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  .إىل والدي حفظه اهللا ، ووالديت رمحها اهللا 
  .إىل زوجيت رفيقة دريب ، وأبنائي وبنايت 

  .إىل إخواين وأخوايت وكل من أحبين وأخلص يل دعوة يف ظهر الغيب 
  .آداا وبالغتها ومجاهلا وروعتها إىل كل حمب للغة العربية الفصحى و

  أهدي هذا العمل املتواضع
  .سائالً املوىل الكرمي أن جيعلنا هداة مهتدين 
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أتوجه بعد شكر اهللا الكرمي ،بالشكر والتقدير إىل كل من أنار يل الدرب بفكره وعلمـه   
وأخص بذلك أستاذي املشرف على هذا البحـث سـعادة األسـتاذ    . وجيهه وإرشاده وت

فقد كان ألسلوبه اإلشرايف اجلميل الذي مجـع بـني    ؛ الدكتور حممد علي فرغلي الشافعي
  .اجلدية يف املتابعة ، والتعامل اإلنساين الرفيع ، أكرب األثر يف إجنازي هلذا العمل 

األستاذ الدكتور صاحل بن سعيد الزهراين الـذي أعـانين   وأتوجه بالشكر اجلزيل لسعادة 
وسددين بتوجيهاته يف تدريسه يل يف السنة املنهجية ، مث وقف معي وأرشدين هلذا املوضـوع  

وكانت كلماته وتوجيهاتـه خـري زاد دفعـين     . اجلميل الذي استفدت منه واستمتعت به
  .للمواصلة 

ستاذ الدكتور دخيل اهللا بن حممد الصـحفي  كما أتوجه بأمجل عبارات الشكر لسعادة األ
  .على توجيهاته وإرشاداته العلمية اليت كانت كاملنارات يف الطريق 

وإىل أسرة جامعة أم القرى اليت أتاحت يل فرصة حتصيل العلم ومواصلة دراسيت العليـا ،  
يهم يف خاصاً أسرة كلية اللغة العربية ، وأساتذيت الكرام الذين شرفت بالدراسة علـى أيـد  

  :السنة املنهجية ، وكانوا بتوجيهام وصربهم علينا كقول الطفيل الغنوي
  هــم خلَطونــا بِــالنفوسِ وأَجلَــأوا 

  
  ـــإِىل حجأَظَلَّـــتأَدفَـــأَت و رات  

ــا        ــو أَنَّ أُمن ــا ولَ ــوا أَن يملّون أَب
  

   ــت ــا لَملَّ نم ــوه ــذي القَ ــي الَّ   تالق
  .أن يتغمد من مات منهم بواسع رمحاته واملوىل الكرمي أن حيفظهم ويرعاهم سائالً  

  .كما أشكر إخويت وزمالئي الذين رافقوين يف الدراسة فكانوا خري معني 
ولن يفوتين أن أخص بالشكر من أعانين على الدراسة وكان لتوجيهاته ومسـاندته أكـرب   

  :األثر يف دراسيت واستمراري فيها وهم 
  .دكتور حممد بن عبداهللا التميم مدير التربية والتعليم للبنات مبحافظة اخلرج سعادة ال

وسعادة األستاذ عبدالرمحن بن عثمان السماري رئيس قسم النشاط الطاليب بإدارة التربية 
  .والتعليم للبنني مبحافظة اخلرج 

 والشكر موصول لكل من كان له دور صغر أم كرب ، ولكل إخـواين وأخـوايت الـذين   
  .ساندوين بدعوام الصادقة ، وإىل كل صديق صدوق ، وأخ حمب 
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  ملخص البحث
  :اشتملت الدراسة على مقدمة ومتهيد وأربعة فصول هي  

وحتتوي على أسباب اختيار املوضوع وأمهيتـه ، وصـعوبات واجهـت الباحـث ،     : املقدمة 
  .والدراسات السابقة ، ومنهج البحث 

تصرة عن جران العود الـنمريي ، امسـه ونسـبه ، وزمانـه ،     وحيتوي على نبذة خم: التمهيد 
واالختالف يف ذلك ، وشاعريته والوقوف على منزلته يف كتب األدب ، وما نقل مـن آراء النقـاد   

  .مث دراسة خمتصرة عن الشعر والصورة البيانية . القدماء فيه 
ملعرفة املصادر اليت استقى  حتدث عن مصادر التصوير البياين يف شعر جران العود: الفصل األول 

  .منها صوره ، ومدى تأثره ا 
حتدث عن التشبيهات يف شعره ،واحتوى على عرض خمتصر للتشبيه ومفهومه وأقسامه ، مث : الفصل الثاين 

عن التشبيه يف شعر جران العود يف وكيف صاغها صوراً بيانية مجيلة مؤثرة ، وكانت دراستها حسب املوضوعات اليت 
  . املرأة ، والطلل ، واحليوان والطري ، وحديثه عن نفسه: يها التشبيه يف شعره وهي جاء ف

ومفهومـه  لمجـاز  حتدث عن ااز يف شعره  واحتوى على عرض خمتصـر ل : الفصل الثالث 
وأقسامه مث عن  ااز يف شعر جران العود ، وكانت الدراسة حسب املوضوعات اليت جاء فيها ااز 

  .مظاهر الطبيعة واحلياة وضوعات اليت جاء فيها التشبيه إضافة إىل وهي ذات امل
حتدث عن الكناية يف شعره واحتوى على عرض عن الكناية ومفهومها وأقسامها ،  :الفصل الرابع 

 مث عن الكناية يف شعر جران العود ، وكانت الدراسة حسب املوضوعات اليت جاءت فيها الكنايـة ؛ 
  .مظاهر الطبيعة واحلياة لعود وحديثه عن نفسه، و، وجران ا املرأة :وهي

  :وقد توصلت الدراسة إىل النتائج  التالية 
جران العود امسه عامر بن احلارث بن كُلْفة أو ابن كَلَدة من بين ضبة بن منري بن عامر بن صعصعة،وهو  -١

  . اقلتها كتب األدب أموي بدوي،وشاعر مبدع مغمور يف الدراسات البحثية رغم كثرة أبياته اليت تن
غري أن كل من حتدث .اختلفت تعريفات الصورة يف النقد العريب احلديث وتناقضت أحياناً  -٢

  .منهم عن الصورة أقر بأمهيتها اجلمالية املؤثرة ومكانتها العالية يف الشعر العريب 
  .كثرها تأثرياً فيه املصادر املؤثرة يف جران العود متداخلة ، وبينها ارتباط وثيق ، واملرأة أ -٣
ـثري    -٤ أكثر الصور البيانية اليت رمسها الشاعر هي صور تشبيهية ، وكانت الصور اازية والكنائية مع مجاهلا أقـل بك

ـرك     ـنفس ، وحت ـالط ال من الصور التشبيهية أيضاً ، والوصف العام للصور يف شعر جران العود أا صور مجيلة مؤثرة خت
  .ه املرهفة وثقافته البدوية األصيلة ولغته العربية القوية ، وله صور تفرد ا ومل يسبق إليها رمسها بشاعريت.الوجدان 
  

  الطالب
  مجال بن محد احلمداء

  املشرف
  د حممد علي فرغلي الشافعي.أ

  عميد الكلية
  د صاحل بن سعيد الزهراين.أ
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Abstract  
 

 

         The study included an introduction and a preface, four chapters are: 
Introduction: containing the reasons for selecting the topic and its importance, 
and difficulties experienced researcher, and previous studies, and research 
methodology. 
Boot: and contains a brief summary of Gran Nimeiri lute, his name and 
lineage, and his time, and the difference in that, and Haarath and stand on his 
status in the literature, and the transfer of the views of the ancient critics. 
Then a brief study of poetry and picture graphs. 
CHAPTER I: talked about the sources of graphic imaging in the poetry of 
Gran to go back to find out the sources that drew pictures of them, and how it 
influenced. 
Chapter II: talked about the analogies in his hair, and contained a brief 
overview of the metaphor, its meaning and its divisions, then the metaphor in 
the poetry of Gran oud and how drawn images graphic pretty impressive, and 
were studied according to the topics that came the metaphor in his poetry: the 
women, and quader, animal and bird , and talking about himself. 
Chapter III: talked about the metaphor in his poetry and contained a brief 
overview of the metaphor, its meaning and its divisions and then the metaphor 
in the poetry of Gran lute, was according to the study subjects according to 
which the metaphor of the topics that came the metaphor as well as the 
manifestations of nature and life. 
Chapter IV: talked about the metaphor in his poetry and included a 
presentation on the metaphor and concept and components, then the 
metaphor in the poetry of Gran lute, and the study by topics that came the 
metaphor;: the women, and Gran lute and talking about himself, and 
manifestations of nature and life. 
The study found the following results: 
I - Gran lute named Amer ibn al-Harith bin Caldh the cost or the son of Bani 
Namir Illh Ben Ben Ben Amer Sasap, the Umayyad Badawi, the creator and 
poet immersed in research studies, despite the large number of verses 
reported by literature. 
II - different definitions of the image in the Arab Monetary modern and 
sometimes conflicted. But all of them spoke about its importance is 
recognized and influential aesthetic high ground in Arabic poetry. 
III - sources affecting the Gran lute overlapping, including the closely related, 
and most influential women in it. 
IV - more profiles drawn by the poet are images of simulated, and the imagery 
and Alknaúah with beauty, much lower than the image simulation as well, and 
general description of the images in the poetry of Gran lute as pretty pictures 
influential associates itself with the soul, and the movement of conscience. 
Painted Bashaarath delicate and culture of nomadic indigenous and language 
of the Arab strong, with the uniqueness of the images has never been to 

 
Dean  

  
 

Prof . Saleh bin Saeed Al-Zahrani  

Supervisor 
 
 

Prof. Muhammad Ali Farghali Shafei  

Student 
  

  

Jamal Bin Hamad Alhemdda  



 ٧

  
  

 ةُـمدـاملُقَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨

  مقدمة
  

رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم  احلمد هللا
  : بإحسان إىل يوم الدين وبعد 

فإن تراثنا األديب تراث أصيل مليء بالنفائس املخبوءة اليت تنتظر من أبناء هذه األمـة  
  .فادة منها وإمتاع النفوس االبحث عنها واالست

وجمال التصوير البياين يف الشعر العريب من ااالت اخلصبة اليت تفتح للباحث احملـب  
  .للبالغة العربية ونقدها أبواباً جليلة من املعارف والعلوم 

واالهتمام ا موغـل يف  .فالصورة من املوضوعات اليت شغلت النقاد قدمياً وحديثاً 
  .ا وجاللة قدرها القدم ألمهيته

أساتذيت الكرام يف هذه الكلية العامرة كلية اللغة العربية وبعد استشارة جمموعة من  
أن يكون حبثي التكميلي لنيل درجة املاجسـتري   جبامعتنا العريقة جامعة أم القرى أحببت

  . )التصوير البياين يف شعر جران العود النمريي ( بعنوان 
  

  :وضوع وأمهيته أسباب اختيار امل/أوالً 
عند قراءة ديوان جران العود النمريي نلحظ متيز شعره ومجاله وكثـرة التشـبيهات    -١

اجلميلة فيه ؛ مما جيعل دراسته والبحث فيه أمراً مهما ؛ خاصة أنه رغم هذا التميز مل حيظ 
ـ إال القليل من القدماء واحملـدثني  ؛  كتب عن جران العود فلم ي. بالدراسة والعناية  وفه

 . شاعر مغمور مل حيظ بالدراسة والبحث


وهـذه  مني بالشعر واألدب السابقني؛ أن له ذكراً مجيالً جاء يف ما كتبه بعض املهت -٢
األحكام النقدية اليت صرح ا األوائل جتعل الباحث يقف أمام شخصية جـران العـود   

  :ليبحث فيها ؛ فمن ذلك 
، وال يعرف يف نسيب األعراب وغـزهلم   لنمرييوقال جِران العود ا:" نما أورد اخلالديا

  :، واملختار منها قوله أملح معانالقصيدة وال أحسن ألفاظاً من هذه
ذرِفت نيالع َلَّتبا فَاالص ذَكَرت  

         
  عرِفت الَّذي كَنت وقالش كعراجو  
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 ما قيـل يف الـدمع وأجـوده   البيت، فمن أحسن  )فبت كأنَّ العني أفنانُ(: أما قوله
البيت، مليح التشبيه صحيحه ألنه من تأمل رآه  )أراقب لوحاً من سهيل(: وقوله...وأطرفه

: وقولـه ...البيت، معىن مليح )ويكفيك آثار لنا حني نلتقي(: وقوله...تطرِف كأنه عني
 قنـا البيت، كالم طريف وكذب مليح ألنه قال ال بد من مـة تلح  )فنصبح مل يشعر(

  .فنحلف أنا مل نفعل وحيلفون أنا قد فعلنا
وأما قوله يف ذكر ...البيت، من أحسن ما يكون يف صفة املشي )فأقبلن ميشني(: وقوله

  ١ "...البيت، والَّذي بعده فهو حسن نادر )ينازعننا لذَّا(: احلديث وحسنه
مة قصيدة جران العود ومن الغزليات املختارة املقد: قالوا" :جاء يف األمايل للمرزوقيو

  ٢"... نسيبه وكان جران العود غزال وصافا، يصف ويفرط يف ...النمريي
  :ومما يستحسن من شعره قوله: " وقال ابن قتيبة 

  معقـولُ  بانَ اَألنيس فما للقلْـبِ 
 عقُولُ      ــــــم      

  عت ينة الغادويلُـــوال على اجلري  
  حبِر لْتحتار موـى   يتذَعرلَ بى قَبل

         
ـُمشغ والقَلْب مستوهلٌ بالبينِ     ولُــ

     ـهفَعـوى َألرعلى نِض تزرمث اغْت  
          

  إِثْر احلُمولِ الغوادى وهـو معقُـولُ    
  :ومما يتمثل به من شعره قوله  

  فال تأْمنوا مكْر النساِء وأَمِسـكُوا  
          

    اَألصـاغ هِنـائنى املالِ عن أَبررِع  
      خافُـهأَمـراً ت ركنـذلَم ي كفَإِن  

        
  ٣"إِذا كُنت منه جاهالً مثلُ خـابِرِ   

وأجود ما قيل  :" يف حديثه عن ذكر الشعراء لنجم سهيل ل العسكريوقال أبو هال  
  :جران العود قول )يعين جنم سهيل ( يف خفقانه واضطرابه

  كأنـه   أراقب حملاً مـن سـهيلٍ  
  

   ٤" إذا ما بدا من آخرِ الليلِ مطـرف  
ورد لبعض النقاد واألدباء املعاصرين آراء يف جران العود تدعونا للبحث يف شـعره   -٣  

  :فمن ذلك 
                                                   

 .١/١١، م١٩٥٨،حتقيق السيد يوسف ، القاهرة ، الطبعة األوىل للخالديني من أشعار املتقدمني ، األشباه والنظائر ١
 دار العرب،  اجلبوري الدكتور حيىي وهيب، حتقيق  املرزوقي محد بن حممد بن احلسنيب علي أألأمايل املرزوقي ،  ٢

 ١/٧٠  ألوىلا الطبعة ،  اإلسالمي
   ٧١٢ـ٢/٧٠٨هـ١٤٢٣حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر ، دار احلديث القاهرة  ، البن قتيبة ،الشعر والشعراء  ٣
أمحد حسن بسج ،دار الكتب العلمية بريوت ، ديوان املعاين ، أليب هالل العسكري ،شرحه وضبط نصه  ٤

 .٣٢٧،٣٢٦/ ١م ،١٩٩٤/ هـ١٤١٤الطبعة األوىل 
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يف إن مبادرته الشعرية ...  ": يقول الدكتور نوري القيسي يف مقدمة حتقيقه لديوانه 
فن القصص الشعري كانت مرحلة من مراحل النضوج اليت ازدهرت يف عصر عمر بن أيب 

وقد حرص الشاعر على توظيف شـعره  ... ربيعة وغريه ممن وجل هذا الباب من الغزلني
وجران العود الذي ميثل امتداداً الجتاه قصصي عرفـه  ... للتعبري عن حالته االجتماعية 

فالقصة عند جـران  ... جديدة من لوحات الشعر القصصي الشعر العريب يقدم لنا لوحة
العود تأخذ امتداداً متميزاً من حيث التركيب واالجتاه وقد أعد هلا الشاعر وسائلها املطلوبة 

  .١"... وأصباغها املناسبة وحدد زواياها املثرية وأجواءها الشعرية املهيئة 
ومانسية ، حتتل عاطفتـه  هو شاعر رقيق وجداين شديد الر ": وتقول كارين صادر

  ٢"... املساحة األكرب من شخصه 
جران العود شاعر خفيف الروح ، حلو التندر ، لطيف  ":  ويقول إبراهيم أمني فوده

الدعابة ، يف شعره سذاجة الفطرة ، ووداعة الطبيعة ، وروعة األسلوب ، وفيه حـالوة  
   ٣"... النطق العريب الفصيح 

  
اعر جند أنه ميدان واسع للتصوير البياين فهو حافل بتشـبيهات  عند قراءة ديوان الش  -٤

مع بعض الكنايات واازات اليت جتعل باحث البالغة العربية يقف عنده فيجـده   كثرية
 .كنزاً خمبوءاً ينتظر من يبحثه ويستخرج ما فيه ويدرسه وحيلله 

  
  :صعوبات واجهت الباحث / ثانياً 

  .لنمريي ندرة املؤلفات عن جران العود ا -١
ديوان جران العود املوجود حيتاج إىل خدمة ، بشرح كلماته وحتقيقه ، فالنسخ  -٢

املوجودة مع جاللة قدرها ال تزال حتتاج إىل خدمة علمية ؛ خاصة أن هناك 
 .أبيات له مل تذكرها الدواوين املوجودة 

                                                   
 .بتصرف  ١٨ـ ١٢ص ديوان جران العود النمريي ، حتقيق وتذييل الدكتور نوري محودي القيسي ١
 . ٨ص  وضمنه شعر عروة الرحال ، شرح وحتقيق كارين صادر ديوان جران العود النمريي ٢
ـ ١٤٠٤سن ، إبراهيم أمني فوده ، مطبوعات نادي مكة الثقايف واألديب ، الطبعـة األوىل  الشاعر احمل ٣ م ١٩٨٤/هـ

 ٣٤ص 



 ١١

شعر جران العود مليء بالكلمات اليت حتتاج إىل شرح ورجـوع للمعـاجم    -٣
، فشعره مع مجاله ورقته حيتوي كلمات كثرية ليست يف متناولنا حنن  العربية

احملرومني من العيش مع اللغة العربية يف حياتنا ، وجران العود شاعر بـدوي  
  .تفيض لغته قوة وفصاحة 

  
  :الدراسات السابقة / ثالثاً 

عند البحث عن دراسات سابقة  يف التصوير البياين عند جران العود  بل عـن  
  :إال نزراً يسرياً من الكتابات وقد وقفت على مايلي  ن العود عموما ال جندجرا

ديوان جران العود النمريي ، رواية أيب سعيد السكري ، الطبعـة الثالثـة    -١
حيث جاء يف املقدمة اليت كتبـها  .هـ ، مطبعة دار الكتب املصرية بالقاهرة ١٤٢١

  .ري من سرية جران العود أمحد نسيم من دار الكتب املصرية ذكرا لشيء يس
ديوان جران العود النمريي ، رواية أيب سعيد السكري ، صنعة أيب جعفـر   -٢

هــ ؛  ١٤٠٢حتقيق وتذييل الدكتور نوري محودي القيسي ط . حممد بن حبيب 
حيث حتدث يف مقدمة الديوان عن سرية جران العود وعن شعره وجوانب اإلبـداع  

  .اليت متيز ا 
العود النمريي وضمنه شعر عروة الرحال ، شرح وتعليق كارين ديوان جران  -٣

وقد حتدثت يف املقدمة عن الشاعر واخلالف الـذي دار  .صادر ، دار صادر بريوت 
  .حول امسه وعصره ، وعن صديقه الرحال 

الشاعر احملسن كتيب من تأليف إبراهيم أمني فوده ، من مطبوعات نـادي   -٤
حاول فيها أن حيلل شخصية جـران  . هـ١٤٠٤األوىل مكة الثقايف األديب الطبعة 

النفسي ، والعقلي، : العود النمريي ، ويستنبط كل ما ميكن أن يعد ذا أثر يف تكوينها 
  .واألديب 

وصف إبراهيم أمني فوده ما كتبه عن جران العود بأنه رسالة بعث ونشور لشاعر 
احلديث عن هذا الشاعر يف  فهي أول رسالة تناولت.فذ ، درست معامل حياته األدبية 

  .   تاريخ األدب العريب 



 ١٢

مائة صفحة  ١٠٠ظواهر حداثية يف شعر جران العود النمريي كتيب يقع يف  -٤
هـ حتدث فيه عن شيء من سرية ١٤١٧من تأليف الدكتور حممد علي اهلريف 

جران العود و الظواهر اليت احنرف فيها عن النمط الشعري القدمي والـنمط  
.عد جران العود شاعراً جمدداً مل ينصفه الباحثون . صره السائد يف ع

  :منهج الباحث / رابعاً 
حفل شعر جران العود بكثري من الصور البيانية  اجلميلة ؛ اليت تـدل علـى دقـة    

  .مالحظته، وحسن وصفه وارتباطه الوثيق بالبيئة حوله 
راسة بالغية وسيكون تناول هذه الصور حسب املوضوعات اليت وردت يف شعره ؛ د

  .موضوعية دف احلفاظ على الصورة 
  :واملوضوعات اليت وردت يف شعره هي على النحو التايل 

  .املرأة ، الطلل، احليوان والطري ، الطبيعة ومظاهر احلياة ، حديثه عن نفسه 
وسأحاول يف كل موضوع من هذه املوضوعات استخراج كل معىن أجرى فيه 

الصور يف كل معىن ، وسأختار النماذج اليت تدل علـى   تصويراً بيانياً ، مث أمجع
  .طريقته الشعرية 

ومما جعلين أختار هذا املنهج يف دراسة شعر جران العود أن ذلك سيكون 
الصورة البيانية  نخاصة إذا الحظنا أ. أدعى للوقوف على متيزه يف هذا الباب 

ة يف دراستها تفقدها تأيت يف شعره أحيانا على هيئة صورة متكاملة جتعل التجزئ
  .مجاهلا 

ديوان جران العود الـنمريي ، روايـة أيب سـعيد    على وقد اعتمدت يف حبثي 
وأذكره .  هـ ، مطبعة دار الكتب املصرية بالقاهرة١٤٢١السكري ، الطبعة الثالثة 

، مـع الرجـوع إىل   ) ديوان جران العود ( أو ) الديوان ( يف احلاشية بلفظ 
  .وذلك عندما ال أجد البيت يف نسخة السكري .اناً الدواوين األخرى أحي

  :وقسمت البحث إىل 
وأربعة فصول ، حاولت خالهلا أن أحلل الصور البيانية يف ،مقدمة ومتهيد 

  .شعر جران العود وأقف على إبداعه الشعري اجلميل 





 ١٣

كن أسأل اهللا الكرمي أن أكون قد قاربت الصواب ، وحققت شيئاً من املراد ، فإن ي   
فتلك غاية املىن يف حبثي ، وإن كان خالف ذلك فحسيب أنين أشعلت مشعة  للسالكني 

  .إىل جران العود 
  .واحلمدهللا أوالً وآخراً 

  
  

  مجال بن محد احلمداء/ الطالب 
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  :املبحث األول حول جران العود
 امسه ونسبه

 زمانه
 شاعريته

  :املبحث الثاين             
 ورة البيانيةالشعر والص  
              



 ١٥

  التمهيد
  
  

  :  وفيه مبحثان
  : العود النمريِي جِراناملبحث األول حول 

  :امسه ونسبه / أوالً
فقيل ونسبه امسه  تلف يفاخ:  
 .دون ذكر المسه  ١عقيل بىن من إسالمي شاعر العود جران -١
 بـين  مـن  إسالمي شاعر ، ٢املستورد امسه ، العود جِران هو:  اجليم بكسر ، جِران -٢

 . عقيل
 . ٣يالنمري احلارث بن عامر -٣
 . ٤الضيب احلارث بن عامر -٤
من بين ضبة بن منري بن عـامر بـن   .  كَلَدةوقيل  عامر بن احلارث بن كلفة -٥

   ٥صعصعة
 . عامر بن احلرث بن كلفة  -٦

                                                   
  .١/١٣٨دار الغرب اإلسالمي القادر ، عبد بن اهللا عبد بن موفق الدكتور حتقيق للدارقطين واملختلف املؤتلف ١
 املكتبـة  البجاوي حممد علي مراجعة - النجار علي مدحم حتقيق العسقالين حجر بن، ال املشتبه بتحرير املنتبه تبصري ٢

 حجـر  بـابن  املشـهور  حممد بن علي بن محدأل األلقاب يف األلباب هةنز ).٢٤٨/ ١. ( لبنان – بريوت - العلمية
  ١/١٦٩ م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ بالرياض طبعة الرشد مكتبة ، السديري صاحل بن حممد العزيز عبد حتقيق العسقالين

 

 . ٢/٦٤،  ١٩٦٧حتقيق لويس شيخو ، دار الكتـاب العـريب بـريوت    . ، أليب عبادة البحتري  ديوان احلماسة ٣
  الطبعـة ،  للماليـني  العلـم  دار ، الدمشقي الزركلي فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين رياألعالم ، خل

  .٣/٢٥٠  م ٢٠٠٢ مايو/  أيار - عشر اخلامسة
 بـن  اهللا عبد بن حممد الدين مشس الدين ناصر بنال وكناهم وألقام وأنسام ةالروا أمساء ضبط يف املشتبه توضيح ٤

 .األوىل:  الطبعـة  م١٩٩٣ - بـريوت  - الرسالة مؤسسة ،العرقسوسي نعيم حممد:  حتقيق الدمشقي القيسي حممد
٦/٨٣   

 

 .دار صـادر ، بيل طريفيحممد ن.د: حتقيق،  مد بن املبارك بن حممد بن ميمونحمل منتهى الطلب من أشعار العرب ٥
، عبدالقادر بن عمـر البغـدادي ، حتقيـق    ولب لباب لسان العرب  خزانة األدب ،  ٢/٥،  م١٩٩٩ الطبعة األوىل

  ٤٩٢/ ٥ ، م١٩٨٩عبدالسالم هارون ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، 
 



 ١٦

 ١جران العود العقيلي -٧
ضنة بن عمرو بن نمري : ويف بين نمري ٢اإليناس بعلم األنسابيف  الوزير املغريبوقال  -٨

صعةبن عامر بن صان العود.عة، جِربة، مث من بين حنومن بين ض . 

  
بضم (فةلْعامر بن احلارث بن كُوالباحث بعد هذه األقوال مييل لرأي من قال بتسميته 

مر بن صعصعة ؛ لتكرر هذه من بين ضبة بن منري بن عا ٣ةدلَكَابن  أو ) الكاف أو فتحها
ود وألن صاحبه الرحال منريي كما ورد يف التسمية يف أكثر املصادر اليت ذكرت جران الع

  . املصادر اليت ذكرته 
  : ٤عنق البعري ، ولقب ذا اللقب لقوله: ولقب جبران العود ، ومعناه 

ــإنين  ــريتّ ف ــا ض ــذراً ي ــذا ح   خ
  

  رأيت جران العود قد كـان يصـلح    
امها متيز عن غريه من الشعراء حبديثه عن زوجتيه وما القاه من بؤس معهما ؛ هج  ُ 

  ٥.بقصائد يف ديوانه ، وهذه صورة نادرة يف الشعر العريب القدمي 
وممن ! ويف امسه خالف أيضاً ال وقد اقترنت حياته حبياة شاعر مغمور هو الرح

عروة بن عتبة : "نقل هذا اخلالف كارين صادر يف مقدمتها على ديوان جران العود 
بن عزرة بن املختار من بين  هو الرحال:وقال آخرون . بن جعفر من بين كالب 

  .عقيل بن كعب 
الرحال بن جمدوع الـنمريي ، وأظنـه   : وذكره صاحب منتهى الطلب باسم 

. األقرب للحقيقة ، وهذا بدوره يوضح جبالء أسباب صداقته جلران العود ابن قبيلته 
وأما عروة بن عتبة الكاليب فهو شاعر جاهلي ؛ مسي رحاالً ألنه كان وفاداً علـى  

                                                   
حممد أبو  -حممد أمحد جاد املوىل حتقيق  ،  السيوطي لعالمة عبد الرمحن جالل الدينل املزهر يف علوم اللغة العربية ١

  . ٢/٣٧٧ الطبعة الثالثة،  دار التراث مكتبة علي البجاوي -الفضل 
 . ٢٨الوزير املغريب ص / اإليناس بعلم األنساب  ٢

، نقله للعربية الدكتور حممود فهمي حجازي ،  تاريخ التراث العريبالدكتور فؤاد سزكني يف  ضبطه ذا الضبط ٣
 . ٢/١٩١هـ  ١٤١١والنشر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  إدارة الثقافة

 . ٩ هـ  ص١٤٢١رواية أيب سعيد السكري ، دار الكتب املصرية الطبعة الثالثة / ديوان جران العود النمريي  ٤

،  وضمنه شعر عروة الرحال ، شرح وحتقيق كارين صادر ، دار صادر بريوت ديوان جران العود النمرييمقدمة  ٥
  .  ٧ص  م ، ١٩٩٩الطبعة األوىل ، 



 ١٧

لوك كما ذكر الزخمشري يف كتابه املستقصى ، وال نعلم عن الرحال شيئاً سوى امل
أنه كان تبع جران ورفيقه ، عاىن مثله مع زوجته ، وقد صب معاناته يف قصـيدة  

  .  ١"شاءها أن تكون تبعة لقصائد جران العود كما كان هو تبعه 
  :زمانه / ثانياً

  : مانه على عدة آراء فقيل كما اختلف الباحثون يف امسه اختلفوا يف ز
 :هو جاهلي مل يدرك اإلسالم  -١

يقرر أدباء العرب أنه من اجلاهليني ومما يدعو للعجب أن يتحدث :( يقول برولكمان 
   ٢...)شاعر جاهلي بدوي مثله عن محامة نوح 

  . ٣وضمه فؤاد سزكني إىل قافلة الشعراء اجلاهليني وجعل أصله من جند
ني يتور عفيف عبـدالرمحن يف معجـم الشـعراء اجلـاهل    ورجح هذا الرأي الدك

  .٤واملخضرمني
 :وقيل جاهلي أدرك اإلسالم وأسلم  -٢  
أنه أدرك اإلسالم واقتبس منـه كلمـات وردت يف   ( : كما ذكر ذلك الزركلي      
جم الشعراء املخضرمني وكذلك رجحت ذلك الدكتورة عزيزة فوال بابيت يف مع ٥)شعره

.  ٧كتور حاكم حبيب الكريطي يف معجم الشعراء اجلاهليني واملخضرمنيوالد، ٦واألمويني
 : التالية دلةاألدعم رأيه ب الذي  ٨والدكتور حممد اهلريف. 

 : ٩حديثه عن الطواف حول البيت احلرام ، يف قوله -١

                                                   
 .١٦املصدر السابق ص  ١
كارل بروكلمان ، نقله للعربية الدكتور رمضان عبدالتواب والدكتور السيد يعقـوب بكـر ،    تاريخ األدب العريب ٢

  .١/١٧٤ الطبعة الثالثة ، دار املعارف
 . ٢/١٩١للدكتور فؤاد سزكني    تاريخ التراث العريب ٣

ـ ١٤٠٣راء اجلاهليني واملخضرمني ، الدكتور عفيف عبدالرمحن ، دار العلوم للطباعة والنشر معجم الشع ٤ م ، ١٩٨٣ه
  ٦٦ص 

 .٣/٢٥٠األعالم  ٥
  م١٩٩٨معجم الشعراء املخضرمني واألمويني ، الدكتورة عزيزة فوال بابيت ، دار صادر بريوت ، الطبعة األوىل  ٦

 .٦٦ص . ٢٠٠١أليف حاكم حبيب الكريطي،الطبعة األوىل،بريوت، لبنان مكتبة لبنان،معجم الشعراء اجلاهليني و املخضرمني،ت ٧
 

 ١٨ظواهر حداثية يف شعر جران العود النمريي ص  ٨
 . ٣٣الديوان ص  ٩



 ١٨

  الٍ شعبهم شـعب  جإِني ورب رِ
        

  شتى يطوفونَ حـولَ البيـت واحلَجـرِ     
  رِـن اِإلدالجِ والبكَــون مــقُب البط  جاَءت بِهِم قُلُص فُتـلٌ مرافقُهـا      

ومن وجهة نظر الباحث أن هذا ليس بدليل مقنع ألن الطواف بالبيت معـروف يف  
  .اجلاهلية
  : ١ورود ذكر ليلة النفر وهو اليوم الثالث من أيام مىن،حيث يقول -٢

  جات على عجـلٍ قَضني حجاً وحا
                

ــم ا   ــرِ ثُ ــةَ النفَ ــا لَيلَ ــتدرنَ إِلَين   س
     

أنه ذكر السالم وهو من املصطلحات اإلسالمية ؛ حيث أكد على بذل السالم  -٣
  : ٢وإفشائه حيث يقول

المهدى السي   ـةمن أَهلِ ناعلَنا م  
            

ــذ    ــود مب ــلِ ال ــالم لأَه ولُإِنَّ الس   
    

  :  ٣فقد قال أنه أشار إىل استعمال السواك وهو مسة من مسات املسلمني -٤
  ى الِسواك على عذبٍ مقَبلُـه رتج
              

ــولُ     ــالراحِ معل ــهلٌ بِ ــه من كَأَن  
    

يف شعره وهي من العبارات اإلسالمية ؛ حيـث  ) بإذن اهللا ( ذكرالشاعر عبارة  -٥
  : ٤يقول

ــرجي ــزه تف حفي ــه ــإِذن اللَ   هن بِ
  

   حذف الزِمـاعِ وجسـرات مراقيـلُ     
    

  
  : ٥فقال حتدث عن احللف بالطالق وهي من العبارات اليت مل تكن يف اجلاهلية -٦

                                                   
 .٤٨املصدر السابق ص  ١
 . ٥٤املصدر السابق ص  ٢

 . ٥٧املصدر السابق ص  ٣

 . ٥٧ املصدر السابق ص ٤
ـاهليني واملخضـرمني   يف األشباه والنظائر للخالديني نسب هذا البيت جلران العود ٥ ـيد    من أشعار املتقدمني واجل ، حتقيـق الس

، وألعـرايب   ١٤٣٣رقـم   ٣٨٥وأليب النحام التميمي يف محاسة البحتـري    ٢/٢٩١ م١٩٥٨يوسف ، القاهرة ، الطبعة األوىل
 .٧/١٦٠بال حتديد يف احليوان للجاحظ 



 ١٩

  
ــا    ــاُء منزلتيهِم ــم الغرم ــو يعل ل

              
ــلِ    ــالطالقِ العاج ــوين ب ــا حلّف   م

    
  :مي بال حتديد واضح لزمنه من اإلسالموقيل هو إسال -٣

وابن ٢البغدادي الدارقطين عمر بن علي احلسن بوأ و ١ابن ماكوالوقد أورد هذا     
 القيسي حممد بن اهللا عبد بن حممد الدين مشس الدين ناصر ابنو٣حجر العسقالين

  .٤الدمشقي
  : وقيل هو أموي -٤

ذكر أدلة تدل على إنه إسالمي  حيث ٥كما جزم بذلك الدكتور نوري محودي القيسي
 :مث جزم بأنه أموي وهذه األدلة هي 

 : ذكره للطواف ، وليلة النفر  -١
ذا الدليل يف تأكيد أن جران العود أدرك اإلسـالم   ٦وقد استدل الدكتور اهلريف

وأسلم ويف نظر الباحث أن هذا الدليل ال تقوم به حجة  فالطواف معـروف يف  
 !  ٧ذلكاجلاهلية وليلة النفر ك

 :ضمن بعض أبياته من معاين القرآن الكرمي أنه  -٢

                                                   
دار  احلـافظ ابـن مـاكوال     ألمريل واألنسابوالكىن  األمساءملؤتلف واملختلف يف يف رفع االرتياب عن ا اإلكمال ١

 . ٢/٦٩ .اإلسالمي الكتاب 
 . ١/١٣٨.  واملختلف املؤتلف ٢
 . ٢٤٨/ ١ املشتبه بتحرير املنتبه تبصري ٣

 . ٦/٨٣ املشتبه توضيح ٤

 . ٩ص  يديوان جران العود النمريي ، حتقيق وتذييل الدكتور نوري محودي القيس ٥
 ١٨ظواهر حداثية يف شعر جران العود النمريي ص  ٦
 للنـاس  اإلجـازة  يليكان  مضر بن الياس بن طاخبة بن أد بن مر بن الغوث أن(ذكر ابن هشام يف السرية النبوية  ٧

 بـن  عبـاد  بن حيىي حدثين إسحاق ابن مث نقل قول... صوفه ولولده له يقال وكان بعده من وولده عرفة من باحلج
ـ  فإذا مىن من نفروا إذا م وجتيز عرفة من بالناس صوفة كانت : قال أبيه عن الزبري بن اهللا بدع  النفـر  يـوم  انك

 يأتونـه  املتعجلـون  احلاجـات  ذوو فكـان  يرمـي  حىت يرمون ال للناس ييرم صوفة من ورجل اجلمار لرمي أتوا
نقـال عـن   (وهذا اخلـرب يف اجلاهليـة   ...) سالشم متيل حىت واهللا ال فيقول معك نرمي حىت فارم قم له فيقولون

 وفؤالـر  عبـد  طـه  حتقيـق املشهور بابن هشام ، املعافري احلمريي أيوب بن هشام بن امللك عبدالسرية النبوية ل
 ) .١/٢٤٩ بريوت هـ١٤١١ سنة اجليل دار، سعد



 ٢٠

 ــآت نسم ــد واعــيين م   فَتقض
                

  وأَقضي مـا علـي مـن النـذورِ      
إمنـا هـو   ) إمنا النسيء زيادة يف الكفر( فالنسيئة تعين التأخري من قوله عز وجل       

  . تأخريهم احملرم إىل صفر
نزل بلغة ألن القرآن الكرمي !هذا الدليل ال تقوم به حجة أيضاً أن ويف نظر الباحث        

 ابن قول: "العرب، وكانت العرب تستعمل كلمة النسيء يف اجلاهلية ، نقل ابن هشام 
 حرم ما منها وحرمت أحل ما منها فأحلت العرب على الشهور نسأ من أول وكان إسحاق
 بن مالك بن احلارث بن ثعلبة بن عامر بن عدي بن فقيم بن عبد بن حذيفة وهو القلمس

 مث عباد بن قلع عباد بعد قام مث حذيفة ابن عباد ابنه ذلك على بعده قام مث خزمية بن كنانة
 بن جنادة مثامة أبو عوف بعد قام مث أمية بن عوف أمية بعد قام مث قلع بن أمية قلع بعد قام

 إليه اجتمعت حجها من فرغت إذا العرب وكانت اإلسالم قام وعليه آخرهم وكان عوف
 أحل شيئا حيل أن أراد فإذا واحملرم احلجة وذا ةالقعد وذا رجباً األربعة احلرم األشهر فحرم
 أرادوا فـإذا  احلرم األشهر األربعة عدة ليواطئوا فحرموه صفر مكانه وحرم فأحلوه احملرم

 اآلخر ونسأت ولاأل الصفر الصفرين أحد لك أحللت قد إين اللهم فقال فيهم قام الصدر
 بن ثعلبة بن غنم بن فراس بين أحد الطعان جذل قيس بن عمر ذلك يف فقال،  املقبل للعام
 هلم أن الناس كرام**  قومي أن معد علمت قد:  العرب على بالنسأة يفخر كنانة بن مالك
 على اسئنيالن ألسنا** **  جلاما نعلك مل الناس وأي**  بوتر فاتونا الناس فأي** **  كراما
معد  **شهور ١"**  حراما هاجنعلُ لاحل   

  : ٢قوله -٣
  ملُء الِسوارينِ واحلجلَنيِ مئزرهـا  

             
  بِمنتِ أَعفَر ذي دعصـنيِ مكفـولُ    

وغري ذلك من العبارات ) وكفلها زكريا ( واملكفول املتربب من قوله عز وجل   
  .القرآنية 

  

                                                   
 . ١/٢٤٩،٢٤٨املصدر السابق  ١
  . ٥٦الديوان ص  ٢



 ٢١

٣-  ا شعره رقة إسالمية ال تعرب عن مرحلة الشعر قبل اإلسالم الرقة اليت متيز
وإمنا متثل حتوالً واضحاً من حيث التراكيب اإلسالمية واملعاين والصـياغة  

  . وهي وجوه مل جند هلا ظالالً إال يف بداية العصر األموي
 : ولكنه عاش يف البادية.وقيل هو أموي  -٣

،  ١قيقها ديوان جران العودوقد رجحت هذا الرأي كارين صادر يف مقدمة حت

  :وساقت أدلة شبيهة بأدلة الدكتور نوري القيسي وزادت 

كونه مل يتبع ج اجلاهليني الذين يبكون على األطالل ، ويصفون احليوان  -١

 .واخلمرة ، وجيعلون من هذه مدخالً للنسيب 

ويف نظر الباحث أن جران العود بكى األطالل يف بعض قصائده غري أنـه لـيس   

  : ٢ومن ذلك قصيدته الغزلية الفائية اليت تذوب رقة وعذوبة! هج اجلاهليني كن

ذرِفت نيالع َلَّتبا فَاالص ذَكَرت    عرِفت الَّذي كَنت وقالش كعراجو  
ــف     وكانَ فُؤادي قَد صحا ثُم هاجين ته ــة بِاملَدين رقو مــائ   حم

  شريب يغـرد متـرف   يمن البغ    اهلَديلَ الظالع الرِجلِ وسطَهاكَأَنَّ 
  ــة ــا بِعويقَ ــذَكِّرننا أَيامن ٣ي     فشـعي ذَكُّرالتضبِ قُساسٍ وهو  

  
  : ٤وقوله

                                                   
  .  ٧ص  عر عروة الرحال ، شرح وحتقيق كارين صادر، وضمنه ش ديوان جران العود النمريي ١

  . ١٣ الديوان ص ٢
 شطَّي عويقةَ فالروحاِء من خيماحواسِ الغميسِ إِىل  ألّوا بومل يح:اً لعويقة إال يف بيت للقطامي يف قولهمل أجد ذكر ٣

وقال يـاقوت  ) . بعريضة( و ) ويقة بس( تروى أا  رواية أيب سعيد السكري جاء يف حاشية ديوان جران العود، و
  يشعف والتذكر قساء وهضب بعريضة أيامنا تذكرنا : النمريي العود جران قال منري بين بالد من عريضة :احلموي 

  )٤/١١٤ بريوت -  الفكر دار ، اهللا عبد أبو احلموي اهللا عبد بن ياقوت ، معجم البلدان( 
  .٢٤ص  ديوانال ٤



 ٢٢

  ١هلَ انتم واقفونَ علـى السـطورِ  
         

  فَننظُـر مــا لَقـني مــن الــدهورِ    
   بِرِجلَـة رِكنوحـاءِ  ٢تـى  ٣الرتح  

         
ــى البصــريِ   ــديار عل ــرت ال   تنكَّ

  ٥بِاحلجــارة أَو وشــومٍ ٤كَــوحيٍ  
         

ــؤورِ    الن ــة يــرومِ باق ــدي ال   ٦بِأَي
   : )٨بريد(متذكرا موضعاً يقال له وقد وقف ٧وقوله  

  هـرحاض ـفيداً خرأَنَّ ب ئتب٩ن  
         

ــلُ   اهلَمو ــي املَرع ــه ــه وزايلَ   ١٠من
  بِها اَألصرام أَيتقَد رم ١١وهعجمي  

         
  ١٢سهلُ اَألباطحِ ال ضيق وال جـرلُ   

   
واستدلت كارين صادر بوجود دالئل قرآنية أيضاً يف شعر خدنه وتبعه الرحـال   -٢

 : ١كقوله
                                                   

١ طَروالس طْرمن الكتاب والشجر والنخل وحنوهاا: الس فاللسان مادة سطر ... وجتمع على سطور .... لص.  
  

