاع البحػر كىػس تسػب  فػس سػرعة 

اسػػتمم   ،كخفػػة كتظيػػر كتختفػػس عمػػب نحػػك خػػاص كفييػػا المػػ لكؼ كغيرالمػػ لكؼ
 ف يشػػبييا بمػػا ىػػك غيػػر مػػ لكؼ كظػػاىر فيػػو صػػفة المطػػف كالتخفػػس مػػ  سػػرعة 

كاسػػتخدـ فػػس  الحركػػة ممػػا يثيػػر الع ػػب، فػػالتمس لػػذلؾ شػػبيا مػػف  ػػيش ال ػػف،

                                                           

الخميس : ال يش، كقيػل: ال ػيش ال ػرار ، كقيػل : ال ػيش الخشػف ، كسػمس بػذلؾ  نػو  (5)
خمس فرؽ : المقدمة كالقمػب كالميمنػة كالميسػرة كالسػاقة ،  ال تػرى إلػب قػكؿ الشػاعر : قػد 

/  8 ػػ يارب ال يش الخميس ا زكرا ..... ف عمو صفة ، ينظر لساف العرب ، خمػس 
5802. 

 . 8550/  0لساف العرب، سميب  ػ  (8)
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المقصػػكد كقكلػػو : تعبيػػره مػػف الكممػػات مػػا يػػكحس بمػػا  راد، كيشػػير إلػػب الغػػرض 
فاال عف ال ف المنسكب إلييا كػل  ،سالىبو  ،ثارت  ،خميس بدال مف  يش 

 ىذا .
عمػػػب ( 855)ت كصػػػكرة المشػػػبو بػػػو ىنػػػا تػػػذكرنا بػػػرد  بػػػس عبيػػػدة بػػػف المثنػػػب   

عف قكلو تعػالب : " طمعيػا ك نػو الر ل الذ  س لو فس م مس الفال بف الربي  
نمػػػا يقػػػ  الكعػػػد  00 :رؤس الشػػػياطيف "   سػػػكرة الصػػػافات  يػػػة [ حيػػػث قػػػاؿ : كا 

كاإيعاد بما قد عػرؼ مثمػو، كىػذا لػـ يعػرؼ، فػرد عميػو  بػك عبيػدة قػاؿ : قمػت : 
 إنما كمـ هللا تعالب العرب عمب قدر كالميـ ،  ما سمعت قكؿ امر   القيس : 

 ومسنونة زرق ك نياب أغوال ...اجعي أيقتمني والمشرفي مض
 كىػػػـ لػػػـ يػػػركا الغػػػكؿ قػػػط ، كلكػػػنيـ لمػػػا كػػػاف  مػػػر الغػػػكؿ ييػػػكليـ  كعػػػدكا بػػػو.  

 . (5)فاستحسف الفال ذلؾ كاستحسنو السائل
قػاع البحػر كمػا يك ػد فػس  ثـ يشير باسـ اإشػارة لمبعيػد " ىنالػؾ " إلػب مػا فػس  

 عماقو مقررا  نيـ يمثمػكف ككنػا  خػر تحػت المػا  كمثػل ككننػا البػر  عمػب غػرار 
ثـ  خذ يعدد [  05إال  مـ  مثالكـ "   سكرة ا نعاـ  ية : إف ىـ قكلو تعالب : " 

كنايػػة عػػف  (8)قريػػب العمػػر كعازبػػو  ك ػػو الشػػبو بػػيف الكػػكنيف ككػػل منيمػػا يعػػيش
 كناية عف الحس كالميت . صغير السف ككبيره  ك

كمف  ك و الشػبو  نػو لػو  بعػاد كصػفيا ب نيػا مطمئنػة إشػارة إلػب صػكف البحػر   
ليا كفيو خارة ك عشاب ممتدة كالغابات، ك رض بعيدة غير م ىكلػة كالمفػازة ، 
كفيػو  ن ػػاد ليػػا ىامػات مرتفعػػات يتخمميػػا العشػب ا خاػػر ذك الشػػعائب ، كىػػك 

السػػػحيق لػػػو مشػػػارؽ كمغػػػارب كقػػػد تخمػػػل تمػػػؾ  حػػػت المػػػا  كالفاػػػا يبػػػدك مػػػف ت
قريػػػب العمػػػر ؽ المطيػػػف غيػػػر المتكمػػػف كمثػػػل مػػػا بػػػيف اا كصػػػاؼ بعػػػض الطبػػػ

                                                           

 .00ينظر دراسات بالغية فس القر ف كالحديث ، د عبد الفتاح الشيف : (5) 
 .8580/ 2عازب : مف عزب غاب كبعد . ينظر المساف ، عزب  ػ  (8)
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كعازبػػػػو، كبػػػػيف مشػػػػارؽ كمغػػػػارب ، كتممػػػػ  اػػػػدية الطبػػػػاؽ  ياػػػػا بػػػػيف غاباتػػػػو 
 .(5)كسباسبو

بكصػف  خػر عػف طريػق التشػبيو كػذلؾ عمػب ك ػكد ثـ يعكد ليؤكد مػرة  خػرى   
الشبو بيف عػالـ البحػر كعػالـ البشػر، ف عػل لػو بنػيف كبنػات يسػر  بيػنيـ الحػب 
كمػػا يسػػر  بػػيف بنػػس البشػػر، كفػػس ىػػذا حسػػف تخمػػص منػػو كتمييػػد لمحػػديث عػػف 

عمػب مػا سػي تس ه فػس حبػو اكمػا يمقػنفسو كمشاعره الخاصة كبثػو لمبحػر  شػ انو 
 فس القط  التالس .

نا ( الفاعميف فس قكلػو ككننػا ، حػبيـ  يامف نفسو باستخداـ امير )لذا تراه   
مثل حبنا ، كما ينازعو ما بيننػا ، سػرت بيػنيـ  حكػاـ خػالقيـ كمػا سػرت بيننػا ، 
كبػػرز حسػػف تخمصػػو كااػػحا مػػف خػػالؿ الػػربط بػػيف مػػا سػػبق كمػػا سػػي تس ذكػػره 

 بامير الفاعميف الذ  يشممو كذلؾ . 
 كنعكد لمتشبيو حيث يقكؿ :    

ـــــــــا -35 ـــــــــل حبن ـــــــــو حـــــــــبيم مث ن  بني  وا 

 وليســــــــت بنــــــــاتي المــــــــا   إال  كواعبــــــــو  

   
يم كمــــــــا -36 ــــــــازع أقــــــــواىم ضــــــــعيف   ين

ـــــــــــــو مـــــــــــــا بيننـــــــــــــا ويغالبـــــــــــــو    ينازعي

   
ـــــال -37 ـــــدىم ف ـــــوم عن  ســـــو  أ نيـــــم ال ن

ـــــــــو   ـــــــــا  مزعجـــــــــات غرائب ـــــــــرون منام  ي

   
ــــا -38 ــــامي خــــالق يم كم ــــنيم أحك  ســــرت بي

ي عـــــــــدل  مذاىبـــــــــوســـــــــرت     بيننـــــــــا و  

   
فيػو صػنفس الػذكر مػنيـ  يشبو حب بنػس البحػر بحػب بنػس البشػر فػس  ف كػال   

 كا نثب، كي ك  بعايـ إلب بعض كيتآلفكف فيما بينيـ .
 تب بو عف طريق القصر، كىك تشبيو بنات المػا   كيعطف عميو تشبييا  خر  

بالككاعػػب، كيقصػػد ببنػػات المػػا  مػػا يطمػػق عميػػو النػػاس عػػرائس البحػػر، شػػبييا 

                                                           

السباسػػػػب :  مػػػػ  سبسػػػػب كىػػػػك القفػػػػر كالمفػػػػازة ،  ك ا رض المسػػػػتكية البعيػػػػدة ، كقيػػػػل  (5)
ا رض البعيػػدة سػػكا  مسػػتكية  ك غيػػر غيػػر مسػػتكية ، كغميظػػة  ك غيػػر غميظػػة ، ال مػػا  
/ 0بيػػػا كال  نػػػيس كمنػػػو قيػػػل لألباطيػػػل : الترىػػػات البسػػػابس ، لسػػػاف العػػػرب، سبسػػػب  ػػػػ 
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فػػس ككنيػػا تبػػدك فػػس شػػكل كاحػػد ك عمػػار كاحػػدة كالفتيػػات النكاىػػد ،  (5)بالككاعػػب
كىػػس صػػكرة متخيمػػة مػػف ا سػػاطير الخياليػػة التػػس تقػػكؿ  ف حكريػػة البحػػر ال ػػز  

يػػػا يشػػػبو البشػػػر ، كال ػػػز  السػػػفمس يشػػػبو السػػػمؾ ، ك اػػػاؼ الككاعػػػب العمػػػك  من
لمامير الرا   إلب البحر لياػيف إلػب البحػر مزيػدا مػف ال مػاؿ كالسػحر بيػذه 

 الصكرة الطريفة .
لتخصيص البحر بيا مػف دكف غيػره ، كحيػث  كقد  تب بيا عف طريق القصر  

نكرىػػا  تػػب بالقصػػر كانػػت بنػػات المػػا  غيػػر حقيقيػػة كيشػػؾ فييػػا المخاطػػب كقػػد ي
 :ىػػ( 255ال ر ػانس )ت نا ، يقكؿ اإماـ عبد القػاىر ثعف طريق النفس كاالست

، فيكػكف ا إال كػذا" ك "إف ىػك إال كػذا"ما ىذنحك: "" ك ما الخبر بالنفس كاإثبات 
كيشػػؾ فيػػو، فػػإذا قمػػت مػػا ىػػك إال مصػػيب  ك مػػا ىػػك إال لألمػػر ينكػػره المخاطػػب 

ذا ر يت شخصا مف  مخطس  ، قمتو لمف يدف   ف يككف ا مر عمب ما قمت ، كا 
بعيػد فقمػت : مػػا ىػك إال زيػد، لػػـ يقمػو إال كصػػاحبؾ يتػكىـ  نػو لػػيس بزيػد ، ك نػػو 

  (8)إنساف  خر ، كي د فس اإنكار  ف يككف زيدا "
، طػػػار مشػػػابية بنػػػس البحػػػر لبنػػػس البشػػػرثػػػـ يعقػػػد صػػػكرة تشػػػبييية  خػػػرى فػػػس إ  

فيشػػبو منازعػػة القػػك  مػػنيـ لماػػعيف كػػ ف ي كػػل السػػمؾ الكبيػػر الصػػغير كيغمػػب 
ذك ال ػػـر الكبيػػر عمػػب صػػغير الح ػػـ الاػػعيف ، يشػػبييا بمنازعػػة بنػػس البشػػر 

 كمغالبتو مف دكف ك و حق .لبعايـ البعض كسمب القك  لحق الاعيف 
س البحػر نس مف تمؾ المشابية العامة بيف بنس البحر كبنس البشػر  ف بنػثكيست  

ال نػكـ عنػدىـ ممػا يترتػب عميػو  نيػػـ ال يػركف منامػا مزع ػا كحممػا غريبػا يػػؤرؽ 
 عمييـ .