الرجل مسـايِلُ  : مشر. السهلة مِسيل املاء من احلَرة إِىل: والرجلة. منبِت العرفج الكثري يف روضة واحدة: الرجلة... ٢
  .اللسان مادة رجل ... املاء، واحدا رِجلة

قصعة روحاء قريبة القعر فرمبا يكون املقصود أن الديار اليت وقف عليها جران العـود  : جاء يف اللسان : الروحاء  ٣
وإذا حنن اعتربنا أمساء األماكن تقع على مسيل واد قريب القعر أي منبسط ، والروحاء أيضاً موضع قريب من املدينة 

 يف الشمال الغريب من جند ، قريبا من احلجـاز  ن من أهل العاليةأنه كا أشعار جران العود ، وجدنا ، اليت وردت يف
  . فيكون هذا املكان الذي وقف عليه هو مكان يسيل فيه السيل وهو يف الروحاء .
٤ يحوكلُّ ما أَلقيته إِىل غريك: الو يسالة واِإللْهام والكالم اخلَفاللسان مادة وحي .. . اِإلشارة والكتابة والر. 
٥ الوالعالمات شوموالو ها: ابن سيده. سومما جتعله املرأَة على ذراع مشخـان   الوور، وهو دؤوه بالنشحمث ت ةرباإلب

ووِشام شوماللسان مادة وشم ...  الشحم، واجلمع و. 
  .اللسان . دخان الشحم الذي يكتب به أو حيشى يف الوشم  ٦
  . ٣١ص  ديوان ال ٧

بتحقيـق   ديوان جران العودحاشية . ينة ، وهم ولد جعدة بن غين بن أعصر بن سعد بن قيس عيالن ماء لبين ضب ٨
  ٧٨ص .كارين صادر 

  .اللسان مادة حضر . من كان حيضره من الناس  ٩
 مادة رعى ومادة.اللسان . ما أمهل فترك بال راع : اإلبل اليت ترعى من الرعاية واالهتمام اللسان واهلمل :املرعي  ١٠
 .مهل
 مجاعات الناس  ١١
  .الصحاح مادة جرل . الكثري احلجارة  ١٢



 ٢٣

عنـهن صـادفاً   الرحالُ لقد أصبح  
         

  العمـرِ  أو آخـر  يلقـى اهللاَ  إىل يومِ  
       

  : ٢باجللس ، وامة بالغور يف قوله اًجند تسمية جرانَ -٣
  أَبِالغورِ أَم بِاجلَلسِ أَم حيثُ تلتقـي 

            
     أَبطَـحو يـكرـن وادي بم زأَماع  

خـرب أورده   وكان أول من أطلق هاتني التسميتني الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف  
  .ياقوت نقالً عن الطرباين يف معجمه الكبري 

! ومن وجهة نظر الباحث أن هذا االستدالل أيضاً ال نستطيع أن نقيم بـه حجـة   
فياقوت احلموي نقل احلديث ومل يصرح بأن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هو أول من 

 بـالفتح  سلْجلَا :"البل ذكره يف معرض حديثه عن الكلمة حيث ق! أطلق هذه التسمية 
  . جسيم وثيق أي جلس وناقة جلس مجل ومنه األرض من الغليظ وهو
 إذا القوم سجلَ السكيت ابن قال جند بالد يف الغور من ارتفع ما لكل علم سلْواجلَ 
  : وأنشد اجللس وهو جندا أتوا

ـ  ـ  مالَش مـ  ن   عـا فرِم بـه  ارغَ
  

ــن   ــني وع ــالس مي ــد اجل   املنج
  :ذيلاهل وقال  

  تزورنـا  تكـاد  ال جلسـنا  ما إذا
  

ــ   لَســدى يم ــاأبيات ل ــوازنُ ن   وه
 منـه  مروان فأنكر احلكم بن ملروان مادحا املدينة الفرزدق وورد،  جندا أتينا إذا أي  

  : الفرزدق فقال مبال العمال بعض إىل له كتب أن بعد فانع املدينة من باخلروج فأمره شيئا
ــا  ــي مرــييت إن و ــ مط    ةٌحمبوس

     
ــو   ــاء ترج ــا احلب ــأسِ مل ور   يي

  : األبيات هذه فأنشده رجل فالتقاه  
  كامسهـا  والسـفاهة  للفرزدق قل
  

  فـاجلسِ  أمرتـك  ما تارك كنت إن  
ــتين     خمتومــة بصــحيفة وأتي

  
  النقـرسِ  حبـاء  ـا  عليك أخشى  

  تكـن  ال فـرزدق  يا الصحيفةَ لقِأ  
  

ــلَ نكــداَء   ــتلم صــحيفة مث   سِامل
إِبراهيم بن سعيد ثنا حد، خالد بن النضرِ الْقُرشي حدثَنا رباين يف معجمه قال قال الط  

 رِيهوثنا حد، الْج نِيزالْم فونِ عرِو بمنِ عب اللَّه دبع نب ريكَث نع ، أَبِيه نع ، هدج ،
                                                                                                                                                  

١
 . ٤٨ص  وضمنه شعر عروة الرحال ، شرح وحتقيق كارين صادر ديوان جران العود النمريي 

 . ٥الديوان ص  ٢



 ٢٤

 نع ارِثنِ الْحـضِ   : ، قَالَ بِاللِ بعـي بف لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولِ اللَّهسر عا منجرخ
انطَلَق ، أَسفَارِه ، فَخرج لحاجته وكَانَ إِذَا خرج لحاجته يبعد ، فَأَتيته بِإِداوة من ماٍء ، فَ

: بِاللُ ، فَقُلْت : فَسمعت عنده خصومةَ رِجالٍ ، ولَغطًا لَم أَسمع مثْلَها ، فَجاَء ، فَقَالَ 
يا : أَصبت ، فَأَخذَه مني ، فَتوضأَ ، قُلْت : نعم ، قَالَ : أَمعك ماٌء ؟ قُلْت : بِاللُ ، قَالَ 

: " لَّه ، سمعت عندك خصومةَ رِجالٍ ولَغطًا ما سمعت أَحد من أَلِْسنتهِم ، قَالَ رسولَ ال
  تـكَنفَأَس ، مهنكأَلُونِي أَنْ أُسرِكُونَ ، سشالْم الْجِنونَ وملسالْم ي الْجِندنع مصتاخ

: قُلْت لكَثريٍ : ، قَالَ عبد اللَّه بن كَثريٍ " نت الْمشرِكني الْغور الْمسلمني الْجلْس ، وأَسكَ
الْجلْس الْقُرى والْجِبالُ ، والْغور ما بين الْجِبالِ والْبِحارِ : ما الْجلْس ، وما الْغور ؟ ، قَالَ 

 ريا أُ: ، قَالَ كَثدا أَحنأَيا رم كَدي رِ إِال لَموبِالْغ دأَح يبال أُصو ، مللْسِ إِال سبِالْج يبص
لَمس١". .. ي   

أنه بدوي وأن بداوته الصافية هي اليت أوقعت البـاحثني يف   كارين صادر مث رجحت
  . اخلطأ وجعلتهم يضمونه إىل قافلة الشعراء اجلاهليني 

وذلك .  رجح الباحث أنه إسالمي أموي بدويومن خالل التأمل يف هذه اآلراء ، ي
؛  ألن األدلة املذكورة هي أقوى من غريها مع حاجتنا إىل مزيد من البحث يف هذه املسألة

ولكن الباحث يقف هنا ؛ ألن املقصود يف هذا البحث الوقوف على الصور البيانيـة يف  
ا هو إال متهيد حاول وما مت إيراده م. شعر جران العود وليس التحقيق يف شخصه وزمنه 

  .الباحث فيه أن يستجلي بعض ماورد حول امسه ونسبه وزمنه ؛ للدخول إىل تلك الصور 
  
  
  
  
  

                                                   
شديد الضعف فيه كثري بن عبد اهللا املزين وهو متروك  هإسنادواحلديث الذي أورده . ٢/١٥٣،١٥٢معجم البلدان  ١

 انظـر )  جدا ضعيف: (  األلباين الشيخ لوقا . موسوعة احلديث الشريف على شبكة إسالم ويب كما يف .احلديث
  . اإلسالمي املكتب ، األلباين الدين ناصر حممد، وزيادته الصغري اجلامع ضعيف يف ٢٢٦:  رقم حديث

  
 



 ٢٥

  :شاعريته / ثالثاً 
يف   جران العود مع أنه شاعر مغمور مل حيظ بالدراسة والبحث غري أن له ذكراً مجيالً

  . ين أثىن عليه ثناء حسناً ف عنه من املعاصركما أن من ألَّ،كتب النقد واألدب القدمية 
وقد وردت يف هذه الكتب القدمية واملعاصرة آراء نقدية موعة من العلماء جتعـل  

 :؛ فمن ذلك  شعرية تستحق البحث والدراسة يقف أمام شخصيةيوقن أنه  الباحث 
، وال يعرف يف نسـيب األعـراب    وقال جِران العود النمريي:" نما أورد اخلالديا

  :، واملختار منها قوله أملح معانالقصيدة وال حسن ألفاظاً من هذهوغزهلم أ
ذرِفت نيالع َلَّتبا فَاالص ذَكَرت  

         
  عرِفت الَّذي كَنت وقالش كعراجو  

 البيت، فمن أحسن ما قيـل يف الـدمع وأجـوده    )فبت كأنَّ العني أفنانُ(: أما قوله  
البيت، مليح التشبيه صحيحه ألنه من تأمل رآه  )ب لوحاً من سهيلأراق(: وقوله...وأطرفه

: وقولـه ...البيت، معىن مليح )ويكفيك آثار لنا حني نلتقي(: وقوله...تطرِف كأنه عني
 البيت، كالم طريف وكذب مليح ألنه قال ال بد من مـة تلحقنـا   )فنصبح مل يشعر(

  .نافنحلف أنا مل نفعل وحيلفون أنا قد فعل
وأما قوله يف ذكر ...البيت، من أحسن ما يكون يف صفة املشي )فأقبلن ميشني(: وقوله

  ١ "...البيت، والَّذي بعده فهو حسن نادر )ينازعننا لذَّا(: احلديث وحسنه
ومن الغزليات املختارة املقدمة قصيدة جران العود : قالوا" :جاء يف األمايل للمرزوقيو

  ٢"... نسيبه ود غزال وصافا، يصف ويفرط يفوكان جران الع ...النمريي
  

  :ومما يستحسن من شعره قوله: " وقال ابن قتيبة 
  معقـولُ  بانَ اَألنيس فما للقلْـبِ 

 عقُولُ      ــــــم      
  عت ينة الغادويلُـــوال على اجلري  

  لحبِر لْتحتار موـ  يي تذَعرلَ بيقَب  
         

  نِ  والقَلْـــبيلٌ بـــالبهوـــتسم
ـُمشغ ــ   َألرفَعـه   يمث اغْترزت على نِضـو   ولُــــــــــ

          
  ادوولِ الغاحلُم قُـولُ   يإِثْرعم ـووه  

  :ومما يتمثل به من شعره قوله  

                                                   
 األشباه والنظائر للخالديني ١

 دار العرب،  اجلبوري الدكتور حيىي وهيب، حتقيق  املرزوقي مد بن احلسنيب علي أمحد بن حمألأمايل املرزوقي ،  ٢
  ١/٧٠  ألوىلا الطبعة ،  اإلسالمي



 ٢٦

  فال تأْمنوا مكْر النساِء وأَمِسـكُوا  
          

ـ       رِاغعرى املالِ عن أَبنـائهِن اَألص
      خافُـهأَمـراً ت ركنـذلَم ي كفَإِن  

        
  ١"إِذا كُنت منه جاهالً مثلُ خـابِرِ   

    
وأجود ما قيل  :" يف حديثه عن ذكر الشعراء لنجم سهيل ل العسكريوقال أبو هال

  :قول جران العود )يعين جنم سهيل ( يف خفقانه واضطرابه
   كأنـه  أراقب حملاً مـن سـهيلٍ  

  
   ٢" إذا ما بدا من آخرِ الليلِ مطـرف  

    
   ٣)احملسن ( ومساه أبوالعالء املعري يف رسالة الغفران 

  
إن مبادرته الشعرية يف ...  ": ويقول الدكتور نوري القيسي يف مقدمة حتقيقه لديوانه 

 فن القصص الشعري كانت مرحلة من مراحل النضوج اليت ازدهرت يف عصر عمر بن أيب
وقد حرص الشاعر على توظيف شـعره  ... ربيعة وغريه ممن وجل هذا الباب من الغزلني

وجران العود الذي ميثل امتداداً الجتاه قصصي عرفـه  ... للتعبري عن حالته االجتماعية 
فالقصة عند جـران  ... الشعر العريب يقدم لنا لوحة جديدة من لوحات الشعر القصصي

من حيث التركيب واالجتاه وقد أعد هلا الشاعر وسائلها املطلوبة  العود تأخذ امتداداً متميزاً
  .٤"... وأصباغها املناسبة وحدد زواياها املثرية وأجواءها الشعرية املهيئة 

هو شاعر رقيق وجداين شديد الرومانسية ، حتتل عاطفتـه   ": وتقول كارين صادر
  ٥"... املساحة األكرب من شخصه 

                                                   
   ٧١٢ـ٢/٧٠٨هـ١٤٢٣حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر ، دار احلديث القاهرة  ، البن قتيبة ،الشعر والشعراء  ١
بسج ،دار الكتب العلمية بريوت ،  ديوان املعاين ، أليب هالل العسكري ،شرحه وضبط نصه أمحد حسن ٢

 .٣٢٧،٣٢٦/ ١م ،١٩٩٤/ هـ١٤١٤الطبعة األوىل 
  ٢٧٧ص  عةالطبعة التاس دار املعارف الرمحن عائشة بنت عبد. د: حتقيق أيب العالء املعري رسالة الغفران ٣

 .بتصرف  ١٨ـ ١٢ص ديوان جران العود النمريي ، حتقيق وتذييل الدكتور نوري محودي القيسي ٤
 . ٨ص  وضمنه شعر عروة الرحال ، شرح وحتقيق كارين صادر ديوان جران العود النمريي ٥



 ٢٧

جران العود شاعر خفيف الروح ، حلو التندر ، لطيف  ":  هويقول إبراهيم أمني فود
الدعابة ، يف شعره سذاجة الفطرة ، ووداعة الطبيعة ، وروعة األسلوب ، وفيه حـالوة  

   ١"... النطق العريب الفصيح 
ويذكر الدكتور حممد اهلريف يف كتابه ظواهر حداثية يف شعر جران العود النمريي مجلة 

تلك النربة الشعرية املتميزة واليت تنحو بالشعر إىل ما  منها:ل بشعره اليت تتص من اخلصائص
يسمى بالشعر اخلالص أو الشعر الصايف مبا وفره الشاعر لشعره من خصائص فنية بالغية 
وأسلوبية متميزة ، فضالً عن تلك اجلودة اليت متثل السمة األساسية جلران العود النمريي 

ينتظمها اإلطار الشعري ، وهي واقعية زادت من عمق الشعر  تلك الواقعية العميقة اليت و.
تصل مبا يسميه بعض النقاد البعد الدرامي وماي ...وبروز الشاعرية أو ما نسميه الشعرية 

للشعر الغنائي ، وهو بعد ال يقتصر على األشكال القصصية اليت قدمها الشـاعر ، بـل   
فيها إىل تقدمي موقف قصصي ، حيـث   يتجاوزها إىل تلك القصائد اليت مل يعمد الشاعر

تشعر بصراع ما بني األنا واألخرى ، وتشعر مبأساة اإلنسان حىت يف مواجهة املرأة ومـا  
يتصل بذلك من متعة متثل خطراً عليه وكأن اإلنسان هو ابن املوت حىت يف قمة انتصاره 

ل الريادة ملدرسة عمر وال نبالغ إذا قلنا إن شعر جران العود ميث... واقتناصه ملذات حياته 
كثري  الغزل ، وإن متيز عليهما بالبعد عنبن أيب ربيعة ومسلم بن الوليد وآخرين من شعراء 

  ٢..."من خصائص تلك املدرسة 
لقد وقف الباحث وهو يقرأ يف ديوان جران العود النمريي على شاعر جميد ذي متيز 

  . خاص وطريقة جتعله جديراً بالدراسة والبحث 
  
  
  
  
  

                                                   
ـ ١٤٠٤الشاعر احملسن ، إبراهيم أمني فوده ، مطبوعات نادي مكة الثقايف واألديب ، الطبعـة األوىل   ١ م ١٩٨٤/هـ

 ٣٤ص 
 . بتصرف ٩٤،٩٥ص هـ  ١٤١٧ة ظواهر حداثية يف شعر جران العود النمريي حممد اهلريف دار املعامل الثقافي ٢



 ٢٨

  
  
  

  :املبحث الثاين 
  :الشعر والصورة البيانية  

  :تعريف الصورة يف اللغة العربية 
ر، وقـد صـوره فتصـو   ، واجلمع صور ، كل الصورة يف الش:"...جاء يف اللسان 

 ابن األثري" قال   ...التماثيل: والتصاوير ، فتصور يل ، وتصورت الشيء تومهت صورته 
 ، وعلى معىن حقيقة الشيء وهيئته، على ظاهرها  )لغتهم(الصورة ترد يف لسان العرب  : 

وصورة كذا وكـذا أي  ، صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته : يقال، وعلى معىن صفته 
  ١..."صفته

 هو ( العزيز التنزيل ويف جمسمة صورة له جعل  )رهصو(... :"ويف املعجم الوسيط 
 احلائط أو الورق على هرمس الشخص أو والشيَء)  يشاء كيف األرحام يف يصوركم الذي

(  جزئياته عن يكشف وصفا وصفه واألمر، التصوير بآلة أو الفرجون أو بالقلم وحنومها
  . ذهنه يف صورته واستحضر ختيله والشيء وشكل صورة له تكونت)  تصور
 التصرف دون العقل يف حمسوس شيء صورة استحضار : النفس علم يف)  التصور( و

   فيه
 بالقلم حنومها أو حائط أو لوح على األشخاص أو األشياء صورة نقش)  التصوير( و

 باملصـورة  األشـياء  صـورة  أخذ)  الشمسي التصوير( و التصوير بآلة أو بالفرجون أو
  .الشمسية

 فعدلك فسواك خلقك الذي : (العزيز التنزيل ويف اسم والتمثال الشكل)  الصورة(و
 األمـر  هذا يقال والنوع صفتها األمر أو ةاملسأل وصورة، ) ركبك شاء ما صورة أي يف

  ٢... "العقل أو الذهن يف وخياله اردة ماهيته الشيء وصورة صور ثالث على
                                                   

 ، مادة صور األوىل الطبعة بريوت صادر دار، املصري األفريقي منظور بن مكرم بن مدلسان العرب حمل ١
 جممـع /  حتقيق،الـدعوة  دار ،النجار حممد، القادر عبد حامد ، الزيات أمحد ، مصطفى إبراهيم ، الوسيط املعجم ٢

  .باب الصاد .  العربية اللغة
 



 ٢٩

  :مفهوم الصورة عند القدماء 
 لألدب العريب القدمي ال يعثر على تعبري الصورة الشعرية يف التراث األديبس الدار إنَّ

؛ بـل إن  ا القدمي ال خيلو من ضروب التصوير كان شعرن وإن _املتداول اآلن  باملفهوم
الدرس النقدي  ألن_ الدارس لشعرنا العريب جيد صورا شعرية مجيلة تأسر القارئ والسامع 

  .الستعارةاوالتشبيه و كااز املختلفة جماالت البالغة يف التصوير صرحيالعريب كان 
ره املميز يف كالم له حضوتزال موضوعا خمصوصا  لقد كانت الصورة الشعرية وما 

  . النقاد ، وإن كان مصطلح الصورة املعروف يف وقتنا مل يكن له حضوره اللفظي آنذاك 
واملواقف النقدية األوىل اليت رصدها علماء األدب والبالغة وهم يرصدون تطور النقد 

 ضربت كانت النابغة"العريب تدل على ذلك، ومن ذلك القصة املشهورة اليت ذكرت أن 
 ثابت بن حسان يوما عليه فدخل. أشعارهم الشعراء عليه فيعرض عكاظ، بسوق ةقب له

  :فأنشدت باخلنساء وإذا فاستحسنه، له شعرا أنشده كان وقد األعشى، وعنده
     هنـاذَرمـاٍء قَـد ت ادرو خريا ص

  
  عــار همــا يف وِرد ــوارِد   أَهــلُ املَ

  ةمشى السبنىت إِىل هيجاَء معضـلَ   
         

   ــار ــاب وأَظف ــالحان أَني س ــه   لَ
      بِـه طيـفت ولى بجولٌ عما عو

       
   ــرار ــالنٌ وإِس ــان إِع ــا حنين   لَه

  ترتع ما رتعت حتى إِذا ادكَـرت    
        

    ــار ــالٌ وإِدب ــي إِقب ــا ه   فَإِنم
  يوماً بِأَوجد منـي يـوم فـارقَين     

         
  إِمــرارهرِ إِحــالٌء وــد   صــخر ولل

ــيدنا       ســا و ــخراً لَوالين إِنَّ صو
      

   ــار حــتو لَن ــخراً إِذا نش إِنَّ صو  
   اهلُــداةُ بِــه مــأتــخراً لَتإِنَّ صو  

        
    ــار ــه ن أسيف ر ــم ــه علَ كَأَن  

  جواب  قاصـية  جـزار  ناصـية  
  

ــ   ــ ادعقَّ ــلل ةألوي ــرار يشج   ج
  اخلليقـة  حممـود  احلقيقـة  حامي  

  
  وضــرار اعفــن الطريقــة مهــدي  

لَم تره جارةٌ يمشـي بِسـاحتها      
       

      اجلـار ـهيتخلـي بي حـني ةريبل  
 اإلنس أشعر أنك لقلت قبلك أنشدين األعشى يعين بصري أبا أنَّ ال لو: النابغة هلا فقال  

  :أقول حيث بصري، أيب ومن ومنها منك اشعر ناأ: حسان فقال واجلن
  بالضـحى  يلمعن الغر اجلفنات لنا
  

ـ  مـن  يقطرن أسيافنا و     دمـا  دةجن
  حمـرق  بـين او العنقـاء  بين نادول  

  
  بنمـا ا بنـا  كـرم أو خاال بنا كرمأف  

  



 ٣٠

 اجلفـان  قلت ولو العدد فقللت اجلفنات قلت نكأ ال لو لشاعر نكإ: النابغة له فقال
 ولو يقطرن وقلت بلغأ كان بالدجى يشرقن قلت ولو بالضحى، يلمعن وقلت ؛أكثر كان
 حتسن ال بين يا نكأ على ولدك مبن رختف ومل ولدت مبا وفخرت ؛ بلغأ كان جيرين قلت

  :تقول أن
  مـدركي  هو الذي كالليل نكإف

  
  واسـع  عنك ىأاملنت أنَّ خلت إن و  

  ١".منكسرا خجال حسان فقام  
  
موضع إمجاع بني نقاد ينتمـون إىل   االهتمام بالصورة الشعرية نوالعجيب أن يكو 

الناقد اليوناين جيعل للصورة نصيباً كبرياً يف نظريـة   ٢فأفالطون، ثقافات متنوعة و عصور
وأن أرقى أنواع املعرفة هي )  عامل املثل ( فهو يرى أن مثة وجوداً حقيقياً يسميه " احملاكاة 

ك الصور العقلية اخلالدة ذات الوجود األبدي ، وأن كل ما يف تلك اليت تقود إىل إدراك تل
هذا العامل ليس إال خياالت لتلك الصور،وأن األديب أو الشاعر خباصة حياكي األشياء اليت 

  ٣"هي انعكاس لعامل املثل 
فبينما كانت عند " الذي طور فكرة احملاكاة ووسع مفهومها ؛  ٤أرسطوويأيت بعده  

التقليد ، أصبحت جتاوز ذلك إىل التصرف يف الصورة ، وأصبح من حق أفالطون تدل على 
                                                   

للحسن اليوسي ، حتقيق الدكتور حممد احلجي والدكتور حممد األخضر، دار الثقافـة   واحلكم األمثال يف األكم زهر ١
  . ١/٢١٩،٢١٨. م ١٩٨١/هـ ١٤٠١، الطبعة األوىل 
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 ٣١

املبدع أن يتصرف يف الصورة ليربز جوانب احلسن فيها إن أراد التحسني ، أو جيلي جوانب 
  .القبح فيها إن أراد التقبيح 

وكأن الصورة يف مفهوم النقد اليوناين تعين خلق شيء على هيئة غريه على سبيل التقليد 
وهي ذا املفهوم ال تبتعد كثرياً عن املفهوم . إبراز جوانب التأثري اليت يريدها املصور ، مع 

املعروف يف اللغة العربية ويف االستعمال القرآين والنبوي ويف الشعر العريب القدمي ؛ غري أن 
   ١"املفهوم اليوناين قد مال إىل التخصيص ؛ فجعل الصورة حمصورة يف الشيء املشابه لغريه 

         
أشار إىل الصورة ) هـ٢٥٥ت( ٢اجلاحظفوجند يف نقدنا األديب العريب ذكراً للصورة 

املعاين " من خالل نظرته التقوميية للشعر، واإلشارة إىل اخلصائص اليت تتوافر فيه فرأى أن
مطروحة يف الطريق يعرفها األعجمي والعريب والبدوي والقروي واملدين، وإمنا الشـأن يف  

الوزن وختري اللفظ وسهولة املخرج وكثرة املاء، ويف صحة الطبع وجودة السبك فإمنا إقامة 
  .٣"وضرب من النسج وجنس من التصوير  الشعر صناعة

ففي هذا النص قد حتدث اجلاحظ عن التصوير ، وهو نص من أقدم النصوص "
صـور  يف هذا اال ، وقد بني فيه أمهية جانب التجسيم وأثره يف إغناء الفكـر ب 

تعطي الشعر قيمة فنية ومجالية، الميكن للمتلقي االستغناء  حسية قابلة للحركة والنمو،
عنها، فحينما يكون الشعر جنساً من التصوير يعين هذا  قدرته على إثارة صور بصرية يف 

                                                                                                                                                  
 كان أول مـن . الفلسفة الغربية تأسيس ، أرسطو واحد من أهم الشخصيات يف)معلم أفالطون( وسقراطأفالطون 
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د إبراهيم بن عبدالرمحن الغنيم ، الشركة العربية للنشر والتوزيع .الصورة الفنية يف الشعر العريب مثال ونقد  ١

 . ٨ص .هـ ١٤١٦ الطبعة األوىل

 الفرقـة  ورئـيس  دب،األ أئمة كبري: باجلاحظ الشهري عثمان، أبو الليثي، بالوالء، الكناين حمبوب بن حبر بن عمرو ٢
 ومـات .اخللقـة  مشـوه  وكان.عمره آخر يف فلج.هـ ٢٥٥البصرة يف ووفاته هـ١٦٣مولده.املعتزلة من اجلاحظية
 ).  ٥/٧٤ األعالم (مشهورة ، كثرية تصانيف له.عليه وقعت الكتب من جملدات قتلته.صدره على والكتاب

م ١٩٦٦ ،مطبعة مصطفى البـايب احللـيب وأوالده مبصـر    ،حتقيق عبد السالم هارون  احليوان ، اجلاحظ ،كتاب  ٣
٣/١٣٢. 



 ٣٢

ذهن املتلقي، وهي فكرة تعد املدخل األول أو املقدمة األوىل للعالقة بني التصوير والتقدمي 
  ١"للمعىن احلسي
  

يتحدث عن حسن تأليف الكـالم  وهو  ٣العتايبقول  ٢ونقل لنا أبوهالل العسكري
األلفاظ أجساد ، واملعاين أرواح ، وإمنا نراها بعيون القلوب، فإذا قدمت منها مؤخراً أو :"

  ٤"أخرت منها مقدماً أفسدت الصورة وغريت املعىن 
الصورة، إمنا هو متثيل وقياس ملا نعلمـه  : واعلم أن قولنا: " ٥يقول اإلمام عبدالقاهرو

فلما رأينا البينونة بني آحاد األجناس تكون من جهـة   .بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا
وفرس من فرس، خبصوصية تكون يف صورة هذا ال  بني إنسان من إنسان،تالصورة فكان 

 من خامت، وسوار األمر يف املصنوعات، فكان تبني خامت وكذلك كان. تكون يف صورة ذاك
املعىن يف أحد البيتني وبينه يف اآلخر بينونة يف عقولنا، وفرقاً  مث وجدنا بني. من سوار بذلك

. للمعىن يف هذا صورة غري صورته يف ذلك: البينونة بأن قلنا عربنا عن ذلك الفرق وتلك

                                                   
ت ، الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي عند العرب ، الدكتور جابر عصفور ، املركز الثقايف العريب ، بـريو  ١

 .بتصرف  ٢٥٧م ، ص ١٩٩٢الطبعة الثالثة 
. شعر لهو ،باألدب عامل: هالل أبو العسكري، مهران بن حيىي ابن سعيد بن سهل بن اهللا عبد بن احلسن ٢

 يبلغين فلم وفاته أما: ياقوت قال،  وغريها من كتب األدب  املعاين ديوان و الصناعينت تابوهوصاحب ك
 االربعاء يوم الكتاب هذا إمالء من وفرغنا: (تصنيفه من) االوائل( كتاب آخر يف وجدت أين غري شئ فيها

  .٢/١٩٦،١٩٥األعالم )  هـ ٣٩٥ وثالمثائة وتسعني مخس سنة شعبان من خلت لعشر
 جميد وشاعر الترسل، حسن كاتب، :سعد بن عتاب بين من عمرو، التغليب،أبو أيوب بن عمرو بن كلثوم ٣

 وسكن .قنسرين ينزل كان. الشام أهل من وهو. الشاعر كلثوم ابن يعمرو بهنس يتصل.النابغة طريقة يسلك
 بن الفضل فسعى اليمن، إىل فهرب الرشيد فطلبه بالزندقة، ورمي. وآخرين الرشيد هارون فمدح بغداد،

. احلسـني  ابن طاهر صحب مث. بالربامكة فاختص وعاد، .فأمنه الرشيد، من له األمان بأخذ الربمكي حيىي
األعـالم  "  األلفـاظ "  و"  جـواد األ"  و"  اخليل"  و"  اآلداب"  و"  احلكم فنون"  منها كتبا، وصنف

٥/٢٣١،٢٣٠ . 

الصناعتني ، أبو هالل العسكري ، حتقيق مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، الطبعة الثانيـة   ٤
 .١٧٩هـ ص ١٤٠٢

 جرجان أهل من. ةاللغ أئمة من كان. البالغة أصول واضع: بكر أبو اجلرجاين، حممد بن الرمحن عبد بن عبدالقاهر ٥
  ) .٤/٤٩،٤٨األعالم ( هـ ٤٧١ تويف سنة. شعرقيق له) وخراسان ناتطربس بني(
 



 ٣٣

عمل مشهور بالصورة شيئاً حنن ابتدأناه، فينكره منكر، بل هو مست وليس العبارة عن ذلك
  ١".وإمنا الشعر صناعة وضرب من التصوير: ويكفيك قول اجلاحظ.يف كالم العلماء

  
  
  : ٢يقول الشاعر ابن النقيبو

الشعر ضرب مـن التصـوير قـد    
  كشفت       

  منه القرائح عن شتى مـن الصـورِ    
      ثـهمدإِىل قالـبٍ عـون ت مدفاع  

            
  م أَي تكَـرِ   وافرغ بهبم ـئْتش ـىنع  

    
 "واملتكلم املبا نيويتلمس دقائق األحوال يف اإلفراد  ، يتجه إىل اللغة يتحسس مضمرا

والتركيب ، ليجد من بينها كفاء ما وجده يف نفسه فيجعله عبـارة عنـها ، واملعـاين    
فسه شـيئاً ال  واألغراض هنا تفيض ا الكلمات ألا متلبسة ا ، وقد جيد املتكلم يف ن

تنتزعه الكلمات وال تالمسه ، بل وال تستطيع أن تشري إليه ، مع أا حافلـة بوسـائل   
اإلشارة ، والرمز واإلمياء ، وحينئذ تنهض ملكة البيان وتصطنع وسائل أخرى تدخل ا 
وسائط اللغة وما التبس يف غامض النفس ، فيتيسر بذلك سبيل العبارة عنـه ، وهـذه   

واملتكلم حال اقتناصها يقلب وجهه  عة من األشياء الكائنة يف حياة الناس ،الوسائط منتز
فيما حوله أو يرجع على أعماق نفسه يفتش عن األشباه والنظائر، واألشياء اليت حيضـر  

  .بعضها بعضاً ، ويدل بعضها على بعض ، وكل ما ميكن أن يفتح به باب اإلفهام ملا جيد 
ااز والكناية يف كالم أهل الطبع أو انظر إىل قـول  اقرأ ما شئت من صور التشبيه و

  :نصيب
  

                                                   
دالئل اإلعجاز لإلمام عبدالقاهر اجلرجاين ، قراءة وتعليق حممود حممد شاكر ، مطبعة املدين بالقاهرة ودار املـدين   ١

 . ٥٠٨ص  جبدة الطبعة الثالثة ،
 احلسـن  الشـعر  لـه  .عصره يف دمشق أديب: النقيب ابن احلسيين، حممد، الدين كمال بن حممد بن بدالرمحنع ٢

 دسـتجة ( مساهـا  لطيفة رسالة منه اقتبس) والغرف احلدائق( كتاب له. النبالء فضالء من كان. املستعذبة واألخبار
 ديـوان ( ولـه . الباقة: الزهر من والدستجة. البلوي الوكيل ناب خبط اقتنيتها)  والغرف احلدائق بواكري من املقتطف

األعـالم  .  دمشـق  يف هـ ١١٢٨سنة ووفاته هـ١٠٥٥سنة  مولده). واملغنني الندماء( يف وقصيدة) مطبوع شعر
٣/٣٣٢.  
 