 

                                                           

الفتػػاة  ك المػػر ة حػػيف يبػػدك ثػػدييا لمنيػػكد ، لسػػاف العػػرب ، الككاعػػب :  مػػ  كاعػػب كىػػس  (5)
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ىػػػذا المقطػػػ  بالت كيػػػد عمػػػب تمػػػؾ المشػػػابية ب نيػػػا مػػػف قسػػػمة هللا تعػػػالب  كيخػػػتـ  
كقػػد سػػرت بيػػنيـ كمػػا سػػرت بػػيف بنػػس البشػػر، فتػػراه  ـالخػػالق  ف تكػػكف ىكػػذا فػػيي

 الخػػالق يػػث شػػبو سػػرياف  حكػػاـ هللا تعػػالباسػػتخدـ التشػػبيو فػػس الختػػاـ كػػذلؾ ح
بسرياف  حكامو تعالب كقسمتو بيف بنس البشر، كذيمو بقكلو : " كهللا عدؿ بينيـ 

ب فيمػػا مذاىبػػو "؛ لمت كيػػد عمػػب ك ػػكد عػػدؿ هللا تعػػالب فػػس كػػل مكػػاف كزمػػاف حتػػ
  ار م رى المثل.  تحت البحر، كىك تذييل
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 يىمه وليله بالقرب مه البحروفسيت الشاعر يف  -6
 ويــــوم قصـــــير الحـــــزن  فيـــــو طويمـــــو -39

ـــــــــــو   ـــــــــــي ي ســـــــــــو ويحار  ـــــــــــازع قمب  ين

   
 مشــــــيتي وأشـــــــجاني كثيــــــر  قميميـــــــا -41

 بقر ـــــــــك  اســـــــــتجمي الســـــــــنى وأراقبـــــــــو  

   
 ومـــن فـــوق رأســـي الالنيايـــة تنحنـــي -41

ــــــر  عجائبــــــو    عمــــــى مثميــــــا والكــــــون غي

   
ـــــــدان أنـــــــور الجمـــــــال ضـــــــحوكة   -42  ت مي

ـــــــاص  ترامـــــــت جوانبـــــــو   ـــــــى أيفيـــــــ   ق  إل

   
 تصـــــــــافحتا فيـــــــــو فيمـــــــــل وجيـــــــــوي  -43

 يســــــب  مـــــــن ت يمـــــــي عميـــــــو مواىبـــــــو  

   
ــــا عــــالم األرض  صــــافحت -44 ــــ ن بقاي  ك

 بـــــــو عالمـــــــا  بـــــــالروح تعمـــــــو مراتبـــــــو  

   
ــــــلي البيــــــيمي ف ظممــــــت -45  وأدركنــــــي المي

ــــــو    مياىــــــك حتــــــى أعجــــــم  المــــــا   عار 

   
ـــي الجـــو النجـــوم   -46  روانيـــا  ف بصـــرتي ف

ـــــــــو    وىـــــــــن طـــــــــويالتي الشـــــــــعاع ثواقب

   
 موليــــــة  شــــــطر الســــــما   وجوىيــــــا -47

 تكــــــــــــاد تــــــــــــداني ر  يــــــــــــا وتقار ـــــــــــــو  

   
ـــــــاه وكميـــــــا -48 ـــــــوق المي  وألحاظييـــــــا ف

 رواجــــــــف قمــــــــب  صــــــــامتات  رواىبــــــــو  

   
 تمم يــــتي مــــن ىــــذي المنــــاظر  ليمتــــي -49

 إلـــــى أن دعـــــا نـــــاعي الظـــــالم  وناعبـــــو  

   
ــــــد الح  -51 ــــــاظري فعــــــدتي وق ــــــا ي لن  الفن

 وأصـــــدقيو فـــــي العـــــين مـــــا ىـــــو كاذبـــــو  

   
 رأيــــتي بعــــين الــــنفس عمــــري وحالــــو -51

ــــــــــات  مراكبــــــــــو   ــــــــــي ضــــــــــيف  مقمع ن  وا 

   
ــــي فــــي الكــــون العظــــيم إضــــافة   -52  وأن

ت أمــــــــــامي م دبــــــــــو   ــــــــــد  ن مي  إليــــــــــو وا 

   
ـــــرد   -53 ـــــين ال شـــــك مف ـــــد الح  ـــــي بع  وأن

 عــــن الكــــون والنســــياني تزجــــى ركائبــــو  

   
 وتســممني األرضي الخــؤوني إلــى الفنــا -54

ـــــــا كاســـــــبو   ـــــــل  مـــــــا أن ـــــــو ك ـــــــد  في  أل فق

   
 واحــــــــرمي حتــــــــى نظــــــــرة  وابتســــــــامة   -55

ـــــــو    لوجـــــــو الفضـــــــا   الباســـــــمات كواكب

   
 فناديـــــــتي ر ـــــــي ضـــــــارعا  مترحمـــــــا   -56

 وأ صــــــــب  جفنــــــــي ىاميــــــــات  ســــــــحائبو  

   

يتحػػدث الشػػاعر فػػس ىػػذه ا بيػػات عػػف  حػػد  يامػػو التػػس يقاػػييا بػػالقرب مػػف    
كعادتو ، يمقس إليو بنفسيتو كيبكح لو بمشاعره كيبػث إليػو شػككاه، فيصػف البحر 

ف كػػػاف زمػػػف الحػػػزف فيػػػو قصػػػير ، إال  نػػػو يشػػػعر ب نػػػو طكيػػػل، ىػػػذا اليػػػكـ ب نػػػو كا 
كيػػتمكف اليػػ س فيػػو مػػف قمبػػو، كيمشػػس ب انػػب البحػػر يمػػتمس مػػف  مػػاؿ ا فػػق 
حكلو مددا يحاكؿ التخمص مف  ش انو بو حتب يدركػو الميػل كتظمػـ ميػاه البحػر 

ح بػو عمػا يمقػاه مػف  سػب فػإذا بػالظالـ قػد كيمتمس مف شعاع الن كـ اػك ا يػرك  
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يمػكح عمػره باالنقاػا  ،  اػيفا فػس الحيػاة نفسػو اشتد ف خذ يشعر بالفنا ، كيرى 
 كيطك  ذكره النسياف ، فنادى ربو اارعا لو مسترحما إياه، باكيا مف خشيتو .

لكصػػػف  بغػػػرض تقريػػر حالػػػو مػػ  البحػػػر  ا سػػمكب الخبػػػر   اسػػتخدـ الشػػػاعر  
يبػث  حيف ينتابو ا سب كالحػزف يػذىب إليػوشس  مف عادتو م  البحر كىك  نو 

، كيسػر  عػف نفسػو بمظػاىر الطبيعػة مػػف حكلػو، كمػف ذلػؾ يػكـ قػد شػػعر شػككاه
الطبػاؽ لمتعبيػر عػف ذلػؾ فيو بالحزف الشػديد، كطػاؿ عميػو الشػعكر بػو فاسػتخدـ 

فقاؿ : " كيكـ قصير الحزف  فيػو طكيمػو " فاتخػذ مػف الطبػاؽ سػبيال لمتعبيػر عػف 
ف كػاف لػو  فيػو، فػاليكـطكال فاؽ الزمف الػذ  حصػل شعكره بطكؿ الحزف معو  كا 

عدد مف السػاعات إال  نيػا تعػد قصػيرة ؛ لمحػدكديتيا كانقاػا  اليػـك بانقاػائيا 
لكػػف الحػػزف لػػـ يػػنقض معيػػا بعػػد فػػالحزف قصػػير فػػس ارتباطػػو بػػزمف اليػػكـ لكنػػو 
طكيػػل فػػس شػػعكر الشػػاعر ، كليػػذا قػػاؿ : " فيػػو " كك نػػو قػػاؿ قصػػير الحػػزف فيػػو 

، كيكـ م ركر برب ال  مقدرة    كرب يكـ .طكيمو عمس 
؛  نػػو " ا سػػاليب اإنشػػائية غيػػر الطمبيػػة كرب مػػف ا لفػػات التػػس تسػػتخدـ فػػس  

فػػػس نفػػػس يػػػؤد  معنػػػب التكثيػػػر  ك التقميػػػل  ككػػػل منيمػػػا معنػػػب إنشػػػائس،  نػػػو 
كىػػك ىنػػا يفيػػد  (5)المػػتكمـ كلػػيس لػػو ك ػػكد فػػس التػػاريق يحتمػػل الصػػدؽ كالكػػذب."