 ٣٤

كَأَنَّ القَلـب لَيلَـةَ قيـلَ يغـدى         
    

   ــراح ــة أَو يـ ــى العامرِيـ   بِلَيلـ
ــت     فَبات كــر ــا ش ــاةٌ عزه   قَط

        
    ــاح ــق اجلَن لــد ع ــه وقَ بجاذت  

ـ          وكْرٍلَها فَرخـان قَـد ترِكـا بِ
        

ــاح عفَ   ــفِّقُه الرِيـ ــهما تصـ   شـ
  عا همـ إِذا س الـريحِ  ب نصـاً وب   

        
   ــاح ــدر املت ــا الق  ــد أودى   وق

ــلفَال   ــي  بِاللي جرــا ت ــت م   نالَ
        

  ــراح ــا ب ــانَ لَه ــبحِ ك ال يف الصو  
    

جتد الشاعر مل يصف قلبه بالكلمات الدالة على ما وجد ، ألنه ال يستطيع ذلك ، ولو 
اع لفعل ، وإمنا وصف قلبه بصورة هذه القطاة اليت هذه حكايتها ، وكـأن هـذه   استط

  ١..."احلكاية هي الكلمة اليت وصفت قلب الشاعر
  

طلحاً ومفهوماً ومل يبخس التراث العريب قد عرف الصورة مص وخنلص من هذا إىل أن
  .ن اختلفت تسمياا لدى النقاد والبالغيني العرب القدامىحقها، وإ

  
  :وم الصورة عند احملدثني مفه
  

ً شغلت دراسة الصورة  واسعاً ومهماً من اهتمامات النقد العـريب احلـديث   ميداناً
واختلفت االجتاهات بني ناقد متأثر بالتراث العريب، وبني آخر حاول اإلفادة مما درسـه  

ك وبني هـذا وذا ، وتوصل إليه النقاد الغربيون بشأن الصورة وأمهيتها وعناصر تكوينها 
حاول نقاد آخرون أن يوفقوا يف دراسام وحبوثهم يف موضوع الصورة بني تراثنا اخلالد 

وبني الدراسة  وما خلفه لنا األجداد من إرث نقدي وبالغي على جانب كبري من األمهية
  . ة الغىن للباحث والدارس عنها أبداً عند الغرب ووقوفهم على مسائل مهماجلديدة 

يث أوصافاً خمتلفة للصورة ، فقد وصفوها بأا شعرية ، وجند يف النقد احلد" 
وأا أدبية ، وأا بالغية ، وأا بيانية ، وأا فنية ، وذلك حبسب الفـن الـذي   

  . قيلت فيه ، والنوع األديب الذي منيت إليه
                                                   

 التصوير البياين دراسة حتليلية ملسائل البيان ، للدكتور حممد حممد أبو موسى ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، ١
 ٢١ص .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥الطبعة اخلامسة 



 ٣٥

فهي شعرية إن كانت يف الشعر ال يف النثر ، وأدبية إن أريد التعميم وعدم ختصـيص  
ي بالغية أو بيانية إن كانت تقوم على فنون البيان البالغية ، وهي فنية إن أريد وه. الشعر 

   ١"اعتمادها على فنون البالغة وطاقات اللغة األخرى 
  

وعندما نذهب باحثني عن تعريف للصورة يف النقد العريب احلديث  جند تعريفـات  
؛ فمنهم  ٢م وثقافتهممتعددة ، قد تعددت بتعدد رؤى النقاد والباحثني واختالف رؤيته

من ربط الصورة بالوجدان وعد الصورة تركيبة وجدانية ليس غري ، مثل عـز الـدين   
الصورة تركيبة وجدانية تنتمي يف جوهرها إىل عامل الوجدان أكثر من :" إمساعيل بقوله 

إن الصورة يف أسـاس  :"أو كما عرفها سيمون عساف بقوله  ٣"انتمائها إىل عامل الواقع 
نها شعور وجداين غامض بغري شكل ، بغري مالمح ، تناوله اخليالُ املُؤلَّف أو اخليال تكوي

   ٤"املركب فحدده وأعطاه شكله ، أي حوله إىل صورة جتسده 
:  " ومنهم من ربط مصطلح الصورة بشكلها مثل علي البطل إذ يقـول يف ذلـك   

يقف العامل احملسوس يف  الصورة تشكيل لغوي يكوا خيال الفنان من معطيات متعددة ،
فأغلب الصور مستمدة من احلواس ، إىل جانب مال ميكن إغفاله من الصـور  . مقدمتها 

  ٥..."النفسية والعقلية وإن كانت ال تأيت بكثرة الصور احلسية 
وجند من ربط الصورة بالعقل ، وعدها تشكيالً عقلياً ؛ مثل الـدكتور عبـدالقادر   

لصورة يف املفهوم الفين أية هيئة تثريها الكلمـات الشـعرية   إن ا: " الرباعي الذي يقول 

                                                   
 . ١٨ص .  الصورة الفنية يف الشعر العريب مثال ونقد ١

الصورة الفنية يف شعر الشماخ ، حممد علي ذياب ، سلسلة كتب ثقافيـة تصـدرها   استفدت يف هذا من كتاب  ٢
الصورة الفنيـة يف الشـعر    ومن كتاب .٢٥،  ٢٤، ٢٣، ٢٢، ص  ٢٠٠٣.وزارة الثقافة باململكة األردنية اهلامشية 

 .،مع رجوع للمراجع اليت رجع إليها املؤلفان١٦،١٥،١٤ص . العريب مثال ونقد 
م ، ١٩٨١دار العودة ،بريوت ،الطبعة الثالثـة ،  العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية ، الشعر ٣

 .١٢٧ص

ون عساف ، املؤسسة اجلامعية للدراسـات  الصورة الشعرية ومناذجها يف إبداع أيب نواس ، ساسني سيم ٤
 . ٢٦م ، ص ١٩٨٢والتوزيع ، بريوت ، الطبعة الثانية ، 

الصورة الشعرية يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري ، الدكتور علي البطل ، دار األنـدلس للطباعـة    ٥
 . ٣٠ص . م ١٩٨٠والنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل ، 



 ٣٦

لكن هذا املفهـوم العـام   .. بالذهن ، شريطة أن تكون هذه اهليئة معربة وموحية يف آن 
  ١..."للصورة ، أما اال التفصيلي له فيجعل الصورة تركيبة عقلية 

لشـعرية هـي   إن الصورة ا: "ويرى أمحد دمهان الصورة تركيبة عقلية حيث يقول 
تركيبة عقلية وعاطفية معقدة ، تعرب عن نفسية الشاعر وتستوعب أحاسيسه ، وتعني على 

  ٢"كشف معىن من املعىن الظاهري للقصيدة عن طريق ميزة اإلحياء والرمز فيها 
أما الدكتور عبدالقادر القط فقد عرف الصورة تعريفاً جيمع فيـه كـل الوسـائل    

:" افيها الوسائل البديعية كاملقابلة واجلناس وغريها حيث يقول التصويرية املتاحة للشاعر مب
إن الصورة يف الشعر هي الشكل الفين الذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أن ينظمهـا  
الشاعر يف سياق بياين خالص ؛ ليعرب عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة يف 

 الداللة والتركيب واإليقاع واحلقيقة وااز القصيدة مستخدماً طاقات اللغة وإمكاناا يف
   ٣"والترادف والتضاد واملقابلة والتجانس وغريها من وسائل التعبري الفين 

الصورة هي كل تعبري انفعايل غري مباشر :"ويوجز أمحد خليل تعريف الصورة بقوله 
  ٤"وال حريف 

ت أحياناً بناء علـى  لقد اختلفت تعريفات الصورة يف النقد العريب احلديث وتناقض
غري أن كل من حتدث منهم .اختالفات أصحاا واجتهادام ومصادرهم اليت استقوا منها 

  .عن الصورة أقر بأمهيتها اجلمالية املؤثرة ومكانتها العالية يف الشعر العريب 
بداع يف الشعر ناتج من إبـداع  فاإل ؛فالصورة هي اجلوهر الثابت والدائم يف الشعر 

  .على مدى تطور مفاهيم الشعر منذ القدم وحىت الوقت احلاضرالصورة 
وقد خطت الصورة مع إطاللة العصر احلديث خطوات واسعة حنو التربع على قمة " 

مجاليات العمل األديب وفنياته ، وقدمت هذه اخلطوات مواقف نقدية أحاطت الصـورة  

                                                   
 . ٢٢ شعر الشماخ ،ص الصورة الفنية يف ١
  ٣٢٤، ص ١٩٨٦، دمشق ، الصورة البالغية عند عبدالقاهر ، أمحد علي دمهان ، دار طالس ٢

 .٤٢٥م ، ص ١٩٨٦االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر ، عبدالقادر القط ، مكتبة الشباب ، القاهرة ،  ٣
 . ٢٩٧، ص ١٩٨٩توراه غري مطبوعة ، جامعة حلب ، الرؤية اجلمالية يف شعر اجلاهلية واإلسالم ، رسالة دك ٤



 ٣٧

ارة العمل األديب ، فغدت بنصيب وافر من التقدير ، وسلمت هلا بالسبق واألفضلية يف إد
 ١"يف ضوء هذه املقاييس احملتفية حتتل مكاناً جوهرياً يف كل عمل فين وخاصة الشعر 

  
  
  

 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                   
الصورة الشعرية عند طاهر زخمشري ، فاطمة بنت مستور قنيع املسعودي ، مطبوعات نادي مكـة الثقـايف األديب    ١

 .١٠١هـ ، ص ١٤٢٤
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  الذاتية التجربة اإلنسانية -٣



 ٣٨

  
  
  
  
  
وللشعراء مصادر يستقون منها صورهم الفنيـة ،  املصدر هو منبع الشيء وموطنه ،  

شياء خمتلفة ، وهذه األشياء تكون حمسوسة كالبيئة اليت هم يأخذون صورهم الفنية من أف
وعلى ذلك . "عاش فيها الشاعر ، وتكون غري حمسوسة كثقافة الشاعر وجتاربه الشخصية 

فإن مصادر الصورة هي األشياء اليت يتكئ عليها الشعراء يف إبداع صورهم ، بل هـي  
ولذلك جند أن صور الشـعراء  منطلقات اخللق الفين اليت تعكسها مرآة وجدان الشاعر ، 

تتلون حبسب وقع تلك األشياء على مواقع اإلحساس يف نفوسهم ، كما جند أن لكـل  
  ١" .شاعر طابعاً خاصاً مع بيئته وتكوينه الثقايف وقدراته اخليالية 

إن الشاعر يتكئ على ثقافته ، وعلى ماحوله من حمسوسات ، وعلى جتاربه الشخصية 
  .ليبين صوره الشعرية . وقدراته اللغوية .دانه ، مث يستنهض خياله ووج

ومن هنا يكون التفاوت بني الشعراء يف صورهم من حيث اجلودة وقوة التأثري جبمال 
التصوير ؛ فاجلميع ينظر ويتأمل فيما حوله ، ويعيش هذه احلياة ؛ غري أن مصادرهم ختتلف 

  .وقدرام اخليالية ، واللغوية ختتلف 
جه على أنه كشف لإلنسان وجمتمعه وللكون من حوله ، ولكن من واألديب يقدم نتا"

  ٢"خالل انفعاالته وإحساسه اجلمايل 
  .إن الصورة الشعرية كيان نفسي وبناء لغوي قابالن للوصف واالكتناه املوضوعي "

بني عناصر متماثلـة  ) تضايفاً(ومن الوضوح مبكان أن اخليال أسس بواسطة الصورة 
سواء تشخص يف احليوان أو النبات ، وقد حقـق هـذا   ) حلي ا( وموضوعة يف سياق 

  ١"التضايف منطق اخليال القائم على التداخل واإلدماج 

                                                   
 . ٣٩ص. الصورة الفنية يف الشعر العريب مثال ونقد  ١
٢
 .٣٤م ، ص ١٩٩٦ريب ، د فايز الداية ، دار الفكر بريوت ، الطبعة الثانية ، مجاليات األسلوب ، الصورة الفنية يف األدب الع 



 ٣٩

  
ودراسة هذه املصادر هي طريقنا لتحسس خصائص املثل العليا يف التصوير عند الشاعر 

  ٢.وعلى البحث يف املنظار الذي ينظر منه إىل ماحوله
اليت أثرت يف جران العود جند أنه قد أخذ ممـا  وعندما نريد أن حندد املصادر 

حوله وتأثر به ، واستفاد من جتاربه ؛ فصنع هذه الصور اجلميلة اليت جتعل قارئها 
  . يعيش معه استمتاعه وتأثره

ولكن ثالثة أمور تفرض نفسها علينا يف حديثنا عن هذه املصادر وإن كانت متداخلة 
  .متمازجة يف تأثريها على شاعرنا 

ه الثالثة بينها من التداخل والتمازج ما جيعلنا نتحري يف ترتيبها غري أن الباحـث  وهذ
  .رتبها ذه الترتيب حسب قوة األثر على الشاعر وبروز ذكره يف قصائده 

  :وهي 
  املرأة  
  البيئة 
  التجربة اإلنسانية الذاتية.  

  :املرأة /أوالً
قه ؛ ففي حبها يردد أمجل األحلـان  املرأة يف حياة الشاعر العريب ملهمة إلبداعه وتفو

  .الشعرية ويوقد يف رحاا مشوع حبه وتعلقه 
  
والذي يستعرض شعرنا العريب يالحظ أن املرأة احتلت منه مكاناً مرموقاً ، وأـا  "

عاشت فيه نغماً مجيالً يعزفه الشعراء وأغنية حلوة تتردد يف هلوام وفـوق شـفاههم ،   
فمن . م ، ويسامر لياليهم ، وميلؤها عليهم أحالماً سعيدة وحلماً ساحراً يداعب أجفا

حبها استلهموا أروع مقدمام ، ويف حبها نظموا أبدع روائعهم ،وعلى حبها عاشـوا  
... أمجل أيامهم وأحلى لياليهم ،وإىل حبها أداروا وجه أمانيهم ، ووجهوا صدور آماهلم 

                                                                                                                                                  
 . ١٥٣ص . م ١٩٨٤.اخليال مفهوماته ووظائفه ، د عاطف جودة نصر،اهليئة املصرية العامة للكتاب  ١

 .١٦٩ص  م ،١٩٨١ خصائص األسلوب يف الشوقيات ، حممد اهلادي الطرابلسي ،منشورات اجلامعة التونسية ، ٢



 ٤٠

ية شعر حب ، وال يكاد يعدل الغـزل  ويوشك األدب العريب أن يكون أغىن اآلداب العامل
    ١" العريب أي غزل آخر كثرة شعراء ، وتنوع جتارب ، وتعدد مذاهب 

  
واملرأة مصدر مؤثر من مصادر التصوير البياين يف شعر جران العود ؛وإن كانت جزءاً 
من البيئة اليت متثل مصدراً ثرياً من مصادر إمداده بالصور وتنوعها؛ غري أن الباحث هنـا  
أراد أن يلفت النظر إىل قوة أثر املرأة يف صور شاعرنا باعتبارها إنسانا عاقالً فنخرجها عما 
ال يعقل ، إضافة إىل أن عناصر البيئة متتاز يف الغالب بعدد من اخلصائص اليت ميكن ملسها 

ر أو التكهن ا مسبقاً ، أما اإلنسان الذي متثله املرأة هنا فلها من اخلصائص مايفوق احلص
  ٢.، وكثري من هذه اخلصائص ال ميكن حتديده أو التكهن به مسبقاً 

بل إن املطلع على سرية جران العود جيد وصفه بأنه كان تبع نساء ، حيبهن وحيـب   
جمالستهن ولعله ظن أن حياته ستكون بتلك السعادة اليت جيدها وهو جيالس أولئك النسوة 

د زواجه بزوجته األوىل والثانية فخرجت تلك غري أن احلال تغريت بع! الاليت سلنب لبه 
  .األبيات اليت تبني حاله بعد زواجه وتذكره حملبوبات قلبه الاليت أحبهن وأحب جمالسهن 

  
والباحث بعد التأمل يف جتربة جران العود مع املرأة جيد أن جران العود حيب املـرأة  

فه لزوجتيه وزوجات أبنائه إال ويرى فيها عامل اجلمال واألنس واملتعة والسكينة ، وما وص
حيث اقترن هجاؤه للمرأة بفجيعته يف زواجه من امرأة متثل القـبح  " موقف مفجوع ؛ 

   ٣"وامرأة أخرى متثل الشر 
فهذا الطفيـل  ! ومل يكن جران العود أول مفجوع ذم النساء ، وذم طباعهن السيئة 

  : ١يقول٤الغنوي

                                                   
 .بتصرف  ٧د يوسف خليف ، مكتبة غريب  ص / ذو الرمة شاعر احلب والصحراء  ١
 .٤٩٧الصورة الشعرية عند طاهر زخمشري ص  ٢
 . ٧د حسين عبداجلليل يوسف ص  ،املرأة عند شعراء صدر اإلسالم الوجه والوجه اآلخر  ٣
 العرب أوصف وهو.الشجعان من فحل، جاهلي شاعر: عيالن قيس من غين، بين من كعب، بن عوف بن طفيل ٤

 النابغـة  عاصر. شعره لتحسينه الباء، بتشديد) احملرب( أيضا ويسمى. هلا وصفه لكثرة) اخليل طفيل( مسي ورمبا للخيل،
 )٣/٢٢٨األعالم (. هـ ق ١٣حنو  سنان بن هرم مقتل بعد ومات سلمى، أيب بن وزهري اجلعدي،



 ٤١

  إن النساء كأشـجار نـبنت معـاً   
ـ ني عـن خ هنىت يإن النساء م   قٍلُ

ال ينــيِثَنــ ن لرشــدــهنِإن م   ني ل
  

ـ      وبعـض املـر مـأكولُ    اررمنها املَ
ــولُ   ــد مفع ــب الب ــه واج   فإن

 ــد م ــن بع ــوه لومــلُ ات   خماذي
  : ٢ويقول علقمة الفحل  

ــإنين ــإن تســألوين بالنســاء ف   ف
  إذا شاب رأس املرء أو قـل مالـه  

    

   ــب ــاء طبي ــأدواء النس ــري ب   ٣بص
ــن  ــه م ــيس ل ــن نصــيبفل   وده

    
عاش جران العود جتربة طويلة مع النساء وذكر تلك املواقف اليت جتمع بني حبـه  " 

  .وكرهه ، وبني أنسه ووحشته منهن 
اللتني أذاقتاه صنوف العذاب وألوان ) رزينة(و) أم حازم: (فجمع بني زوجتني مها  

اما الزوجيـة  الذل حىت بلغ منه أن عرض عليهما نصف ماله يف سبيل التخلص من حي
  :  ٤حيث يقول

  خذا نصف مايل واتركا يل نصـفه 
   

   ــالتعزب أروح ــذم فـ ــا بـ   وبينـ
  أُالقي اخلَنا والبرح مـن أَم حـازِمٍ     

        
      حـةَ أَبـرينزـن رأَلقـى م ما كُنتو  

فكانت مبعث األمل واإلشراق يف نفسه ، ولوالها ملا هام فؤاده بالنساء يف ) محيدة(أما  
  :  ٥آخر العمر ؛ إذ يقول

  رجيت وصلَ الغـواين آخـر العمـرِ       لَوال حميدةُ ما هـام الفُـؤاد وال  
  :  ١فقد جاء حبه هلا يف وقت متأخر من مشس ار عمره يكاد خيفق فيه جنمه

                                                                                                                                                  
م ،ص ١٩٩٧ان فالح أوغلي ، دار صادر بريوت ،الطبعة األوىل ديوان طفيل الغنوي ،شرح األصمعي ، حتقيق حس ١

٨٢ . 

شاعر جـاهلي اتصـل   . هو علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس بن عبيد بن ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن متيم  ٢
م الشـعراء  معج. مبلوك الغساسنة مادحاً ومتشفعاً لقبيلته وقد عده ابن سالم من شعراء الطبقة الرابعة من اجلاهليني 

 .٢١٥اجلاهليني واملخضرمني ص 
الشعر ، حتقيق أمحد جمموعات من عيون  املفضليات ، املفضل بن حممد بن يعلى الضيب ، من سلسة ديوان العرب ٣

 .١١٩رقم القصيدة  ٣٩٢م ،ص ١٩٩٤وعبدالسالم  حممد هارون ، دار املعارف الطبعة العاشرة  حممد شاكر
  . ٥ هـ  ص١٤٢١رواية أيب سعيد السكري ، دار الكتب املصرية الطبعة الثالثة /  ديوان جران العود النمريي ٤

 

 . ٤٨ص   املصدر السابق  ٥



 ٤٢

  وآخر عهدي من حميـدةَ نظـرةٌ  
   

  قوقَد حانَ من شمسِ النهـارِ خفـو    
    

  :فيها  ٢يقول) مليس ( ويذكر امرأة رابعة يف شعره امسها 
 ــيسماملَنــزِلَ يــا ل عــدقَــد ن  

        
    ــروس ــبع اجلَ الس ــه ــتس في   ٣يع

  :فيها  ٤اليت يقول) دهقانة ( أما املرأة اخلامسة فهي   
  اهلَجـرو كدون أيهقانُ حالَ النأَد  

        
  فَموعـدك احلَشـر  وجمع بين قَلـعٍ    

  أَال طَرقَت دهقانةُ الركب بعـدما    
        

   سـرالن ضرعتااللَيلِ و نِصف ضقَو٥ت  
ويقرر بعد اجتيازه تلك التجربة الطويلة أن النساء لسن سواء فمنهن روضة ـيج     

  : ٦الرياض ، ومنهن خالف ذلك فيقول
  ضـةٌ ولَسن بِأَسـواٍء فَمنـهن رو  

       
  هيج٧ت    حـوصهـا ال تغَري ٨الرِيـاض  

  ١٠حدائقَها النـدى  ٩جماديةٌ أَمحى  
         

    ـباجلَنائ لّيـهدزنٌ تم١١و  لَّـح١٣"١٢د  
    

وعندما نذكر هنا أن املرأة مصدر من مصادر التصوير البياين عند الشاعر يتراءى لنا وهو 
ل اللقاء وما فيه من شوق وحب وترقب وهلفة ؛ حيث يصف لقاءه بالنساء ووصفه لتفاصي

  . أبدع صوراً غاية يف اجلمال 

                                                                                                                                                  
  . ٥٣املصدر السابق ص  ١
 . ٥٢املصدر السابق ص  ٢
 .الصحاح مادة جرس . اجلروس املصوت  ٣
 . ٣٠ديوان جران العود ص  ٤
 .ة نسر النسر جنم وهناك نسر طائر ونسر واقع الصحاح ماد ٥
 . ٧ديوان جران العود ص  ٦
 . اللسان مادة هيج . تيبس وتصفر  ٧
 .اللسان مادة صوح . ال ييبس نبتها وال يتشقق   ٨
 .املعجم الوسيط مادة محى . منع  ٩

 .اللسان مادة ندي . البلل واملطر  ١٠
 .اللسان مادة جنب . مجع جنوب وهي الرياح اليت ب من اجلنوب  ١١
  .اللسان مادة دحل . مثقلة باملاء : ح سحابة دلُو ١٢
 .  ٩،  ٨د زكريا صيام ، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر ص / شعر جران العود القصصي  ١٣



 ٤٣

فكانت املرأة مصدراً مؤثراً بل ينبوعاً كرمياً ينهل منه جران العود ليبدع تلك الصور 
البيانية اليت تأخذ باأللباب ، وقد سخر عالقته ببيئته وطبيعتها يف قوة تلك الصور ومجاهلا 

  .هاجياً أم مادحاً متغزالً  سواء كان ذاماً
لقد وقف جران العود مع املرأة وقفات طويلة استغرقت مساحات كبرية من ديوانـه  

  .وخصص أبياتاً كثرية لوصف املرأة ذات الصفات السيئة واملرأة ذات الصفات احلسنة 
  :فاجلانب األول 

  :كانت الصفات السيئة  ميداناً واسعاً للتصوير البياين ؛ فمن ذلك 
 .زينتها اخلادعة -١
 .زوجتيه وقسوما النزاع مع  -٢
 .تصوير املرأة يف صورا وأخالقها السيئة بصور وصفات احليوان والطيور واجلان  -٣
  
 
 : زينتها اخلادعة -١

افتتان جران العود بالنساء جعله ينخدع بالزينة الظاهرة وينساق خلفها ولذلك صور لنا 
غض الطرف عن سوء ع الذي جيعل الرجل ييف شعره كيف اخندع بزينة زوجته؛ االخندا

، وإذا به يقع فريسة هذا االخنداع ، وقد كان هذا جلياً يف تصويره يف قصـيدته  خلقها
  :١احلائية

  ٤وضـح  ٣على الرأسِ بعدي أَو ترائـب      ٢يغـــرنَ امـــرأً نوفَليـــةٌ الأَال
مال فاح٥و    ـههانَ كَأَنسـقى الـدي    ــاوِد ــا ٦أَس ــح ٧يزهاه ــك أَبطَ   ١لعيني

                                                   
  . ١الديوان ص  ١
غلظ أَقل من  والنوفلية شيء يتخذه نساُء اَألعراب من صوف يكون يف: التهذيب... ضرب من االمتشاط: النوفَلية٢
 .اللسان مادة نفل ...  لساعد، مث يحشى ويعطف فتضعه املرأَة على رأْسها مث ختتمر عليها

٣ رائبر: والتدمن الص الدةالق عضواللسان مادة ترب ... م. 

 .اللسان مادة وضح . بيضاء  ٤
 الشعر األسود  ٥
٦ دودا: اَألسوواجلمع أَس ،ات وفيه سوادمن احلي العظيم ،وأَساويد ري. ..ت وأَساوِدمبثُ احليات : قال شأَخ اَألسود

 .لسان العرب مادة سود ... وأَعظمها وأَنكاها 
  . الصحاح مادة زها . يرفعها  ٧



 ٤٤

      
      

  ـةقيصلِّقَـت يف عيلٍ عخ أَذناب٢و  
         

  حطَــوتهــا يحتــن تــرى قُرطَهــا مت  
     هـالدعطـي تي ٣فَإِنَّ الفَىت املَغـرور   

        
      ـحفضي ثُـم ـهـن مالعطى الثَنا ميو  

اهر اليت تضعها املرأة لتخفي سوء خلْقها و خلُقهـا  لقد حذر من االغترار بتلك املظ  
وطبعها فرمبا امتشطت املرأة بطريقة ختفي العيوب ، وأبرزت ترائبها البيضاء ، وشـعرها  

وشـعرها  .األسود الذي سقته بالدهن فكان كاحليات السود اليت ارتفعت على البطحاء 
  .الذي يبدو كأذناب اخليل

ان العود فريسة له مل يكن فقط من تلك املظاهر الـيت  وهذا االغترار الذي كان جر
بل من موقفه جتاه النساء مجيعاً ؛ إذ اغتر بعالقاته السابقة بالنساء ! اخندع ا يف زوجته 

  .وحبه هلن 
  
العجيبة عليه ؛ مما جعله يتخذ قراراً باستعمال جران  زوجتيه وقسوما معالنزاع  -٢

  :العود لضرما وتأديبهما 
  
ــإِنينذا خــ ــا خلَّتــي فَ   حــذَراً ي

         
     صـلُحقَـد كـانَ ي ودجِرانَ الع أَيتر  

إن ذلك النزاع الطويل املؤمل الذي دار بينه وبني زوجتيه املؤذيتني كان عامالً مهما من   
  .عوامل إثارته العاطفية اليت ولَّدت لنا تلك الصور البيانية اجلميلة املؤثرة 

                                                                                                                                                  
١  طَحثاء: اَألباملَي طْنته السـيول  برا مما قد جطْحاُء، وهو التراب السهل يف بطووالوادي، وهو الب ةلْعلسـان   .والت

  .العرب مادة بطح 
٢ قْصلَها: العسردها مث تقعلة من الشعر مث تاخلُص لْوِيمـن   :قال ابن اَألثري.. .أَن ت قوص وهو حنواملَع يصةُ الشعرقالع

ة كلَّ خصلة مـن  العقْص أَن تأْخذ املرأَ: الليث قال...املَضفور، وأَصل العقْص اللّي وإِدخالُ أَطراف الشعريف أُصوله،
واملرأَة رمبا اختذت عقيصةً مـن  : التواء مث ترسلَها، فكلُّ خصلة عقيصة؛ قال يهاف شعرها فتلْويها مث تعقدها حىت يبقى

 .لسان العرب مادة عقص .. .شعر غريها
٣ دعندك، وهو نقيض الطارف: التال دلالذي و املال القدمي األصلي .الداملعجم الوسيط مادة تلد  . وكذلك الت. 



 ٤٥

وكانت هذه التعاسة بادية " ئسة مليئة باملعاناة مع هاتني الزوجتني حيث عاش حياة با
بوضوح يف كثري من قصائده وهو ينقل هذه املعاناة إىل أصحابه وأصدقائه لعله جيد بعض 

  :املواساة ، يقول
  

 ــيهم ــر إل ــحايب أس ــول ألص   إن مل جتمحـا كيـف أمجـح ُ    الويلُ يل    أق
ــي  ــي وأبتغ ــرك صــبياين وأهل ــاً    أأت ــأُذبح  معاش ــر ف ــواهم أم أف   س
  أالقي اخلنا والـربح مـن أم حـازم    

  
     ١"وما كنت ألقى مـن رزينـة أبـرح  

    
  :تصوير املرأة يف صورا وأخالقها السيئة بصور وصفات احليوان والطيور واجلان -٣

ا         ا ة وذكر صف رأ مل ا ء  ة يف هجا ل دة طوي عود قصي ل ا ن  ا خصص جر
د ك ؛ وهذا منحى جدي ة  ئ سي ل اهلريف ا دكتور حممد علي  ل ا يرى    ٢.ما 

اً   يصور صـور عود ل ل ا ن  ا رة جر ا ث إ ا يف  ملنحى عامالً قوي ا ا  وكان هذ
قبح  ل ا ة يف  ي ة غا ي ن ا ي   .ب

يست على نسق واحد  لموقـف   . وصوره ل بعـاً ل ت لفت  خت ا ا  من وإ
استخدمت  ه  جل لذي من أ ا لفين  ا لغرض  ا لذي يصوره و يـان  . ا ب وسيأيت 

ي ا  دم اين عن ث ل ا لفصل  ا ة   ذلك يف  يهي تشـب ل ا ة  ي ن ا ي ب ل ا لصور  ا احلديث عن  أيت 
اهللا ء    . إن شا

  : ٣ولنتأمل هذه األبيات
  جرت يوم رحنا بِالرِكـابِ نزفُّهـا  

         
  اجحشو قاب٤ع    حتـيالطَـريِ م ـنم  

  فَأَما العقـاب فَهـي منـها عقوبـةٌ      
         

  حــو ــب املُطَ ــراب فَالغري ــا الغ أَمو  
  قَنباةٌعع ـذارِها   ١قابـن حرى مت  

         
  ــب ثَعال حــب ــاقر تض ــوى أَو أَش   أَه

  
                                                   

 ٢٠ص.ظواهر حداثية يف شعر جران العود النمريي  ١
 ٢٨ص.ظواهر حداثية يف شعر جران العود النمريي  ٢
 . ٣،٤ص .  ديوان جران العود ٣
اللسان مـادة  .البغل واحلمار والغراب إذا أسنأراد الغراب هنا بداللة البيت الذي يليه والشحاج والشحيج صوت  ٤

 شحج 



 ٤٦

قَنع قــابــع ظيفَهــابــأَنَّ و   ٢اةٌ كَ
  

  ٤اَألعلـى بِنـارٍ ملَـوح    ٣وخرطومها  
ــزح     لَقَد كانَ يل عن ضـرتنيِ عـدمتين     ــهما متزح ــي من ــا أُالق معو  

ما الغالِسعالةُ ٥ولُهما  ٦ونـهلقي مح  
  

      حـرجراقـي مالت ـنيمـا ب شدخم  
  إِذا ما انتصينا فَانتزعـت خمارهـا    

         
     ححمـمص أسرنـها وـلٌ مدا كاهب  

  أُالقي اخلَنا والبـرح مـن أَم حـازِمٍ      
        

      حـةَ أَبـرينزـن رأَلقـى م ما كُنتو  
  صترـها    ٧بأسر ـبعصتيهـا وينع  

         
     حضـبي البـومئبِ والـذ وغدو غُدت٨و  

  لَم يمشـط وال هـو يسـرح    ٩شعاليلَ    ترى رأسها يف كُلِّ مبدى ومحضـرٍ    
  وإِن سرحته كـانَ مثـلَ عقـارِبٍ   

         
  ١١ُبِأَذنـابٍ قصـارٍ وتـرمح    ١٠تشولُ  

  نازرنـاةٌ  ١٢كف١٣ع    قَـت بِـهإِذا لَح       حطَـوتصـا يالع هويـهيثُ توى حه  
  ١٤العقـابِ ومنِسـم   لَها مثلُ أَظفارِ

         
  ج١كَظُنــوبِ  ١٥أَز حأَرو ـــةعام٢الن  

  
                                                                                                                                                  

هي ذات املَخالبِ املُنكَـرة،  :ويف التهذيب. حديدةُ املَخالبِ: عقاب عقَنباةٌ، وعبنقاة، وقَعنباة، وبعنقاة، على القَلْبِ ١
أَسـد أَسـد،   : قالوا كلُّ ذلك على املبالغة، كما: هي السريعة اخلَطْف، املُنكَرةُ؛ وقال ابن اَألعرايب: وقيل... اخلَبيثة؛

بكَل قْبان: وقال الليث. وكَلْبيةُ من العباةُ الداهقَناللسان مادة عقب ... الع.  
ويف موضع آخر من اللسـان  . اللسان مادة وظف  . الوظيف ما فوق الرسغ إىل مفصل الساق من كل  ذي أربع  ٢

 .قال هو عظم الساق مادة زجج 
 .اللسان مادة خرطم . اخلرطوم من الطري املنقار  ٣
 .اللسان مادة لوح. تغري لونه من النار  ٤
ـ قد جاء يف اللسان معان أخرى تدور غول وكل ما أهلك فهو  ٥ ىن ومعـان جتعـل الغـول مـن     حول هذا املع

  .اللسان  مادة غول ...الشياطني
 .اللسان مادة سعل ... السعالة والسعال هي الغول قيل هي ساحرة اجلن  ٦
 . جتعل حاوليهما الصرب  ٧
  .اللسان مادة ضبح . ح البوم صوت ضب ٨
 .اللسان مادة شعلل . متفرق  ٩

  .اللسان مادة شول . ترفع أذناا  ١٠
  .جاء يف اللسان رماح العقارب شوالا مادة رمح  وشولة العقرب ما شال من ذنبها  مادة شول  ١١
الناقـة  : والكناز. الكسر، أَي مكْتنِزةُ اللحمِوناقة كناز، ب...  كناز، وكذلك الناقة؛: يقال للجارية الكثرية اللحم١٢

 .اللسان مادة كنز الصلْبة اللحم
  اللسان مادة عفر . قوية  ١٣
  .نسم اللسان مادة... الظفر يف مقدمة اخلف ولكل خف منسمان  ١٤
  .اللسان مادة زجج . مقوس  ١٥



 ٤٧

  
  
  

  :واجلانب الثاين من ذكره للمرأة 
اجلميلة سواء كانت خلْقيةًً أو خلُقيـة؛  املرأة اليت أسرت قلب جران العود بصفاا 

فمضى يصورها يف صور مجيلة تبني شدة تعلق قلبه ا فكانت مصدراً ثرياً بالصور البيانية 
  :؛ ويكاد ذكره لتلك اجلوانب أن يكون يف ثالثة مواقف 

  .أخالق املرأة احملبوبة  -١
 .مجاهلا وصفاا اخلَلْقية  -٢
 .لك عليهما لقاؤه ا وحبه هلا ووصف أثر ذ -٣
 : أخالق املرأة احملبوبة  -١

  : ٣جماديةٌفمرة يصفها بأا روضة 
ــةٌ  وضر نــه ــواٍء فَمن ــن بِأَس   ولَس

       
  هيج٤ت    حـوصهـا ال تغَري ٥الرِيـاض  

  ٧حـدائقَها النـدى   ٦جماديةٌ أَمحـى   
         

  ــب اجلَنائ ــه ــزنٌ تدلّي م٨و ــح   ٩دلَّ
  :ا نافرة عن الريبة ويصفها بأ  

موسخطوفَةُ احلَشا ١شاَألنسِ مبا و٢الص  
ــا   ٢احلَشــــــــــــ

   فسـعت الدار تقَتولُ اهلَوى لَو كان  
                                                                                                                                                    

١ بوبمٍ، وقيل: الظُّنمن قُد الساقِ اليابِس فرح :ظْمه: الساق، وقيل هو ظاهراللسان مادة ظنب.. هو ع.  
 

٢ حووح: الرج، إِالَّ أَن اَألرةٌ يف الرجلني، وهو دون الفَحعما بني الفخذين أَو س داىن  اتساعتقدميه وت صدور دتتباع
  :وكل نعامة روحاء؛ قال أَبو ذؤيب .عقباه

  .اللسان مادة روح    ا         زف النعام إِىل حفَّانِه الروحِوزفَّت الشولُ من برد العشي، كم
وقد مسي الشهران مجادى األوىل ومجادى اآلخرة بأما شهرا برد وشدة حيث جيمد املاء . ينزل مطرها يف مجادى  ٣

  .مجد ، واملعجم الوسيط مادة مجد ينظر اللسان مادة .فيهما 
 . هيج اللسان مادة . تيبس وتصفر  ٤
 .اللسان مادة صوح . ال ييبس نبتها وال يتشقق   ٥
 .املعجم الوسيط مادة محى . منع  ٦
 .اللسان مادة ندي . البلل واملطر  ٧
 .اللسان مادة جنب . مجع جنوب وهي الرياح اليت ب من اجلنوب  ٨
  .اللسان مادة دحل . مثقلة باملاء : سحابة دلُوح  ٩



 ٤٨

ـرصة اليت سنحت   :وأا عفيفة رغم ما بقلبها من احلب الشديد ورغم اللقاء الذي مت والف
  وأَحرزنَ مني كُـلَّ حجـزة مئـزرٍ   

         
ــرفلَهــن وطــ   املُزخ يــوفَل الن اح  

وقد سقط النوفلي ! فقد أحرزن مآزرهن بالعفة ؛ ومل يكن بينه وبينهن ريبة وال حرام   
  .وهو ما يدرنه فوق رؤوسهن حتت اخلمار 

  : ويصفها كذلك بأا حتبه حبا صادقاً وتشتاق إليه 
ــتقبلتها ــت ٣إِذا اس عــا  ٤كَر   بِفيه

        
  دــج ــروع العس ــديرِ ٥يةكُ ٦يف الغ  

  كالنــا نســتميت إِذا التقَينــا    
         

ــمريِ   ــةَ الض يخاف أَبــدى احلُــبو  
ــا    ــا ونحيـ ــتلُين وأَقتلُهـ   فَتقـ

        
ــورِ    ــوت بِالنش مــا ي ــطُ م خلنو  

   ــيس ــا رسـ ــا يموتنـ    ٧ولَكنـ
        

ــدورِ     يف الص ةــاملَود ــن بِ   تمكَّ
  ٢هضـبٍ  ١وقيطَ ٩اخلامسات ٨فرشي  

         
ــرورِ   ــبِ احلَ ــاِء يف لَه ــلَ امل   ٣قَلي

  
                                                                                                                                                  

  .اللسان مادة مشس . تطمعهم اليت ال تطالع الرجال وال :الشموس من النساء ١
 .ضامرة البطن  ٢
 . ٢٥ص  ديوان جران العود. كافحتها وقبلتها  ٣
هـو أَن  : بإِناء، وقيـل  تناوله بِفيه من موضعه من غري أَن يشرب بِكَفَّيه وال: كَرع يف املاء يكْرع كُروعاً وكَرعاً ٤

كَرع إذا تناولَ املاَء بِفيه من موضـعه   .... يشرب هو أَن يصوب رأْسه يف املاء وإِن مل: وقيليدخل النهر مث يشرب، 
  .اللسان مادة كرع . أَكارِعها كما تفعل البهائم َألا تدخل

حتمـل  العسجدية ركاب امللوك الـيت  : وقال أَبو عبيدة. للنعمان العسجدية ركاب امللوك، وهي إِبل كانت تزين ٥
  .اللسان مادة عسجد ... الدق الكثري 

  .اللسان مادة غدر ... القطعة من املاء يغادرها السيل أَي يتركها: الغدير ٦
  :أَصلها؛ قال ذو الرمة رسيس احلمى: قال أَبو مالك ٧

يى من ذكرِ ماهلَو يسسر         مل أَجِد ،نيباملُح أْيالن رإِذا غَيحربةَ ي  
ورس اهلـوى يف    رسيس اهلَوى من طُول ما يتذَكَّر :الشيء الثابت الذي قد لزم مكانه؛ وأَنشد: والرسيس. أَي أَثبته

سسيساً وأَراً ورسيف جسمه ر قَمدخل وثبت: قلبه والس .احلُب ه ورسيسساللسـان مـادة   ... . بقيته وأَثـره : ور
  .رسس 

٨ فشالر :فَه. املَصشتفَه وارشره :وتمص .يفشنِ، وقيل: والريفَتلُ املاء بالشناوت :ق املَصفَو يفشوالر فشالر ...
  .اللسان مادة رشف

اِإلبِلُ املاَء  أَن ترِد: ِء اِإلبلالصحيح يف اخلمسِ من أَظْما: قال أَبو سهل اخلَولي....اِإلبِلِ اخلمس بكسر اخلاء إظماء  ٩
تاج العروس مادة مخـس  . واآلخر  يوماً فتشربه، مثَّ ترعى ثَالثَةَ أَيامٍ، مثّ ترِد املاَء اليوم اخلامس، فيحسبون اليوم اَألولَ

  .اللسان مادة مخس . واإلبل خامسة وخوامس . 