عر عػػف البحػػر كتعمقػػو بػػو كل كئػػو إليػػو التكثيػػر الػػذ  يتناسػػب مػػ  حػػديث الشػػا
 الدائـ كمما ااؽ بو الحاؿ . 

كىػس كنايػة : " ينازع قمبس ي سو كيحاربو " كناية عف تمكف الحػزف منػو، كقكلو  
إذ  نيمػػػػا فعمػػػػيف ، مبنيػػػػة عمػػػػب الم ػػػػاز باالسػػػػتعارة التبعيػػػػة فػػػػس ينػػػػازع كيحػػػػارب

عمػػػػب  مػػػػب ، كىػػػػذا لػػػػيس حاصػػػػالمنسػػػػكبيف فػػػػس كقكعيمػػػػا مػػػػف اليػػػػ س عمػػػػب الق
نمػػػػا شػػػػبو تكػػػػرار شػػػػعكر القمػػػػب باليػػػػ س مػػػػف زكاؿ الحػػػػزف بالمنازعػػػػة الحقيقػػػػة ، كا 

كالمحاربػػة ب ػػػام  محاكلػػػة الػػتمكف كالتغمػػػب فػػػس كػػػل، ثػػـ حػػػذؼ المشػػػبو كادعػػػب 
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دخكؿ المشبو فس  نس المشبو بو ، كاستعير المشبو بو لممشبو ، ثـ اشتق مػف 
سػػػػبيل االسػػػػتعارة  المنازعػػػػة كالمحاربػػػػة بػػػػالمعنب السػػػػابق ينػػػػازع كيحػػػػارب عمػػػػب

 التصريحية التبعية .
 ىذا باإاافة إلب المناسبة كالتالـؤ فس مراعاة النظير بينيما .  
ثػػـ يعػػاكد اسػػتخداـ الطبػػاؽ مػػرة  خػػرى فػػس البيػػت التػػالس فػػس قكلػػو :" ك شػػ انس   

 خػػر،  عمػب عكػػس مػػا يبػدك كلكػػف بتعبيػػر كثيػر  قميميػػا " لمت كيػػد عمػب شػػدة حزنػػو
ف كانػػت بػػدت قميمػػة فػػس الػػزمف الظػػاىرة فيػػو إال  نيػػا ف شػػ انو المصػػاحبة  لػػو كا 

مس  كثيػػرة عميػػو فػػس تحمميػػا ، كليػػذا كانػػت عمػػة مشػػيو بػػالقرب مػػف البحػػر يسػػت
كيراقػػب الاػػك  فػػس السػػما  مػػف فكقػػو لعمػػو يسػػير فينسػػب  شػػ انو كلػػك لػػػبعض 

 الكقت .
 ػػد عمػػب مثميػػا. " كال يك  قكلػػو : " كمػػف فػػكؽ ر سػػس الالنيايػػة تنحنػػسثػػـ يػػ تس   

نما ىك ت سػيد لمػا يػراه ا  شس  م سد يسمب الالنياية حتب ينحنس عمب مثمو ، ك 
فس مخيمتو عمػب طريقػة الشػعرا  الركمانسػييف فػس العصػر الحػديث، كىػك تعبيػر 
ػػػر   فيػػػو مبالغػػػة لػػػذا  راد  ف ي عميػػػا مقبكلػػػة فػػػالتمس ليػػػا عمػػػة بقكلػػػو: " كالكػػػكف غ 

 ا .ع ائبو"     نيا مف ع ائب الككف فال تستغربني
رى كىك يقصد بالالنياية التس فكؽ ر سو الكناية عف  طراؼ السما  التس ال ي ػ  

ليا حدكد فك نيا ممتدة إلب ما ال نياية ، كمثميا ىس ال يات المتقابمة مػف ىػذه 
ا طراؼ ، كربما يقصد بمثميا حدكد البحر حيث تبدك لمر ى العيف  ف ال نياية 

عمػػػب مثميػػا "    تنحنػػػس  طػػػراؼ  تنحنػػسليػػا ىػػػس  ياػػا ، كيؤيػػػد ىػػذا قكلػػػو : " 
 طػػراؼ البحػػر فيبػػدك كػػل منيمػػا ال نيايػػة لػػو، كىػػك بيػػذا يكػػكف قػػد السػػما  عمػػب 

دمػػػج بػػػيف السػػػما  كالبحػػػر فػػػس المشػػػيد ممػػػا اسػػػتدعب الػػػدمج بينيمػػػا  ياػػػا فػػػس 
 التعبير فقاؿ : 

ـــــــدان أنـــــــور الجمـــــــال ضـــــــحوكة   -42  ت مي

ـــــــاص  ترامـــــــت جوانبـــــــو   ـــــــى أيفيـــــــ   ق  إل

   
 تصـــــــــافحتا فيـــــــــو فيمـــــــــل وجيـــــــــوي  -43

 يســــــب  مـــــــن ت يمـــــــي عميـــــــو مواىبـــــــو  
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كامير المثنب فػس تمػداف ير ػ  إلػب الالنيايػة كمثميػا عمػب التفسػير السػابق،   
 ككذا فس تصافحتا، كالامير فس ) فيو ، كىمل ك يو ( ير    إلب ا فق.

المد  طراؼ البحر ب شبو ما يترا ى لمبصر مف تالقس  طراؼ السما  م  فتراه  
ككصل ا شيا  ببعايا ب ام  االتصػاؿ كاالرتبػاط فػس كػل ، ثػـ حػذؼ المشػبو 

 ، كىذا فس لفظة تمداف فيس استعارة تصريحية تبعية .
 مػاؿ اػك  السػما  كاػك  مػا  البحػر ثـ ماذا تمداف ؟  نػكار ال مػاؿ يقصػد   

المنعكس عميو لػكف السػما  كاػك ىا، فػ نكار ال مػاؿ كنايػة عػف ذلػؾ     نيمػا 
ما اتصال  ايف  مػاؿ كػل منيمػا إلػب امخػر، كعبػر عنػو بػالنكر؛  نػو كػاف ك

فػػس فتػػرة النيػػار بػػدليل مػػا  تػػب فػػس ا بيػػات التاليػػة مػػف قكلػػو : "ك دركنػػس الميػػل  
ـ  ف ظممت احككة " كىس حاؿ مف  نكار المعنب بقكلو: " (5)مياىؾ" ثـ تمـ البيي

ال مػػػاؿ باإنسػػػاف ثػػػـ حػػػذؼ ، كفييػػػا اسػػػتعارة مكنيػػػة، حيػػػث شػػػبو  نػػػكار ال مػػػاؿ
المشبو بو كرمز إليو بشس  مف لكازمو كىك الاػحؾ، كاػحككة صػيغة مبالغػة 
مػػف الاػػحؾ عمػػب كزف فعػػكؿ بإاػػافة تػػا  الت نيػػث إليػػو، لتصػػكير مػػدى انتشػػار 

ممئيمػػػا ا فػػػق بيػػػذا ال مػػػاؿ ا نػػػكار كال مػػػاؿ مػػػف  يػػػة السػػػما  كالبحػػػر معػػػا ك 
 .كالنكر
 لب   ف ق  قاص  ترامت  كانبو " .كىذا معنب قكلو : " احككة إ  
فيمل ا فػق  فقثـ يستتب  المشيد بتصكير السما  كالبحر كقد تصافحا فس ا   

االسػػتعارة التبعيػػة فػػس تصػػافحتا مسػػتعارا ك يػػو فرحػػا بيمػػا ، كذلػػؾ عػػف طريػػق 
 ال عمييما . ط فق مالتالقس  طرافيما كىمل ك يو مستعارا إشراؽ 

سػػتثير التع ػػب لكػػل مػػف كيخػػتـ البيػػت بتعبيػػر يكنػػب بػػو عػػف  ف ىػػذا المشػػيد ي  
يػػراه ، ىػػذا حيػػث قػػاؿ : " يسػػب  مػػف ت يمػػس عميػػو مكاىبػػو " فالتسػػبي  ىنػػا مكطنػػو 

                                                           

مبالغػػة فػػس قكلػػو التتمػػيـ ىػػك :  ف يػػؤتب فػػس كػػالـ ال يػػكىـ خػػالؼ المقصػػكد بفاػػمة كال (5)
[ كتقميػل المػدة فػس قكلػو  5تعالب : " كيطعمكف الطعاـ عمػب حبػو "   سػكرة اإنسػاف  يػة: 
[ ينظػػر الحاشػية عمػػب  5تعػالب : " سػػبحاف الػذ   سػػرى بعبػده لػػيال "   سػكرة اإسػػرا   يػة 

 . 050المطكؿ شرح تمخيص مفتاح العمـك لتفتازانس : 
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ممف كانػت لديػو بل  ،التع ب، كقد بالغ فس التعبير عنو ب نو ال يت تب  ى  حد
يػو كتيمػب عميػو المكاىػب بل تتعدد مكاىبو فػس التعػرؼ عم ،مكىبة تذكؽ ال ماؿ

 فيركييا كيخصبيا . فيو كما ييمس المطر عمب ا رض
فػػػس مكاػػػ  القافيػػػة لممػػػرة الثانيػػػة حيػػػث كردت فػػػس  وتكػػػررت لفظػػػة مكاىبػػػ كقػػػد  

، إال (5)البيت الثانس مف القصيدة ، كتكرار القافية يعد عيبا فييػا يسػمب اإيطػا 
يخر ػػكف الشػػاعر مػػف دائػػرة ىػػذا العيػػب إذا تكػػررت القافيػػة بعػػد   ف العركاػػييف

مػػػركر سػػػبعة  بيػػػات ، فػػػال يعػػػد عيبػػػا حينئػػػذ، كىػػػا ىػػػك قػػػد فعػػػل شػػػاعرنا بػػػل إنػػػو 
 تخطب السبعة بكثير حيث كررىا بعد مركر كاحد ك ربعيف بيتا .

مسػتخدما المصػافحة عػف طريػق التشػبيو البيػت التػالس بسػابقو ثـ يعكد فيػدمج   
ا لالرتبػػاط كالػػتالؤـ بػػيف مككنػػات  مػػاؿ المشػػيد كانسػػ اـ ال ميػػ  مػػ   ياػػا رمػػز 

 ا ريحية ، يقكؿ : الركح مما يبعث عمب الشعكر بالنشكى ك 
ــــا عــــالم األرض  صــــافحت -44 ــــ ن بقاي  ك

 بـــــــو عالمـــــــا  بـــــــالروح تعمـــــــو مراتبـــــــو  

   
فقكلػػػو : بقايػػػا عػػػالـ ا رض كنايػػػة عػػػف مػػػا عػػػدا البحػػػر عمػػػب ا رض، كىػػػذا   

التعبير يستمـز تصغير ما عمب ا رض غير البحر ك نو ىك الذ  يحتل المكانة 
الكبيػػرة كال مػػاؿ ا كفػػر حظػػا باإاػػافة إلػػب المسػػاحة المعمكمػػة؛  نػػو قػػاؿ : " 

، نػو كربمػا تكػكف متفرقػةبقايا " كبقايا الشس  بعػض   زائػو الصػغيرة المتقطعػة م
كلفظػػػة  " عػػػالـ " الماػػػافة إلػػػب ا رض تػػػكحس بػػػ ف البحػػػر كحػػػده يشػػػكل عالمػػػا 
ب كممػػو فػػس نظػػر الشػػاعر يختمػػف عمػػا سػػكاه ، فػػالبحر عػػالـ كبقيػػة ا رض عػػالـ 
 خر، ك ف ا فق يشمل ال مي  فقد امتد  مالو الذ  ي رى فػكؽ البحػر إلػب بقيػة 

ال مػػػاؿ الػػػذ  يالمػػػس الػػػركح كيشػػػعرىا    ػػػزا  ا رض ف صػػػابيا قػػػبس مػػػف ىػػػذا
ك نيػػا فػػس عػػالـ  خػػر، فكػػ ف بقايػػا عػػالـ ا رض كصػػمت الػػركح بػػا فق كىػػك مػػا 
عبػػػر عنػػػو بالمصػػػافحة، فمػػػيس ثمػػػة مصػػػافحة حصػػػمت كال يتػػػ تب مػػػف المشػػػبو 

 نػػو غيػػر عاقػػل، كلكنػػو  راد تمػػؾ المحظػػة التػػس يستنشػػق فييػػا  ؛مصػػافحة  صػػال
                                                           

عادة كممة القافية بمفظيا كمعناىػا مػرة ثانيػة قبػل مػركر اإيطا  مف عيكب القافية ىك : إ  (5)
 .525سبعة  بيات . العركض الكاا  كعمـ القافية د/ دمحم عمب الياشمب : 
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ينئػػػػذ، كيقػػػػكده الشػػػػعكر بالنشػػػػكى إلػػػػب الشػػػػخص ىػػػػكا  البحػػػػر كيع ػػػػب بػػػػال ك ح
اإحساس ك نو فس عالـ  خر  خذتو ركحػو إليػو، فيػك يصػف ىػذا الشػعكر عمػب 

ا لمتعبير عنو، قطريقة الركمانسييف فس العصر الحديث، متخذا مف التشبيو طري
لمتشػػػبيو لممبالغػػػة كت كيػػػد قػػػكة الشػػػبو بػػػيف الطػػػرفيف، كقػػػد اسػػػتخدـ فيػػػو كػػػ ف  داة 

غرابػػو ناشػػئة مػف كػػكف المشػبو بػػو غيػػر محقػق الكقػػكع بحكػػـ  كلكػكف التشػػبيو فيػو
كػ ف بم يئيػا فػس كػل تشػبيو فيػو غرابػة ناشػئة مػف  العقل كالعادة، حيػث " تتميػز

 ك  كػػكف المشػػبو بػػو غيػػر محقػػق الكقػػكع بككنػػو مسػػتحيال بحكػػـ العقػػل  ك العػػادة
  (5) لبعده عف المشبو."

" تعمػػك مراتبػػو " كنايػػة عػػف ارتقػػا  الػػركح شػػيئا فشػػيئا إلػػب بمػػكغ  قصػػب كقكلػػو :  
بيذا ال ماؿ امخاذ، كىذه ال ممػة حػاؿ مػف " عالمػا "     نػو در ة فس الشعكر 

عالـ ذك مراتب تستطي  الركح الصعكد كاالرتقا  فيو، ك" بالركح " ار كم ػركر 
االرتقا  فيو عمب الركح بتقديمو قصر الكصكؿ إليو ك  متقدـ كحقو الت خير ،  فاد

فقط ، ك نو ال يستطيعو شس  سكاىا؛  نو عالـ  غيبس خفػس ال يػدرؾ بػالحكاس 
 كال ي ـز بك كده  صال .

 ككذا تقدـ ال ار كالم ركر بو عمب المفعكؿ " عالما " كلك ت خر فػس مكاػعو  
يترتب عميو اتصالو بال ار كالم ركر لحصل سك  ت ليف ينافس الفصاحة؛  نو 

ففيػػو سػػخف فػػس النطػػق باإاػػافة إلػػب  نػػو بػػالركح " ككالىمػػا م ػػركر بالبػػا  " 
ربمػػا  شػػػكل عمػػػب القػػػار    يػػػف المتعمػػػق لكػػػل منيمػػػا ىػػػل ىػػػك الفعػػػل السػػػابق  ك 

 الالحق ؟ .
ىكذا عبر الشاعر عف شعكره فس فترة النيػار مػف اليػـك الػذ  بػد  بػو الحػديث   

شعكره كنفسيتو فػس فتػرة الميػل  بيات ، ثـ بعد ذلؾ انتقل لكصفعنو فس ىذه ا 
 يقكؿ : 
ــــــلي البيــــــيمي ف ظممــــــت -45  وأدركنــــــي المي

ــــــو    مياىــــــك حتــــــى أعجــــــم  المــــــا   عار 

   
                                                           

مكسػػػب حمػػػداف :   دكات التشػػػبيو دالالتيػػػا كاسػػػتعماالتيا فػػػس القػػػر ف الكػػػريـ ، د/ محمػػػكد (5)
885. 
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ـــي الجـــو النجـــوم  روانيـــا   -46  ف بصـــرتي ف

ـــــــــو    وىـــــــــن طـــــــــويالتي الشـــــــــعاع ثواقب

   
 موليــــــة  شــــــطر الســــــما   وجوىيــــــا -47

 تكــــــــــــاد تــــــــــــداني ر  يــــــــــــا وتقار ـــــــــــــو  

   
ـــــــوق  -48 ـــــــاه وكميـــــــاوألحاظييـــــــا ف  المي

 رواجــــــــف قمــــــــب  صــــــــامتات  رواىبــــــــو  

   
بػو ر ة فس الفعل  ع ػـ، كالكصػف المشػتق عاياعر االستعارة التبعشاستخدـ ال   

اا تو، حيث شبو انعكػاس ظممػة ا فػق بالميػل عمػب لمتعبير عف ظممة الما   كا 
مػػا  البحػػر بالع مػػة، كانعكػػاس اػػكئو بالنيػػار عمػػب المػػا  بػػاإعراب، ثػػـ حػػذؼ 

بػو، ثػـ اسػتعار الع مػة  وفػس كػل منيمػا كادعػب  نػو فػرد مػف  فػراد المشػب المشبو
ب ػػام  اإبيػػاـ فػػس كػػل، كاسػػتعار اإعػػراب لماػػك  ب ػػام  الكاػػكح فػػس لمظممػػة 
ثػػـ اشػػتق مػػف الع مػػة  ع ػػـ، كمػػف اإعػػراب عػػارب عمػػب سػػبيل االسػػتعارة كػػل، 

 التصريحية التبعية .
كتحػػكؿ البحػػر مػػف ب حػػاؿ فتػػرى الشػػاعر ربػػط بػػيف تحػػكؿ شػػعكره مػػف حػػاؿ إلػػ  

النكر إلب الظممة، بل إنو كحد ال ك النفسس بدخكؿ الميل كمػا يترتػب عميػو بينػو 
ككػػاؼ الخطػػاب العائػػدة عمػػب العائػػد إليػػو كالبحػػر، إذ  مػػ  بػػيف اػػمير المػػتكمـ 

البحر فس حديثو عف الميػل كظالمػو، كرتػب ظػالـ ميػاه البحػر عمػب إدراؾ الميػل 
لبييـ كاقعػػا مكقعػػا حسػػنا؛ ليكػػكف  ثػػره عمػػب الشػػاعر لػػذا كػػاف كصػػفو الميػػل بػػا ؛لػػو

 .الـ عمب ما  البحرظمقابل  ثر ال
يؤكػػد عمػػب فكػػرة التحػػكؿ مػػف حػػاؿ كمػػا  ف طبػػاؽ اإي ػػاب بػػيف  ع ػػـ كعاربػػو   

إلػػب حػػاؿ  خػػرى مغػػايرة، فبعػػدما كػػاف المػػا  ماػػيئا منيػػرا باػػك  ا فػػق بالنيػػار 
بػػاإعراب الػػذ  يعنػػس عػػف ذلػػؾ لػػذا عبػػر  ؛حيػػث يتاػػ  فيػػو كيبػػيف كػػل شػػس 

اإيااح كالبياف، كىكذا نفس الشاعر منس مة م  ىذا الاك  كىذا الكاكح ، 
ثػػػػـ تحػػػػكؿ مػػػػا  البحػػػػر إلػػػػب الظممػػػػة كالعتمػػػػة فانتػػػػاب الشػػػػاعر شػػػػعكر باإبيػػػػاـ 

لػػػذا عبػػػر فػػػس شػػػ ف ذلػػػؾ بالع مػػػة التػػػس تعنػػػس اإبيػػػاـ كالخفػػػا  كعػػػدـ  ؛كالخفػػػا 
 الكاكح .