 ٤٩

      
ــا    ــوم التقَين ي ــد بِعائ ــيس   ولَ

        
  ــة حنِيم ــني وضٍ بــر ــورِ ٤بِ   ٥وق

    ــآتنسم ــدواعقضــيين م٦فَت  
         

  وأَقضـي مـا علـي مـن النـذورِ       
   

٢- ا اخلَلْقية مجاهلا وصفا : 
ويقف جران العود مع صفات املرأة اليت أثرت فيه وكيف تذكرها فبكـى فيـذكر   

  :صفاا الفاتنة 
  ـذرِفت ـنيالع َلَّتبا فَاالص ذَكَرت  

         
    عـرِفت الَّذي كَنـت وقالش كعراجو  

  :إىل أن قال   
بيضاً يهـا   واحلُجـولَ كَأَن ـلنلصص  
         

   ــب بائرــأَلِّف ــا املُت ــارِ املَه   ٧أَبك
  :مث عاد إليها وقال   

  كَأَنهـا  اخلمـارِ  ٨ويف احلَي مـيالءُ 
         

  ١تعطَّـف  ١٠مـن أَدميٍ  ٩مهاةٌ بِهجـلٍ   
                                                                                                                                                    

تاج العروس مادة وقط .... يجتمع فيه ماُء السماِء: و جبلٍ تجمع ماَء املَطَرِ، ويف الصحاححفْرةٌ يف غلَظ أَ: الوقيطُ ١
.  
اهلَضـبةُ  : هضـبةٌ؛ وقيـل   :كلُّ صخرة راسية، صلْبة، ضخمة: كلُّ جبلٍ خلق من صخرة واحدة؛ وقيل: اهلَضبةُ ٢

نِسطُ، يبل املناجلَب بِسطُ على اَألرض؛ ويف التهذيبواهلَضةُ؛ وقيل ببوال   : اهلَض ،فَـرِدنِـع، املُنتهو اجلبلُ الطويلُ، املُم
  .اللسان مادة هضب ... هضاب، واجلمع هضب، وهضب، وهضاب تكون إِال يف حمرِ اجلبال، واجلمع

٣ وره:حر الشمس، وقيل: احلَرولَفْح استيقاد احلر وروم ال يكون إِال بالنـهار احلَرموهو يكون بالنهار والليل،والس ، .
  .اللسان مادة حرر ... وال الظِّلُّ وال احلَرور: ويف التنزيل

  .أساس البالغة مادة حين .  ومنعطفه، ويف حمانيه وأحنائه نزلوا يف حمنية الوادي، وحنو الوادي، ومنحناه ٤
  .البالغة مادة قور أساس . القارة والقور أصاغر اجلبال  ٥
 .اللسان مادة نسى . نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته  ٦
  .اللسان مادة مها . بقر الوحش  ٧
ـ املـائالت املترب : وقيل.. .مييل العمامةيعتم امليالء أي هو: ضرب من االعتمام،حكى ثعلب:امليالء ٨ : يـل ات، وقج

اللسـان مـادة   ... ة فيها إغـراء وهي مشط امليالء  شطةامل مائالت ميتشطن : وقيل،. مائالت الرؤوس إىل الرجال
  بتصرف.ميل

... مطمئناً موطئه صلْب اهلَجل الغائط يكون منفرجاً بني اجلبال: اَألزهري. املطمئن من اَألرض حنو الغائط: اهلَجل ٩
 .اللسان مادة هجل 

. ( اليمن ، كانت من ديار جهينة وجـرم قـدمياً   أرض جتاور تثليث تلي السراة بني امة و: أُدمي بلفظ التصغري  ١٠
  .اللسان مادة أدم . وأَدمي بفتح اهلمزة وكسر الدال مبعىن وجه األرض ) ١٢٧/ ١معجم البلدان 



 ٥٠

موسخطوفَةُ احلَشا ٢شاَألنسِ مبا والص  
         

   فسـعت الدار تقَتولُ اهلَوى لَو كان  
ــا ال   ــأَنَّ ثَناياه ــا كَ ــذاب وريقَه ع  

        
  ٣فقََــرونشــوةَ فيهــا خالَطَتــهن قََ  

      ـهـى كَأَنتالقَـومِ ح ليـدج هنيت  
         

  يئسـت منـه العوائـد مـدنف     ٤دوٍ  
  ٦غَمامـة  ٥ولَيست بِأَدىن من صـبريِ   

   
  ــح ــا الم ــد علَيه ــف ٧بِنج كَشتي  

ــي املُ   ــبهها الرائ شــةً ي يضب هــب ش  
        

   ـفناهلَج نها الظَليمدى ع٨غَدا يف الن  
  يلتقـي   ١٠من ذات السالسلِ ٩بِوعساَء  

        
  ١٢نبـات مؤنـف   ١١علَيها من العلقى  

ا جران العود ؛ فهي ميالء فهذه األبيات تبني صورة متكاملة للمحبوبة اليت يتغزل فيه  
وهي تشبه املهاة اليت تعيش بأرض هادئـة قـد اطمأنـت    ) ن اإلغراء كناية ع( اخلمار

واخنفضت فنبتها ناعم طري؛ فمحبوبته ناعمة تعطف ، وهي مع ذلك مشوس الصـبا أي  
اهلا سوف تقتله لو دنـت  البطن وهي جبموهي خمطوفة احلشا أي ضامرة نافرة عن الريبة 

  .من داره ألنه يهواها دارها 
ئحة اخلمر الذي إذا شرا الشارب أخذته القرقف وهي الرعدة ورائحة فمها طيبة كرا

لوقوعه يف حبها حىت ) وكأنه يرمز إىل نفسه (فهي ذه الصفات الفاتنة ني جليد القوم . 
  .يبدو مع أنه جليد قوي كمريض يئست منه العوائد 

  

                                                                                                                                                  
  .وقد يكون املعىن تشبه مهاة عطوف ينظر اللسان مادة عطف . التثين يف املشية  ١
  .اللسان مادة مشس . تطمعهم اليت ال تطالع الرجال وال: الشموس من النساء ٢
  .اللسان مادة قرقف مسيت قَرقَفاً َألا تقَرقف شارِبها أَي ترعده، : اسم هلا، قيل اخلمر، وهو: القَرقَف ٣
  .اللسان مادة دوا . مريض  ٤
 .اللسان مادة صرب  ...اَألبيض الذي يصرب بعضه فوق بعض درجاًالصبري السحاب  ٥
 .اللسان مادة غمم .ابة البيضاء الغمامة السح ٦
 .اللسان مادة ملح . برق  ٧
 .اللسان مادة هجنف . اجلايف  ٨
: اللينة ذات الرمل، وقيـل  هي اَألرض: السهل اللني من الرمل، وقيل: الوعساء واَألوعس والوعس والوعسة، كلُّه ٩

 .اللسان مادة وعس ... هي الرمل تغيب فيه اَألرجل

  .اللسان مادة سلسل . قد بعضه على بعض رمل يتع ١٠
 .اللسان مادة علق ... شجر تدوم خضرته يف القَيظ وهلا أَفنان طوالِ دقاق وورق لطاف: العلْقَى ١١
 .واملعىن أن نبات العلقى قد أحاط ا وحدد مكاا . اللسان مادة أنف . التأنيف من كل شيء التحديد  ١٢



 ٥١

  :مث يأيت الشاعر بوصف فيه طرافة عندما قال 
  غَمامـة  ولَيست بِـأَدىن مـن صـبريِ   

   
   ــف كَشتي ــح ــا الم ــد علَيه   بِنج

فهي ليست تشبه . حيث مل يصرح بأا مثل الغمامة أو أقل منها بل قال ليست بأدىن   
  . السحابة البيضاء متاما وليست بأدىن منها 

إنه ميثل منطاً جديداً من التشبيه الذي ينحو به إىل الواقعية ، فاملعىن أا ليست بأقل "
سحاب غمامة ، والنمط املعهود للوصف أن يصرح الشاعر بأن احملبوبة إما أا مثـل  من 

  ١"املشبه به أو تفوقه ، أو أن املشبه به ال يفوقها 
ــة  ــبه بيض ــي املش ــبهها الرائ   يش
  بوعساء من ذات السالسـل يلتقـى   

 دا يف الندى عنها الظليم اهلجنـف ـغ  
   من العلقى نبـات مؤنـف  عليها عليها 

فهي تشبه البيضة لصفائها ورقتها وهي بيضة بأرض سهلة من الرمل الذي أصابه املطر 
  .، وقد نبت حوهلا العلقى

  : ٢ويصفها يف موضع آخر
خودكـولٍ     ٣وبِهـا ر أَيـتقَـد ر  
         

ــرِ   ــع احلَري م قسمــد ــا ال   ٤بِرِجلَيه
  : ٥ده تفصيالًويف قصيدة أخرى يذكر معىن قريباً من هذا املعىن ولكنه يزي  

  
    بِـه يئاً أَعـيشن كَبِدي شبقِ ملَم ي

       
  طولُ الصـبابة والبـيض اهلَراكيـلُ     

من كُلِّ بـداَء يف البـردينِ يشـغلُها        
      

  عن حاجة احلَـي علّـام وتحجيـلُ     
مما يجولُ وِشـاحاها إِذا انصـرفَت      

       
ــاقَ   ــولُ بِس ــلُوال تج   يها اخلَالخي

ــداَء   ــزين أَع ــا ٦ي ــا ٧متنيه     ٨ولَبته
     

ــولُ   ــهلٌ بِاملســك معل   ٩مرجــلٌ من
                                                     

 . ٦١هـ  ص ١٤١٧لعود النمريي حممد اهلريف دار املعامل الثقافية ظواهر حداثية يف شعر جران ا ١
 . ٢٥ص  ديوان جران العود ٢
٣   دفاً؛ وقيل: اخلَوصاللسان مادة خود . اجلارية الناعمة : الفتاة احلسنة اخلَلق الشابة ما مل تصر ن. 
 . إذا مشت جرت ثياا فضربت أذياهلا برجلها  ٤
 . ٣٨ـ ـ ٣٦ديوان جران العود ٥
 .اللسان مادة عدا . جوانب  ٦
 .اللسان مادة منت . جانبا ظهرها  ٧
  .اللسان مادة لبب بتصرف . ومنه أخذه بتالبيبه . و موضع الذبح وهي ما على الصدر .موضع القالدة : الَّلبة  ٨
 . ٣٧ص  ديوان جران العود. أي سقي مرة بعد مرة من العلَل والنهل : منهل باملسك معلول  ٩



 ٥٢

      
      
      

  اَألطـراف ـفطع هرمرٍ  ١ت٢ذا غُـد   
      

ــلُ    ــرى املي ــد القُ ــأَنهن عناقي   ٣كَ
  ى ٤هيــفدهــا   ٥املُــردأَويف ت داحر

       
  ٦ةُ املَنتِ واَألحشـاِء عطبـولُ  محطوطَ  

ــا      ــا ولَبته ــني تراقيه ــأَنَّ ب   كَ
        

  جمراً بِه من نجـومِ اللَيـلِ تفصـيلُ     
  ريقَتهـا   ٧تشفي من السلِّ والبِرسـامِ   

        
  ٨سقم لمـن أَسـقَمت داٌء عقابيـلُ     

  تشفي الصدى أَينما مالَ الضجيع بِها   
        

  بعد الكَـرى ريقَـةٌ منـها وتقبيـلُ      
  يصبو إِلَيها ولَو كانوا علـى عجـلٍ    

         
  املَثاكيـلُ  بِالش كَّةَ الشـيبن معبِ م  

       نِـفارِهـا دوـن زفَم سيب القُلوبت
       

ــولُ     ــاه ومقت ــر دني آخ ــد عتي  
كَأَنَّ ضحكَتها يومـاً إِذا ابتسـمت      

       
ــلُ    ــر زهالي ــحائبه غُ س ــرق ٩ب  

                                                     
  . أي من جعودته :  ٣٧البن حبيب ص  ديوان جران العودجاء يف شرح : عطف األطراف  ١
 .اللسان مادة غدر . الغدائر الذوائب مفردها غديرة  ٢
 ديوان جران العـود حاشية . املائلة المتالئها وثقلها : امليل . أراد ا قرى الريف حيث تكثر كروم العنب : القرى  ٣

 . ٨٨ارين صادر ص شرح وحتقيق ك
٤ يففاء، وهو الضامر البطن: اهليف وهيمجع أَه... ،فبالتحريك واهلَي : فاً وهافيه يِفمور البطن، هرقَّة اخلصر وض

  .اللسان مادة هيف  .ضامرة: وفرس هيفاء. هاف يهاف هيفاً، وامرأَة هيفاء وقوم هيف :هيفاً، فهو أَهيف، ولغة متيم
ـادة ردي   .وامرأَة هيفاُء املُردى أَي ضامرةُ موضعِ الوِشاحِ ...وقد تردت اجلارية إذا توشحت؛ . للوِشاحِ رداٌء ويقال ٥ اللسان م
. 

حيث يقـع رداؤهـا   : ، واملردى أي دقيقة اخلصر ) خمطوفةٌ منتهى األحشاء عطبول(عطبول طويلة العنق ويروى  ٦
ملساء : تثنيها ، حمطوطة املنت ، قال األصمعي : تأودها ... عظيمة العجز: رداح ... ضامر ذلك منها: يقول . منها

واحلشا  –يربق جلدها  –فهي مصقولة اجللد : يقول .املنت ، كأا حطت باملحط، وهي خشبة يسطَّر ا اخلرازون 
 . ٣٧البن حبيب ص  ن العودديوان جراشرح . مابني ضلَع اخللْف اليت يف آخر اجلنب إىل الورك : 
٧ البِرسام :ب، وبر. املُوموكأَنه معر ،لَّة البِرسامام: ويقال هلذه العمعنـاه  : أَمساء املوت، وقيـل  من: هو الصدر، وس

. حـد وسر هو الـرأْس، واملُبلْسـم واملُبرسـم وا    االبن، واَألول أَصح ألن العلَّة إذا كانت يف الرأْس يقال سرسام،
ديوان جران وجاء يف حاشية . مادة برسم . اللسان  .الرجل، فهو مبرسم البِرسام علَّة معروفة، وقد برسم: اجلوهري

 .التهاب الصدر : الربسام  العود
الواحدة منهما مجيعاً عقْبولة  هو الذي خيرج على الشفَتنيِ غب احلُمى،: بقايا العلَّة والعداوة والعشقِ، وقيل: العقَابِيلُ ٨

 .اللسان مادة عقبل ... وعقْبول، واجلمع العقَابِيل
 .اللسان مادة زهل . ء اَألملَس من كل شي: والزهلول. امليساس الشيء وبياضه، زهل زهالً: الزهل ٩



 ٥٣

        ــه ــاةُ بِ ــاَء اجلُن ــر ج هز ــه كَأَن
  

  فطرستطلـولُ  ١ماَألرواحِ م ب٢طَي  
  ٥مفصـلُها  ٤الدرع ٣كَأَنها حني ينضو  

       
ــبيكَةٌ   ــلُ  ٦س ــها املَثاقي ــم تنقِّص   لَ

   ٧أَو مزنةٌ كَشفَت عنها الصبا رهجـاً   
      

    ـقيـدا رى بتكليـلُ   ٨حتنـها و٩م  
ــا       ــاد يقَلِّبه ــني أَمج ــةٌ ب يضأَو ب

       
  ١٠بِاملَنكبنيِ سـخام الـزِف إِجفيـلُ     

  ــا م ــدى فَيولّيه خشــى النــقَي   ه اتلَ
        

  ١١قَرنَ الشـمسِ ترجيـلُ   حتى يوايفَ  
كيف كان تعلق شاعرنا بالنساء الاليت أحبهن فمضى إا صور بيانية فاتنة تبني جبالء   

  . يكتب الشعر فيهن ويصفهن ويتلذذ بذكرهن 
لذلك كانت جتربته مع املرأة جتربة خاصة ، وكانت مصدرا مؤثراً من مصادر التصوير 

  .البياين يف شعره 
  .وسيأيت يف الفصول الثالثة القادمة بيان هلذه الصور وغريها إن شاء اهللا  

                                                   
  .اللسان مادة طرف . املستطرف املعجب املستحدث  ١
شـرح   ديوان جران العودحاشية . املطلول الذي قد بلله الطل ، وهو الندى . أي طيب الريح األرواح مجع ريح  ٢

 . ٩٠وحتقيق كارين صادر ص 
اللسان مادة ...  جرده: ثوبه ونضاه من. ونضوت ثيايب عين إذا أَلقَيتها عنك. خلَعه وأَلقاه عنه: نضا ثوبه عنه نضواً ٣

 نضا 
.. .تلبسه اجلارية الصغرية يف بيتها، وكالمها مـذكر، وقـد يؤنثـان    وهو أَيضاً الثوب الصغريصها ،درع املرأة قمي ٤

  .اللسان مادة درع 
ويف حـديث  . كل ملتقى عظمني مـن اجلسـد  : واملَفْصل .مطاوِع فصل: واالنفصال. واحد مفاصل اَألعضاء: واملَفْصل ٥

  .اللسان مادة فصل ...  ية اِإلصبع؛ يريد مفْصل اَألصابع وهو ما بني كل أَنملَتنيثلُث د يف كل مفْصل من اِإلنسان: النخعي
  

 .اللسان مادة سبك . سبيكة قطعة فضة  ٦
٧ جهوالر جهاللسان مادة رهج .. . الغبار: الر. 
ريق املطـر أَول  : معظَمه، ويقال: وحمرهوحمره على بين فالن؛  كان ريقُه علينا: ريق املطر ناحيته وطرفه؛ يقال ٨

  .اللسان مادة ريق . شؤبوبه
 .أساس البالغة مادة كلل  .بالربق ضحك: وانكلّ السحاب واكتلّ ٩

املكان الغليظ فيه صخور ال يبلـغ أن  : أمجاد وجِماد ، والصمد : اجلَمد من الصمد ، واجلميع : قال األصمعي  ١٠
 –جيفل إذا ذعـر أي يسـرع   : وإجفيل ... لني  وهو من السواد : وسخام . صماد : ومجع الصمد يكون جبالً ؛ 

 . ٣٩شرح ابن حبيب لديوان جران العود ص .  -يعين الظليم 
.  ٣٩شرح ابن حبيب لديوان جران العـود ص  . ارتفاع ، جيعل صدره يليها وبطنه لئال يصيبها مطر : ترجيل  ١١

 .اللسان مادة قتل ... إذا أصيبت منه قتلته  واملقاتل املواضع اليت
 



 ٥٤

  
  
  
  : ١البيئة/ نياًثا

وهو بِبيئَة سوء، أي حبالـة   ...منزل القوم يف كل موضع: املباءة:جاء يف الصحاح 
وإذا أطلقت البيئة دلت على كل األحوال اليت حتيط باإلنسان " .سوء، وإنه حلسن البيئة

ئة ، وتؤثر فيه ، فاملكان ومافيه من مظاهر الطبيعة بألواا وأشكاهلا وأحيائها ومجاداا بي
     ٢..."واألحداث اليت تطرأ يف جمتمع الناس وتغري جمرى حيام بيئة 
مادة يستعان ا يف وصـف  "ومن أشد البيئات املؤثرة يف الشعراء البيئة الطبيعية فهي 

  .  ٣"األحاسيس أو إظهارها والتنفيس عنها
جعلـها   وهي مصدر مؤثر من مصادر التصوير يستلهم منها الشاعر مثله العليا ، فقد

  .  ٤معياراً يقدر ا حقائق األشياء وقيمها
حيث عاش الشاعر .وهنا يركز الباحث على البيئة الطبيعية اليت كانت حتيط بالشاعر 

فقد ذكر يف شعره شيئاً من مظاهر الطبيعة  ٥يف الشمال الغريب من جند ، قريبا من احلجاز
  .لكثبان الرملية املتسلسة فيها حوله وبعض حيوانتها ودواا ، وأشجارها ومطرها ، وا

وكانت أبرز مظاهر تأثر جران العود ببيئته الطبيعية تلك الصور الشعرية اليت ربطهـا  
قد حرص الشاعر على أن ف:"  سواء كانت جامدة أم حية . ا، وإيغاله يف بعض دقائقها 

حيـان  فاته مستمدة من بيئته شأنه شأن بقية الشعراء ولكنه يف بعـض األ وتكون موص
يستغرق عمقاً أوسع يف هذا االستخدام ففي قصيدته  األوىل ، يشبه الشـعر األسـود   
باحليات والذوائب بأذناب اخليل وسريها سري الظليم املطرد وصوا صـوت الغـراب   

                                                   
 .الصحاح مادة بوأ  .وهو بِبيئَة سوء، أي حبالة سوء، وإنه حلسن البيئة ...منزل القوم يف كل موضع: املباءة ١
٢
  . ٤٠الصورة الفنية يف الشعر العريب  مثال ونقد ، ص  

 . ٤٧٣ص . الصورة الشعرية عند طاهر زخمشري  ٣
٤
 .١٧٠، ص  سلوب يف الشوقياتخصائص األ 

 ٦٦معجم الشعراء اجلاهليني واملخضرمني ص  ٥



 ٥٥

وفعلها فعل الغـول أو السـعالة   ) أهوى(وتسلطها تسلط العقاب وفريستها مثل ثعالب 
وم وإذا سرحت شعرها كان مثل العقارب وكانـت  وتغدو غدو الذئب وتطلع تطلع الب

  ١..."أظفارها كمخالب العقاب 
ومل تكن املواقع اليت ذكرها أمساء جمردة مراعاة لتقليد فين ؛ وإمنا كان ذكرها مقترناً " 

بأحداث عزيزة على نفسه ، قريبة إىل معاناته ، وهي حالة توثق صلته ا ، وجتدد حياته 
ن ألوان االستلهام الشعري الدافق وهو يذكرها يف حالة التشـوق  بذكرها ومتنحه لوناً م

والتذكر والتجسيد ، وكما كانت ترسم حركته وهو جيوب هذه املواقع واملياه واهلضاب 
من جند اليت شهدت أعز ذكرياته وعرفت ألوان حبه وأحداث قصصه الشـعري وهـو   

  .لذايت اخلالد يتحول إىل عاشق وجد يف هذا القصص صورة حية من صور حبه ا
 –وكما يتصـور   –وهي شواهد ثابتة وشخوص حادة يف االستلهام واملعايشة ألا 

عاشت احلدث بأبعاده ، وحتسست املشاعر بقوا ، واقترنت بأيامه اخلالدة وهو يتمتـع  
  ٢."بأسعد اللحظات ويعرب عن أعمق املشاعر اإلنسانية النقية 

  
عود إما باستعارة صفاته لإلنسان أوبالعكس ، وقد جاء ذكر احليوان يف شعر جران ال
  : ومن ذلك تشبيه شعر املرأة بأذناب اخليل 
   ـههانَ كَأَنسـقى الـدي مال فاحو    ــاوِد ــا أَس ــح يزهاه ــك أَبطَ   لعيني
   ـةقيصلِّقَـت يف عيـلٍ عخ أَذنابو  

         
      حطَـوتهـا يحتـن ترى قُرطَهـا مت  

العقارب اليت تشول بأذناا القصرية كما يف بالسيئة الطباع يه شعر زوجته رزينة وتشب  
  : ٣قوله

  لَم يمشط وال هـو يسـرح   ٤شعاليلَ    ترى رأسها يف كُلِّ مبدى ومحضـرٍ  
  وإِن سرحته كـانَ مثـلَ عقـارِبٍ   

         
  ١بِأَذنــابٍ قصــارٍ وتــرمح ٥تشــولُ  

                                                     
  ٢٨مقدمة ديوان جران العود حتقيق نوري القيسي ص  ١
  .٢٨،٢٧املرجع السابق ص  ٢

  . ٦ص  ديوان جران العود ٣
 .مادة شعلل اللسان . متفرق  ٤
  .مادة شول اللسان . ترفع أذناا  ٥



 ٥٦

  :٢قوله بالظليم وهو ذكر النعام يف وتشبيهها
زبت٣إِذا ا  دطَـرقيلَ م رعنها الد٤ع  
         

   ـصـ  ٥أَح   ٧والـذراعنيِ أَرسـح   ٦ناىبذُُال
  : ٨هها بالعقاب والغراب والطيور اليت يتشاءم ا يف قولهيشبوت  

  
  جرت يوم رحنا بِالرِكـابِ نزفُّهـا  

         
  مـن الطَــريِ متــيح  ٩ب وشــحاجعقـا   

  فَأَما العقـاب فَهـي منـها عقوبـةٌ      
         

    حــو ــب املُطَ ــراب فَالغري ــا الغ أَمو  
    

  : ١٠وقوله
قَنع قابـ ع ظيفَهـا   ١١اةٌب١٢كَـأَنَّ و   

        
  ١٤اَألعلــى بِنــارٍ ملَــوح ١٣وخرطومهــا  

  :١٥قولهوتشبيهها بالذئب يف   
بصتـها    ١رأسر ـبعصتيهـا وينع  

         
      حضـبي البـومئبِ والـذ وغدو غُـدت٢و  

  
                                                                                                                                                  

  .،مادة شول وشولة العقرب ما شال من ذنبها  ب شوالا جاء يف اللسان رماح العقار ١
٢
  . ٢ديوان جران العود ص  

  .مادة بزز اللسان . نزع عنها  ٣
  .من شرح أيب جعفر بن حبيب لديوان جران العود. يعين الظليم طرده الناس فنفر وهو أمسج ما يكون إذا نفر : املطرد  ٤
  .اللسان مادة حصص . الريش عليه  ٥
 مادة ذنباللسان . ب الذن ٦
٧ حسني ولصوقهما: الرتفَّةُ اَأللْيمادة رسح اللسان  .خ. 
  ٣ص  ديوان جران العود ٨
مادة اللسان . أراد الغراب هنا بداللة البيت الذي يليه والشحاج والشحيج صوت البغل واحلمار والغراب إذا أسن  ٩

  شحج
 . ٤ص  ديوان جران العود ١٠
١١ قَنع قابقاة، على القَلْبِعنعباة، وبنقاة، وقَعنببِ: باةٌ، وعـبِ   :ويف التهـذيب . حديدةُ املَخالاملَخال هـي ذات

أَسـد  : قالوا كلُّ ذلك على املبالغة، كما: هي السريعة اخلَطْف، املُنكَرةُ؛ وقال ابن اَألعرايب: وقيل... املُنكَرة، اخلَبيثة؛
بكَل وكَلْب ،دقْبان: وقال الليث .أَسيةُ من العباةُ الداهقَناللسان مادة عقب ... الع.  

 .  مادة وظفاللسان .  أو عو عظم الساق  الوظيف ما فوق الرسغ إىل مفصل الساق من كل  ذي أربع ١٢
 .مادة خرطم اللسان . اخلرطوم من الطري املنقار  ١٣
 .مادة لوحاللسان . تغري لونه من النار  ١٤
  . ٥ص  جران العودديوان  ١٥



 ٥٧

  : ٣يف قولهووصف أظفارها ورجليها وتشبيهها بأظفار العقاب وظنبوب النعامة 
  ٤العقـابِ ومنِسـم   لَها مثلُ أَظفارِ

         
  جــوبِ ٥أَز ــة أَروح ٦كَظُنـ   ٧النعامـ

    
على املرأة وتغزل ا كان ابن بيئته ؛ فشبهها مبا حيب من احليوان وذكر  وعندما أثىن

  .يف تلك الصور ما حيب من الطيور وما يأنس بذكره كاحلمام والقطا 
  :وهو يصف حمبوباته مشبها إياهن باملها الذي ألف الناس  ٨فقال

 ١١احلُجـولَ  ١٠نصـلْ صلْي ٩وبيضاً 
ــا   كَأَنهـــــــــــ

  ببائ١٤املَهـا  ١٣كـارِ أَب ١٢ر  ـأَلِّفاملُت  
    

  : وهو يتذكر حمبوبات قلبه احلمائم الاليت هيجن التذكر يف نفسه وذكر 
  وكانَ فُؤادي قَد صحا ثُـم هـاجين  

         
    ــف ته ــة بِاملَدين رقو مــائ   حم

  
                                                                                                                                                  

 . جتعل حاوليهما الصرب  ١
  .مادة ضبح اللسان . ضبح البوم صوت  ٢
 . ٦ص  ديوان جران العود ٣
  .اللسان مادة نسم ... لكل خف منسمان الظفر يف مقدمة اخلف و ٤
  .مادة زجج اللسان . مقوس  ٥
٦ بوبمٍ، وقيل: الظُّنمن قُد الساقِ اليابِس فرا: ح ظْمه: لساق، وقيلهو ظاهرمادة ظنب اللسان .. هو ع.  
 
٧ حووح: الرج، إِالَّ أَن اَألرةٌ يف الرجلني، وهو دون الفَحعما بني الفخذين أَو س قدميـه     اتساع صـدور ـدتتباع

  :؛ قال أَبو ذؤيب وكل نعامة روحاء .وتتداىن عقباه
  .مادة روح اللسان    زف النعام إِىل حفَّانِه الروحِ         وزفَّت الشولُ من برد العشي، كما

 . ٥٠ص .، شرح وتعليق كارين صادر ، الطبعة األوىل ، بريوت لبنان  ديوان جران العود ٨
عن املَرأَة بِالبيضة تشبِيهاً بِهـا يف   وكَىن: ويف البصائر. ، َألنها يف خدرها مكْنونةٌ"جارِيته: بيضةُ اخلدرِ: "من املَجازِ ٩

  :وأَنشد الصاغَانِي المرِئ القيس. بيضات احلجالِ هي من: اللَّون، ويف كَونِها مصونةً تحت اجلَناحِ، ويقَال
ا غيوٍ بِهلَه نم تعتما         تهاؤبخ امرر ال يدخ ةضيلِوبجعم املوسـوعة  ( تاج العروس من جواهر القاموس... ر

 )الشعرية

 مادة صلصلاللسان . الصلصلة الصوت إذا ضوعف  ١٠
  مادة خلخلاملعجم الوسيط . اخلالخيل  ١١
 مادة ربباللسان . مجع ربيبة وهي اليت ربيت يف البيوت  ١٢
 مادة بكراللسان  .مجع بكر وهي اليت مل تلد يطلق على اليت ولدت بطناً واحداً  ١٣
  .مادة مها اللسان . بقر الوحش  ١٤



 ٥٨

  كَأَنَّ اهلَديلَ الظالع الرِجلِ وسـطَها 
        

     ـرغي يبـرغـى شالب نم فـرتم د  
لقد تنوع ذكر جران العود للحيوان فمرة يذكره يف جانب األنس به عندما يكـون    

  .احلديث عن الصبا واألحباب والذكريات احللوة 
ومرة يأيت ذكره وقد انتزع منه صفات خميفة عندما يكون احلديث يف ذكر زوجتيه وما 

  .قاسا منهما 
 سواء كان طلالً يقف عليه فيذرف الدموع األماكن اليت ذكرها يف شعره  بأنواعهاو

، أو كانت أماكن وردت يف شعره يذكرها وهو يف سفر أو وهو يتذكر أيامه اخلـوايل  
  .يشبه احملبوبة مبهاة يف أرض هادئة مطمئنة أو.

لقد أمعن جران العواد نظره فيما حوله وجعل البيئة مصدراً ثرياً من مصادر تصويره 
  .البياين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٩

  :التجربة اإلنسانية الذاتية /ثالثاًً
  

عندما نتحدث عن الشعر وعالقته بالتجربة اإلنسانية ندرك أنه تعبري عن 
ويف الشعر علـى  _ عموماً_واالنفعال دافع بارز يف الفن " .االنفعاالت والعواطف 

رة هي حاالت نفسية صرفة يصحبها ويتبعها مباش: واحلاالت االنفعالية ... وجه اخلصوص
   ١"تغريات تؤثر يف اإلنسان ويف أفكاره 

ولقد عاش جران العود جتربة إنسانية خاصة كانت مصدرا مؤثراً أنتج تلك الصـور  
  .البيانية اجلميلة اليت أمتعنا ا 

فحبه للنساء وفجيعته بزوجتيه ؛ أنتج لنا تلك الصور اجلميلة ولعله مبقـدار تقبيحـه   
  .وكأنه يؤكد املقارنة بني هذا الصنف وذاك  !لزوجتيه يتألق يف وصف حمبوباته 

وال شك أن عمر شاعرنا الطويل جعله يعيش جتربة إنسانية تفيض عليه باملعاين العميقة 
لقد وصف تلك املعاناة يف بعض أبياته وذكر الزمن فيها وكأنه يشري إىل أنه جرب .املؤثرة 

  .احلياة يف عمره الطويل بكل أوقاا 
  :لنهار فذكر الغدو أول ا

  ويغدو بِمسـحاحٍ كَـأَنَّ عظامهـا   
  

     حــبحـاَء املُشأَعراهـا الل حـاجِنم  
  ولَما التقَينـا غُـدوةً طـالَ بيننـا       

        
     حطـرم ةجـاربِاحل قَـذفو بابس  

         
  :وذكر اليوم

  جرت يوم رحنا بِالرِكـابِ نزفُّهـا   
        

   اجحشو قابع   حتـيالطَـريِ م ـنم  
        

  :وذكر العام 
فَيا رب قَد صانعت عامـاً مجرمـا    

       
   ـحمصت نيالع تى كادتح عتخادو  

  :وذكر شهر مجادى واملطر ينزل فيه على حديقة شبه املرأة الطيبة ا   
ــةٌ  وضر نــه ــواٍء فَمن ــن بِأَس   ولَس

       
  هيج٢ت  الرِيـاض   حـوصهـا ال ت١غَري  

                                                     
 . ١١ص . الشعر واملوقف االنفعايل بتصرف  ١
 .اللسان مادة هيج . تيبس وتصفر  ٢



 ٦٠

  ٣حـدائقَها النـدى   ٢جماديةٌ أَمحـى 
         

  ــب اجلَنائ ــه ــزنٌ تدلّي م٤و ــح   ٥دلَّ
    

  :وذكر زمن الصبا 
 ـذرِفت نيالع َلَّتبا فَاالص ذَكَرت  

         
   عـرِفت الَّذي كَنت وقالش كعراجو  

    
ان مصدراً للتصوير البياين مبشاعره وأحاسيسه ، مبا واإلنسان يف شعر جران العود ك

  .يقاسيه من متاعب احلياة وما يعانيه من ألوائها
فقد وقف جران العود مع ذكرياته فبني جانباً لطيفاً من جوانب حياتـه وعالقتـه   

  :باملاضي والذكريات فقال 
  ـذرِفت ـنيالع َلَّتبا فَاالص ذَكَرت  

         
   كعراجوعرِفت الَّذي كَنت وقالش  

  وكانَ فُؤادي قَد صـحا ثُـم هـاجين     
         

  رقو مــائ ــف ٦حم ته ــة بِاملَدين  
  كَأَنَّ اهلَديلَ الظالع الرِجـلِ وسـطَها    

        
     فـرتم دـرغي يبـرغى شالب ن٧م  

        
      
      

 ــة ــا بِعويقَـ ــذَكِّرننا أَيامنـ   ١يـ
  

  ٣والتذَكُّر يشـعف  ٢وهضبِ قُساسٍ  
  

                                                                                                                                                  
 .اللسان مادة صوح . ال ييبس نبتها وال يتشقق   ١
 .املعجم الوسيط مادة محى . منع  ٢
 .اللسان مادة ندي . البلل واملطر  ٣
 .اللسان مادة جنب . ياح اليت ب من اجلنوب مجع جنوب وهي الر ٤
  .اللسان مادة دحل . مثقلة باملاء : سحابة دلُوح  ٥
ومن ذلك قيـل للرمـاد   ... إذا كان البعري أَسود خيالط سواده بياض كدخان الرمث فتلك الورقَةُ: األصمعيقال  ٦

،قرقاُء أورمامة والذِّئْبة واللسان مادة ورق.  وللح . 
. سكران : شريب . من نشاطه كـأنه ظالع ملا هو فيه من الطرب : اهلديل هاهنا الفرخ يغمز من رجله ؛ يقول  ٧

  . ١٣ص  ديوان جران العود



 ٦١

  :وذكر أوقات الوداع وبني األحباب واألصحاب وما يف ذلك من معاناة وحزن 
   ٥فَهالَتك التهاويـلُ  ٤بانَ اخلَليطُ

        
  ٦والشوق محتضـر والقَلـب متبـولُ     

  السالم لَنا من أَهلِ ناعمـة   ييهد  
        

ــذولُ  إِنَّ   ــود مب ــلِ ال ــالم لأَه الس  
    

جتربة جران العود اإلنسانية كانت نبعاً يستقي منه فيصوغ صوره الشعرية اجلميلة  إن
حيث كانت املرأة يف حياته حمبوبة الفؤاد ! املؤثرة ؛ فهو صاحب التجربة اخلاصة مع املرأة 

  .، وكانت كذلك معذبة الفؤاد وجالبة اهلم والبؤس 
اشق احملب الذي تفنن يف وصف حمبوباته ، وهو الزوج الذي ابتلي بـزوجتني  فهو الع

  .أذاقتاه البؤس والعذاب 
وخرج من جتربة الـزواج  . فخرج من جتربة احلب بصور غاية يف اجلمال واحلالوة 

  .البائس بصور تصور الصفات القبيحة يف هيئة غاية يف السوء والقبح 
صخب ، وقد حرص على توظيف شعره للتعبري عن إن حياته اخلاصة حياة مليئة بال"

حالته االجتماعية هذه ومعاناته اليت برزها ذا الشكل املتميز ؛ فقد كانت له ضرتان كان 
يالقي منهما ما يالقيه من متاعب ، ولعل تصويرمها بالغول والسعالة يكشف عن الوجه 

ل الستار على ذلك مـن  القبيح واخللق السيئ الذي كانت عليه كل منهما بعد أن استد
ويوغل الشاعر يف جتسيد الصورة وهو يزين جوانبـها  ... حلقه املخدش وترقوته ارحة 

كما تلذذ . إا صورة اجتماعية معربة جترأ الشاعر يف وصفها وإبرازها ...ويظهر دقائقها 
اث بوصف جتربته احملببة إىل نفسه ؛ فالذكريات اليت يتحدث عنها الشعراء تقترن بأحـد 

                                                                                                                                                  
ومل يحلّوا باحواسِ الغميسِ إِىل       شطَّي عويقةَ فالروحاِء مـن   :مل أجد هلا ذكر إال يف بيت للقطامي يف قوله  ١

  . ١٣ص  ديوان جران العود) . بعريضة(و) بسويقة ( ان القطامي ، وتروى ديو.   خيما
  . ١٠٧٣/ ٣معجم ما استعجم . اللسان مادة قسس . جبل لبين أسد  ٢
  .الصحاح مادة شعف . حيرق القلب  ٣
  .الصحاح مادة خلط .  اخلَليطُ املُخالطُ، كالندمي املُنادم، واجلليس املُجالس ٤
  .اللسان مادة هول . الصحاح مادة هول . و أفزع  التهاويل ما هال ٥
  .اللسان مادة تبل . قلب متبول غلبه احلب وهيمه  ٦



 ٦٢

عزيزة عليهم ال يفتؤون يذكروا ويسترجعوا يف شوق جارف ، وحـس متصـل ،   
    ١."وحسرة دائمة ولوعة ال دأ 

ومن التجارب اليت عاشها فراق الديار واألحباب حيث ، ذكر يف أكثر من موضع يف 
وانطلق يصف الرحلة والديار اليت أحبها ، ووقف علـى الطلـل   . شعره أثر ذلك عليه 

  .وحاوره وبكاه ، وبثه شجنه  وناجاه
إن جران العود الذي ميثل امتدادا الجتاه فين عرفه الشعر العريب يقدم لنا لوحة جديدة " 

من لوحات الشعر القصصي فهو يباشر القصيدة ، بالذكريات اليت أعادت إىل نفسه مـا  
األيام اليت والدموع اليت ذرفت وهي تستجيب لدواعي احلنني و.كان بعيداً عنها  فأهاجته 

قضاها وهي تتمتع باملناظر املوحية ، ويزهو بسقيط الندى وهو يضع إكليل الـذكريات  
العزيزة ويتابع خطوات العيس وهي ترسم خطوات الطريق على اجلندل الصم بعـد أن  

      ٢"أجهدها املسري وأضرت ا مشقة الدرب املترامي 
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                   
  بتصرف . ١٢،  ١١ص . ديوان جران العود النمريي ، حتقيق د نوري محودي القيسي  ١
 .١٣،١٢املرجع السابق ص  ٢
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 باختصار  حول التشبيه 
 التشبيه يف شعر جران العود  

  .املرأة  .١
 .الطلل  .٢
 .والطري اناحليو .٣
 . جران العود وحديثه عن نفسه .٤



 ٦٤

      
أكثر الشعراء واألدباء من استعمال التشبيه يف أشعارهم وأساليبهم ملا له من قيمة فنية 

وجعلـوه أداة  . وما يتيح هلم من التصرف يف القول فاعتنوا به ونوعوا يف استعماالم له 
به األفكار وأخرجوها به عن يعربون ا عن خلجات نفوسهم ومشاعرهم ، كما صوروا 

    ١.جتريدها 
  

  :والتشبيه يف اللغة 
وأَشبه الشيءُ الشيَء  .املثْلُ، واجلمع أَشباه: الشبه والشبه والشبِيه: "جاء يف اللسان     

  ٢..."ماثله
  .شبيه التمثيل ، وهو مصدر مشتق من الفعل شبه بتضعيف الباء فالت

  :البالغيني  التشبيه يف اصطالح
  .تعددت تعريفات البالغيني للتشبيه غري أا وان اختلفت لفظاً فإا متقاربة يف املعىن 

صفة الشيء مبا قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهـات  :"فابن رشيق يعرفه بأنه 
   ٣..."كثرية ، ال من مجيع جهاته 

وصوفني ينوب مناب الوصف بأن أحد امل:التشبيه ":وأبوهالل العسكري يعرفه بقوله 
  ٤..."اآلخر بأداة التشبيه 

  ٥"التشبيه هو الداللة على مشاركة أمر ألمر يف معىن :"ويعرفه اخلطيب القزويين بقوله 
والتمثيـل  :"نوع من أنواع التشبيه حيث يقـول  ويرى اإلمام عبدالقاهر أن التمثيل 

متثيل تشبيه ، وليس  ضرب من ضروب التشبيه ، والتشبيه عام والتمثيل أخص منه ، فكل
   ١..."كل تشبيه متثيالً 

                                                   
رمحن الغنيم ، الشركة العربية للنشر والتوزيع الطبعة د إبراهيم بن عبدال.الصورة الفنية يف الشعر العريب مثال ونقد  ١

  ١٣٢ص .  هـ ١٤١٦األوىل 
 

  . اللسان مادة شبه ٢
 . ٢٥٦/ ١العمدة  ٣
 .٢٣٩الصناعتني ص  ٤
 ٤٧٣التلخيص من جمموع املتون الكربى ص  ٥



 ٦٥

  :أركان التشبيه 
  :أربعة أركان هي 

  . املشبه واملشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه
واملشبه واملشبه به يسميان طرفا التشبيه ومها قد يكونا حمسوسـني ، وقـد يكونـا    

  .العكس من ذلك  معقولني ، وقد يكون املشبه معقوالً واملشبه به حمسوساً ، أو على
  .أما أداة التشبيه وهي مايربط املشبه باملشبه به فقد تكون حرفاً أو فعالً أو امساً 

وأما الركن الربع وهو ووجه الشبه وهو املعىن الذي يالحظ للجمع بني املشبه واملشبه 
  .به ، وينبغي أن يكون هذا الوجه يف املشبه به أقوى منه يف املشبه حىت يصبح تشبيهاً

وهذا الوجه أيضاً إما أن يكون حسياً أو عقلياً ، وإما أن يكون مفرداً أو متعدداً ، وقد 
  .يأيت صورة منتزعة من أشياء متعددة 

  :أقسام التشبيه 
  :هناك عدة تقسيمات وأنواع للتشبيه ولكن أشهرها تقسيمه بثالث اعتبارات 

  من حيث طرفاه  .١
  من حيث األداة .٢
  من حيث وجه الشبه  .٣

  
  
  
  
  

  
وباستقراء ديوانه جند أن . أكثر جران العود من استعمال التشبيه يف شعره ونوع فيه   

  :املوضوعات اليت ركز عليها يف صوره وتشبيهاته هي
  .املرأة  -١

                                                                                                                                                  
 . ٧٥أسرار البالغة  ١



 ٦٦

 .الطلل  -٢
 .والطري احليوان -٣
 .حديثه عن نفسه  -٤
 
  :املرأة / أوالً  
  

لصور التشبيهية يف موضوع املـرأة ،  حفل شعر جران العود بكثري من التشبيهات وا
جانـب  : وهو عندما يذكر املرأة يف شعره يذكرها من جانبني كما مر يف الفصل األول 

املرأة صاحبة الصفات الذميمة بكل معانيها ، وجانب املرأة صاحبة الصفات احلميدة بكل 
  .معانيها 

، وقـد   وجتيهية بينت بشاعة زجاءت فيه تشبيهات وصور تشبيه: اجلانب األول 
  :حاولت أن أمجعها وأحللها ألقف على براعة الشاعر يف تلك الصور التشبيهية 

تشبيه شعرها باحليات السود اليت ترتفع على بطن واد فيه رمل وحجارة حيث  تكون 

  : ١تلك احليات السود واضحة متاماً ؛ وذلك يف قوله

مال فاح٢و    ـههانَ كَأَنسـقى الـدي  
         

  لعينيـك أَبطَـح   ٤يزهاهـا  ٣اوِدأَس  
    ـةقيصلِّقَـت يف عيلٍ عخ أَذناب٥و       حطَـوتهـا يحتـن ترى قُرطَها مت  

  

                                                   
 . ١هـ ص١٤٢١املصرية الطبعة الثالثة رواية أيب سعيد السكري ، دار الكتب / ديوان جران العود النمريي  ١
 الشعر األسود  ٢
٣ دواَألس :وأَساويد دات وأَساوِدوواجلمع أَس ،ات وفيه سوادمن احلي بثُ احليات وأَعظمها وأَنكاها  و...العظيمأَخ لسان ... اَألسود

 .العرب مادة سود 
هــ  ١٣٥٠برواية أيب سعيد السكري الطبعة األوىل .د من شرح أيب جعفر بن حبيب لديوان جران العو.يرفعها  ٤

  . م ١٩٣٠
٥ قْصلَها: العسردها مث تقعلة من الشعر مث تاخلُص لْوِيمن  :قال ابن اَألثري.. .أَن ت قوص وهو حنواملَع يصةُ الشعرقالع

العقْص أَن تأْخذ املرأَة كلَّ خصلة مـن  : الليث قال...املَضفور، وأَصل العقْص اللّي وإِدخالُ أَطراف الشعريف أُصوله،
واملرأَة رمبا اختذت عقيصةً مـن  : التواء مث ترسلَها، فكلُّ خصلة عقيصة؛ قال يهاف شعرها فتلْويها مث تعقدها حىت يبقى

 .لسان العرب مادة عقص.. .شعر غريها



 ٦٧

فهي طويلة سوداء المعة وهـذه  ) أساود ( وقد جنح جران العود يف اختيار املشبه به 
رها طويل قد دهنته وأكثرت فشع .واملشبه به ) الشعر األسود ( عالقة واضحة بني املشبه 

  .الدهان فكان أسود المعا مثل احليات السود 
وجاء الشاعر يف صورته بكالم مترابط مترتب على بعض ، يقوم بعضه خبدمة بعضه 

  . حىت خرج املعىن واضحا جليا مدهشا ممتعا 
  

لوم مع:"رمحه اهللا   ١وهذه ميزة من ميزات النظم كما يقول اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين
... أن ليس النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض ، وجعل بعضها بسبب من بعـض  

واعلم أنك إذا رجعت إىل نفسك علمت علماً ال يعترضه الشك ،أن ال نظم يف الكلم وال 
ترتيب ،حىت يعلَّق بعضها ببعض ، ويبىن بعضها على بعض ، وجتعل هذه بسـبب مـن   

نظم وال ترتيب إال بأن يصنع ا هذا الصنيع وحنوه ، وإذا كان ال يكون يف الكلم ... تلك
ومما ال يتصور أن يكون فيه ومن صفته ، منه إىل اللفظ شيء،وكان ذلك كله مماال يرجع 

بان ذلك أن األمر على ما قلناه،من أن اللفظ تبع للمعىن يف النظم ، وأن الكلم تترتب يف 
و خلت من معانيها حىت تتجـرد أصـواتاً   النطق بسبب ترتب معانيها يف النفس ، وأا ل

وأصداء حروف ، ملا وقع يف ضمري وال هجس يف خاطر ، أن جيب فيها ترتيب ونظم ، 
   ٢... "وأن جيعل هلا أمكنة ومنازل 

نظمه جران العود ورتبه فكان مثرياً مدهشاً ، فشعر زوجته والتشبيه هنا حسي مفرد  
مث شبه هـذا الشـعر   . ن ؛ فهي تكرمه بالدهان أسود وعرب بكلمة يسقى ومل يقل يده

باحليات السود اليت قد رفعها األبطح ووضحها، وهي خمتبئة ، فالشعر األسود الذي قـد  
دهن وأكرم بالدهان قد التصق بالرأس واحليات السود قد التصقت باألرض واختبـأت  

  .ولكن ارتفاع األرض وانبساطها يربزها ويظهرها
  .اإلدهاش واإلمتاع ذا الترتيب والربط بني كلماته  فتحقق يف هذا التشبيه

                                                   
 جرجان أهل من. ةاللغ أئمة من كان. البالغة أصول واضع :بكر أبو اجلرجاين، حممد بن الرمحن عبد بن عبدالقاهر ١
 ) .٤/٤٩،٤٨األعالم ( هـ ٤٧١ تويف سنة. شعرقيق له) وخراسان ناتطربس بني(

دالئل اإلعجاز لإلمام عبدالقاهر اجلرجاين ، قراءة وتعليق حممود حممد شاكر ، الناشر مطبعة املدين بالقـاهرة ودار   ٢
 . ٥٦، ص  ٥٥، ص ٤بتصرف ص .  املدين جبدة الطبعة الثالثة



 ٦٨

وكـأنه ! والشك أن هذا السياق تقف وراءه نفس جران العود املفجوعة ذه املرأة 
  .يفرغ هذه الفجيعة فيشبهها بكل صفات القبح واإلخافة 

ولعلنا هنا ندرك الفرق ! فشعرها األسود الذي قد سقي الدهان يشبه احليات السود 
  :يف وصف شعر معشوقته  ١هذا الوصف وبني قول عنترةبني 

  ويطلع ضوء الصبح حتـت جبينـها   
  

   فيغشاه ليلٌ من دجى شعرِها اجلعـد  
  .فهذا وصف حمب عاشق وذلك وصف مفجوع مبغض     

والكلمات اليت استعملها شاعرنا يف تشبيهه تنبينا عن لغة الشاعر البدوية الـيت قـد   
  .اندجمت بالصحراء وبيئتها 

  : ٢ويف قوله
   ـةقيصلِّقَـت يف عيـلٍ عخ أَذنابو  

         
     حطَـوتهـا يحتـن ترى قُرطَها مت  

أذناب اخليل املعلقة ( شبه شعرها بأذناب اخليل املعلقة ؛ فقد اختار أن يكون املشبه به   
  ).يف عقيصة

و قـد  فجران العود يصف شعر زوجته يف كل حاالته ليبني قبحه ؛ فقد وصفه وه 
سقي الدهان والتصق برأسها فشبهه باحليات السود ، مث وصفه وهو قد سـقي الـدهان   

  .انسدل فكان كأذناب اخليل و
فقد شبه شعرها وهو قد سقي الدهان وانسدل بأذناب  جاء ذا التشبيه مفرداً حسياً

  .وهوتشبيه حسي كال طرفيه حسيان .اخليل املعلقة يف عقيصة 
ألفاظه ختدم معانيه فكان مدهشاً مقنعاً ممتعـاً داالً علـى    وقد صاغ عباراته وجعل

بادية يف لغته . وتلك احلالة النفسية اليت عاشها مع زوجته .أراد أن يوصله للقارئ والسامع الوصف الذي 
  .البدوية وتأثره مبا حوله 

  وشعر هذه املرأة السيئة الطباع أيضاً يبدو كالعقارب اليت تشول بأذناا القصـرية  
  :يصف شعر زوجته رزينة  ٣كما يف قوله

  لَم يمشط وال هـو يسـرح   ١شعاليلَ    ترى رأسها يف كُلِّ مبدى ومحضـرٍ  
                                                   

شرح ديوان عنترة ، اخلطيب التربيزي ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه جميد طراد ، الناشر دار الكتاب العـريب   ١
 ٦١الطبعة الثانية ص 

  ٣٨ص  الديوان ٢
  . ٦ص  ديوان جران العود ٣



 ٦٩

  وإِن سرحته كـانَ مثـلَ عقـارِبٍ   
         

  ٣بِأَذنــابٍ قصــارٍ وتــرمح ٢تشــولُ  
    

صور غاية القبح واإليذاء ،وهو تشبيه مشبهاً به لي) العقارب اليت تشول بأذناا(جعل 
مركب حيث شبه شعرها وهو مسرح بالعقارب وهي تشول بأذناا القصار وتـرمح ،  

  .وهو تشبيه حسي فالطرفان حسيان 
استطاع جران العود من خالل صياغته للكلمات ونظمه الذي جعل اللفظ خيدم املعىن 

  .أن يوصل صورة واضحة مدهشة 
بل هو شعر متفرق ! لشعور اليت تستهوي الرجال وتستميلهم فشعر زوجته ليس من ا

  .ال يكون مجيال إذا مشط ، وال يكون مجيالً إذا أرسل وترك
  .وإن سرحته واجتهدت يف ذلك صار كالعقارب اليت ترفع أذناا القصار لتلدغ ا 

فهو يبث فجيعته ـذه  .لقد أوغل يف وصف دقائق صفات شعر زوجته ليبني قبحه 
  .أة فيصورها ذه الصورة املر

وأحاسيس جران العود النفسية تربز هنا واضحة يف وصفه لشعر زوجته اليت كرهها 
وأبغضها ، وبغضه هلا جيعله يراها قبيحة يف كل أحواهلا حىت تلك األحوال اليت تتزين فيها 

د عرب فالقبح الظاهر يف الصورة ماهو إال انعكاس إلحساسه جتاهها ، وق) ! وإن سرحته ( 
  ) .إذا سرحته ( الدالة على الشك والتقليل ؛ فلم يقل ) إن(بـ 

ولنا أن نتأمل كيف جاء ذكر العقارب هنا يف هذه الصورة املخيفة القبيحة ، وكيف 
  : ٤جاء يف قول انون

                                                                                                                                                  
 .مادة شعللاللسان . متفرق  ١
  .اللسان مادة شول. ترفع أذناا  ٢
  . ء يف اللسان رماح العقارب شوالا مادة رمح  وشولة العقرب ما شال من ذنبها  مادة شولجا ٣
 بذلك لقب وإمنا جمنونا يكن مل. جند أهل من املتيمني، من غزل، شاعر: العامري مزاحم بن امللوح بن قيس)  ليلى جمنون(  ٤

 األشـعار  ينشد وجهه على فهام أبوها، وحجبها كربت أن إىل معها نشأ: قصته يف قيل".  سعد بنت ليلى"  حب يف هليامه
 إىل فحمل ميت وهو أحجار بني ملقى وجد أن إىل احلجاز، يف وحينا جند يف وحينا الشام يف حينا فريى بالوحوش، ويأنس

"  همسا أخباره يف كتابا) ٩٥٣ سنة املتوىف( طولون ابن وصنف"  ط - ديوان"  يف شعره بعض مجع وقد. هـ ٦٨سنة  أهله
 بـال  امسـا  ويـراه  وجـوده،  ينكر األصمعي وكان. الكتب دار يف"  خ - عامر بين جمنون أخبار يف املسامر سامع بسط

 حدثت: الكليب ابن ويقول. انون إىل نسبوه إىل ليلى ذكر فيه القائل، جمهول شعرا، الناس ترك ما: يقول واجلاحظ.مسمى
  ) . ٥/٢٠٩األعالم ( ،  له عم يهوى ابنة كان يةأم بين من فىت وضعه وشعره انون حديث أن

  



 ٧٠

  
ــوانِي قَتلَــت عشــاقَها        إِنَّ الغ

    
  يا لَيت مـن جهـلَ الصـبابةَ ذاقَهـا      

  ــدغ نا       يف صــعن لسي ــارِب هِن عق
  

  مــا مــن لَســعن بِواجِــد ترياقهــا  
      ةريــدكُــلِّ خ نــاقــفاَء عإِنَّ الش

     
  كَاخلَيزرانــة ال نمـــلُّ عناقَهـــا   

فجيعة جران العود اليت ساقته ليقبح زوجته جعلته يأيت بذكر العقارب ذا األسلوب   
  .جعله يأيت بذكر العقارب يف هذا السياق  املخيف، وعشق وحب انون

حيـث مل يقـف   ! لقد انفرد جران العود ذا الوصف لشعرِ املرأة فلم يسبقه شاعر 
  .الباحث على وصف مثل هذا الوصف 

العصي ( فاملشبه به . وتشبيه عظامها باألعواد املعوجة اليت أزال الناحت عنها اللحاء   
  : ١يف قوله.وياله من وصف يبني القبح  )املعوجة العارية من اللحاء 

غدو بِميهـا   ٢ححاسوظامكَـأَنَّ ع    حــاجِنحــاَء ٤أَعراهــا ٣م٥اللحــب ٦املُش  
لقد جنح جران العود يف تقبيح زوجته ووصفها ذا الوصف ، حىت كـأن السـامع   

  .والقارئ يبصر عظامها وهي تسرع يف مشيها 

   .شبه العظام بالعصي العارية يف حالة املشي حيث  حسي وهو تشبيه مقيد

صاغ صورته بنظم مجيل مدهش ممتع مقنع ؛ حيث رتب املعاين على بعضها وجعل 

  .ألفاظه ختدم معانيه 

                                                   
 . ٢الديوان ص  ١

فأما املسحاح فقد ذكر أبوجعفر ابن حبيب أا ) مسحاج(املوسوعة الشعرية  /يف منتهى الطلب من أشعار العرب  ٢
ليهـا غـري أين   املرأة السريعة املشي وهو عيب يف النساء ومل أقف على هذا املعىن يف املعاجم العربية اليت رجعـت إ 

جواد سريع كأَنه يصب اجلَري صـباً،  : وفرس مسح، بكسرامليم(: وجدت معىن قريبا يف اللسان وأساس البالغة وهو قوهلم 
  ... )انصبابه  شبه باملطر يف سرعة

 .اللسان مادة حجن . هي العصا املعوجة مجع حمجن و ٣
  

  . اللسان مادة عرا .زع عنها اللحاء وهي هنا مبعىن نالعِري خالف اللبس  ٤

  مادة حلااللسان . اللحاء قشر الشجر  ٥
  

  . اللسان مادة شبح .تعرضه وشبحت العود شبحاً إذا نحته حىت. تعريضه: عرضه، وتشبِيحه: شبح الشيَء ٦
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فلم يقل كأن عظامها احملاجن العارية فقط بل أضاف معاين أخرى تزيد جالء الصورة 

فهي سريعة املشـي وعظامهـا   .وتوضحها وتثبت الرسالة اليت أرادها وهي قبح زوجته 

  .تكشفت للناحت الذي فجع بقبح شكلها 

  :١مث يتابع هذا الوصف بوصف قبيح آخر يف قوله
زبت٢إِذا ا  دطَـرقيلَ م رعنها الد٣ع  
         

   ـصـ  ٤أَح   ٦والـذراعنيِ أَرسـح   ٥ناىبذُُال
ومشيها ) جة العارية عظامها اليت تشبه العصي املعو( لقد صورها وهي بذلك الشكل   

السريع بذكر النعام الذي طرده الناس فنفر وهو الريش عليه وذنبه خفيف الريش وهـذا  
  .أمسج ما يكون وأقبح

  
؛ فلم يقل إذا سقط عنها الدرع وإمنا قال إذا ابتز بصـيغة  ساق تشبيهه يف نظم مجيل

سقط منزوعا دون املبين للمجهول ليبني أا كانت حريصة على عدم سقوط درعها ولكنه 
فنكر القائل ليبني أن الوصف صـار  ) قيل مطرد ( مث قال .رغبتها فبان ما حتته من قبح 

سائراً عند كل من رآها مث مل يكتف بذلك بل شبهها بذكر النعام الذي قد سقط ريـش  
  .ذنبه وذراعيه 

  .لقد قبح زوجته وآملها ذا الوصف الذي مل يسبق إليه 
  : ٧فشبهها بالعقاب والغراب والطيور اليت يتشاءم ا يف قوله واستمر يف هجاء زوجته

:  
  

                                                   
  . ٢ديوان جران العود ص  ١

  .مادة بزز اللسان . نزع عنها  ٢
  .من شرح أيب جعفر بن حبيب لديوان جران العود. يعين الظليم طرده الناس فنفر وهو أمسج ما يكون إذا نفر : رد املط ٣

  .اللسان مادة حصص . الريش عليه  ٤
 مادة ذنباللسان . الذنب  ٥
٦ حسني ولصوقهما: الرتفَّةُ اَأللْيمادة رسح اللسان  .خ. 
  ٣ص  ديوان جران العود ٧



 ٧٢

  جرت يوم رحنا بِالرِكـابِ نزفُّهـا  
         

   اجــحشو قـاب١ع  حتــيالطَــريِ م ـنم  
  فَأَما العقـاب فَهـي منـها عقوبـةٌ      

         
    حــو ــب املُطَ ــراب فَالغري ــا الغ أَمو  

    
  : ٢وقوله

  قـابعقَنـ ع ظيفَهـا   ٣اةٌب٤كَـأَنَّ و   
        

ــا   ــوح ٥وخرطومه ــارٍ ملَ ــى بِن   ٦اَألعل
فهي ال تشبه العقاب العادية بل العقاب العقنباة وهي الداهية القوية املخالـب مـن     

العقبان ولون ساقها ومنقارها مسود كأن النار قد أحرقته وهذه أيضاً عالمـات القـوة   
  .ج وهو الغراب وهي تشبه الشحا.والشدة 

  : ٧من شدما وقبح صورما وذلك يف قوله. مث شبه زوجتيه بالغول والسعالة 
  حلقي منـهما  ٩والِسعالةُ ٨هما الغولُ

ــهما   منــــــــــــ
      حـرجراقـي مالت ـنيمـا ب شدخم  

ه تأثري فاملشبه به الغول والسعالة خملوقان خميفان متخيالن واختيار املشبه به ذه اهليئة ل  
  .قوي يف بيان صفة املشبه وهي اإلخافة واإلفزاع بسبب قبح املنظر واإليذاء 

ألن املشبه به ذه اهليئة فهما يف األصـل خملوقـان    ١ومهي وهو تشبيه مفرد عقلي
وقد برع جران العود يف رسم هذه الصورة إذ انتقى كلماته لتؤدي املعىن الذي . متخيالن 

                                                   
اللسـان  . والغراب إذا أسـن   غراب هنا بداللة البيت الذي يليه والشحاج والشحيج صوت البغل واحلمارأراد ال ١

 .مادة شحج 
 . ٤ص  ديوان جران العود ٢
ـ :ويف التهذيب. حديدةُ املَخالبِ: عقاب عقَنباةٌ، وعبنقاة، وقَعنباة، وبعنقاة، على القَلْبِ ٣ رة، هي ذات املَخالبِ املُنكَ

أَسـد أَسـد،   : قالوا كلُّ ذلك على املبالغة، كما: هي السريعة اخلَطْف، املُنكَرةُ؛ وقال ابن اَألعرايب: وقيل... اخلَبيثة؛
بكَل قْبان: وقال الليث. وكَلْبيةُ من العباةُ الداهقَناللسان مادة عقب ... الع.  

ويف موضع آخر من اللسان . اللسان مادة وظف  . ذي أربع  الوظيف ما فوق الرسغ إىل مفصل الساق من كل  ٤
 .قال هو عظم الساق مادة زجج 

 .مادة خرطم اللسان . اخلرطوم من الطري املنقار  ٥
 .مادة لوح اللسان . تغري لونه من النار  ٦
 . ٤ص  ديوان جران العود ٧
املعىن ومعان جتعل الغول من الشـياطني   كل ما أهلك فهو غول وقد جاء يف اللسان معان أخرى تدور حول هذا ٨

  . مادة غول اللسان  ...
 .مادة سعل اللسان ... السعالة والسعال هي الغول قيل هي ساحرة اجلن  ٩



 ٧٣

وهي صورة مل يسبق إليها رمسها بثقافته ولغته .يف القبح والفزع  يريده ؛ فرسم صورة غاية
  .البدوية مندجما مبا حوله وهنا برز اندماجه بأساطري الصحراء وختيالت أهلها 

وميضي جران العود يف وصف زوجته رزينة وسوء عشرا اليت زادت من قبح صورا 
لصبح لعلمه بأن كالب احلراسة الذي يهجم على الغنم أول ا ٢فيشبه غدوها بغدو الذئب
  :٣قد أجهدها السهر يف قوله

رــب صــها ٤ت أسر ــبعصتيهــا وينع  
         

    حضـبي البـومئبِ والذ وغدو غُدت٥و  
والشك أن اختيار املشبه به ذه اهليئة له أثره القوي يف الصورة اليت رمسها ؛ فزوجته    

من معاناته معها يف الليل والذئب يهجم على الغنم وقد جم عليه يف الصباح وقد تعب 
  .تعب احلراس من منعه يف الليل 

بـل  ! فهو تشبيه مركب حسي منتزع من متعدد ؛ هو مل يشبه زوجته بالذئب فقط 
وصفها وقد صربت عينيها وعصبت رأسها وهي غادية يف الصباح بالذئب الذي يغـدو  

  .والبوم يضبح منذراً بالشؤم
جران العود يف إبراز هذه الصورة بقوة ملكته ولغته ، منطلقاً من مشـاعر  وقد جنح 

  .نفسه املفجوعة ذه الزوجة 
إن معاناة جران العود من زوجتيه جتعله يركز على تفاصيل دقيقة يف أشكاهلما فهاهو   

يصف أظفار زوجته رزينة ويشبهها مبخالب العقاب ويشبه رجليها خبف احليوان وبالغ يف 
النعامة الروحاء عندما ه رجلها باخلف تشبي جعله خفا مقوسا كحرف ساق 

  : ٦وهي اليت يتسع مابني فخذيها وكل نعامة كذلك  ؛ يف قوله

                                                                                                                                                  
ماليس مدركاً بشيء من احلواس اخلمس الظاهرة مع أنه لو أُدرك مل يدرك إال ا ، فعدم إدراكه ا إمنـا  : الومهي  ١

، عبـداملتعال  ) بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغـة  (ميتاز عن العقلي اخلالص  هو لعدم وجوده ، وذا
 . ٣/١٥م ، ١٩٩٩هـ ١٤٢٠الصعيدي ، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، 

كلب وكاللَـه،  نَّ أكثر ما يعرِض الذّئب للغنم مع الصبح، وإنما رقَب فترةَ الأ:"جاء يف كتاب احليوان للجاحظ  ٢
ه باته دائباً حيرس ألنليلت" ...  

 

  . ٥ص  ديوان جران العود ٣
 . جتعل حاوليهما الصرب  ٤
  .مادة ضبح اللسان . ضبح البوم صوت  ٥
 . ٦ص  ديوان جران العود ٦



 ٧٤

  
  ١العقـابِ ومنِسـم   لَها مثلُ أَظفارِ

         
  جــوبِ ٢أَز ــة أَروح ٣كَظُنـ   ٤النعامـ

    
؛ فيصف صو ه  زوجت سوء  ق ل ي دق ل ا ه  ا يف وصف ا وهي وميضي شاعرن

؛  ن  دا سن ل ا د على  حلدا ا ة  ع مطرق ه صوت وق شب ر ي ه جملجالً فصا رفعت د  ق
يقول   : ٥ف

  وأَنقَذَين منها ابـن روقٍ وصـوتها  
         

  الةع وت٧القَنيِ ٦كَص  حيدـمص لب٨ص  
حيدــم وشبه الشاعر صنفاً من النساء بالغل املقمل وهو القيد يكون من جلد وعليه شعر    ٨صــــــــــــ

ق األسري فيؤذيه فيكون أنكى من غريه من القيود، وهو غل قـوي ال  فيقمل يف عن
  : ٩يفكه إال الرجل املقدام القوي ؛ إذ يقول

  
غُــلٌّ م ننــهمــلٌو١٠قم فُكُّــهال ي  

         
  ١الصـرنقَح  ١١الشحشحانُ امن القَومِ إِلّ  

  
                                                   

  .مادة نسماللسان ... الظفر يف مقدمة اخلف ولكل خف منسمان  ١
  . مادة زججاللسان . مقوس  ٢
٣ الظُّنمٍ، وقيل: بوبمن قُد الساقِ اليابِس فرالساق، وقيل: ح ظْمه: هو ظاهراللسان مادة ظنب .. هو ع. 
٤ حووح: الرج، إِالَّ أَن اَألرةٌ يف الرجلني، وهو دون الفَحعما بني الفخذين أَو س قدميـه     اتساع صـدور ـدتتباع

  :أَبو ذؤيب ؛ قال وكل نعامة روحاء .وتتداىن عقباه
  . مادة روحاللسان    وزفَّت الشولُ من برد العشي، كما         زف النعام إِىل حفَّانِه الروحِ

 . ٧ص  ديوان جران العود ٥
 .دة سند اللسان ما. وتسمى الصالَءة . اللسان مادة عال. الزبرة اليت يضرب عليها احلداد احلديد ، وتسمى السندان  ٦

 .اللسان مادة قني . احلداد  ٧
 .مادة صمدح اللسان . صلب شديد  ٨
 . ٨ص .  ديوان جران العود ٩

 .مادة غللاللسان . ل القد يف عنقُهقْميَاَألسري بالقد وعليه الشعر فَ لٌّ قَملٌ، أَصله أَم كانوا يغلُّونغُ: قوهلم١٠
قال ابن األعرايب رجل شحشح و ...الشحشح املواضب على الشيء: موىاأل وقال. م أو سري فهو شحشحقال أبو عبيد وكل ماضٍ يف كال  ١١

  . ذيب اللغة مادة شح . وشحشحان مبعىن واحد وشحشاح وشحيِح
شاححوالش حشحوالشجاع أَيضاً: والش وريشاح أَيضاً...الغحوالش حشحوالش :وخطي. القويشاححشح وشحكل ماضٍ  مها: ماضٍ، وقيل: ب ش

  .اللسان مادة شحح ... يف كالم أَو سير



 ٧٥

نساء حىت وصفه ويف هذه الصورة حنس جران العود وهو يتأمل من هذا الصنف من ال
بالغل املقمل ؛ إن نفسيته املتأملة ، ومشاعره املتعبة ، اليت أرهقها العيش مـع زوجـتني   
معذِّبتين ، قد نسي معهما السعادة واهلناء ؛ جعلته حيس بأنه مأسور قد غُل بغل قوي مل 

  .يستطع أن يفكه 
 إيصـال معانـاة   ؟ وأيهما أقـوى يف  ٢وهنا نتساءل هل الصورة هنا تشبيه أم جتريد

  شاعرنا، وأبلغ يف وصفها ؟
نستطيع تقرير ذلك إذا تأملنا يف سياق القصيدة حيث جند هذا البيت جاء بعد قـول  

  : ٣الشاعر
  ولَسن بِأَسـواٍء فَمنـهن روضـةٌ   

       
  هيج٤ت    حـوصهـا ال تغَري ٥الرِيـاض  

    
  

  ٨حدائقَها النـدى  ٧أَمحى ٦جماديةٌ
         

   ــب اجلَنائ ــه ــزنٌ تدلّي م٩و ــح   ١٠دلَّ
    

فالشاعر يف سياق حديثه عن ذم زوجتيه ووصفهما بأقبح الصفات أضاءت يف ذاكرته 
امرأة من النساء الالئي خيتلفن عن زوجتيه فأنس لتذكرها ومل يستطع أن يفـارق تلـك   

                                                                                                                                                  
يطْمع  الصرنقَح من الرجال الشديد الشكيمة الذي له عزمية ال: احملتال؛ اَألزهري: والصرنقَح أَيضاًاملاضي اجلريء  ١

  .مادة صرقح اللسان  .فالصرنقَح الظري: فيما عنده وال يخدع؛ وقيل
 ) ٤/٣٨بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة . (أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله يف تلك الصفة ، مبالغةً يف كماهلا : التجريد  ٢

 . ٨،  ٧ص .ديوان جران العود ٣
 .مادة هيج  اللسان. تيبس وتصفر  ٤
 .مادة صوح  اللسان. يبس نبتها وال يتشقق  ال ي ٥
وقد مسي الشهران مجادى األوىل ومجادى اآلخرة بأما شهرا برد وشدة حيـث جيمـد   . ينزل مطرها يف مجادى  ٦

  .للسان مادة مجد ، واملعجم الوسيط مادة مجد ينظر ا.املاء فيهما 
 .مادة محى املعجم الوسيط . منع  ٧
 .مادة ندي اللسان . البلل واملطر  ٨
 .مادة جنب اللسان . رياح اليت ب من اجلنوب مجع جنوب وهي ال ٩

  .مادة دحل اللسان . مثقلة باملاء : سحابة دلُوح  ١٠



 ٧٦

هجـو زوجتيـه   الذكرى الكرمية على نفسه فوصفها يف بيتني أضاءا ظالم قصيدته وهو ي
  .ويروي معاناته معهما 

فبني أن النساء لسن سواء يف الشر والسوء والقبح ؛ بل إن هناك صنف منهن كـرمي  
  .كالروضة الكرمية اليت سيأيت احلديث عنها . الطبع مجيل اخللُق 

  :ولكن فجيعته يف زوجتيه مل تفارقه فعاد واصفاً سوءمها بقوله
ــلٌّ م ــهن غُ ــلٌ ال يفُومن قمــه   كُّ

         
  الشحشـحانُ الصـرنقَح   امن القَومِ إِلّ  

هنا تبعيضية وليست ابتدائيـة  ) فمن(إذن هو يذكر صنفاً من النساء ، أي يقول بعضهن   
  .فهو تشبيه 

   
  
  
  
  
  
  
  

  :حبة الصفات احلميدة بكل معانيها وصف املرأة صا: اجلانب الثاين 
تشبيهات اليت شبه الشاعر املرأة ا ؛ تقـف  وبقدر ما تعجب من طرافة وقبح تلك ال

مشدوداً لوصفه اجلميل للمرأة وهو يصف أخالقها ، ومجاهلا ، وحبه هلا ، وتلك اللحظات 
اليت صورها وكأن الزمان قد هان إال هذه الساعة منه، وكأن األرض كلها قد ضاقت إال 

  :كما قال القائل .تلك املواضع اليت القى فيها أولئك النسوة 
ــاعة ــر إال س ــون العم ــد يه   ق

  
ــعا    ــون األرض إال موضـ    ١وـ

فهاهو جران العود يبني أن النساء لسن سواء على خلق سئ واحـد ؛ بـل منـهن             
صاحبات خلق محيد شبهها بالروضة اليت تصفر الرياض وييبس نبتها إال هي فقد منعهـا  

                                                   
 .١١٤ص .م ١٩١٦، مطبعة مصر  بك أمحد شوقي مسرحية جمنون ليلى ،١



 ٧٧

ل باملاء ،  فأجلس الناس عن ومحاها املطر الذي كثر حيث إنه ينزل من سحاب مليء مثق
  .األسفار واملرور ا ؛ فكلؤها تام مل يرع 

ويال طرافة ومجال ثنائه على هذا النوع من النساء إذ جعل مطرها ينزل يف مجـادى  
املعروف عند العرب بأنه وقت برد وبؤس جيمد فيه املاء  غري أن هذه املرأة تشبه الروضة 

ى ؛ وهو مطر جاءت به رياح اجلنوب الطيبة اليت يتفاءل الطيبة اليت ينزل مطرها يف مجاد
  : ١ا الناس  فيقول

  ولَسن بِأَسـواٍء فَمنـهن روضـةٌ   
       

  حــو صــا ال ت ــاض غَريه ــيج الرِي   ته
  جماديةٌ أَمحى حـدائقَها النـدى    

         
    ــب اجلَنائ ــه ــزنٌ تدلّي مو ــح   دلَّ

اليت منعها ومحاها املطر الكثري الذي نزل من السحاب املثقل باملاء  الروضة( املشبه به   
والذي قد هطل يف مجادى املعروف عند العرب بشدته وبرده ، وقد ساقت رياح اجلنوب 

  )الطيبة هذه السحب الكرمية 
ياهلا من صورة مجيلة هلذه املرأة ، لقد اختار شاعرنا املشبه به ذه اهليئـة املركبـة   

  .ة فكان هذا االختيار مؤثراً أميا تأثري يف املعىن ويف بناء الصورة التشبيهية املتداخل
بل إن املعاين يف هذه الصورة تتنامى وتتواىل يف أداٍء مميز من شاعرنا ليبني مزية حمبوبته 

  .وروعتها 
  .فقد شبهها بروضة استثنائية ألا امرأة استثنائية بكل صفاا 

كبة عقلية ؛ حيث يعملُ القارئ والسامع عقله متأمالً جاء بصورته التشبيهية مر
  .ليقف على جوانب اجلمال والروعة يف هذه الصورة التشبيهية اجلميلة 

صاغها جران العود ورمسها واختار ألفاظها فقامت باملعىن الذي أراد خري قيام ، 
  .فكانت هذه الصورة كغمامة كرمية هلا ظلها املؤنس وماؤها العذب 

عل القارئ والسامع يتوق أن يبصر تلك املرأة احملبوبة ـذه الصـفات   مما جي
  .االستثنائية

الذي عاش وكأنه أسري أُبعد عن حمبوبات قلبه من _ إن شاعرنا املفجوع بزوجتيه 
النساء الاليت تعلق قلبه ن ، ومل يوفق للزواج ولو بإحداهن لسبب مل يقف عليه 

                                                   
 . ٨،  ٧ص .ديوان جران العود ١



 ٧٨

اهر االختالف الكبري بني حمبوبات قلبه الاليت ينحى يف شعره ليبدي مظ_ !الباحث 
  .تغزل ن ، وذكرهن بأمجل الصفات االستثنائية وبني زوجتيه 