يبصػػر بعػػض النػػكر فالتمسػػو فػػس الن ػػكـ،  كمػػف   ػػل ذلػػؾ حػػاكؿ الشػػاعر  ف  
مػػػكح فػػػس  ػػػك الميػػػل المظمػػػـ، كىػػػس ثكاقػػػب كاسػػػتطرد فػػػس كصػػػفيا ، فيػػػس ركاف ت
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تأللئػػة ماػػيئة فػػس السػػما  ذات  شػػعة طكيمػػة، ك عػػل ليػػا ك ػػكه عمػػب طريقػػة م
االسػػػتعارة المكنيػػػة ، كشػػػبييا ب نيػػػا مكليػػػة ك كىيػػػا شػػػطر السػػػما ، ككنػػػب عػػػف 

تدانس ربيا كتقاربو يقصد سكناىا السػما  كك كدىػا ارتفاعيا كعمكىا بقكلو: تكاد 
تات عػػف ميػػا ال فػػس ا رض، ك عػػل ليػػا  لحاظػػا  كقمكبػػا ركا ػػف ركاىػػب صػػافي

طريػػػػق االسػػػػتعارة المكنيػػػػة كػػػػذلؾ، ككػػػػل ىػػػػذا ظػػػػاىر فػػػػكؽ ميػػػػاه البحػػػػر، يقصػػػػد 
 الػػػذ  عبػػػر عنػػػو الشػػػاعرانعكػػػاس ذلػػػؾ عمػػػب الميػػػاه، كىػػػذا مػػػا  كسػػػبو ال مػػػاؿ 

تظير صكرة الر فة إال عف طريق تمكج الما  بصكرة  خاصة لفظة ركا ف فال
  شعة الن ـك المنعكسة عمب صفحة الما  .

 ثـ يعكد الشاعر إلب الحديث عف نفسيتو كمشاعره ك حاسيسو يقكؿ :   
 تمم يــــتي مــــن ىــــذي المنــــاظر  ليمتــــي -49

 إلـــــى أن دعـــــا نـــــاعي الظـــــالم  وناعبـــــو  

   
ــــــاظري  -51 ــــــا ي لن ــــــد الح الفن  فعــــــدتي وق

 وأصـــــدقيو فـــــي العـــــين مـــــا ىـــــو كاذبـــــو  

   
 رأيــــتي بعــــين الــــنفس عمــــري وحالــــو -51

ــــــــــات  مراكبــــــــــو   ــــــــــي ضــــــــــيف  مقمع ن  وا 

   
ــــي فــــي الكــــون العظــــيم إضــــافة   -52  وأن

ت أمــــــــــامي م دبــــــــــو   ــــــــــد  ن مي  إليــــــــــو وا 

   
ـــــرد   -53 ـــــين ال شـــــك مف ـــــد الح  ـــــي بع  وأن

 عــــن الكــــون والنســــياني تزجــــى ركائبــــو  

   
 الخــؤوني إلــى الفنــاوتســممني األرضي  -54

ـــــــا كاســـــــبو   ـــــــل  مـــــــا أن ـــــــو ك ـــــــد  في  أل فق

   
 واحــــــــرمي حتــــــــى نظــــــــرة  وابتســــــــامة   -55

ـــــــو    لوجـــــــو الفضـــــــا   الباســـــــمات كواكب

   
 فناديـــــــتي ر ـــــــي ضـــــــارعا  مترحمـــــــا   -56

 وأ صــــــــب  جفنــــــــي ىاميــــــــات  ســــــــحائبو  

   
معنب تمميت :    قايت كقتا ممتعا م  ىذه المنػاظر الخالبػة، "مػ خكذ مػف   

لػػػو :  المػػػالكة كالمػػػال كالممػػػس، كمػػػو : مػػػدة العػػػيش كقػػػد تممػػػب العػػػيش ك ممػػػب هللا 
يقاؿ : مالؾ هللا حبيبؾ    متعؾ بو ك عاشؾ معو طػكيال.   ميمو كطكؿ لو ...

"(5)  
فيذه المنػاظر الممتعػة قػد سػرت عنػو ك نسػتو ىمكمػو بعاػا مػف الكقػت قاػاه   

فػػس ت مميػػا، كلػػذلؾ قػػاؿ : ليمتػػس بإاػػافة يػػا  المػػتكمـ؛  نػػو اسػػتمت  فييػػا كعػػاش 
فييػػػػا كقتػػػػا سػػػػعيدا متسػػػػميا عػػػػف ىمكمػػػػو بمنػػػػاظر الن ػػػػـك فػػػػس السػػػػما  كانعكػػػػاس 
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قػػارب الظػػالـ ك  شػػعاعيا عمػػب مػػا  البحػػر، حتػػب إذا  كشػػؾ الميػػل عمػػب االنتيػػا 
عمب الرحيل عاد إلب مػا كػاف عميػو مػف شػعكر بالكحػدة كا سػب، كقػد عبػر عػف 

ـ  كناعبػو " ف عػل لمظػالـ ناعيػاقرب رحيل الظػالـ بقكلػو : "  (5)دعػا نػاعس الظػال
ينػػػػادكف برحيمػػػػو عمػػػػب سػػػػبيل االسػػػػتعارة المكنيػػػػة، حيػػػػث شػػػػبو الظػػػػالـ  (8)كناعبػػػػا

ينػػاد  بخبػػر كفاتػػو ، يمػػد عنقػػو رسػػل مػػف بإنسػػاف يحتاػػر ثػػـ فػػارؽ الحيػػاة، ف   
كيرف  صكتو تكررا؛ ليؤكد عمب الناس السماع، ثػـ حػذؼ المشػبو بػو كرمػز إليػو 
 بشس  مف لكازمو كىك الناعس كالناعب عمب سبيل االستعارة المكنية ا صمية .

كىك تعبير يكحس بالشعكر بالحزف كالكآبة كىك حقا مػا  راد الشػاعر اإفصػاح   
 عنو.
كفػس حسػف إفػادة ىػذا النػكع مػف  (0)كناعػب  نػاس نػاقص مطػرؼكبيف نػاعس   

ىػػ (: " ذلػؾ  نػؾ تتػكىـ قبػل  ف يػرد  255ال ناس يقكؿ اإماـ عبد القاىر )ت 
عػكد إليػؾ تالكممة  نو ىس التس مات، كقد  رادت  ف ت يئؾ ثانيػة ك  عميؾ  خر

عػف  مؤكدة ، حتب إذا تمكػف فػس نفسػؾ تماميػا، ككعػب سػمعؾ  خرىػا انصػرفت  
ؾ ا كؿ كنزلػػت عػػف الػػذ  سػػبق مػػف التخيػػل، كفػػس ذلػػؾ مػػا ذكػػرت لػػؾ مػػف ظنػػ

طمػػكع الفائػػدة بعػػد  ف يخالطػػؾ اليػػ س منيػػا، كحصػػكؿ الػػرب  بعػػد  ف تغػػالط فيػػو 
  (2) حتب ترى  نو ر س الماؿ."

" كلػػػـ يػػػذكر إالـ  فعػػػدت  كقػػػد الح الفنػػػا   لنػػػاظر  ثػػػـ يكمػػػل الشػػػاعر فيقػػػكؿ : "  
إي ػاز بالحػذؼ كالتقػدير : عػدت إلػب حػالتس كىػك ؛  نو معمػكـ مػف السػياؽ عاد

     .ا كلب البائسة 
                                                           

 . 2205.  2250/  0الناعس : الذ  ي تس بخبر المكت . ينظر المساف، نعا  ػ (5) 
ت ، كقيػل مػد عنقػو كحػرؾ ر سػو فػس صػياحو ،  (8) الناعب : الغراب كغيػره إذا صػاح كصػك 

 / 0ينظر المساف ، نعب   ػ 
كىك ما اختمف المفظيف فس عدد الحػركؼ ك ف يقػ  االخػتالؼ بحػرؼ كاحػد فػس ا خػر .  (0)

 . 52،  50ال ناس لعمس ال ند  :  ينظر فف
 . 55 سرار البالغة :  (2)
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  ظيػػػر، كالفنػػػا   ىػػػذا كقػػػد  كػػػد عميػػػو بقكلػػػو : " كقػػػد الح الفنػػػا   لنػػػاظر  "    
معنػػب معقػػكؿ ال يظيػػر فيػػك مػػف االسػػتعارة المكنيػػة ككػػ ف الفنػػا  قػػد ت سػػد  مػػاـ 

عمب حسو القك  بك ػكد نتيا  عمره كىذا مما زاده حزنا، كقد  كد اناظره فشعر ب
الفنا  كترائيو لو، عف طريق الطباؽ بيف  صدقو ككاذبو، كيخفػف بػو  ياػا مػف 
حػػدة المبالغػػة فػػس ظيػػكره كرؤيتػػو لػػو فيػػدر  مػػا يمكػػف  ف يعتػػرض عميػػو  ك يكذبػػو 
فيو، فذكر اف عينو تكػذب ترائػس الفنػا  لػو، لكػف حصػكؿ الترائػس  قػرب لمصػدؽ 