غري أن املطلع على هذه املقارنة يدرك تلك النفسية املشتاقة املتيمة اليت قد ذابت 
  : شوقاً حملبوبته اليت وصفها بقوله السالف 

  ولَسن بِأَسـواٍء فَمنـهن روضـةٌ   
       

    حـوصهـا ال تغَري الرِياض هيجت  
  حـدائقَها النـدى   جماديةٌ أَمحى  

         
  ــب اجلَنائ ــه ــزنٌ تدلّي مو ــح   دلَّ

    
وكما أثىن الشاعر على خلق بعض النساء وامتدحه، وصورها يف صـورة تأخـذ    

  : ١باأللباب ؛ صور مجال النساء وتعلق قلبه ن فقال
  كَأَنهـا  ٤احلُجـولَ  ٣نصلْصلْي ٢ضاًوبي 

ــا   كَأَنهـــــــــــــ
ــا   ــب أَبكــارِ املَه بائر ــأَلِّف املُت  

حيث  تذكر النسوة الاليت أخذن لبه يف حلظة تذكر فيها الصبا فالت دموعه واشتاق   
إىل من حيب ، وزاد شوقه وولعه محائم أخذن يهتفن فتذكر أولئك النساء اجلميالت الاليت 

خيل فكان هلا صوت مميز ؛ وجلمال عيون واء طلعتهن شبههن بأبكار املها لبسن اخلال
  . األليفة 
إذا ذكر الشاعر البقر فإمنا يريد حسن األعني ،وإذا ذكر الظباء فإمنا : قال األصمعي "

غري أن هذا التحديد يف نظر الباحث فيه حتجر واسع فلماذا يكون .  ٥"يريد حسن األعناق

                                                   
 . ٥٠ص .، شرح وتعليق كارين صادر ، الطبعة األوىل ، بريوت لبنان  ديوان جران العود ١
عن املَرأَة بِالبيضة تشبِيهاً بِهـا يف   وكَىن: ويف البصائر. ، َألنها يف خدرها مكْنونةٌ"جارِيته: بيضةُ اخلدرِ: "من املَجازِ ٢

  :شد الصاغَانِي المرِئ القيسوأَن. بيضات احلجالِ هي من: اللَّون، ويف كَونِها مصونةً تحت اجلَناحِ، ويقَال
 بن مدحمل ،  تاج العروس من جواهر القاموس(... وبيضة خدر ال يرام خباؤها         تمتعت من لَهوٍ بِها غير معجلِ

  )١٨/٢٦٠ اهلداية دار، احملققني نم جمموعة حتقيق،  الزبيدي ، مبرتضى امللقّب ، الفيض ،أبو احلسيين الرزاق عبد بن حممد
 

 .مادة صلصل اللسان . الصلصلة الصوت إذا ضوعف  ٣
  .مادة خلخلاملعجم الوسيط . اخلالخيل  ٤
الوحش، سميت بذلك لبياضها على التشـبيه  املهاة بقر  : وجاء يف اللسان مادة مها.  ١٣ص . ديوان جران العود ٥

بة، فإِذا شرة والديفبالبِلَّور ا يف العيـنني فإِمنـا    هت املرأَة باملَهاة بهتة، فإِذا شررة أَو الدا البِلَّو عىنياض فإِمنا يالب
  . يعىن ا البقرة

 



 ٧٩

الوحشي فقط يف حسن األعني يف الوقت الذي نستطيع أن نستجلي  يكون التشبيه بالبقر
  .معاين أخرى حيددها السياق 

شبه الشاعر النساء اجلميالت املصونات الاليت ميشني وخلالخيلهن صوت بأبكار املها 
  .الاليت ربني يف البيوت فألفت الناس وذهبت وحشتها 

الختيار املشبه به أثر على الصورة ؛ وكان هذه الصورة التشبيهية اجلميلة ، وقد وفق يف
  .إذ بني أن نساء مصونات وصاحبات طبع لطيف أليف 

إن املشبه واملشبه به يف هذه الصورة بينهما من العالقة احلميمية الوثيقة ما جيعل القارئ 
والسامع يسرح بفكره ليجد صور التشابه بينهما ، فالنساء مجيالت وربائب أبكار املها 

والنساء مصونات وربائب أبكار املها مصونات حمروسات ، والنساء ميشني مع مجيالت ، 
  .بعضهن يف جمموعات وكذلك املشبه به ربائب أبكار املها املتألف 

وهو تشبيه مركب حسي صاغه شاعرنا بلغته املستمدة من بيئته ونفسه املتدفقة حباً 
  .وشوقاً هلذا الصنف من النساء 

انباً كبرياً من شعر جران العود ، وأبدع أميـا  لقد شغل موضوع املرأة ج
ة ؛ولنقف على هذه الصورة اجلميلة اليت جترب قارئها وسامعها  إبداع يف صوره التشبيهي

  :فيها  ١على ختيل هذه املرأة بل ومتين رؤيتها ولو للحظة ؛ حيث يقول
ــيالُء م ــي ــارِ ٢ويف احلَ ــا اخلم   كَأَنه

         
ـ  ٣مهاةٌ بِهجـلٍ    ميٍم٤ن أَد  طَّـفع٥ت  

  موسخطوفَةُ احلَشـا  ٦شاَألنسِ مبا والص  
         

   فسـعت الدار تقَتولُ اهلَوى لَو كان  
                                                     

 .١٦، ١٥ص . ديوان جران العود ١
املـائالت  : وقيـل .. . هو يعتم امليالء أي مييـل العمامـة  : ضرب من االعتمام، حكى ثعلب: امليالء ٢

وهي مشطة فيها  امليالء  املشطة مائالت ميتشطن : ، وقيل. مائالت الرؤوس إىل الرجال: ات، وقيلجاملترب
  بتصرف.اللسان مادة ميل ... إغراء

مطمئنـاً موطئـه    اهلَجل الغائط يكون منفرجاً بـني اجلبـال  : اَألزهري. املطمئن من اَألرض حنو الغائط: اهلَجل ٣
 .١٥/٣٨اللسان ... صلْب

معجم ( .انت من ديار جهينة وجرم قدمياًأرض جتاور تثليث تلي السراة بني امة واليمن ، ك: دمي بلفظ التصغري أُ ٤
وكـال اللفظـني ورد يف   . اللسان مادة أدم . وأَدمي بفتح اهلمزة وكسر الدال مبعىن وجه األرض ) ١٢٧/ ١البلدان 

  .ديوان جران العود على اختالف الطبعات والناشرين 
  .وقد يكون املعىن تشبه مهاة عطوف ينظر اللسان مادة عطف . التثين يف املشية  ٥
  .اللسان مادة مشس . تطمعهم اليت ال تطالع الرجال وال: الشموس من النساء ٦
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ــا    ــذاب وريقَه ــا الع ــأَنَّ ثَناياه   كَ
        

  ١فقََــرونشــوةَ فيهــا خالَطَتــهن قََ  
   ــه ــى كَأَن تــومِ ح ــد القَ ــني جلي   ته

         
  ئسـت منـه العوائـد مـدنف    ي ٢دوٍ  

  ٤غَمامـة  ٣ولَيست بِـأَدىن مـن صـبريِ     
   

  ــح ــا الم ــد علَيه ــف ٥بِنج كَشتي  
ــةً      يضب هــب ــي املُش ــبهها الرائ شي  

        
   ـفناهلَج نها الظَليمدى ع٦غَدا يف الن  

  يلتقـي   ٨من ذات السالسـلِ  ٧بِوعساَء  
        

  ١٠نبـات مؤنـف   ٩علَيها من العلقى  
    

فهذه األبيات احتوت على تشبيهات كثرية رمست مبجموعها لوحة مجيلة 
  :هلذه احملبوبة فقد شبهها باملهاة 

ــا  ــار كَأَنه ــيالُء اخلم م ــي   ويف احلَ
         

ــلٍ   ــاةٌ بِهج ــف مه ــن أَدميٍ تعطَّ م  
    

لبست اخلمار بطريقة متيل قلوب الرجال  حيث شبه حمبوبته اجلميلة اليت
باملهاة العطوف اليت تعيش بأرض هادئة ، قد اطمأنت واخنفضت فنبتها ناعم 

  .طري 
رسم الشاعر هذه الصورة يف عالقة وثيقة بني املشبه واملشبه به ؛ فاملشبه 
امرأة مجيلة هلا مشيتها اخلاصة املغرية ، وقلبها املرهف العطوف ، واملشبه به 

  .اة مجيلة عطوف بأرض هادئة ناعمة النبت مه

                                                   
  .ة قرقف اللسان مادمسيت قَرقَفاً َألا تقَرقف شارِبها أَي ترعده، : اسم هلا، قيل اخلمر، وهو: القَرقَف ١
  .اللسان مادة دوا . مريض  ٢
 .اللسان مادة صرب  ...اَألبيض الذي يصرب بعضه فوق بعض درجاًالصبري السحاب  ٣
 .اللسان مادة غمم .الغمامة السحابة البيضاء  ٤
 .اللسان مادة ملح . برق  ٥
 .اللسان مادة هجنف . اجلايف  ٦
: اللينة ذات الرمل، وقيـل  هي اَألرض: السهل اللني من الرمل، وقيل: كلُّهالوعساء واَألوعس والوعس والوعسة،  ٧

 .اللسان مادة وعس ... هي الرمل تغيب فيه اَألرجل

  .اللسان مادة سلسل . رمل يتعقد بعضه على بعض  ٨
 .اللسان مادة علق ... شجر تدوم خضرته يف القَيظ وهلا أَفنان طوالِ دقاق وورق لطاف: العلْقَى ٩

 .واملعىن أن نبات العلقى قد أحاط ا وحدد مكاا . اللسان مادة أنف . التأنيف من كل شيء التحديد  ١٠
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وهو تشبيه مفرد حسي صاغه جران العود واختار ألفاظه بعناية فقامت 
باملعىن وأدته بأسلوب مجيل مؤثر بادياً يف ذلك تلـك الـدوافع النفسـية    
املخبوءة اليت تذوب حباً وشوقاً ملثل هذه املرأة يف الوقت الذي بلي شاعرنا 

  !بالغول والسعالة 
ء فقد ذكر معلومات عن األرض والنبت  واللغة مستمدة من بيئة الصحرا

البيئات الذين خربوها    .ال يعرفها إال أهل تلك 
  

حمبوبته  هارائحة فموريقها و ثناياها مث استمر شاعرنا يف تشبيهاته فشبه
  :الطيبة برائحة اخلمر

ــا    ــذاب وريقَه ــا الع ــأَنَّ ثَناياه   كَ
        

ــا   ــهن قََ ونشــوةَ فيه ــرخالَطَت   فقََ
ألن من قبلها تأخذه من الرعدة واالضطراب بسبب لذة تقبيلها كمـن    

  .شرب اخلمر اليت تسبب الرعدة 
فالعالقة بني املشبه واملشبه به عالقة قوية جنح الشاعر مـن خالهلـا يف   

  .إيصال مجال ولذة تقبيل مبسم حمبوبته 
ي حيث شبه عـدة أشـياء   وهو تشبيه متعدد من تشبيهات اجلمع احلس

ألفاظه وأخدمها لبعضها فجاء التشبيه مبـهرا مدهشـا   بشيء واحد ورتب 
  .ممتعاً

البعيدة عـن   النافرة  مث انتقل ليذكر أثر مجاهلا على من حوهلا وهي املرأة 
  : الريب 

  شموس الصبا واَألنسِ مخطوفَةُ احلَشـا 
         

   فسـعت الدار تقَتولُ اهلَوى لَو كان  
  :فبني أن من رآها وقع يف حبها ومرض بسبب ذلك ألا متمنعة منه   

 ــه ــى كَأَن تــومِ ح ــد القَ ــني جلي   ته
         

  فــدن م ــد وائالع ــه   دوٍ يئســت من
شبه من وقع يف حبها ومل يستطع الوصول إليها باملريض الذي يئس منه   

قوية جـداً ؛ فكالمهـا وقـع يف     من يعوده ؛ فالعالقة بني املشبه واملشبه به
  :كما قال انون .املرض والعلة اليت اليدرى ماسببها 

  نـكفي مشـتىت يم   ـذَّباملُع الفُـؤاد  
   

     بأَقـر كـن وِصـالاملَنايا م همسو  
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ــةٌ   ــتياق ورجفَ ــد واش ــد ووج   فَبع
        

      بال أَنـا أَقـرـدنيين وت فَال أَنـت  
ــا      ــلٍ يزمه ــف طف كَعصــفورة يف كَ

      
    ـبلعفـلُ يالطو املَوت ياضح ذوقت  

فَال الطفلُ ذو عقـلٍ يـرِق لمـا بِهـا             
  

     بـذهفَي طـريذو ريـشٍ ي ال الطَريو  
ولقد صاغ جران العود هذا التشبيه املركب العقلـي بألفـاظ رتبـها      

  .دي املعىن اجلميل الذي رمسه وأخدمها لبعضها لتؤ
لقد وصف من وقع يف حبها بأنه جليد قوي غري أنه ضعف أمام مجاهلـا  

أدت هذه الكلمة املعىن املراد بكل أبعـاده فهـو   ) ني(وتعبريه بـ. الفتان
ونفورها منه إهانة له وهو أمام مجال فتـان آسـر   . رجل جليد له مكانته 

  .مرض بسببه فيئست منه العوائد 
  د رسم صورة متكاملة للمحبوبة اليت يتغزل فيها ؛ فهي ميالء اخلمارلق

ء (  وهي تشبه املهاة اليت تعيش بأرض هادئة قد اطمأنت ) كناية عن اإلغرا
؛ فمحبوبته ناعمة تعطف ، وهي مع ذلك مشوس الصبا  واخنفضت فنبتها ناعم طري

جبماهلا سوف تقتله لو دنت أي نافرة عن الريبة وهي خمطوفة احلشا أي ضامرة البطن وهي 
  .دارها من داره ألنه يهواها 

. ورائحة فمها طيبة كرائحة اخلمر اليت إذا شرا الشارب أخذته القرقف وهي الرعدة 
لوقوعه يف حبها حىت ) وكأنه يرمز إىل نفسه (فهي ذه الصفات الفاتنة ني جليد القوم 

  . يبدو مع أنه جليد قوي كمريض يئست منه العوائد
  

  :مث يأيت الشاعر بوصف فيه طرافة عندما قال 
    ـةـبريِ غَمامـن صت بِـأَدىن ملَيسو  

   
   ــف كَشتي ــح ــا الم ــد علَيه   بِنج

فهي ليست . حيث مل يصرح بأا مثل الغمامة أو أقل منها بل قال ليست بأدىن   
  . تشبه السحابة البيضاء متاما وليست بأدىن منها 

جديداً من التشبيه الذي ينحو به إىل الواقعية ، فاملعىن أا ليست  إنه ميثل منطاً"
بأقل من سحاب غمامة ، والنمط املعهود للوصف أن يصرح الشاعر بأن احملبوبة إما 

  ١"أا مثل املشبه به أو تفوقه ، أو أن املشبه به ال يفوقها 
                                                   

 . ٦١هـ  ص ١٤١٧ظواهر حداثية يف شعر جران العود النمريي حممد اهلريف دار املعامل الثقافية  ١
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بالسـحابة   وإن كنا يف دراستنا البالغية نعد هذا تشبيها ضمنيا حيث شبهها
  .فهو تشبيه مستنبط من فحوى النص . البيضاء اليت هلا بريق يف إغرائها

ــة  ــبه بيض ــي املش ــبهها الرائ   يش
  بوعساء من ذات السالسـل يلتقـى   

    

غدا يف الندى عنها الظلـيم اهلجنـف             
  عليهـا مـن العلقـى نبـات مؤنـف      

من الرمل الذي أصابه املطر فهي تشبه البيضة لصفائها ورقتها وهي بيضة بأرض سهلة   
  .، وقد نبت حوهلا العلقى

  
وينتقل جران العود بصوره التشبيهيه ليتحدث عن لقائه بالنساء وجيعل احلديث 
هذه املرة على لسان تلك املرأة اجلميلة اليت أحبته وأحبت لقاءه واصفاً العيس يف 

  : ١سريها
العيسقالَت لَنا و٢و عرـرى  ٣صالب ن٤م  

ــرى   ٤البــــــــــــ
   فقــذت ــملِ الصأَخفافُهـا بِاجلَنــدو  

  نــوحج ــنه٥و ياتصــغمــا ٦مكَأَن  
         

     ع ـةـذبِ اَألزِمـن جم نراهب لَّـف  
  حمدت لَنـا حتـى تمنـاك بعضـنا       

        
     فعـرفَت مـدح عـروكي ؤمرا أَنتو  

    مـرقٍ وال يف كُـلِّ شالع فيعغـرِبٍ ر  
         

  لَقَّـــفاملُت اآلبِـــد ذاك قَولُـــكو  
  وفيـــك إِذا ال قَيتنـــا عجرفيـــةٌ  

         
      فجـرعتـن يم سـتيعمـا نراراً وم  

  تميلُ بِـك الـدنيا ويغلبـك اهلَـوى      
         

  املُتقَصـف  ٧كَما مـالَ خـوار النقـا     
ــد    ــا مغــنم قَ لقــى كَأَننوــه يتوح  

         
    سـرِفتطـاِء وزلِ العن جع رغَبتو  

  فَموعدك الشـطُّ الَّـذي بـني أَهلنـا       
        

   عسـمى تتح كأَهلو   ـفهتي الـديك  
                                                     

 .١٦،١٧ص  ديوان جران العود ١
٢ خيالط بياضها: بالكسر العيس ساُء اإلبل البيضيواألنثى ع ،سيسِ شيء من الشقرة، واحدها أعينة العالصحاح مادة عيس .بي 
  .موائل  ٣
 . ١٦ص  ديوان جران العود. واحد الربى برة وهي احللقة يف أنف البعري ، وكل حلقة برة   ٤
 ٥٥ديوان جران العود شرح كارين صادر ص . قد أكبنب يف السري : جنوح  ٥
   ٥٥املرجع نفسه ص.ائالت م: مصغيات  ٦

  

قَصب اليدين والـرجلني   كل عظم من: والنقْو. كل عظم فيه مخ، واجلمع أَنقاء: عظْم العضد، وقيل: النقْو والنقا ٧
رأَة ورجل أَنقى وام. القَصب، قيل يف واحدها نِقْي ونِقْو اَألنقاء كل عظم فيه مخ، وهي: اَألصمعي. نِقْو على حياله

 .اللسان مادة نقا .. دقيقا القَصب: نقْواء
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شبه اإلبل وهي تسري مائلة برؤوسها والبرى يف أنوفها باإلبل املائلة برؤوسها لترعـى  
تشبيه مركب حسي رسم به جران العود صـورة مجيلـة   .ى متر الطلح الذي يشبه البر
يف عالقة محيمية بني املشبه واملشبه به ويف نظم مجيل كان لـه  .مستفيداً من بيئته البدوية

  . األثر األمجل يف إبراز الصورة اليت أرادها 
جل وينقل عن هذه املرأة اليت أحبته وأحبها تشبيه أثرِ اهلوى عليه وغلبته له مبيالن الر

  .الضعيف الذي قد ضعفت عظامه وتقصفت 
  .  مث صور حاله وفرحه عند لقائهن بفرحة الذي وجد مغنما

وكما كان جران العود يركز على التفاصيل يف ذمه للمرأة صاحبة الصفات الذميمة ؛ 
جنده هنا يركز على التفاصيل ليصف اضطراب قلوب احملبني عند اللقاء اخلفـي ، وقـد   

  :  ١ب والشوق مبشاعر اخلوف من افتضاح أمرهم؛ عندما يقولامتزجت مشاعر احل
  قُعـوداً والقُلـوب كَأَنهـا    ٢فَبِتنا

         
  عر٣قَطاً ش ٤اَألشراك   فـوخـا تمم  

لقد شبه جران العود قلوم وهي مضطربة خائفة من الفضيحة بالقطا شـرع    
خوف املُطـارِد  ! يها خوفان حنو األشراك ؛ خلوفها من شيء يطاردها فاجتمع عل

  .وخوف األشراك  
ولقد جنح يف اختيار املشبه به ؛ فقلوم وهم يف لقائهم خائفة مترقبة ، والقطا إذا مر 
مبنطقة خيافها كان حذراً مترقباً ، بل ذُكر أن القطا يبتعد عن املكان الذي يتعرض فيـه  

  .للخطر لفترات طويلة قد تصل لسنوات 
ة اليت يعيشوا وهم يف لقـائهم  إنه وصف دقيق لت اسـتطاع  . لك احلال

جران العود أن يوصل لنا من خالل توظيف التشبيه العقلي املركب الـذي  
اختار ألفاظه بعناية فائقة ورتبها ليوصل ذلك املعىن الدقيق الذي أراد فلـم  

                                                   
 . ٢٠ص .  ديوان جران العود ١
كل من أَدركـه  : وقال الزجاج ...وبياتاً ومبيتاً وبيتوتة أَي ظَلَّ يفعله لَيالً بات يفعل كذا وكذا يبِيت ويبات بيتاً ٢

اللسان مادة بيت ...  الليلُ فقد بات. 
٣ راللسان مادة شرع . ع أي شرعت حنو املاء يقال دواب ش .  
٤.كروهي قليلة نادرة :الش ،كركَة ومجعها شرالصـائد  .حبائل الصائد وكذلك ما ينصب للطري، واحدته ش كروش :

  .أساس البالغة مادة شرك .وجتمع على أشراك . اللسان مادة شرك .حبالَته يرتبِك فيها الصيد
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فبتنا قعوداً والقلوب خائفة ؛ بل وصف قلوم بوصف أدق وأبلـغ  : يقل 
  . خائفني فقط بل يف حالة خوف وترقب فهم ليسوا 

  
لشرك أسـلوب قـد    ا ه يف  ب ا اضطر لقطا و  ا ب نفس  ل ا قلوب و ل ا ه  ي شب وت

م  ا ؛ فهذا عروة بن حز ء  ا شعر ل ا ة عدد من  سن ل ه ١ورد على أ ل يقول يف حا
ء  ا ه عفر ت وب حمب ه مع  ل   :حا

  كَـأَنَّ قَطــاةً علِّقَـت بِجناحهــا  
         

      اخلَفَقـان ةـدعلى كَبِـدي مـن ش  
  :يصف قلوب الناس وهم خائفون من احلجاج  ٢ذا جريروه  

  وخافوك حتى القَوم تنزو قُلـوبهم 
         

  نزاَء القَطـا التفَّـت علَيـه احلَبائـلُ      
  : ٣وقول الشاعر  

كَأَنَّ القَلـب لَيلَـةَ قيـلَ يغـدى         
    

   ــراح ــة أَو يـ ــى العامرِيـ   بِلَيلـ
    كــر ــا ش ــاةٌ عزه ــت قَط فَبات  

        
    ــاح ــق اجلَن لــد ع ــه وقَ بجاذت  

  لَها فَرخـان قَـد ترِكـا بِقَفـرٍ       
        

  ــاح ــفِّقُه الرِيـ ــهما تصـ   وعشـ
  إِذا ســمعا هبــوب الــريحِ هبــا   

        
     واحــأيت الــرنــا تقــاال أُمو  

ــلفَال   ــي  بِاللي جرــا ت ــت م   نالَ
        

ــ   ــبحِ ك ال يف الصوــراح ــا ب   انَ لَه
     

  : ١مث عاد جران العود ليصف حاهلم يف تلك الليلة فقال
                                                   

"  عفـراء "  امسها له عم ابنة حيب كان. العرب متيمي من شاعر،: عذرة بين من الضين، مهاجر بن حزام بن روةع ١
 لـه  قـدرة  ال مهرا أمها فطلبت عروة، خطبها كرب وهلا. عمه فكفله صغريا، خلفه أباه الن واحد، بيت يف معها نشأ

 فأكرمـه  ـا،  فلحـق ) بالشام( قاءالبل أهل من بأموي زوجت قد هي فإذا وعاد، باليمن، له عم إىل فرحل عليه،
 قـرب ( القرى وادي يف ودفن.هـ٣٠سنة  حيه بلوغ قبل فمات حبا، فضىن وانصرف، وودعها أياما فأقام زوجها،

  )٤/٢٢٦األعالم ( مطبوع شعر ديوان له) املدينة
. اليمامـة  يف ومـات  ولد. عصره أهل شعرأ:متيم من الريبوعي، الكليب بدر بن اخلطفي حذيفة بن عطية بن جرير ٢ 

  .واألخطل الفرزدق غري أمامه يثبت فلم - مرا هجاءا وكان - ويساجلهم زمنه شعراء يناضل كله عمره وعاش
 كـثرية  وغريهـم  الشـعراء  مع وأخباره الفرزدق مع نقائضه مجعت وقد. شعرا الناس أغزل من وهو عفيفا، وكان
  )٢/١١٩،١١٨األعالم (.جدا

  

لباحث إىل أـا  هذه األبيات على اختالف بسي ٣ ء ومييل ا لشعرا عدد من ا ل فاظها رويت  ل أ ط يف 
قيس بن امللوح انون    .ل
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ــةٌ  ــا لَطيم ــا بيتتن ــا كَأَن    ٢وبِتن
        

ـ من املسك أَو خوارةُ الـريحِ قََ      فرقََ
شبه حاهلم وقد قضوا ليلتهم يف لقاء حب وأنس ووصال مبن باتوا مبكان يعبق بالرائحة   

به هو من بات حبضرة قارورة مسك أو مخر طيب الرائحة ؛ فاسـتمتع   الطيبة ، فاملشبه
  .طوال الليل بتلك الرائحة اجلميلة اليت ال متل بل تتوق النفس هلا وهي حبضرا 

ولقد وفق جران العود يف ذلك ؛ فمن بات حبضرة حبيبه قضى الليل يف أمتع وأهنـأ  
  .حال ومن قضى الليل حبضرة طيب مجيل الرائحة كذلك 

والطيب كلما شم طُلب املزيد منه ، واحلبيب كلما طال مكث حبيبه معه طلب املزيد 
  .والطيب يلتصق رحيه بثياب احلبيب واحلبيب تلتصق رائحته الطيبة بثياب حبيبه . 

وهو تشبيه مركب حسي ، صاغه شاعرنا صياغة مجيلة واختار ألفاظه بعناية فلم يقل 
ل عرب بكلمة بيتتنا ليبني أم قضوا ليلهم يف أحسن كأننا معهن كمن جلس مع الطيب ب

  .حال وأهنئه 
يف نفسه من وله  إن نفس جران العود الذائبة يف احلب جتعله خيتار كلماته لتدل على ما

  .وحب وشوق 
مث انطلق يصف ما مت يف هذا اللقاء من مساع احلديث من تلك األفواه العذبة اليت كأا 

  : ٣ر القرقف فهو يسمع ذلك احلديث ويسحره ويأخذ لبهلطيمة مسك أو قارورة مخ
  

ــذّاً رخيمــاً ــا لَ ــه ٤ينازِعنن كَأَن  
         

  روائ٥ع    فـيص نـداهن قَطـرٍ ح٦م  
إنه كالم مجيل بصوت رخيم يشبه قطرات مطر الصيف ، ولقد كان جران العـود    

ينزل على أرض قد اشتاقت له  دقيقا كعادته يف هذا التشبيه إذ شبهه مبطر الصيف الذي

                                                                                                                                                  
 . ٢٠ص .  ديوان جران العود ١
 . اللسان مادة لطم . قارورة املسك  ٢
  . ٢٠ص .  ديوان جران العود ٣
والصوت ورخم رخامةً، فهـو   الكالم ورخم . لني يف املَنطق حسن يف النساء: والرخامةُ. احلَسن الكالم: الرخيم ٤

يمخلَ: رهاللسان مادة رخم .النَ وس. 
تاج العروس من جواهر القـاموس  .  واجلمع العوائر .... ما ال يدري راميه وكذا من احلجارة: السهام العائر من ٥

  .مادة عور 
  .اللسان مادة صبف . املطر ينزل يف الصيف  ٦
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. وكأن جران العود يقول شوقي لكالمهن العذب كشوق األرض يف الصيف للمطـر .
ال  قة اليت تنفع النبت ألا متفرقـة حيث شبه حديث حمبوبات قلبه بقطرات املطر املتفر

  .تؤذيه بقوة تساقطها 
  

تفرقة النازلة يف قطرات املطر امل( ولقد برع وأبدع الشاعر يف اختيار املشبه به 
إذ حقق ما أراد بيانه ؛ فحديث حمبوبات القلب حديث حمبب للنفس ، ) الصيف 

واملطر يف الصيف حمبب للنفس ، وحديثهن حديثٌ تشتاق له الـنفس واملطـر يف   
  .الصيف مطر تشتاق له النفس واألرض الظامئة 

كلمـات  وهو تشبيه مركب عقلي صاغه الشاعر صياغة حرص فيها على اختيار ال
  .ورتبها لكي تؤدي املعىن الذي قام يف نفسه 

فلقد قام يف نفسه املُحبة املتيمة املعذبة املفجوعة بزوجتيه من الشوق حملبوبات قلبـه  
  .الكثري من املشاعر اليت عرب عنها ذه األبيات الرقيقة 

  : ١والبيت يذكرنا بقول الراعي النمريي
 هعــم ــالقَطرِ يس ــديثُها كَ حو      

   
ــدبا     ــت ج عتابت ــنني ــي س   راع

فَأَصاخ يرجـو أَن يكـونَ حيـاً         
     

ــا     بــا ر ــرحٍ هي ــن فَ ــولُ م   ويق
وكال الشاعرين من منري ومها يف العصر األموي وجران العود بدوي فلعـل الراعـي     

  .استفاد من جران العود يف هذا البيت 
يسرع للقاء حبيبات قلبه الاليت اسـتحق  ومل يفت جران العود أن يصف كيف كان 

حبهن ملا كان به من صفات ؛ إذ يشبه إملامه ن بإملام القطامي بالقطا وأنه أسرع منـه  
  : ٢حني خيطف صيدته فيقول

ملـ  بِـا  ١يُ كَإِملامِ القُطـام ٣ي   القَط
         

      خطَــفي ـةً حـنيلَم نـهم عأَسـرو  
                                                     

 ولقـب  قومه، جلة من كان. احملدثني فحول من شاعر :جندل أبو النمريي، جندل بن معاوية بن حصني بن عبيد ١
 عاصـر .البصـرة  باديه أهل من إبل، راعي كان: وقيل. وسؤدد بيت أهل منري بنو وكان. اإلبل وصفه لكثرة بالراعي
 بعـض  ومسـاه "  امللحمات"  حابأص من وهو. مرا هجاءا جرير فهجاه الفرزدق، يفضل وكان. والفرزدق جريرا
 هـ ٩٠، تويف سنة  معاوية بن حصني: الرواة

 . ٢٤ص.  ديوان جران العود ٢
 .اللسان مادة ملم . ينزل  ٣
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لقاء احملبني ، وبرع يف ذكر تفاصيله ، وما يدور يف لقد تفنن جران العود يف وصف 
  : ٢قلوم من لذة اللقاء ، فهاهو يتذكر طلالً ؛ له فيه لقاء مع حمبوبته

خودكـولٍ     ٣وبِهـا ر أَيـتقَـد ر  
         

  ٤بِرِجلَيهـا الــدمقس مــع احلَريــرِ   
ــتقبلتها   ــت ٥إِذا اس عــا  ٦كَر   بِفيه

        
  ــج ــروع العس ــديرِ ٧ديةكُ ٨يف الغ  

  كالنــا نســتميت إِذا التقَينــا    
         

ــمريِ   ــةَ الض يخاف أَبــدى احلُــبو  
ــا    ــا ونحيـ ــتلُين وأَقتلُهـ   فَتقـ

        
ــورِ    ــوت بِالنش مــا ي ــطُ م خلنو  

   ــيس ــا رسـ ــا يموتنـ    ٩ولَكنـ
        

ــدورِ     يف الص ةــاملَود ــن بِ   تمكَّ
  ر١٠شيف ساتقيطَ ١١اخلامضبٍ ١٢و١ه  

ــبٍ   ١هضـــــــــــ
ــرورِ   ــبِ احلَ ــاِء يف لَه ــلَ امل   ٢قَلي

  

                                                                                                                                                  
١ يالقُطام :قْر، ويفتحالص .يوقُطام يقر قَطام وقَطامقيس يفتحون وسائرالعرب يضمون وقـد غلـب   : وص ،ملَح

 .اللسان مادة قطم  .من القَطم وهو املشتهي اللحم وغريهعليه امساً، وهو مأْخوذ 
 .٢٤ص.  ديوان جران العود ٢
٣   دفاً؛ وقيل: اخلَوصاللسان مادة خود . اجلارية الناعمة : الفتاة احلسنة اخلَلق الشابة ما مل تصر ن. 
 . إذا مشت جرت ثياا فضربت أذياهلا برجلها  ٤
 . ٢٥ص  ران العودديوان ج. كافحتها وقبلتها  ٥
هـو أَن  : بإِناء، وقيـل  تناوله بِفيه من موضعه من غري أَن يشرب بِكَفَّيه وال: كَرع يف املاء يكْرع كُروعاً وكَرعاً ٦

 كَرع إذا تناولَ املاَء بِفيه من موضـعه  .... يشرب هو أَن يصوب رأْسه يف املاء وإِن مل: يدخل النهر مث يشرب، وقيل
  .اللسان مادة كرع . أَكارِعها كما تفعل البهائم َألا تدخل

العسجدية ركاب امللوك الـيت حتمـل   : وقال أَبو عبيدة. للنعمان العسجدية ركاب امللوك، وهي إِبل كانت تزين ٧
  .اللسان مادة عسجد ... الدق الكثري 

  .اللسان مادة غدر ... االقطعة من املاء يغادرها السيل أَي يتركه: الغدير ٨
    إِذا غَير النأْي املُحبني، مل أَجِد   رسيس اهلَوى مـن ذكـرِ ميـةَ يبـرح    :أَصلها؛ قال ذو الرمة رسيس احلمى: قال أَبو مالك ٩

ـا يتـذَكَّر   رسيس اهلَوى من طُـول  :الشيء الثابت الذي قد لزم مكانه؛ وأَنشد: والرسيس. أَي أَثبته ورس اهلـوى يف قلبـه     م
سسيساً وأَراً ورسيف جسمه ر قَمدخل وثبت: والس .احلُب ه ورسيسساللسان مادة رسس ... . بقيته وأَثره: ور.  

١٠ فشالر :فَه. املَصشتفَه وارشره :وتمص .يفشنِ، وقيل: والريفَتلُ املاء بالشناوا: تق املَصفَو يفشوالر فشـادة  ... لر اللسان م
  .رشف

اِإلبِـلُ   أَن ترِد: الصحيح يف اخلمسِ من أَظْماِء اِإلبل: قال أَبو سهل اخلَولي....اِإلبِلِ اخلمس بكسر اخلاء إظماء  ١١
تاج العروس مـادة  . واآلخر  اَء اليوم اخلامس، فيحسبون اليوم اَألولَاملاَء يوماً فتشربه، مثَّ ترعى ثَالثَةَ أَيامٍ، مثّ ترِد امل

  .اللسان مادة مخس . واإلبل خامسة وخوامس . مخس 
  .تاج العروس مادة وقط .... يجتمع فيه ماءُ السماِء: حفْرةٌ يف غلَظ أَو جبلٍ تجمع ماءَ املَطَرِ، ويف الصحاح: الوقيطُ ١٢
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ــا    ــوم التقَين ي ــد بِعائ ــيس   ولَ
        

  ــة حنِيم ــني وضٍ بــر ــورِ ٣بِ   ٤وق
    ــآتنسم ــدواعقضــيين م٥فَت  

         
  وأَقضـي مـا علـي مـن النـذورِ       

     فسالـن لَـوتأَشفي إِن خنـها  وم  
        

ــريِ    ــر ذي أَث هرِ آثــد ــفاَء ال ٦ش  
. يف الغدير –وهي نوع من اإلبل  –فهو يشبه تقبيلها له إذا قبلها بكروع العسجدية   

ويذهب الباحث إىل أن الشاعر ال يقصد طريقة الشرب ولكن إقبال العسجدية على الغدير 
لقد شبه استقبال حمبوبته له .شوق فمحبوبته تقبل عليه بشوق كما تقبل اإلبل على املاء ب

  .إذا أراد تقبيلها بإقبال العسجدية على الغدير 
فاملشبه به العسجدية املقبلة على الغدير لتشرب ؛ والشك أن اختياره هلذا املشبه بـه  

البعيد عن حياة الصحراء وعالقة _حتديداً له أثره القوي على الصورة ، وإن كان القارئ 
ولكن إذا دققنا النظر وأعدناه وختيلنا الناقـة  ! ر من هذا التشبيه بداية ينف_ البدو باإلبل 

كيف تقبل على املاء ؛ وجدنا أن املشبه به يف هذا البيت قام باملعىن خري قيام ، وكان له 
أثره القوي على الصورة ؛ فالعالقة بني املشبه واملشبه به قوية ؛ فاحملبوبة تقبل على حبيبها 

ناقة تقبل على املاء بشوق ، واحملبوبة تقبل بفمها اجلميل على حبيبها بشوق ، وكذلك ال
  .الذي استعد لتقبيلها ، وكذلك الناقة الظامئة تقبل على املاء بفمها يف مشهد عجيب 

لقد جنح الشاعر يف اختياره للمشبه به وهو اختيار نابع من لغـة الشـاعر وثقافتـه    
هنا تشبيه مركب حسي صاغه شاعرنا ورتب ألفاظه املستمدة من بيئته البدوية ، والتشبيه 

  .ليبني ما قام يف نفسه من حب وتعلق بتلك احملبوبة 
  .وهو تشبيه تفرد به شاعرنا فلم يسبق إليه حسب ما وقف عليه الباحث 

                                                                                                                                                  
اهلَضـبةُ  : هضـبةٌ؛ وقيـل   :كلُّ صخرة راسية، صلْبة، ضخمة: كلُّ جبلٍ خلق من صخرة واحدة؛ وقيل: اهلَضبةُ ١

هو اجلبلُ الطويلُ، املُمتنِـع، املُنفَـرِد، وال   : اهلَضبةُ؛ وقيل واهلَضب اجلَبل املنبِسطُ، ينبِسطُ على اَألرض؛ ويف التهذيب
  .اللسان مادة هضب ... هضاب، واجلمع هضب، وهضب، وهضاب ون إِال يف حمرِ اجلبال، واجلمعتك
٢ وروم ال يكون إِال بالنهار:حر الشمس، وقيل: احلَرمه، وهو يكون بالنهار والليل،والسولَفْح استيقاد احلر وراحلَر .