 منو إلب الكذب .
 ب شعكره بدنك   مو فس ا بيات التالية يقكؿ :عمكراح يؤكد   

 رأيــــتي بعــــين الــــنفس عمــــري وحالــــو -51

ــــــــــات  مراكبــــــــــو   ــــــــــي ضــــــــــيف  مقمع ن  وا 

   
ــــي فــــي الكــــون العظــــيم إضــــافة   -52  وأن

ت أمــــــــــامي م دبــــــــــو   ــــــــــد  ن مي  إليــــــــــو وا 

   
ـــــرد   -53 ـــــين ال شـــــك مف ـــــد الح  ـــــي بع  وأن

 عــــن الكــــون والنســــياني تزجــــى ركائبــــو  

   
 األرضي الخــؤوني إلــى الفنــاوتســممني  -54

ـــــــا كاســـــــبو   ـــــــل  مـــــــا أن ـــــــو ك ـــــــد  في  أل فق

   
 واحــــــــرمي حتــــــــى نظــــــــرة  وابتســــــــامة   -55

ـــــــو    لوجـــــــو الفضـــــــا   الباســـــــمات كواكب

   
 فناديـــــــتي ر ـــــــي ضـــــــارعا  مترحمـــــــا   -56

 وأ صــــــــب  جفنــــــــي ىاميــــــــات  ســــــــحائبو  

   
كقػػػد تخممػػػت  بياتػػػو عػػػدة صػػػكر بالغيػػػة منيػػػا االسػػػتعارة المكنيػػػة ا صػػػمية فػػػس   

لفظػػة الػػنفس حيػػث  عػػل ليػػا عينػػا، كالػػنفس اليكػػكف ليػػا عػػيف، كلكػػف لمػػا كانػػت 
الػػنفس متمبسػػة بالبػػدف، كالعػػيف تك ػػد بالبػػدف، استسػػاغ  ف يسػػتعير لمػػنفس عينػػا 

فس الدنيا ذك مراكب يرى بيا ما ال يمكف رؤيتو كعمره كحالو كفنائو ك نو ايف 
ك نو إاافة مؤقتة إلب الككف كقد حاف كقت زكاليػا ، ك نػو ال ك ف كقت إقالعيا 

شؾ سيككف بمفػرده مبعػد عػف الكػكف كسػيطكيو النسػياف حػيف يمػكت كيػدفف فػس 
 ا رض . 

نفسػػو " حيػػث شػػبو  تز ػػب ركائبػػوتػػرى االسػػتعارة المكنيػػة فػػس قكلػػو : "   ياػػا  
 نقات مدة مككثػو كقػد  يػزت كسػيقت لػو الركائػبافر الذ  احيف يمكت بالمس
 ه ال  نيس معو كال  ميس . ليرحل عمييا بمفرد

" اسػػتعارة مكنيػػة، شػػبو فييػػا ا رض  تسػػممنس ا رض  الخػػؤكف  كػػذلؾ قكلػػو : "   
باإنساف الخائف بل الشديد الخيانة الستخدامو صيغة المبالغة خؤكف عمب كزف 
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إليػو بشػس  مػف لكازمػو كىػك الخيانػة، كالتسػميـ فعكؿ، ثـ حذؼ المشبو بو كرمػز 
لمغيػػػر، كلقكلػػػو إف التسػػػميـ كػػػاف لمفنػػػا  يقصػػػد المػػػكت فال ممػػػة كميػػػا كنايػػػة عػػػف 

 مكصكؼ كىك القبر.
مآدبو، كقكلو : ك ػو الفاػا ، كالككاكػب  تمآدب الككف مف قكلو : مدك ياا   

 .مكنية لالباسمة، كسحائب ال فف الياميات . كميا مف االستعارة ا
بيػػات تشػػبيو نفسػػو بالاػػيف كمػػف الصػػكر البيانيػػة التػػس اسػػتخدميا فػػس ىػػذه ا   

 الراحل ، كقكلو : مقمعات مراكبو كناية عف صفة الرحيل.
    نػػو لػػيس مػػف   زائػػو  ك  ،الزيػػادة الماػػافة إلػػب الكػػكف بكػػذلؾ تشػػبيو نفسػػو   

 مككناتو فيبقب زمنا طكيال ال يرحل إال بانتيا  الدنيا.
لمحسنات البديعية طباؽ اإي اب بػيف  فقػد ككاسػبو ليػتـ بػو معنػب كت د مف ا  

 كاه كيستمت  بو مما اكتسبو فس الحياة .يالرحيل كالفقد كترؾ كل شس  كاف ي
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 مىاجاة الشاعر للبحر -7
 يقكؿ الشاعر :

 إليــــك  ىــــو  الــــنفس الحزينــــة راجــــع   -57

ـــب غاصـــبو   ـــي القم ـــال  ف  إذا غصـــب ا م

   
 أناجيـــك  مســـموب  الحشاشـــة والنيـــى -58

 وعمــــــــري يماليــــــــو األســــــــى ويناصــــــــبو  

   
 فمـــــوال عيـــــون  حبيـــــا يبعـــــثي المنـــــى -59

ـــــــو   ـــــــذي أنـــــــا كاتب  وأنواريىـــــــا تـــــــوحي ال

   
 ليــــا زرقــــةي المــــا   الــــذي فيــــك ســــرهه -61

 وفييـــــا مـــــن الســـــحر العجيـــــب غرائبـــــو  

   
 ألضـــــجعتي جنبـــــي  التـــــراب  مطوحـــــا   -61

ـــــــــوبعمـــــــــري إن العمـــــــــر كثـــــــــ    ر  متاعب

   

ف لمػػػنفس  يعػػكد الشػػاعر لمخاطبػػة البحػػػر كبػػث حزنػػو إليػػػو كمنا اتػػو، فيػػذكر   
الحزينة متنفسا عما يؤلميا بعد انتزاع امماؿ مف القمب إال بالر كع إلػب البحػر، 

نػػػاؤه فيػػػو ا سػػػب فتػػػارة يفيػػػك ينا يػػػو كىػػػك مسػػػمكب بقيػػػة الػػػركح كالعقػػػل، كعمػػػره 
زرقا  كزرقػة المػا  كيعاكنو كتارة يقاكمو كيعاديو، كلكال عيكف محبكبتو ال يماشيو

 عمػػػػو يصػػػػمد، ، كفييػػػػا مػػػف السػػػػحر الع يػػػػب الػػػذ  يالتػػػس يسػػػػتمد منيػػػا اإليػػػػاـ
 متاعب فس الحياة .مف ثرة ما ك د الستسمـ لممكت عمب ك

كيبتػد    بيػات  ،ختتـ الشاعر قصػيدتو كمػا بػد ىا بخطػاب البحػر كمنا اتػوي   
، فيقصػر ر ػكع ىػكى الػنفس التػ خيرالختاـ ب سمكب القصر عف طريػق التقػديـ ك 

الحزينة كتكقانيا لمراحة عمب البحر، حيػث قػدـ ال ػار كالم ػركر ) إليػؾ ( عمػب 
المبتد  كالخبر الذ  ىك متعمقو، كا صل  ف يقػكؿ : ىػكى الػنفس الحزينػة را ػ  

طريقػا لمتعبيػر عػف كثاقػة الصػمة كعمػق فس إليؾ، إال  نو استخدـ القصػر اإاػا
سػكى البحػر يكػكف مػالذا كمم ػ  تتػكؽ  كال صديق لػو ،الصداقة بينو كبيف البحر

 غتصب .ىكى النفس الحزينة إليو حيف تذىب امماؿ كت  
" كنايػػة عػػف مكصػػكؼ كىػػك  إذا غصػػب اممػػاؿ  فػػس القمػػب غاصػػبوكقكلػػو : "   

الحزف؛ إذ يقصد  ف الحػزف قػد اغتصػب اممػاؿ    قاػب عمييػا فػس القمػب بػل 
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كد بالامير فس " غاصبو " كىذا م از عمب سبيل صكىك المق ،اغتصب القمب
 االستعارة المكنية .

كفس استخدامو الشرط بإذا التس تفيد تحقق الكقكع ما يدؿ كيؤكػد عمػب اػياع   
إذ ا صل فس إذا الداللة عمػب ا يتمنب تحققو  ك تتكؽ نفسو إليو امماؿ منو فيم

 ػػـز المػػتكمـ بكقػػكع الشػػرط ، كعمػػب تر يحػػو لكقكعػػو، كمػػف   ػػل ذلػػؾ اسػػتعممت 
فس الحكـ الكثير الكقكع، كغمب دخكليػا عمػب لفػع المااػب لداللتػو عمػب تحقػق 

 .(5)الكقكع
 كالنيػػب، كا سػػب كيتػػاب  الشػػاعر فػػس منا اتػػو لمبحػػر كىػػك مسػػمكب الحشاشػػة   

يمػػالس عمػػره كينا يػػو، كالحشاشػػة ىػػس " ركح القمػػب كرمػػق حيػػاة الػػنفس ...ككػػل 
  (8) بقية حشاشة كالحشاش كالحشاشة بقية الركح فس المريض."

س :  صمو باليمز يمالس  كيمال، (0) كالنيس : " العقل يككف كاحدا  ك  معا ."  
عمػػػب ا مػػػر ممػػػػا ة سػػػاعدتو عميػػػو كشػػػايعتو ... يقػػػاؿ لمقػػػػـك إذا  تػػػومػػػف " ما 

ك" مػػا ه عمػػب ا مػػر ممػػا ة كمػػأل :  (2)تتػػابعكا بػػر ييـ عمػػب  مػػر تمػػالؤا عميػػو "
  (0) ."الشس  : تقاسمكا اتناصبك " كيناصب : مف ، (0)ساعدة كعاكنو. "

لػو طيمػة  كعمر  يماليو ا سب كيناصبو " كناية عػف مالزمػة ا سػبكقكلو : "  
مػػ  العمػػر كيتقاسػػـ معػػو، كفػػس إثبػػات  بحياتػػو كذؾ  نػػو ذكػػر  ف ا سػػب يتماشػػ

ة كالمناصػبة لألسػب كىػك  مػر معقػكؿ م ػاز لغػك  عمػب سػبيل االسػتعارة المما 
 المكنية .

                                                           

 .850محاارات فس عمـ المعانب د/ فريد النكالكى : (5) 
 . 550/  8لساف العرب ، حشش  ػ  (8)
 . 2000/ 0السابق، نيب  ػ  (0)
 . 2800/  0السابق ، مأل  ػ  (2)
 .558المع ـ الكسيط ، مأل :  (0) 
 . 582السابق ، نصب : (0) 
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الزرقػا  كزرقػة مػا   –كربما يقصػد زك تػو  -ثـ يذكر  نو لكال عيكف محبكبتو   
يبعػػث ا مػػانس لديػػو مػػف  ديػػد كيسػػتميـ  كحبػػو ليػػا الػػذى البحػػر كسػػحره الع يػػب

مػا  ىمػػو حياتػو كانتيػػا  عمػره، كقػد عمػػل ليػذا بػػ ف العمػر متاعبػػو منػو مػا يكتبػػو ل  
 كىمكمو كثيرة.

يػػا الشػػػعكر بالكآبػػة كالحػػػزف كا سػػب، كىػػػس سػػمة مػػػف كىػػس نظػػرة يسػػػيطر عمي  
سػػػمات التعبيػػػر لػػػدى الشػػػعرا  الػػػذيف يتبعػػػكف المػػػذىب الركمانسػػػس فػػػس العصػػػر 

بعمػػػػر  " كنايػػػػة عػػػػف  فقكلػػػػو: "  اػػػػ عت   نبػػػػسه التػػػػراب  مطكحػػػػا   ،.(5)الحػػػػديث
ػنو ، كىذا المعنػب قػد ي  التخمص مف الحياة  سػ ل م خػذا عمػب الشػاعر، لكنػو حس 

باسػػتخدامو  داة الشػػرط )لػػكال( " نػػو حػػرؼ شػػرط يػػدؿ عمػػب امتنػػاع لك ػػكب  ك 
   يدؿ عمب امتنػاع الشػس  لك ػكد غيػره، كىػذا يعنػس  ف الخػالص  ،(8) ك كد."

 مف حياتو ممتن    ل عيكف محبكبتو  ك زك تو التس يحبيا .
لب ما يخفف عنو كط ة الحزف كا سب الذ  يعػانس كىك بيذا يككف قد  شار إ  
؛ فيككف قد  حسف الختػاـ ككفػاه بػالربط بػيف نو كطالما  كدع شكايتو منو لمبحرم
ية القصيدة كبدايتيا، ك ا  انتياؤه مختارا عمػب الكصػف الػذ  ذكػره صػاحب نيا

 (0) حسف سبكا، ك ص  معنب."ف ككنو "  عذب لفظا ك م ىػ(505)ت  اإيااح
عذكبػة المفػع تكػكف بسػالمتو "بػ ف ىػ( 5050)ت  كفسره صاحب بغية اإيااح

المعنػػب مػػف التنػػافر كنحػػكه، كحسػػف سػػبكو بسػػالمتو مػػف التعقيػػد، كزيػػادة صػػحة 
كثػػػػر ىػػػػذا باإاػػػػافة إلػػػػب  ف قكلػػػػو: إف العمػػػػر  (2) بمطابقتػػػػو لمقتاػػػػب الحػػػػاؿ."

 .متاعبو تذييل  ار م رى المثل، فيككف قد  حسف المقط  بما يشبو الحكمة
 

 
                                                           

 . 25ينظر الركمانتيكية ، د دمحم غنيمس ىالؿ : (5) 
 . 055ينظر ال نب الدانس :  (8)
 . 525ينظر بغية اإيااح : (0)
 . 505ينظر بغية اإيااح :  (2)
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خػػػػرا، كالصػػػػالة كالسػػػػالـ عمػػػػب نبيػػػػو المصػػػػطفب كعمػػػػب  لػػػػو   كال ك الحمػػػػد     
 .كبعد كصحبو كسمـ تسميما كثيرا،

مػف كنقػديا فبعد معايشة قصيدة البحر لمشاعر خميل شػيبكب كتحميميػا بالغيػا   
 يػػػة المفػػػع كالمعنػػػب كالتعبيػػػر كا سػػػمكب كالتراكيػػػب كالصػػػكر كالفنػػػكف البالغيػػػة 
المتنكعة ،  ككف قد كصمت إلػب نيايػة البحػث، كقػد خمصػت منػو إلػب م مكعػة 

 مف النتائج كالتالس:
كالتكغػػػػل فػػػػس الخيػػػػاؿ عمػػػػب مػػػػػذىب تميػػػػز الشػػػػاعر فػػػػس قصػػػػيدتو بالت مػػػػل  -5

 الركمانسييف .
اعتمػد الشػػاعر فػػس بنػا  قصػػيدتو عمػػب ا سػمكب الخبػػر ؛ لمناسػػبة الكصػػف  -8

 كالحكاية كالشكاية كالتحدث عما يؤرقو كنحك ذلؾ مما كرد فس القصيدة .
بالغيػػػة التػػػس تؤكػػػد لفػػػس القصػػػيدة الكثيػػػر مػػػف ا سػػػاليب ااسػػػتخدـ الشػػػاعر  -0

لتػػػػػ خير، كاإيغػػػػػاؿ، كالتػػػػػذييل، االتقػػػػػديـ ك ثػػػػػرة كالمعنػػػػػب كتقكيػػػػػو كالقصػػػػػر، ك 
 ، كاإامار فس مكا  اإظيار .عتراض ، كالعطف كاال

تػػداخمت الصػػكر البيانيػػة عنػػده، حيػػث إنػػو يػػدمج التشػػبيو مػػ  االسػػتعارة مػػ   -2
 الكناية ، كيبنب المعنب عمب ىذا الدمج .

دت تنكعت االستعارات ما بيف تبعية ك صػمية كتصػريحية كمكنيػة التػس اعتمػ -0
 عمب القرينة التخييمية .

فػػػس تػػػ ثير  اسػػػتخدـ فعػػػل الماػػػارعة فػػػس  كثػػػر مػػػف مكاػػػ  لخدمػػػة غراػػػو -0
المػػتحكـ فػػس   ػػكا  الكػػكف مػػف حكلػػو  ىػػك  نػػوكتصػػكيره البحػػر فيمػػا حكلػػو ، 

ك نػػو يقػػـك بالحػػدث  كال يتبعػػو رد فعػػل المتػػ ثريف بػػو، بػػ ف يفعمػػكا مثمػػو يظيػػر 
 ذلؾ فس قكلو : 

 يغاصبك الدنيا وأ نت تغــــــــــاصبو  ...وىجت  وىاج الكوني حــــــولك ناقما   -19
 وأ طبقت  كل  ثائرات كتــــــــــــــائبو  ...أثــــــــــــار عميك  الراعدات ف  طبقت  -21
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استحاػػار  يسػػيطر الفعػػل الماػػارع عمػػب  ػػل  بيػػات القصػػيدة كىػػذا يناسػػب -5
المشيد كتصكيره ك نو يحػدث  مػاـ السػام ، كفػس ىػذا مػا يػتالئـ مػ  غػرض 

 الكصف خاصة كصف البحر ذ  المشاىد المتعددة .
مػف طػرفيف مشػبو كمشػبو بػو   ف يبنيو عمػب صػكرة تميز التشبيو بك ف عنده -5

ل مػا يتحػدث عنػو ثػـ يعكػس صػكرتيما عمػب مػا ىػك  خػذ فػس ليس مػف  صػ
 :كقكلوالحديث عنو ، 

 وتســــب  تحــــت المـــــا   فيــــك  عـــــوالم   -31

 كـــــ ن خمـــــيس الجـــــن ثـــــارت ســـــالىبو  

   
حينما يصف الطبيعة بعيدا عف نفسيتو كمشاعره يستخدـ الصكر التشبييية   -5

لمػا فيػو كحينما يربط تمؾ الطبيعة بحالػو كنفسػو يسػتخدـ الم ػاز باالسػتعارة 
 كنحكه .مف التشخيص كالرمز الذ  يعبر بو عف حالو عف طريق اإسقاط 

تظيػػػر عمػػػب القصػػػيدة مالمػػػ  الرمزيػػػة كال نػػػكح إلػػػب الخيػػػاؿ المػػػكافقيف  -55
 ينتمس إليو الشاعر كقكلو :  الذىالركمانسس فس العصر الحديث  لممذىب

مػػف فػػكؽ ر سػػس الػػػػػػالنياية ك  - كػػ  ننس عمػػب الػػدىر ذيػػل  كالمنايػػا سػػػػػػػػػكاحبو 
 -صػػػػػافحت بػو عالمػا  بػالركح ك ف بقايا عػالـ ا رض   -تنحنس عمب مثميا 
 الح الفنا  لناظر .