  .اللسان مادة حرر ... وال الظِّلُّ وال احلَرور: ويف التنزيل
  .أساس البالغة مادة حين .  ومنعطفه، ويف حمانيه وأحنائه نزلوا يف حمنية الوادي، وحنو الوادي، ومنحناه ٣
  .أساس البالغة مادة قور . القارة والقور أصاغر اجلبال  ٤
 .اللسان مادة نسى . نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته  ٥
  : أوال قال احلارث بن مرارة احلنظلي افعل هذا آثرا ما وآثر ذي أثري ٦

 .مادة أثر أساس البالغة  . رأتين قد بللت برأس طرف  طويل الشخص آثر ذي أثري
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  .مث شبه تلك احلالة اليت تعرومها وقد التقيا لقاء احملبني الذين أضناهم الغرام باملوت 
ووصف ذلك احلب . هلا بقتلها له ، وشبه حبها الشديد له بقتله هلا  وشبه حبه الشديد

وشبه هذا احلب بينهما  حبالة النوق اخلامسـة  . املتأصل يف نفوسهم بالداء الذي مييت 
الظامئة اليت وجدت ماء قليالً  يف حفرة يف هضبة من األرض والشمس قد أهلبت املكان 

  .حبرارا 
كر لقاء احملبني ، تفنن أيضاً يف وصف املرأة اليت أحبـها  وكما تفنن جران العود يف ذ

  :١وصورها يف صور فاتنة؛فهاهو يصف إحدى حمبوباته بقوله
    ٤ولَبتهــا ٣متنيهــا ٢يــزين أَعــداَء 

     
ــولُ   ــهلٌ بِاملســك معل   ٥مرجــلٌ من

   اَألطـراف فطع هرمرٍ  ٦ت٧ذا غُـد   
      

ــأَنهن ع   ــلُكَ ــرى املي ــد القُ   ٨ناقي
  ى  ٩هيفدهـا    ١٠املُـردأَويف ت داحر

       
  ١١محطوطَةُ املَنتِ واَألحشاِء عطبـولُ   

ــا      ــا ولَبته ــني تراقيه ــأَنَّ ب   كَ
        

  جمراً بِه من نجـومِ اللَيـلِ تفصـيلُ     
  ريقَتهـا   ١تشفي من السلِّ والبِرسـامِ   

        
  ل قمقابيـلُ   ست داٌء عـن أَسـقَم٢م  

                                                     
 هي حلكم اخلضري : ي ، وقال خالد وهذه القصيدة نسبت البن مقبل ، ولقحيف العقيل.  ٣٩ - ٣٧ص .  ديوان جران العود ١

 .اللسان مادة عدا . جوانب  ٢
 .اللسان مادة منت . ها جانبا ظهر ٣
  .اللسان مادة لبب بتصرف . ومنه أخذه بتالبيبه . و موضع الذبح وهي ما على الصدر .موضع القالدة : الَّلبة  ٤

 . ٣٧ص  ديوان جران العود. أي سقي مرة بعد مرة من العلَل والنهل : منهل باملسك معلول  ٥
  . أي من جعودته :  ٣٧البن حبيب ص  عودديوان جران الجاء يف شرح : عطف األطراف  ٦
 .اللسان مادة غدر . الغدائر الذوائب مفردها غديرة  ٧
ديـوان جـران   حاشـية  . املائلة المتالئها وثقلها : امليل . أراد ا قرى الريف حيث تكثر كروم العنب : القرى  ٨

 . ٨٨شرح وحتقيق كارين صادر ص  العود
٩ يففا: اهليف وهيء، وهو الضامر البطنمجع أَه... ،ففاً، فهو : بالتحريك واهلَييه فاً وهافيه يِفمور البطن، هرقَّة اخلصر وض

  .اللسان مادة هيف  .ضامرة: وفرس هيفاء. هاف يهاف هيفاً، وامرأَة هيفاء وقوم هيف :أَهيف، ولغة متيم
 .اللسان مادة ردي  .وامرأَة هيفاءُ املُردى أَي ضامرةُ موضعِ الوِشاحِ ...توشحت؛ وقد تردت اجلارية إذا . للوِشاحِ رداٌء ويقال ١٠

حيث يقع رداؤهـا  : أي دقيقة اخلصر ، واملردى ) خمطوفةٌ منتهى األحشاء عطبول(عطبول طويلة العنق ويروى  ١١
: ، حمطوطة املـنت ، قـال األصـمعي     تثنيها: تأودها ... عظيمة العجز: رداح ... ذلك منها ضامر: يقول . منها 

 –يربق جلـدها   –فهي مصقولة اجللد : يقول .ملساء املنت ، كأا حطت باملحط، وهي خشبة يسطَّر ا اخلرازون 
 . ٣٧البن حبيب ص  ديوان جران العودشرح . مابني ضلَع اخللْف اليت يف آخر اجلنب إىل الورك : واحلشا 



 ٩١

  تشفي الصدى أَينما مالَ الضجيع بِها 
        

  بعد الكَـرى ريقَـةٌ منـها وتقبيـلُ      
  يصبو إِلَيها ولَو كانوا علـى عجـلٍ    

         
  بِالشعبِ من مكَّةَ الشـيب املَثاكيـلُ    

      نِـفارِهـا دون زفَم سيب القُلوبت
       

ــولُ  يع   ــاه ومقت ــر دني آخ ــد ت  
كَأَنَّ ضحكَتها يومـاً إِذا ابتسـمت      

       
ــلُ     ــر زهالي ــحائبه غُ س ــرق ٣ب  

          ــه ــاةُ بِ ــاَء اجلُن ــر ج هز ــه كَأَن
  

  فطرستطلـولُ  ٤ماَألرواحِ م ب٥طَي  
  ٨مفصلُها ٧الدرع ٦كَأَنها حني ينضو  

       
ــ   ــلُ  ٩بيكَةٌس ــها املَثاقي ــم تنقِّص   لَ

   ١٠أَو مزنةٌ كَشفَت عنها الصبا رهجاً  
      

   ـقيدا رى بتكليـلُ   ١١حتنـها و١٢م  
ــا      ــاد يقَلِّبه ــني أَمج ــةٌ ب يضأَو ب

       
  ١بِـاملَنكبنيِ سـخام الـزِف إِجفيـلُ      

  
                                                                                                                                                  

١ البِرسام :ب، وبر .املُوموكأَنه معر ،لَّة البِرسامام: ويقال هلذه العمعنـاه  : أَمساء املوت، وقيل من: هو الصدر، وس
. وسر هو الـرأْس، واملُبلْسـم واملُبرسـم واحـد     االبن، واَألول أَصح ألن العلَّة إذا كانت يف الرأْس يقال سرسام،

ديوان جران وجاء يف حاشية . مادة برسم . اللسان  .الرجل، فهو مبرسم سمالبِرسام علَّة معروفة، وقد بر: اجلوهري
 .التهاب الصدر : الربسام  العود

الواحدة منـهما مجيعـاً    هو الذي خيرج على الشفَتنيِ غب احلُمى،: بقايا العلَّة والعداوة والعشقِ، وقيل: العقَابِيلُ ٢
  .اللسان مادة عقبل ... مع العقَابِيلعقْبولة وعقْبول، واجل

 
 .اللسان مادة زهل . ء اَألملَس من كل شي: والزهلول. امليساس الشيء وبياضه، زهل زهالً: الزهل ٣
  .اللسان مادة طرف . املستطرف املعجب املستحدث  ٤
شـرح   ديوان جران العودحاشية . و الندى املطلول الذي قد بلله الطل ، وه. األرواح مجع ريح أي طيب الريح  ٥

 . ٩٠وحتقيق كارين صادر ص 
 .اللسان مادة نضا ...  جرده: ثوبه ونضاه من. ونضوت ثيايب عين إذا أَلقَيتها عنك. خلَعه وأَلقاه عنه: نضا ثوبه عنه نضواً ٦
.. .لصغرية يف بيتها، وكالمها مـذكر، وقـد يؤنثـان   تلبسه اجلارية ا وهو أَيضاً الثوب الصغريدرع املرأة قميصها ، ٧

  .اللسان مادة درع 
ويف . كل ملتقى عظمني مـن اجلسـد  : واملَفْصل .مطاوِع فصل: واالنفصال. واحد مفاصل اَألعضاء: واملَفْصل ٨

...   كـل أَنملَـتني  ثلُث دية اِإلصبع؛ يريد مفْصل اَألصابع وهو ما بني يف كل مفْصل من اِإلنسان: حديث النخعي
  .اللسان مادة فصل 

 .اللسان مادة سبك . سبيكة قطعة فضة  ٩
١٠ جهوالر جهاللسان مادة رهج .. . الغبار: الر. 
ل ريق املطر أَو: معظَمه، ويقال: وحمره على بين فالن؛ وحمره كان ريقُه علينا: ريق املطر ناحيته وطرفه؛ يقال ١١

  .اللسان مادة ريق . شؤبوبه
 .أساس البالغة مادة كلل  .بالربق ضحك: وانكلّ السحاب واكتلّ ١٢



 ٩٢

      
      

لّيهــا موــدى فَيخشــى النــقَي   ه اتلَ
        

  ٢قَـرنَ الشـمسِ ترجيـلُ    حتى يوايفَ  
رسم شاعرنا حملبوبته صوراً تشبيهية غاية يف الروعة واجلمال ، فهو ينتقل من صـورة    

  .لصورة ، ومن تشبيه لتشبيه 
تمره عطـف اَألطـراف ذا غُـدرٍ      

      
ــلُ    ــرى املي ــد القُ ــأَنهن عناقي   كَ

تعطفت أطرافه بعناقيد العنب اليت امتألت بـالثمر   فقد شبه شعرها وقد  
فاملشبه به عناقيد العنب اليت امـتألت بـالثمر واختيـار    . فتمايلت لثقلها 

ه أثره القوي على الصورة التشبيهية ؛ فالعالقة بني املشبه  شاعرنا هلذا املشبه به ل
يلة املظهر ، والشعر اجلميل واملشبه به قوية ؛ فالشعر مجيل املظهر وعناقيد العنب املمتلئة مج

قد تعطفت أطرافه بشكل مستملح ، وعناقيد العنب هلا أطرافها املميزة ، والشعر اجلميل 
  .بدا حسن املظهر قد أُكرم بالدهان فبدا مجيالً كرمياً وكذلك عناقيد العنب 

هو مل وهو تشبيه مفرد حسي اختار شاعرنا ألفاظه بعناية فائقة فقام باملعىن خري قيام ؛ ف
يقل شعرها كعناقيد العنب بل حدد هذه العناقيد بأا عناقيد ممتلئة من عناقيـد القـرى   

  .الريفية اليت تكثر فيها كروم العنب 
وجند نفس جران العود احملبة هنا شبهت شعر احملبوبة بعناقيد العنب ، وعندما ذكـر  

  .شعر زوجته اليت أبغضها وفجع ا شبه شعرها باحليات السود 
  :تشبيه شعر املرأة اجلميلة بعناقيد العنب قد ورد على ألسنة عدد من الشعراءو

  : ٣فمن ذلك قول معن بن أوس املزين

                                                                                                                                                  
املكان الغليظ فيه صـخور ال يبلـغ أن   : أمجاد وجِماد ، والصمد : اجلَمد من الصمد ، واجلميع : قال األصمعي  ١

 –جيفل إذا ذعر أي يسـرع  : وإجفيل ... واد لني ، وهو من الس: وسخام . صماد : يكون جبالً ؛ ومجع الصمد 
 . ٣٩شرح ابن حبيب لديوان جران العود ص .  -يعين الظليم 

.  ٣٩شرح ابن حبيب لديوان جـران العـود ص   . ارتفاع ، جيعل صدره يليها وبطنه لئال يصيبها مطر : ترجيل  ٢
 .اللسان مادة قتل ... واملقاتل املواضع اليت إذا أصيبت منه قتلته 

 
 مـن  مجاعـة  يف مـدائح  له .واإلسالم اجلاهلية خمضرمي من فحل، شاعر: املزين زياد بن نصر بن أوس بن معن ٣

 بـن  اهللا عبد و عباس بن اهللا عبد إىل يتردد وكان .أيامه أواخر يف بصره وكف. والبصرة الشام إىل رحل. الصحابة



 ٩٣

  ـهقـاصِ كَأَني يف العثَني حفوو  
         

ها كَــرمرــت غَــدائنلَيهــا إِذا دع  
    

  :يقول يف حمبوبته دمهاء ١متيم بن أيب و
الــد ــاججم مــحوأَســهكَأَن انه  

         
  عناقيـد مــن كَـرمٍ دنــا فَتهصــرا    

  : ٢ويقول الصمة القشريي  
  كأنـه   وحـف  على اللبـات  وداجٍ
        

  عناقيد  مـن كـرومٍ   جـون  تـدلت  
  :وجرير يقول   

     ـهحفـاً كَأَنو سـكامل يلُّ ذَكعت
       

       قـاط نلـهنميـلٌ لَـم ي ناقيـدعف  
  :يقول  ٣وعمر بن أيب ربيعة  

      ـهقـاصِ كَأَنيف الع حـفبِو تهبس
      

      فالكَـرمِ قـاط ـنلّاهـا مد ناقيدع  
  :ة يقول عز٤ريثَوكُ  

                                                                                                                                                  
 أهـل  أشـعر : (ويقول يفضله معاوية وكان. خلطابا بن عمر مع أخبار له .إكرامه يف فيبالغان طالب أىب بن جعفر

  :أوهلا اليت العجم المية صاحب وهو) أوس بن ومعن كعب ابنه اإلسالم أهل وأشعر سلمى، أىب بن زهري اجلاهلية
 ) ٧/٢٧٣األعالم ( هـ ٦٤ سنة املدينة يف مات )أول املنية تعدو أينا على...  ألوجل وأين أدري، ما لعمرك(
 وأسـلم،  اإلسالم أدرك جاهلي، شاعر: كعب أبو صعصعة، بن عامر من العجالن، بين من مقبل، نب أيب بن متيم ١

 هـ ٣٧ بعد تويف.الشاعر النجاشي يهاجي وكان.املخضرمني يف وعد.سنة ومئة نيفا عاش.اجلاهلية أهل يبكي فكان
  . )٢/٨٧األعالم (
 
 مـن . بـدوي  غزل شاعر: مضر من صعصعة، بن رعام بين من القشريي، قرة بن الطفيل بن اهللا عبد بن الصمة ٢

 بـالد  يريد غازيا خرج مث. الشام إىل وانتقل العراق، بادية يسكن كان. املتيمني العشاق ومن األموي، العصر شعراء
 عنـدنا  لنجد وقل ، باحلمى حل ومن جندا ودعا قفا. ( منها اليت األبيات صاحب وهو.  طربستان يف فمات الديلم،

 ).٣/٢٠٩األعالم (  هـ ٩٥ حنويف تو) يودعا أن
  .والفرزدق جرير طبقة من عصره، شعراء أرق: اخلطاب أبو القرشي، املخزومي ربيعة أيب بن اهللا عبد بن مرع ٣

 علـى  يفد وكان.بامسه فسمي ،هـ٢٣سنة  اخلطاب بن عمر ا تويف اليت الليلة يف ولد.منه أشعر قريش يف يكن ومل
"  إىل فنفـاه  ن، ويشبب احلاج لنساء يتعرض أنه العزيز عبد بن عمر إىل ورفع. ويقربه فيكرمه مروان بن امللك عبد

 ) . ٥/٥٢األعالم (  هـ ٩٣سنة.غرقا فيها فمات معه، ومبن به السفينة فاحترقت البحر يف غزا مث"  دهلك
 إقامتـه  أكثر. املدينة أهل نم. مشهور متيم شاعر،: صخر أبو اخلزاعي، عامر بن األسود بن الرمحن عبد بن ريثَكُ ٤

 القصر مفرط وكان . به فاختص جملسه، رفع أدبه عرف وملا منظره، فازدرى مروان، بن امللك عبد على وفد. مبصر
 قبيلته، وهم مليح، بين إىل نسبة"  امللحي"  و"  عزة كثري"  و"  مجعة أيب ابن"  له يقال. وترفع مشم نفسه يف دميما،



 ٩٤

    ـهحفـاً كَأَننيِ ولى املَتـندين عتو  
        

  عناقيـد كَـرمٍ قَـد تـدلّى فَأَنعمــا      
  :وجمنون ليلى يقول   

ــا     وأَثالثُ ــأَنَّ فُروعه ــا كَ ــا العلي ه
    

  عناقيد تغـذى بِالـدهان وبِالغسـلِ     
    

  .وشبه جران العود تلك العقود اليت تزين صدر حمبوبته باجلمر الذي يشبه جنوم الليل 
ــا    ــا ولَبته ــني تراقيه ــأَنَّ ب   كَ

        
  جمراً بِه من نجـومِ اللَيـلِ تفصـيلُ     

الربق الذي يلمع ألا إذا ضحكت بانت أسناا اجلميلة اليت تشبه وضحكتها تشبه   
  .الزهر الذي جاء به اجلناة وهو طيب الريح مبلول مباء املطر

كَأَنَّ ضحكَتها يومـاً إِذا ابتسـمت    
       

ــلُ     ــر زهالي ــحائبه غُ س ــرق ب  
          ــه ــاةُ بِ ــاَء اجلُن ــر ج هز ــه كَأَن

  
  طرستطلـولُ  ماَألرواحِ م ـبطَي ف  

مث توغل يف التشبيه ليشبه جسمها حني تزيل القميص عنه بالفضة اخلالصة الـيت مل    
  .تنقصها املوازين ملخالطة شيء غري الفضة هلا فهي فضة خالصة شديدة البياض 

كَأَنها حني ينضو الـدرع مفصـلُها    
       

ــها املَثاقيــ    ــم تنقِّص ــبيكَةٌ لَ لُس  
. وشبهها بسحابة بيضاء أزالت الصبا عنها الغبار فأمطرت مطرا طيبا وأبرقت برقـا مجـيال     

  .وكأنه ذهب إىل أبعد من املعىن الظاهري فقد شبه ريقها باملطر وتبسمها بالربق 
أَو مزنةٌ كَشفَت عنها الصبا رهجـاً    

      
  حتــى بــدا ريــق منــها وتكليــلُ  

ا أيضاً ببيضة بيضاء ملساء يقلبها الظليم بريشه النـاعم علـى   مث شبهه  

فكيف سيكون مجـال منظـر تلـك    . أرض صخرية وحيميها من ماء املطر 

  ! البيضة اليت لقيت كل هذه العناية 

ــا    ــاد يقَلِّبه ــني أَمج ــةٌ ب يضأَو ب
       

ــلُ   ــزِف إِجفي ــخام ال نيِ سببِــاملَنك  
  وــدى فَيخشــى النيــقَلّيهــا م   ه اتلَ

        
  قَـرنَ الشـمسِ ترجيـلُ    حتى يوايفَ  

  
                                                                                                                                                  

. كثرية الضمرية مجيل بنت عزة مع أخباره. أحدا عليه يقدمون ال ،اإلسالم يف احلجاز أهل شاعر كان: املرزباين قال
  ) .٥/٢١٩األعالم ( هـ ١٠٥سنة  باملدينة تويف.  حبه يف عفيفا وكان
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وكما تعودنا من جران العود إبداعه يف تصوير خلجات نفوس احملـبني ؛  

ملليئة بالتشبيهات املتوالية حملبوبته لريسم هلا لوحـة   ينتقل بعد هذه اللوحة ا

تضـاح  فيها بيان مشاعرها وهي حريصة على لقائه ، مع خوفهـا مـن اف  

أمرها؛ليشبهها بنعجة من بقر الوحش ، تتوق نفسها لتكون مع صـواحبها  

  .يف سريهن ومرعاهن ، وهي يف الوقت نفسه خائفة على صغريها من الذئب 

ولقد رسم لوحة حية مليئة باألحداث ليصور خلجات قلـب حمبوبتـه   

  : ١فقال

الرملِ أَخـذَلَها      ٣من إِراخِ ٢أَو نعجةٌ
     

  لفها واضح اخلَـدينِ مكحـولُ  عن إِ  
  قَّة٤بِش  افـزقا العن نها    ٥مسـكُني

       
    ةـرميالص ال ٦جِـنـ و َاملَطافيـلُ ع ١ني   

                                                     
  . ٤٢ – ٤٠ص .  ديوان جران العود ١
والعرب تكْين بالنعجـة   اجلَبلي، واجلمع نِعاج ونعجات،اُألنثى من الضأْن والظِّباِء والبقرِ الوحشي والشاِء : النعجة ٢

  .اللسان مادة نعج ... هي البقَر: ونِعاج الرملِ ...والشاة عن املرأَة
واُألنثـى أَرخـة    واَألرخ واِإلرخ واُألرخي البقر، وخص بعضهم به الفَتي منها، واجلمـع آراخ وإِراخ، : الليث ٣

  :الثريان؛ قال ابن مقبل اُألنثى من البقر البِكْر اليت مل ينز عليها: واَألرخ. واجلمع إِراخ ال غريوإِرخة، 
  أَو نعجة من إِراخ الرملِ أَخذَهلا،         عن إِلْفها، واضح اخلَدينِ مكْحولُ

أَو غري بكر، أَالتراه قد جعل هلـا ولـداً    هذا البيت يقوي قول من يقول إِن اَألرخ الفتية، بكراً كانت: قال ابن بري
 . ارخ . اللسان مادة بقوله واضح اخلَدين مكحول؟ 

  مادة شقق . أساس البالغة . الشقيقة أرض صلبة بني رملتني  ٤
٥ افناء: العزهل من جِبال الداف رمل لبين سعد صفة غالبة مشتق من ذلك ويسمىو.جبزالع قردة ما. اللسان  .أَب

. عزيف الرياح والرمال مسع: أَعزف. أَصواا: وعزف الرياح. صوت الرمال إذا هبت ا الرياح: والعزِيف.  عزف 
هو وقوع بعضـه  : الرمل ال يدرى ما هو، وقيل صوت يف: والعزف والعزِيف. ما يسمع من دوِيها: وعزِيف الرياحِ

وإين  :مصوت،والعرب جتعل العزيف أَصوات اجلن؛ ويف ذلك يقـول قائلـهم  : عازِف وعزافورمل . على بعض
دواخص وهام ،انجِن وازِفينها         عالفَالةَ، وب تابَألج  

ملصـدر  ا. أَهل البادية صوت اجلن هو صوت الرياح يف اجلو فتوهمه: هو صوت يسمع بالليل كالطبل، وقيل: وقيل 
  .السابق 

  . ٤٠. شرح ابن حبيب ص ديوان جران العود. الرملة املنفردة  ٦



 ٩٦

اقالَت لَه      هـدولم نـدكوين ع فسالن
      

  إِنَّ املُسـيكني إِن جـاوزت مــأكولُ    
   ــهعفَزت وعــاتعــىن بِري فَالقَلــب  

      
  واللَحم من شدة اِإلشـفاقِ مخلـولُ    

ــمٍ         ــريِ مقتِس ــؤاد غَ ــاده بِفُ تعت
     

ــلُ     ــا اَألحالي ــم تخونه   ٢ودرة لَ
      طَّـرِدم ها بِـاجلَووى بِكرحتى اتح

       
  ٣سمعمع أَهرت الشـدقَنيِ زهلـولُ    

    كُـلَّ م نـهغَ ماملَماض دش فـرنص  
         

  ٤من جانِبيـه ويف اخلُرطـومِ تسـهيلُ     
      سـيلُ بِـهالن غَبٍ طارن زم بقلَم ي

       
ــماليلُ   ــا ش ــه إِلّ ــرا متنِ ــى قَ   ٥عل

          ــه تبرزو ــه ــني عيني ــا ب كَأَنم
   

  ٦من صبغه يف دمـاِء القَـومِ منـديلُ     
  نيِ واطَّـردت  كَالرمحِ أَرقَلَ يف الكَفَّ  

        
  ٧منـه القَنـاةُ وفيهـا لَهـذَم غــولُ      

         لُــهنهمغيطانــاً و طــوي املَفــاوِزي
  

  ٨من قُلَّة احلَـزن أَحـواض عـداميلُ     
لَما دعـا الـدعوةَ األوىل فَأَمسعهـا       

       
ــلُ    ــيالن أَو مي ــقَّةٌ م ش ــه دون٩و  

حلَـوذان يسـحطُها     كاد اللُعاع من ا  
      

  ١ورِجــرِج بــني لَحييهــا خناطيــلُ  
  

                                                                                                                                                  
شـرح   ديوان جران العودمجع عيناء وهي واسعة العني مع حسن واملطافيل مجع مطفل وهي ذات الطفل : العني  ١

   ٤٠ص . ابن حبيب 
إحليل وهـو  : مل تنقصها ؛ واحد األحاليل : أي ال هم هلا غريه ، مل ختوا : غري مقتسم . تعتاده أي تلم بولدها  ٢

  . ٤٠ص . ديوان جران العود شرح ابن حبيب  . مل حتلب ومل ترضعها ومل تنقص لبنها : خمرج اللنب ، يقول 
. واسـع الشـدقني   : وأهرت الشدقني . خفيف : ومسعمع . ما اطمأن من األرض : واجلو . اختطف : احتوى  ٣

 . ٤٠ص  املصدر السابق. خفيف : وزهلول 
. أي طـول  : ويف خرطوم الذئب تسـهيل  . كل منصرف أي كل ناحية . أخذ ولدها فشد مماضغه عليه: يقول  ٤

  ٤٠ص . املصدر السابق 
ما ظهـر  : واملنت . الظهر : مايسقط من الريش ،  والقرا: والنسيل . أول ما يبدو من الشعر والريش : الزغب   ٥

 . بتصرف .  ٤٠شرح ابن حبيب ص  وان جران العوددي. من كل شيء  وهو هنا يصف الذئب 
مما عليه من الدم : من غمسه يف الدماء  بأكل أوبكرع  ، منديل : الشعر اتمع على الكتف ، من صبغه : الزبرة  ٦
 بتصرف .  ٤١ص .  ديوان جران العود. أي كأن عليه منيدل ملطخ بالدم . 
ديـوان  . يغتال كل من ظفر بـه  : السنان احلاد ، غول : اللهذم تتابعت حركته ، : اضطرب ، اطردت : أرقل  ٧

 .بتصرف  ٤١ص .  جران العود
موضع املاء وقُلـة  : ما اطمأن من األرض ، واملنهل : غيطان . اللسان مادة فوز . املفاوز مجع مفازة وهي املهلكة  ٨

 .بتصرف  ٤١ص .  العود ديوان جران. الواحد عدملي وهو القدمي : أعلى احلزن ، عداميل : احلزن 
وقـد  . أي ملا رفع صوته بالعواء ومسعته أنثى بقر الوحش وهو قريب ليس بينها وبينه إال مسافة مـيالن أو ميـل    ٩

  .  يكون املقصود صغريها ملا دعاها بصوته وهو بعيد عنها 
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    فَـةذرخم ذري اخلُزامى بِـأَظالفت

       
  ٢ووقعهــن إِذا وقَّعــن تحليــلُ    

       ثُـهبحسـكنيِ تامل ربِضت مى أَتتح
      

ــلُ    ــها رعابي ــع من ــا قطَ   ٣وحولَه
لـبٍ يف مالعبِهـا     بحثَ الكَعابِ لقُ  

      
  ٤ويف اليــدينِ مــن احلنــاِء تفصــيلُ  

إننا وحنن نقرأ هذه األبيات ، نعيش جو الصراع الذي يدور يف قلـب تلـك     
احلسناء احملبة ؛ اليت تعلق قلبها جبران العود ، وهي يف الوقت ذاته خائفـة مـن   

  .الفضيحة 
ولد صغري قد تركته يف شـقيقة   إن حاهلا يشبه حال نعجة من بقر الوحش هلا

بني كثبان الرمال العالية اليت تصدر صوتاً كالعزف عندما ينـهال رملـها علـى    
بعضه حىت ظُن أن اجلن تعزف فيه ، وهذا املكان أيضاً ناٍء عن العيون لذا كـان  

  .قلق هذه األنثى على وليدها أكثر وأكثر 
 البقاء مع وليدها لـئال يأكلـه   فهي تتمىن اللحاق بصوحيباا ، ونفسها تصارعها يف

  . الذئب 
مث يستمر جران العود ليزيد من بيان تلك املعاناة اليت تعيشها عشـيقته  
ء الـذئب    فيكمل الصورة اليت بين فيها أن تلك النعجة مسعت صوت عـوا
وصياح وليدها  فرجعت فإذا الذئب قد أكله ومل جتد إال أشـالء جسـمه   

                                                                                                                                                  
كانت ترعى فلما علمـت أن   يذحبها ويقتلها ، أي أا: بقل يف أول ما يبدو رقيق مث يغلظ ، يسحطها : اللعاع  ١

اللعاب يترجرج أي يذهب وجيـئ  : الذئب أصاب ولدها كادت تقضي باحلوذان من احلزن على ولدها ، والرجرج 
  بتصرف  ٤٢ص . املصدر السابق . قطع متفرقة : ، خناطيل 

  وأَصل هذا كله من حتليل اليمني وهو أَن حيلف الرجل مث يستثين استثناء: قال اَألزهري... ٢
ذلك مثالً للتقليل؛ ومنـه   آىل فالن أَلية مل يتحلَّل فيها أَي مل يستثْنِ مث جعل: متصالً باليمني غري منفصل عنها، يقال

  تخدي على يسرات، وهي الحقة         بأَربعٍ، وقْعهن اَألرض تحليل :قول كعب بن زهري
  ت، وهي الحقة         ذَوابِل، وقْعهن اَألرض تحليلتخدي على يسرا :ويف حواشي ابن بري

يريد وقْع مناسـم  : اجلوهري أَي قليلكما حيلف اِإلنسان على الشيء أَن يفعله فيفعل منه اليسري يحلِّل به يمينه؛ وقال
  .اللسان مادة حلل... الناقة على اَألرض من غري مبالغة

 .ة رعبل اللسان ماد. قطع متناثرة  ٣
 .السوار ، تفصيل أي خضبت مكانا وبقي آخر : الكعاب اليت كعب ثدياها والقُلب  ٤
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الكَعاب عن سوار ضاع منـها يف مواضـع    مبعثرة أخذت تبحث فيها حبثَ
  .لعبها 

  .وشبه حوافر النعجة والدم قد خضبها بيد الكعاب اليت ختضبت باحلناء 
الذي اختاره بعناية ) نعجة من بقر الوحش(لقد استعان جران العود باملعادل املوضوعي

  .ها فائقة ليصور لنا معاناة حبيبته ، وتشوقها للقائه مع ختوفها من افتضاح أمر
  .فجعل من يقرأ هذه األبيات يعيش معهما ، ويتعاطف معهما ، ويدرك معاناما 

وقد برز يف هذه الصورة اجلميلة اعتداد جران العود بنفسه ؛ إذ جعل حبيبته تتعلق به 
  .هذا التعلق الذي عاشت بسببه هذه املعاناة 

  : ١وننتقل إىل صورة أخرى وصف فيها شاعرنا املرأة احملبوبة بقوله
ــود خ أَيــتر ــذين ــي الَّ    ٢ويف احلَ

      
  ــوار ــةٌ ن ــسِ آنِس ــموس اُألن ٣ش  

  ــرود ــنيِ ٤ب ــا  ٥العارِض ــأَنَّ فاه   كَ
        

    ــار ــةٌ عق ــومِ عاتقَ الن ــد   ٦بعي
  دخنَضبِهـا فَمالَـت    ٧إِذا ا الوِسـاد  

         
  ــار ــوت أَو خط م ــو   ٨ممــيالً فَه

ــ   ــررَت ــها    د بِفَت ــديك عن ضع ة
      

     صـارمـالَ بِهـا اقَت ونعت٩إِذا ا  
ــزوج يشــربها   ــا  ١٠يكــاد ال   إِذا م

        
  ١انبِهــار ١١تلَقّاهــا بِنشــوتها   

  
                                                   

  . ٤٦،  ٤٥ص .  ديوان جران العود ١
٢ دفاً؛ وقيل: اخلَوصاللسان مادة خود .  اجلارية الناعمة: الفتاة احلسنة اخلَلق الشابة ما مل تصر ن. 
 .اللسان مادة نور . نوراملرأَة النفُور من الريبة، واجلمع  ٣
٤ رودالب :وقال الشاعر .البارِد:  )بنرِ أَشالثَغ حالثَنايا واض رودالصحاص مادة برد )  ب.  
 ٤٥ص  ديوان جران العود. العوارض : مثانية ، يف كل شق أربعة ؛ والعرب تسمي الضواحك : العوارض : أبو زيد ...  ٥

  . ٤٥ص  ران العودديوان ج. عتقت : عاتقة  ٦
  .أساس البالغة مادة خضد . انثىن  ٧
علـى خطَـرٍ   ... :وجاء يف تاج العروس من جواهر القاموس  ٤٥ص  ديوان جران العود. شبيه باملوت : خطار  ٨

لَكَةفَا هراف على شيم، أَي إِشظع .طَاروا اَألخبكيف. ور لَ: اَألصل اخلَطَرع ناهرتي قبف   السـرري للشعمث اسـت ،هي
  . خطَار بالكَسر، وجج، أَي جمع اجلَمع أَخطَارومجعه واملَزِية،

  . ٤٥ص  ديوان جران العود. انثناء فهي ليست بيابسة : اصار . سكون : فترة  ٩
 .يدخلها يف جوفه من حبها وهو تعبري جمازي  ١٠
 . اللسان مادة نشا. الريح الطيبة : النشوة  ١١
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  ــه ــاُء من ــر اَألحش نشــميماً ت ش  

        
  عـــارال يو بـــاعـــاً ال يبح٢و  

   حـني كمع بننها ارى مضـحي   تي  
        

   ــار ــه غُب ــيس بِ ــون لَ ــى اللَ قن  
     سـكم ـيذَك ـسالعاجِ م قفكَو  

         
      جـارنِ التمالـي ـنم جيئُ بِـه٣ت  

ــي    ــات يبك ــادي ب ــادى املُن   إِذا ن
        

      ـذاراحل فَـعـبحِ لَـو نالص ذارح  
ــلٌ       ــه لَي ــد علَي ــلُ زي وود اللَي

       
  و ــار ــداً نه أَب ــه ــق لَ ــم يخلَ   لَ

ــى         تداِء حــع الص فُّســن ت دــر ي
     

  ــرار ــه قَ ــع الــوتنيِ لَ كــونَ م٤ي  
ــيفَت       ــفراَء ش ــبيكَةً ص ــأَنَّ س كَ

      
     مــارليــثَ بِهـا اخل لَيهـا ثُـم٥ع  

ــجيعها بِمكــان دلٍّ      ض ــت   يبي
        

ــرا    ــه غـ ــحٍ مالدرتـ   ٦روملـ
    

ملعربة  ا ة  ل جلمي ا ة  ق ي دق ل ا ه  ت ها ي شب ت ب ات  ي ألب ا عود هذه  ل ا ن  ا زين جر د  وق
نـوم    ل ا بعيـد  ئحة حلوة حىت  ا ر ه  حبها ل ليت أ ا ة  ل جلمي ا ة  رأ مل ا ؛ ففم هذه 

ه  ا ألفو ا ئحة  ا ر ه  ي تغري ف ت ذي  ل ا لوقت    .ا
ة فهو مخر  ل ه مدة طوي ء ا ن إ لذي الزم  ا د  جلي ا اخلمر  ب مها  ئحة ف ا ر ه  وشب

ئحة  ا ر ل ا   .معتق طيب 
ه  ن ي ل عاج يف  ل ا بيض كوقف  ه   .وهي ذات جسم لني أ ووجههـا يشـب

الو  ذهب  ل   .ا
                                                                                                                                                  

١ رهراً. الغلبة: البهب هرهبي هرهوعاله وغلبه: وب هرفُالنةُ النساء. قَه ترهناً: وبسـر ،      .غلبتهن ح اللسـان مـادة
فيكون املعىن أن زوجها يكاد يشرا حبا هلا إذا اقبل عليها وقد انبعثت منها رائحتها الطيبة وغلبـت وانتشـرت يف   

  . أرجاء املكان 
رائحة طيبة وقد يكون معىن البيت والذي قبله أن زوجها إذا أقبل عليها يكاد يشرا من حبه هلـا وهـو   : مشيماً  ٢

  . يعرب عن ذلك بشمها وحبه الذي ال يباع وال يعار 
  . ٤٦ص  ديوان جران العود. يظل لين البدن طيب الريح : يقول . السوار : كوقف العاج يف لينه ، والوقف  ٣
فهو يتنفس طويال حىت يستقر نفسه يف القلب ، والوتني عرق يف القلـب  . لصعداء تنفس طويل من هم أو تعب ا ٤

 . ٤٦ص  ديوان جران العود. كأنه قصبة ، ويقال هو عرق مستبطن بالقلب يسقى كل عرق يف اجلسد 
 . ٤٦السابق ص  املرجع. جليت : أدير ، واالسم اللوث ، شيفت : وجهها يربق كأنه الذهب ، ليث  ٥
: أخذه من غرار الناقة ، يقـال  . مكان دل وملح أي أا ذات دالل وغنج ووجه وشكل مليح ، وغرار نقصان  ٦

  .بتصرف .  ٤٦املرجع السابق ص . غارت الناقة تغار غراراً إذا رفعت لبنها 



 ١٠٠

  
ومن طريف تشبيهات جران العود أنه شبه الظبية مبحبوبته على خـالف  

ء الغزل وذلك يف قوله    :الغالب يف تشبيهات شعرا
  أَيا شبه لَيلى جادك الغيـثُ وانبـرى   

        
  ك املَراتـع لَك الرشد واخضرت علَي  

    
  : ١وجند أن قيس بن امللوح استعمل هذا األسلوب كثريا مثل قوله

ــي    ــى ال تراع ــبه لَيل ــا ش   أَال ي
        

ــتالعِ     ــن ورد ال ــلَّ ع نسال تو  
  :وقوله   

  أَيا شـبه لَيلـى إِنَّ لَيلـى مريضـةٌ     
        

ــالُ    ــحيح إِنَّ ذا لَمح ص ــت   وأَن
    

  :وقوله 
ــ  ين   أَيـا شراعــي فَــإِنلَيلـى ال ت به

       
    ـديقحـوشِ صنيِ الون بم ومالي لَك  

ويا شبه لَيلى أَقصـرِ اخلطـو إِنـين       
       

    ــق ــاعفتين لَخلي ــك إِن س   بِقُربِ
  ــه ــيب فَإِن ــى رد قَل ــبه لَيل ــا ش   وي

         
    ــروق بو ــم ــانٌ دائ ــه خفَق   لَ

ا أَذكَرت من لَـيس ناسـياً    ويا شبهه  
       

   ــق ــن حري ــاً لَه ــعلت نريان   وأَش
  ويا شبه لَيلـى لَـو تلَبثـت سـاعةً       

       
    فيــقي ــواهـن جـلَّ فُــؤادي ملَع  

       ـةوضـزالَ بِرلَيلـى لَـن ت بهيا شو  
        

  ــروق بو ــم دائ ــحاب س ــك   علَي
    

  
  : ٢ملرأة احملبوبة يف لوحة شعرية أخرى بقولهويصور جران العود ا

      بِـه ورٍ أَتـاكـن زم ورِكقياً لَـزس
       

  ٣حديثُ نفِسك عنه وهـو مشـغولُ    
يختصين دونَ أَصحايب وقَـد هجعـوا      

       
ــةٌ أَ   ــلُ مجفلَ ــلُعواللَي   ١جــازه مي

                                                     
يب ، دراسـة وتعليـق يسـري    ، رواية أيب بكر الـوال مجيع األبيات اليت ذكرت لقيس من ديوان قيس بن امللوح  ١

  .م ١٩٩٠هـ١٤١٠بريوت ، الطبعة األوىل .عبدالغين ، دار الكتب العلمية 
 . ٥٦،  ٥٥ص  ديوان جران العود ٢
منت وأنت حتدث نفسك ا ، فطرقك خياهلا ؛ وإمنا أرادها نفسها ، أي هي عنك يف شغل : يقول . الزائر: الزور ٣

  .  ٥٥لسابق ص املصدر ا. وال تعلم أن خياهلا طرقك 



 ١٠١

  اغتربـت  أَهالك أَنـت إِن مكتومـةُ  
         

  أَم أَنت من مستسر احلُـب مخبـولُ    
        هـذكُرنأتينـا وي ـوـن هفسِ مبِالن

       
  فَال هـواه وال ذو الـذكرِ مملـولُ     

    ــه ــه داٌء ونائلُـ ــن مودتـ   ومـ
        

ــلُ     وعــد املُغيــبِ إِخــالف وتأمي
  ما أَنس ال أَنـس منـها إِذ تودعنـا     

         
ــولُ   ــت مقت ــا أَن ــا ال تزرن   وقَولَه

  ملُء الِسـوارينِ واحلجلَـنيِ مئزرهـا     
         

  ٢بِمنتِ أَعفَر ذي دعصـنيِ مكفـولُ    
  كَأَنما نـاطَ سلسـيها إِذا انصـرفَت      

        
  ٣مطَوق من ظبـاِء اُألدمِ مكحـولُ    

  بلُـه  ى الِسواك علـى عـذبٍ مقَ  رتج  
        

ــولُ    ــالراحِ معل ــهلٌ بِ ــه من ٤كَأَن  
إن حمبوبته امرأة متنعمة قد امتأل سوارها وحجالها وعجيزا تشبه رابية الرمل ذات   