، مثػػػػل التػػػػ ثر بػػػػالقر ف الكػػػػريـ كاقتبػػػػاس بعػػػػض ا لفػػػػات كالتعبيػػػػرات منػػػػو -55
كصػػف الن ػػكـ بالثكاقػػب فػػذلؾ مػػف قكلػػو تعػػالب : " كالػػن ـ الثاقػػب "   سػػكرة 

[، كقكلو : " مكلية شطر السما  ك كىيا " م خكذ مف قكلػو 0:  الطارؽ  ية
[ ،  525 يػة :  ك يؾ شطر المس د الحراـ "   سػكرة البقػرة تعالب : " فكؿ
 مػ  را فػة كىػس مػف ا لفػات التػس ذكرىػا الن ػكـ بػالركا ف  ككصف قمكب

 القر ف الكريـ كاشتيرت بو .
عبيره عف ك كد نزعة التديف كالميل إلب االلتزاـ الدينس كا خالقس مثل ت -58

 و عميو كقكلو : نزاع القك  لماعيف كغمبت
ــــــــ -36 يم كمــــــــاين  ازع أقــــــــواىم ضــــــــعيف 

ـــــــــــــو مـــــــــــــا بيننـــــــــــــا ويغالبـــــــــــــو    ينازعي

   
ــــا -38 ــــامي خــــالق يم كم ــــنيم أحك  ســــرت بي

ي عـــــــــدل  مذاىبـــــــــو    ســـــــــرت بيننـــــــــا و  
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 فناديـــــــتي ر ـــــــي ضـــــــارعا  مترحمـــــــا   -56

 وأ صــــــــب  جفنــــــــي ىاميــــــــات  ســــــــحائبو  

   
احتػػػكا  القصػػػيدة عمػػػب كثيػػػر مػػػف المحسػػػنات البديعيػػػة كتنكعيػػػا كحسػػػف  -50

 .كمراعاة النظير  ،، كالتكريةمثل الطباؽ، كال ناس الشاعر ليااستخداـ 
القصػػيدة، لػػـ يػػ ت     عمػػب الػػرغـ مػػف كثػػرة الطبػػاؽ كال نػػاس عمػػب مػػر   -52

 كيساىـ فس تقكيتو كالت كيد عميو . ،متكمف، بل يتطمبو المعنب منيا
عمػػب تشػػبيو كاسػػتعارة ككنايػػة  دت الصػػكر البيانيػػة كتنكعػػت مػػا بػػيفتعػػد -50

 كل فف منيا.اختالؼ كتنكع 
غمبت االستعارة عمػب بػاقس الصػكر البيانيػة فػس سػائر القصػيدة ك كثرىػا  -50

 االستعارة المكنية.
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 القر ف الكريـ      
د/ محمػػػػكد  - دكات التشػػػػبيو كدالالتيػػػػا كاسػػػػتعماالتيا فػػػػس القػػػػر ف الكػػػػريـ   -5

 ـ5558 -ىػ 5258 -ا كلب  الطبعة –مطبعة ا مانة  –مكسب حمداف 
دار  –تحقيػػػػػق دمحم باسػػػػػل عيػػػػػكف السػػػػػكد  –الزمخشػػػػػر   – سػػػػػاس البالغػػػػػة  -8

 بدكف تاريق . -الكتب العممية 
مطبعػة  –د/ عبػد العزيز بكسػري   -ا ساليب اإنشائية فس البالغػة العربيػة  -0

 ـ . 5555 –السعادة  
دار  –شػاكر  تحقيػق محمػكد دمحم –عبد القاىر ال ر انس  – سرار البالغة  -2

 ـ5555 -ىػ 5258  –المدنس ب دة 
دار العمػػـ لمماليػػيف   –الطبعػػة الخامسػػة  –خيػػر الػػديف الزركمػػس  –ا عػػالـ  -0

 ـ.5555
دار  -كا  حكاشػيو إبػراىيـ شػمس الػديف –الخطيب القزكينس  –اإيااح  -0

 8558 -ىػ 5282 -الطبعة ا كلب  -الكتب العممية
نياػة مصػر  –سير حفنس دمحم شرؼ تف –ابف  بس ا صب   –بدي  القر ف  -5

 بدكف تاريق . –
 -5285ىػػػ  –مكتبػػة امداب  –عبػػد المتعػػاؿ الصػػعيد   –بغيػػة اإياػػاح  -5

 ـ 5555
تحقيػػق  –الحسػػف بػػف قاسػػـ المػػراد    –ال نػػب الػػدانس فػػس حػػركؼ المعػػانس  -5

 –بيػػركت  –دار الكتػػب العمميػػة  –د/ فخػػر الػػديف قبػػاكة ، دمحم نػػديـ فااػػل 
 ـ. 5558 -ىػ 5250 - كلب الطبعة ا –لبناف 

 -شػػػرح تمخػػػيص مفتػػػاح العمػػػـك لمتفتػػػازانس   –الحاشػػػية عمػػػب المطػػػكؿ  -55
-دار الكتب العممية  -تعميق د/ رشيد  عراس –السيد الشريف ال ر انس 

 ـ.  8555 -ىػ  5285
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اػػبط كتخػػريج عبػػد هللا محمػػكد دمحم  -حاشػػية القكنػػك  عمػػب البياػػاك   -55
 ـ 8555 -ىػ5288 –ة ا كلب الطبع –دار الكتب العممية  –عمر 

مكتبػػػػة  –شػػػػرح عصػػػػاـ شػػػػعير  –ابػػػػف ح ػػػػة الحمػػػػك   –خزانػػػػة ا دب  -58
 ـ .5555 -الطبعة ا كلب –لبناف  –بيركت  –اليالؿ 

دار  –د/ عبػػػد الفتػػػاح الشػػػيف  –دراسػػػات بالغيػػػة فػػػس القػػػر ف كالحػػػديث  -50
 ـ . 5550-ىػ 5252 -الطبعة ا كلب  –الطباعة الدمحمية 

 –تعميق محمػكد دمحم شػاكر  –بد القاىر ال ر انس ع –دالئل اإع از  -52
 . 5552 – 5252 –مكتبة الخان س 

دار  -شػػػرح  حمػػػد حسػػػف بسػػػج   –ديػػػكاف الحماسػػػة بركايػػػة ال ػػػكاليقس  -50
 بدكف تارخ .. –الكتب العممية 

 ـ 5585-مطبعة  ريدة البصير  –ديكاف خميل شيبكب  -50
دار الكتػػاب  - –فػػايز عمػػس  –الرمزيػة كالركمانسػػية فػػس الشػػعر العربػس  -55

 ـ .8552 –العربس 
 بدكف تاريق. –نياة مصر  –د/ دمحم غنيمس ىالؿ  –الركمانتيكية  -55
تحقيق دمحم محس الػديف عبػد الحميػد  –التبريز   –شرح ديكاف الحماسة  -55

 بدكف تاريق . –مطبعة ح از   –
دار البشػػػائر  –دمحم عمػػػس الياشػػػمس  –العػػػركض الكااػػػ  كعمػػػـ القافيػػػة  -85

 تاريق . بدكف  –اإسالمة 
دار الكتػػػػب  –تحقيػػػػق مفيػػػػد قميحػػػػة   –ابػػػػف عبػػػػد ربػػػػو  –العقػػػػد الفريػػػػد  -85

 ـ .5550 -ىػ  5252 –الطبعة ا كلب  –العممية 
 –دار النياػػػػػػة العربيػػػػػػة  –د/ عبػػػػػػد العزيػػػػػػز عتيػػػػػػق  –عمػػػػػػـ المعػػػػػػانس  -88

 ـ. .  8555 -ىػ 5205
عمػػـ المعػػانس دراسػػة بالغيػػة كنقديػػة لمسػػائل عمػػـ المعػػانس ، د/ بسػػيكنس  -80

 ىػ 5255 –مكتبة كىبة  –لفتاح فيكد عبد ا
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  ﴿0580﴾  

  

دار  –تحقيػػػػق دمحم محػػػػس الػػػػديف عبػػػػد الحميػػػػد  –ابػػػػف رشػػػػيق  –العمػػػػدة  -82
 بدكف تارخ . –ال يل 

 ـ .5502 –دار الفكر العربس  –عمس ال ند   –فف ال ناس  -80
 – د/ حسػف البنػدار   –الفنكف البيانية كالبديعيػة بػيف النظريػة كالتطبيػق  -80

 ـ 8550الطبعة ا كلب  –مكتبة امداب 
 –اغػػػس محمػػكد  حمػػد حسػػف المر  –عمػػـ البػػػدي   –فػػس البالغػػة العربيػػة  -85

 .ـ5555 -ق 5255الطبعة ا كلب  –لبناف –بيركت -دار العمـك العربية
 بدكف تاريق . –طبعة دار المعارؼ  –ابف منظكر  –لساف العرب  -85
تعميق د /  حمد الحكفس ، د/ بدك  طبانة  –ابف ا ثير  –المثل الثائر  -85

 بدكف تاريق . –نياة مصر  –
 د / فريد  النكالك  . –محاارات فس عمـ المعانس  -05
 . 5550 –مكتبة لبناف  –دمحم بف  بس بكر الراز   –مختار الصحاح  -05
 ـ . 5505 –دار الرسالة  –عمر راا كحالة  –مع ـ المؤلفيف  -08
دمحم خير  – ـ المؤلفيف المعاصريف فس  ثارىـ المخطكطة كالمفقكدة مع -00

 .ـ8555-ق5280-ؾ فيد الكطنية طبعة مكتبة المم –رمااف يكسف 
الطبعػػػة  -مكتبػػػة الشػػػركؽ  –م مػػػ  المغػػػة العربيػػػة  –المع ػػػـ الكسػػػيط  -02

 ـ8552 -ىػ 5280 –الرابعة 
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 رقـ الصفحة المكاكع
 0505 المقدمة
 0505 التمييد

 0500 نص القصيدة
 0505 بث الشككى لمبحر :المبحث ا كؿ
 0555 بياف العالقة بينو كبيف البحر :المبحث الثانب
 0558 كصف البحر كالككف مف حكلو :المبحث الثالث
 0558 تصكير معركة اارية بيف ال ك كالبحر :المبحث الراب 

تصكير الطبيعة مف فكؽ ما  البحر : المبحث الخامس
 تحتوكمف 

0555 

نفسية الشاعر فس يكمو كليمو بالقرب  :المبحث السادس
 مف البحر

0550 

 0555 منا اة الشاعر لمبحر :المبحث الساب 
 0585 الخاتمة

 0580 المصادر كالمرا  
 0580 فيرس المكاكعات
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