الدعصني ، وهي كذلك هلا عنق طويلة تشبه عنق الظيب ، وهلا فم مجيل له رائحة مجيلـة  
  . تشبه رائحة اخلمر

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                  
: وأعجـازه  االنقطاع،: ة مولية ، واإلجفال منصرف: وجمفلة . يعين اخليال يأتيين دون الناس وقد هجعوا : خيتصين  ١

  . ٥٥املصدر السابق ص . مالت للمغيب : أواخره ، ميل 
ذي . زا بالرمـل  أراد الرمل أعفر يف لونه ، فشبه اكتناز عجي: األحجال ، وأعفر : اخللخال واجلمع : احلجل  ٢

مئزرها مكفول مبنت أعفـر أي  : وأراد . أدعاص : الرابية من الرمل ، واجلمع : الرمل، والدعص : دعصني ، يريد 
شبه متنـها  : وقال أبو عمرو . أخذه من الكفل وهو الكساء يديره الرجل حول سنام بعريه مث يركبه . مدار حواليه 

 . ٥٦املصدر السابق ص . ظيب ومكفول مترببمبنت األعفر يف استوائه ؛ واألعفر ال
 . ٥٦املصدر السابق ص . هو القرط ؛ شبه عنقها بعنق الظيب يف طوله  –بالفتح  –سلس : قال ابن األعرايب  ٣
 عللمسقي مرة بعد أخرى ؛: معلول . اخلمر خمتار الصاح مادة روح : الراح . مسقي اللسان مادة ل : منهل  ٤

وعلَّه يعلُّه ويعلُّه إذا سقاه السـقْية  .علَلٌ بعد نهلٍ: الشرب بعد الشرب تباعاً، يقال: الشربةُ الثانية، وقيل: العلُّ العلَلُ
 .اللسان مادة علل . الثانية



 ١٠٢

  
   : ١الطلل/ ثانياً 

موضوع األطالل من املوضوعات اليت حفل ا كثري من الشعر اجلاهلي واإلسالمي ، 
فقد كان الشاعر يقف على الطلل الرتباطه باحملبوب ، أو بذكرى مجيلة جيد فيها سلوته 

  .وذهاب مهه 
مقصد القصيد إمنا ابتدأ فيها بـذكر  "قد علّل ابن قتيبة نقالً عن بعض معاصريه أنّ و

فبكى وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفيق؛ ليجعل ذلك سبباً : والدمن واآلثارالديار 
لذكر أهلها الظاعنني عنها؛ إذ كان نازلة العمد يف احللول والظعن، على خالف ما عليه 
نازلة املدر من انتقاهلم من ماء إىل ماء، وانتجاعهم الكأل، وتتبعهم مساقط الغيث حيث 

ب فشكا شدة الوجد وأمل الفراق وفرط الصبابة، والشـوق،  كان، مثّ وصل ذلك بالنسي
  ٢...".القلوب، ويصرف إليه الوجوه،  ليميل حنوه

وسواء كان هذا هو السبب يف ذكر األطالل أم سبب آخر فإننا جند أن لألطالل شأناً 
ملا هلا من ذكريات ارتبطـت بـالنفوس   . عند بين اإلنسان عموما ، والشعراء خصوصاً 

  . قت بالذاكرة ومعان تعل
بل كل ما ذكَّر املرء ! واألطالل يف نظر الباحث ليست فقط يف بقايا الديار واآلثار 

  .مباضيه فهو طلل يقف عنده الشاعر ليعيش الذكريات
وقد جاء الطلل يف شعر جران العود النمريي على طرائق عدة سأحاول أن أقف عندها 

  .وأستخلص الصور التشبيهية فيها
لطلل عنده يف ذكرى يتذكر احلبيب فيها واللحظات اليت عاشها معـه ،  فمرة يأيت ا

هذه الذكرى صوت مجيلٌ مسعه فهو يتذكر وتنهل دموعه من عظيم أثر الذكرى ورمبا أهاج 
  :عليه وذلك يف قوله 

  

                                                   
مجع كـل  شيء شخصه، و طَلَلُ كل: ما شخص من آثار الديار، والرسم ما كان الصقاً باألرض، وقيل: والطَّلل ١

 .اللسان مادة طلل ... كالطَّلَل: والطَّاللةُ. ذلك أَطْاللٌ وطُلول
ء البن قتيبة حتقيق وشرح أمحد حممد شاكر ، دا ٢ لشعرا لشعر وا قـاهرة  طبعـة    ا ل ر احلـديث ا

 .  ٧٦، ٧٥/ ١هـ ،١٤٢٣



 ١٠٣

  ـذرِفت ـنيالع َلَّتبا فَاالص ذَكَرت  
         

  عرِفت الَّذي كَنت وقالش كعراجو  
  وكانَ فُؤادي قَد صـحا ثُـم هـاجين     

         
  رقو مــائ ــف ١حم ته ــة بِاملَدين  

  كَأَنَّ اهلَديلَ الظالع الرِجـلِ وسـطَها    
        

     فـرتم دـرغي يبـرغى شالب ن٢م  
   ــة ــا بِعويقَـ ــذَكِّرننا أَيامنـ   ٣يـ

  
ـ  ٤وهضبِ قُساسٍ     ٥عفوالتذَكُّر يش

  وبيضاً يصلصـلن احلُجـولَ كَأَنهـا     ٥عفيشــــــــــــ
         

  ــأَلِّف أَبكــارِ املَهــا املُت ــببائ٦ر  
    ةــدرأَفنــانُ س ـنيكَــأَنَّ الع فَبِـت  

   
   نطُـفدى اللَيلِ ين نقيطٌ ملَيها س٧ع  

       ــهيلٍ كَأَنـهـن سلَوحـاً م ـبأُراق  
        

  ن آخدا مإِذا ما ب  طـرِف٨رِ اللَيـلِ ي  
    

يصور جران العواد حالته يوم تذكر الصبا بسبب محائم ورق أخذن يهتفن وينقـل  
املوقف كله يف صورة حية متحركة ؛ فاحلمائم هتف على األغصان ، والطيور الصـغرية  
تتفاعل مع تلك األصوات ؛ فتتحرك بسرعة وكأا حركة من أكثر من الشرب حىت سكر 

  .وهذا املوقف كله مبا فيه من حركة ومجال ذكره بأيامه املاضية . شيته فصار يقفز يف م
ويبني أثر هذه الذكرى عليه بأنه بات باكياً وعينه تذرف الدموع وهي تشبه سدرة 

  .قد اجتمع عليها اجلليد مث بدأ يف الذوبان فأخذت أغصاا تقطر املاء 

                                                   
ومن ذلك قيـل للرمـاد   ... ةُإذا كان البعري أَسود خيالط سواده بياض كدخان الرمث فتلك الورقَ: األصمعيقال  ١

،قرقاُء أورمامة والذِّئْبة واللسان مادة ورق .  وللح. 
. سكران : شريب . من نشاطه كـأنه ظالع ملا هو فيه من الطرب : اهلديل هاهنا الفرخ يغمز من رجله ؛ يقول  ٢

  . ١٣ص  ديوان جران العود
ومل يحلّوا باحواسِ الغميسِ إِىل       شطَّي عويقةَ فالروحاِء مـن   :إال يف بيت للقطامي يف قوله  اًمل أجد هلا ذكر ٣

  . ١٣ص  ديوان جران العود) . بعريضة( و ) بسويقة ( ديوان القطامي ، وتروى .   خيما
  . ١٠٧٣/ ٣معجم ما استعجم . اللسان مادة قسس . جبل لبين أسد  ٤
  .الصحاح مادة شعف . حيرق القلب  ٥
  . ١٢اه يف ص مر ذكر معن ٦
يقطر ؛ شبه سقوط الدمع وحتدره من عينـه  : الثلج اجلليد ، ينطف : والسقيط . فنن : أغصان ، الواحد : أفنان  ٧

 . ١٣ص  ديوان جران العود. بأفنان سدرة عليها جليد فهي تنطف 
إال قليالً حىت يسـقط  أي بريقه ، وذلك أن سهيالً يطلع آخر الليل فال ميكث : أنظر ، لوحاً من سهيل : أراقب  ٨

   ١٤املصدر السابق ص . فو يطرف كما تطرف العني ، واملعىن أن الليل طال عليه وهو ينتظر الصبح 



 ١٠٤

نه يطلع من آخر الليـل فـال   وشبه جنم سهيل الذي بات يرقبه بالعني اليت تطرف أل

أجود مـا قيـل يف   وهذا التشبيه يف نظر أيب هالل العسكري . ميكث إال قليالً مث يسقط 

  . ١واضطرابه سهيل خفقان

ويف صورة أخرى جند جران العود يقف على الطلل ليتأمل ؛ ويقوده التأمل والنظر إىل 

  : ٢تلك الصورة التشبيهية اليت رمسها يف قوله

  
لَ انتـطورِ   هلـى السفـونَ ع٣م واق  
         

  فَننظُـر مــا لَقـني مــن الــدهورِ    
  ــة ــرِكن بِرِجلَ وحــاِء ٤تــى ٥الر تح  

         
ــى البصــريِ   ــديار عل ــرت ال   تنكَّ

ــوحيٍ   ــومٍ  ٦كَ ــارة أَو وش   ٧بِاحلج
         

ــؤورِ    الن ــة يــرومِ باق ــدي ال   ٨بِأَي
العود على الديار اليت أحبها وأحب أهلها ، بل إن حبه  ففي هذه األبيات وقف جران  

ألهلها هو سبب حبه هلا ألنه ذكر بعد هذه األبيات أبياته اليت يتذكر فيهـا معشـوقته   
  :وحمبوبته 

  وخـود قَـد رأَيـت بِهـا ركــولٍ    
         

  ١بِرِجلَيهـا الــدمقس مــع احلَريــرِ   
                                                     

  .ديوان املعاين أليب هالل العسكري  ١
 ٢٤ص  ديوان جران العود ٢
٣ طَروالس طْرمن الكتاب والشجر والنخل وحنوها: الس فاللسان مادة سطر ... وجتمع على سطور .... الص.  

  

الرجل مسـايِلُ  : مشر. السهلة مِسيل املاء من احلَرة إِىل: والرجلة. منبِت العرفج الكثري يف روضة واحدة: الرجلة... ٤
  .اللسان مادة رجل ... املاء، واحدا رِجلة

قصود أن الديار اليت وقف عليها جران العـود  قصعة روحاء قريبة القعر فرمبا يكون امل: جاء يف اللسان : الروحاء  ٥
وإذا حنن اعتربنا أمساء األماكن تقع على مسيل واد قريب القعر أي منبسط ، والروحاء أيضاً موضع قريب من املدينة 

 يف الشمال الغريب من جند ، قريبا من احلجـاز  أنه كان من أهل العالية أشعار جران العود ، وجدنا ، اليت وردت يف
  . كون هذا املكان الذي وقف عليه هو مكان يسيل فيه السيل وهو يف الروحاء في.
٦ يحوكلُّ ما أَلقيته إِىل غريك: الو يسالة واِإللْهام والكالم اخلَفاللسان مادة وحي .. . اِإلشارة والكتابة والر. 
٧ العالمات شوموالو سومما جتعله املرأَة: ابن سيده. الو مشها الوخـان   على ذراعور، وهو دؤوه بالنشحمث ت ةرباإلب

ووِشام شوماللسان مادة وشم ...  الشحم، واجلمع و. 
  .اللسان . دخان الشحم الذي يكتب به أو حيشى يف الوشم  ٨



 ١٠٥

بقت آثارها بالكتابة على احلجر أو بالوشم يقف جران العود ليشبه هذه الديار اليت 
  .على الذراع وأا ليست كتابة حديثة العهد بل كتابة الروم ووشومهم 

  
  :٣قائالً) ٢بريد(ويقف شاعرنا متذكرا موضعاً يقال له 

   هـرحاض ـفيـداً خرأَنَّ ب ئتب٤ن  
         

ــلُ    اهلَمو ــي املَرع ــه ــه وزايلَ   ٥من
  يجمعهـم  ٦رأَيت بِها اَألصـرام  وقَد  

         
  ٧سهلُ اَألباطحِ ال ضـيق وال جـرلُ    

    
ويف موضع آخر جند جران العود قد جعل طلله الطبيعة ذاا ، فهو يقف على بعض ما 

حىت إن قارئ األبيات رمبا بكى تفاعال مـع  ! حيدث فيها من مشاهد تثري شجنه وتبكيه
  : ٨ني ماالذي أبكاه؛ وذلك يف قولهالشاعر مع أنه مل يب

  
ــاهي ــبا بعــد التن ين الصــر   ٩وذَكَّ

         
ــا    ــدعو احلَمام ت ــة ــةُ أَيكَ مامح  

       ــه ــد من ــده واجلي ــيالً خ أَس
      

ــا     ــت لزام ــةً خلقَ زين ــد   تقَلَّ
        

      
عــاهد ــومي ــه ــوح كَســاه اللَ    ن

      
  ــه ــد بِ ــا يري ــاً م ــا نِظام   ١نِظام

  
                                                                                                                                                  

  . ١٠مر الوقوف على هذه األبيات ص  ١
بتحقيـق   ديوان جران العودحاشية . يس عيالن ماء لبين ضبينة ، وهم ولد جعدة بن غين بن أعصر بن سعد بن ق ٢

  ٧٨ص .كارين صادر 
  . ٣١ص  ديوان جران العود ٣
  .اللسان مادة حضر . من كان حيضره من الناس  ٤
مادة رعى ومادة .اللسان . ما أمهل فترك بال راع : اإلبل اليت ترعى من الرعاية واالهتمام اللسان واهلمل :املرعي  ٥

 .مهل
 س مجاعات النا ٦
  .الصحاح مادة جرل . الكثري احلجارة  ٧
  . ٣٣ص  ديوان جران العود ٨
 . اللسان مادة ي بتصرف . التناهي الكف وهنا املقصود الكف عن تذكر الصبا  ٩



 ١٠٦

ــى        منــا ت لَم ــحى ض ــه ــيح لَ أُت
  

  ٢على اَألغصـان منصـلتاً قَطامـا     
   باتــذَر ــه بِمـ ــد حجابـ   فَقَـ

        
ــا    ــه احلمام ــات بِ ــرين احلائن ٣ي  

        ــماتعصم ـدوائالر ـرى الطَـريت
      

ــاما   ــلِ اعتص ــه بِالغي ــذاراً من ٤ح  
  ٥ًيجِـب فَبكَتـه شـجوا    دعته فَلَم  

        
ــا     ــا تؤام ــوقُها ورق ش جــي فَه  

  ٦كَأَنَّ اَأليك         فيـه حنـدص حـني
    

ــداما    الت ــه ــدمن بِ لتي حــوائ ٧ن  
ــى   تح ــوق ــي الش نم ذاك جــيفَه  

         
  بكَيت ومـا فَهِمـت لَهـا كَالمـا      

    
بشعره حىت كأننا أمام مشهد مرئي مؤثر لتلك احلمامة  إا صورة مؤثرة ينقلها الشاعر

اللطيفة اليت زينها اهللا بذلك الطوق الذي يستدير على رقبتها ، وكانت تـف بصـوا   
اجلميل ، فإذا بصقر قوي حاد املخالب ينقض عليها ، ويأخذها بعيدا عن ذلك املكان ، 

طيور تبكي بكاء حزينا هيج الورق وعبثا حتاول الطيور نداءها فهي ال جتيب ، مما جعل ال
فكانت األشجار وهذه الطيور تصدح بصوا احلزين  كأا نساء نوائح يضربن . التؤام 

  .صدورهن حزنا ؛ مما جعل الشاعر يبكي مع أنه مل يفهم أصوات الطيور 
صورة مجيلة أبدعها جران العود عندما شبه األشجار بالنساء وشبه أصوات الطيـور  

به حركة األشجار والرياح والطيور حتركها بضرب النائحات لصدورهن وهن بالنواح وش
  .يبكني ويصرخن يف حزن عميق محله على البكاء 

  
                                                                                                                                                  

أما العرب واألعراب والشعراء، فقد أطبقوا على أنّ احلَمامة هـي  : قال صاحب احلَمام: يف احليوان للجاحظ جاء  ١
أعطاها اللّه تعاىل تلـك   كانت دليلَ نوحٍ ورائده، وهي اليت استجعلَت عليه الطّوق الذي يف عنقها، وعند ذلك اليت

رجعت ينة، بدعاء نوحٍ عليه السالم، حنيها تلك الزحلْية؛ ومنعها، ويف رجليها مـن   احلم ما مإليه ومعها من الكر
ضتأة ما برجليها، فعوالعنق من ذلك الطِّني واحلَم قطَو والطَّاعة الَلَةسن الدجلني، ومن حالر ضابالطِّني خ.  

  . ٣٣ص  ديوان جران العود. صقر : ماضياً يطلب ، قطاما : ارتفع ، منصلتاً : قدر له ، تنمى : اتيح له  ٢
٣  ٣٣لسابق ص املصدر ا.اهلالكات : حمددات ، أراد املخالب ، احلائنات :قطع ، مذربات : قد  . 
املصدر السـابق  .الشجر؛حذراً من الصقر:مستمسكات ، والغيل:اليت ترود أي تذهب وجتيء ، معصمات :الروائد ٤

  .٣٤ص
  .اللسان مادة شجو . الشجو احلزن  ٥
  .اللسان مادة ايك . مجع أيكة وهي الشجر الكثري امللتف  ٦
  .اللسان مادة لدم . اللدم ضرب املرأة صدرها  ٧



 ١٠٧

  
  : احليوان والطري / ثالثاً 

  
جران العود شاعر امتزج بالطبيعة بكل مافيها من حيوان وطري وأشـجار وأمطـار   

  .وظواهر طبيعية كثرية 
يهية للحيوان والطري يف شعره جند أنه شـبه احليـوان   وعندما نقف عند الصور التشب

قسم يأيت يف ! والطري أو شبه به حسب املقام ؛ وكأنه قسم احليوانات والطيور إىل قسمني 
التشبيهات اجلميلة واملقترنة باملواقف العاطفية املؤثرة ، وقسم اقترن بـاملواقف الصـعبة   

  .واملخيفة 
  
يف شعر جران العود مقترنة بالتشبيهات اجلميلة احليوانات والطيور اليت جاءت  -أ

  :واملواقف العاطفية املؤثرة 
  
  :الناقة  -١

  :ومن ذلك قوله .أكثر جران العود من ذكر الناقة ووصفها يف الرحلة خصوصا 
  فَال وجد إِلّـا مثـلَ يـومِ تالحقَـت    

         
  ١بِنا العيس    ـفعنيـلُّ واحلـادي يِشو  

ـ      كَأَنـه  ٢د كـانَ اللُغـام  لَحقنا وقَ
         

  ٦كُرسـف  ٥واخلَراطيمِ ٤املَهارى ٣بِأَحلي  
ــــــــــــــف٦كُرس                                                     

قـال  . بينة العـيسِ  اإلبل البيض خيالط بياضها شيء من الشقرة، واحدها أعيس، واألنثى عيساُء: بالكسر سالعي١ 
  :الشاعر

  الصحاح مادة عيس . ويقال هي كرائم اإلبل. أي بيضاً   أقولُ خلارِبي همدانَ ملَّا         أثارا صرمةً حمراً وعيسا 
 مادة لغم اللسان . زبد البعري  ٢
  .ذيب اللغة مادة حلى  .واجلميع األحلى. اللحيان العظمان اللذان فيهما االسنان من كل ذى لَحىٍ: قال الليث ٣

  
... عظيم، وإِبل مهرِية منسوبة إِليهم، واجلمع مهـارِي ومهـارٍ ومهـارى    أَبو قبيلة، وهم حي: مهرةُ بن حيدان ٤

  اللسان مادة مهر 
 ذيب اللغة مادة خرطم . مجع خرطوم وهو األنف  ٥
  الصحاح مادة كرسف . القطن  ٦



 ١٠٨

  ١فَما لحقَتنا العيس حتـى تناضـلَت  
         

    ــف ــر املَتخلِّ ــا اآلخ ــا وقَالن   بِن
  كَأَنـه  ٣اَألرحبِـي  ٢وكانَ اهلجـانُ   

         
  ٥مـن اللَيـلِ أَكلُـف    ٤بِراكبِه جـونٌ   

    
فهو يف هذه الصورة التشبيهية ؛ يصور لنا النوق وهن منطلقات يف الرحلة،  واحلادي 

  .وزبدها وهو يسيل ببياضه الواضح على حلاها وأنوافها يشبه القطن .يسوقها بقوة لتسري 
اللون فهو يشبه سواد الليـل الـذي    ٦وحىت صار البعري األبيض من شدة عرقه أسود

  .تعلوه احلمرة 
أخرى يصور اإلبل وهن مصغيات إىل األرض من شدة جذب الربى هلن  ويف صورة

  :وهن يأكلن منه  ٨حتولن إىل مثر العلَّف ٧وكأن البرى
ــا ــغيات كَأَنم ــوح مص ــن جن هو  

         
      لَّـفع ـةـذبِ اَألزِمـن جم نراهب  

  .وهي ترعى العلَّف اإلبل يئة اإلبل وهن مائالت بسبب جذب البرى  هيئة فقد شبه  
وكما مر معنا يف موضوع املرأة جند أن جران العود شبه إقبال حمبوبته عليه عندما يريد 

  :تقبيلها بإقبال العسجدية على الغدير
ــت  عها كَرلتقبــت ــا  إِذا اس   بِفيه

        
   ةيدــج ــروع العس ــديرِ كُ يف الغ   

  

                                                   
 الصحاح مادة نضل . رميها بأَيديها يف السيرِ: انتضالُ اإلبل ١
  الصحاح مادة هجن . اهلجان من اإلبل األبيض  ٢
٣ بحو أَربن :حاَألر جائبالن بسندانَ، إِليهم تممن ه طْنةُبإِليـه    : الليث...بِي ـبسنأَو موضـع ي ،يح بحأَر

اللسان مـادة   .يكون أَرحب فَحالً تنسب إِليه النجائب، َألا من نسله وحيتمل أَن: النجائب اَألرحبِيةُ؛ قال اَألزهري
  رحب 

 مادة جون  الصحاح. األسود، وهو من األضداد: واجلَونُ ...األبيض: اجلَونُ ٤
٥ والناقـةُ   إذا كان: قال األصمعي أكْلَـف ليس خبالص فتلك الكُلْفَةُ، والبعري البعري شديد احلُمرة خيلط محرته سواد 

  الصحاح مادة كلف . كَلْفاُء
 .١٥ص  ديوان جران العود. عرق اإلبل مادام سائالً فهو أسود فإذ اجف اصفر  ٦
 ٨تقدم معناها ص  ٧
٨ لَّفلَّفَةٌمث: العخيرج فترعاه اإلبل، الواحدة ع ،ضلَّى الغالطلـح، أي خـرج     وقد. ر الطَلْح، وهو مثل الباق لَـفأع

لَّفُهالصحاح مادة علف . ع 



 ١٠٩

. يف الغدير –وهي نوع من اإلبل  –لعسجدية فهو يشبه تقبيلها له إذا قبلها بكروع ا
ويذهب الباحث إىل أن الشاعر ال يقصد طريقة الشرب ولكن إقبال العسجدية على الغدير 

  ١.فمحبوبته تقبل عليه بشوق كما تقبل اإلبل على املاء بشوق 
ويف موطن آخر شبه احلب الشديد بينه وبني حمبوته  حبالة النوق اخلامسة الضامئة اليت 

ماء قليالً  يف حفرة يف هضبة من األرض والشمس قد أهلبت املكـان حبرارـا   جدت و
  :فأخذت ترشف منه بلهفة

 ــيس ــا رسـ ــا يموتنـ   ولَكنـ
        

ــدورِ     يف الص ةــاملَود ــن بِ   تمكَّ
  هضـبٍ  رشيف اخلامسـات وقـيطَ    

         
ــرورِ   ــبِ احلَ ــاِء يف لَه ــلَ امل   ٢قَلي

جلميلة للناقة عند جران العود تشبيه ظلها بالنعل وهي يف طريق الرحلة ومن الصور ا  
  :قد سارت يف اهلاجرة والشمس يف كبد السماء 

فَقُلت ما لحمولِ احلَي قَـد خفيـت    
       

ــولُ   ــهم الغ ــي أَم غالَت ــلَّ طَرف   أَكَ
  هـا    خيرفَعي فَونَ طَوراً فَـأَبكي ثُـم  

        
  ٤املَراســيلُ ٣واهلبِلّــاتآلُ الضــحى   

ملَيثَـةٌ    ٦بِهِم رجف اَألحلـي  ٥تخدي  
       

ــلُ   ــديهِن تنعيـ ــن لأَيـ   أَظاللُهـ
    

الرحل وهم ممسكون به على ظهور اإلبل باألطفال الصـغار الـذين    صورة وتشبيه
  :يالعبوم  

ــا    ــوارِ فين ــطَ اَألك ــأَنَّ أَواس كَ
       

ـ    ــا نالعـ ــونَ لَن ــغاربن م صهب  
وضخامة جسمها باجلبل واكتناز حلمها بالرمل املتعقد  وتشبيه الناقة الطويلة الظهر  

  : وهي متشي بالزحلوقة وسرعة يدها
  

    بـعم شهـعبرِجـالٍ ش بري وإِن  
        

  شتى يطوفونَ حولَ البيـت واحلَجـرِ    
                                                     

 .من هذا البحث  ٣٧،٣٦يراجع ص ١
  .من هذا البحث ٣٧،٣٦يراجع ص ٢
 .الضخام  ٣
 .السراع  ٤
 .من الوخد وهو ضرب من السري  ٥
 .أثناء سريها من سرعتها  ترجتف حلاها ٦



 ١١٠

 قُهـا  ٢فُتـلٌ  ١جاَءت بِهِم قُلُـصرافم  
         

  كَـرِ   ٣قُبالباِإلدالجِ و ـنم طونالب  
  من كُـلِّ قَـراوَء معقـود فَقارتهـا       

        
  ٤على منيف كُركنِ الطَـود والضـفَرِ    

ــاً    ــدف معترِض ــا بِال ــر مرفَقُه مي  
         

  ٥مر الوليد علـى الزحلوفَـة اَألشـرِ     
    

  
  :الظباء -٢

بالظباء املتفرقة خوف  ٧اليت يتذكر فيها حمبوبته جاء تشبيه اجلوزاء ٦ئيةيف قصيدته الرا
  :خوف الذئب الذي هجم عليها فنفرت 

  فَقَد كانت اجلَـوزاُء وهنـاً كَأَنهـا    
        

     هـا الندئبِ طَرالـذ باٌء أَمـامـ ظ   رف
    

  ) : ليلى ( شبه الظبية مبحبوبته اليت رمز هلا باسم  ٨ويف قصيدة أخرى
  أَيا شبه لَيلى جادك الغيـثُ وانبـرى   

        
   ـعاملَرات لَيكت عرخضاو شدالر لَك  

    
  :  ٩ويشبه عنق حمبوبته يف موضع آخر بعنق الظبية

  كَأَنما نـاطَ سلسـيها إِذا انصـرفَت    
        

  مطَوق مـن ظبـاِء اُألدمِ مكحـولُ     
                                                     

 .الصحاح مادة قلص . مجع قلوص وهي الشابة من النوق  ١
  .الصحاح مادة فتل . بائنة املرافق عن اآلباط  ٢
  .الصحاح مادة قبب . ضامرات البطون  ٣
: ولـه  شديدة فتل الفقارة ، ومجعها فقار وهو مابني كل مفصـلني ، وق : القرواء الطويلة الظهر ، معقود فقارا  ٤

ما تعقـد مـن   : والضفر . أي على خلق مشرف كركن الطود ، أي كناصية اجلبل يف عظم خلقها : على منيف 
 .٤٧ص  ديوان جران العود. الرمل 

: مائالً ، يقول ال ميس مرفقها جنبـها ، والزحلوفـة والزحلوقـة    : معترضاً . النشيط : األشر . اجلنب : الدف  ٥
األسفل ، واجلمع الزحاليف ، والزحاليق ، فأراد أا سريعة رجع اليدين كمـر الصـيب    موضع يتزجل فيه الصبيان إىل

  بتصرف  ٤٧املصدر السابق ص . على الزحلوفة 
 . ٣١ص .  ديوان جران العود ٦
لسماء وجوز ا. اللسان مادة جوز . السماء  من بروج: واجلَوزاُء. نجم يقال إِنه يعترض يف جوز السماء: اجلَوزاُء ٧

 .  وسطها أساس البالغة
 . ٥٠ص .  ديوان جران العود ٨
  . ٥٦،  ٥٥ص  ديوان جران العود ٩



 ١١١

  
  : ١املها -٣

  ها يف شعر جران العود يف ذكر النساء الاليت أحبهن وأحب ذكرهن؛جاء ذكر امل
  :ومن ذلك قوله 

  كَأَنهـا  وبيضاً يصلصلن احلُجـولَ 
         

  ــببائاملَهــا أَبكــارِ ر  ــأَلِّف ٢املُت  
فهن نساء مجيالت قد لبسن اخلالخيل فكان هلا صوت مميز ؛ وجلمال عيون وـاء    

  . ر املها األليفة طلعتهن شبههن بأبكا
إذا ذكر الشاعر البقر فإمنا يريد حسن األعني ،وإذا ذكر الظباء فإمنا : قال األصمعي "

غري أن هذا التحديد يف نظر الباحث فيه حتجر واسع فلماذا يكون ". يريد حسن األعناق
التشبيه بالبقر فقط يف حسن األعني يف الوقت الذي نستطيع أن نستجلي معاين أخـرى  

  .دها السياق حيد
  

مث أعاد جران العود تشبيه إحدى حمبوباته باملها يف القصيدة نفسها يف صورة تشبيهية 
  :مجيلة عندما قال 

  ويف احلَي مـيالُء اخلمـار كَأَنهـا   
         

  ــف ــن أَدميٍ تعطَّ جــلٍ مــاةٌ بِه   ٣مه
    

نعيش معه جـو  ويف قصيدة أخرى رسم جران العود صورة تشبيهية قصصية جعلنا 
الصراع الذي يدور يف قلب تلك احلسناء احملبة ؛ اليت تعلق قلبها به، وهي يف الوقت ذاته 

  .خائفة من الفضيحة 
إن حاهلا يشبه حال نعجة من بقر الوحش هلا ولد صغري قد تركته يف شقيقة بني كثبان 

حىت ظُن أن اجلن الرمال العالية اليت تصدر صوتاً كالعزف عندما ينهال رملها على بعضه 
تعزف فيه ، وهذا املكان أيضاً ناٍء عن العيون لذا كان قلق هذه األنثى على وليدها أكثر 

  .وأكثر 

                                                   
 .اللسان . بقر الوحش  ١
  . ٢٨مر شرح هذا البيت ص   ٢
  . ٢٩مر شرح هذا البيت ص  ٣



 ١١٢

فهي تتمىن اللحاق بصوحيباا ، ونفسها تصارعها يف البقاء مع وليدها لـئال يأكلـه   
  . الذئب 

ه فيكمل الصورة مث يستمر جران العود ليزيد من بيان تلك املعاناة اليت تعيشها عشيقت
اليت بين فيها أن تلك النعجة مسعت صوت عواء الذئب وصياح وليدها  فرجعت فـإذا  
الذئب قد أكله ومل جتد إال أشالء جسمه مبعثرة أخذت تبحث فيها حبثَ الكَعاب عـن  

  .سوار ضاع منها يف مواضع لعبها 
  .اء وشبه حوافر النعجة والدم قد خضبها بيد الكعاب اليت ختضبت باحلن

  :وهذه األبيات هي  
  ١عن إِلفها واضح اخلَـدينِ مكحـولُ    أَو نعجةٌ من إِراخِ الرمـلِ أَخـذَلَها      
ــرمية وال  بِشقَّة من نقـا العـزاف يسـكُنها      الص ــن ــجِ َــلُع    ني املَطافي

اقالَت لَه      هـدولم نـدكوين ع فسالن
      

  نَّ املُسـيكني إِن جـاوزت مــأكولُ  إِ  
     ــهعفَزت وعــاتعــىن بِري فَالقَلــب

      
  واللَحم من شدة اِإلشـفاقِ مخلـولُ    

ــمٍ         ــريِ مقتِس ــؤاد غَ ــاده بِفُ تعت
     

  ودرة لَــم تخونهــا اَألحاليــلُ    
      طَّـرِدم ها بِـاجلَووى بِكرحتى اتح

       
  سمعمع أَهـرت الشـدقَنيِ زهلـولُ     

     فـرنصكُـلَّ م نـهغَ ماملَماض دش  
         

  من جانِبيـه ويف اخلُرطـومِ تسـهيلُ     
      سـيلُ بِـهالن غَبٍ طارن زم بقلَم ي

       
ــماليلُ    ــا ش ــه إِلّ ــرا متنِ ــى قَ   عل

         ــه تبرزو ــه ــني عيني ــا ب كَأَنم
   

  من صبغه يف دمـاِء القَـومِ منـديلُ     
  كَالرمحِ أَرقَلَ يف الكَفَّنيِ واطَّـردت    

        
  منــه القَنــاةُ وفيهــا لَهــذَم غــولُ  

         لُــهنهمغيطانــاً و طــوي املَفــاوِزي
  

  من قُلَّة احلَـزن أَحـواض عـداميلُ     
    ةَ األوىل فَأَمسعوعـا الـدا دهـا   لَمع

       
ــلُ    ــيالن أَو مي ــقَّةٌ م ش ــه دونو  

كاد اللُعاع من احلَـوذان يسـحطُها       
      

ــلُ   ــا خناطي ــني لَحييه ب رِجــرِجو  
      فَـةذرخم ذري اخلُزامى بِـأَظالفت

       
  ووقعهـــن إِذا وقَّعـــن تحليـــلُ  

     ثُـهبحسـكنيِ تامل ربِضت مى أَتتح  
      

ــلُ    ــها رعابي ــع من ــا قطَ   وحولَه
بحثَ الكَعابِ لقُلـبٍ يف مالعبِهـا       

      
ــاِء تفصــيلُ   ناحل ــن ينِ مــد يف اليو  

    
                                                   

   ١٦،  ١٥مر شرح األبيات ص  ١



 ١١٣

  
  : ١احلمام والقطا -٤

مع أن القطا نوع من احلمام كما جاء يف معاجم اللغة العربية إال أننا جند أن جران 
نده يف أكثر من موضع بالتذكر والتأمل واحلزن فمـن  العود قد ارتبط ذكر احلمام ع

  :٢ذلك قوله
 ـذرِفت نيالع َلَّتبا فَاالص ذَكَرت  

         
  عرِفت الَّذي كَنت وقالش كعراج٣و  

  وكانَ فُؤادي قَد صحا ثُـم هـاجين    
         

    ــف ته ــة بِاملَدين رقو مــائ   حم
  ظالع الرِجلِ وسـطَها كَأَنَّ اهلَديلَ ال  

        
      فـرتم دـرغي يبـرغـى شالب نم  

مبن شرب اخلمـر   –وطريقة مشيته اليت تبني نشاطه  -فقد شبه فرخ احلمام هنا  
  فأكثر  

  .فهويقفز يف مشيته 
  

ويف صورة تشبيهية مؤثرة جاء تشبيه احلمام مع غريه من الطيور وهن يصـدحن  
  :النائحات  على األشجار بالنساء

ــاهي  ــد التن ــبا بع ين الصــر   وذَكَّ
         

ــا    ــدعو احلَمام ت ــة ــةُ أَيكَ مامح  
       ــه ــد من ــده واجلي ــيالً خ أَس

      
ــا     ــت لزام ــةً خلقَ زين ــد   تقَلَّ

     ــوح ن عــاهد ــومي ــه كَســاه اللَ
      

ــا    ــه نِظام ــد بِ ــا يري ــاً م   نِظام
ــحى لَ   ض ــه ــيح لَ ــى       أُت منــا ت م

  
ــا   ــلتاً قَطام نصم ــى اَألغصــان   عل

   باتــذَر ــه بِمـ ــد حجابـ   فَقَـ
        

ــا    ــه احلمام ــات بِ ــرين احلائن ي  
        ــماتعصم ـدوائالر ـرى الطَـريت

      
ــاما    ــلِ اعتص ــه بِالغي ــذاراً من ح  

   دعته فَلَـم يجِـب فَبكَتـه شـجوا      
        

ــا  فَ   ــا تؤام ــوقُها ورق ش جــي ه  
          فيـه حنـدص حـني كَأَنَّ اَأليك

    
ــداما     الت ــه ــدمن بِ لتي حــوائ ن  

                                                     
ذلك،  ، وساقِ حر، والقَطا، والوارشني وأشباهذوات األطواق، من حنو الفَواخت، والقَمارِي :احلمام عند العرب ١

  .الصحاح مادة محم .. .الواحدة حمامةٌ. األنثىويقع على الذكر 
  

  . ١٣ص  ديوان جران العود ٢
  

  ٤٧مر شرح األبيات ص  ٣



 ١١٤

ــوق حتــى ــي الش نم ذاك جــيفَه  
         

  بكَيت ومـا فَهِمـت لَهـا كَالمـا      
    

الطيور صورة مجيلة أبدعها جران العود عندما شبه األشجار بالنساء وشبه أصوات 
بالنواح وشبه حركة األشجار والرياح والطيور حتركها بضرب النائحات لصدورهن 

  ١.وهن يبكني ويصرخن يف حزن عميق محله على البكاء 
  

  :٣مثاكيل ٢ويف صورة تشبيهية أخرى شبه صوت احلمام بنوح أنباط
      احلَمـامِ بِـه رسياً جلوا وادقبستاو

     
ـ    ــوح أَنبـ ن ــه ــلُكَأَن   اط مثاكي

     
  :وأما القطا فقد جاء ذكره يف صور تشبيهية أخرى ؛ فمن ذلك قوله 

ــا ــوب كَأَنه ــوداً والقُل ــا قُع   فَبِتن
         

     فـوخـا تمم اَألشـراك عرقَطاً ش  
فقد وصف اضطراب قلبه وقلوب حمبوبات عند اللقاء اخلفي ، وقد امتزجت مشاعر   

خلوف من افتضاح أمرهم؛ وشبه قلوم وهي مضطربة خائفة من احلب والشوق مبشاعر ا
  .الفضيحة بالقطا شرع حنو األشراك 

  :ويف موضع آخر من القصيدة نفسها شبه النساء بالقطا وشبه نفسه بالصقر 
  لـوا بِـهزإِن ن اَألضيافو فَىت احلَي  

         
     طـرِفغتـةٌ ملعابـحى تالض ذورح  

  يف حاجـاتهِن غَنيمـةً  يرى اللَيـلَ    
         

   ــف يــدانُ املُز اهل نــه ــام عن   إِذا ق
ــ   ــامى بِالقَط ــامِ القُط ــم كَإِمل لاي  

         
     خطَـفي ـةً حـنيلَم نهم عأَسر٤و  

    
  :احليوانات والطيور اليت جاء ذكرها يف املواقف الصعبة واملخيفة  -ب  

  
  :الذئب  -١

                                                   
 .٥٠،٤٩مر شرح األبيات ص  ١
 الصحاح مادة نبط ... . قوم ينزلون بالبطائح بني العراقَني، واجلمع أنباطٌ: النبط والنبيطُ ٢
وهي مثْكل، بغري هاء، من  وأَثْكَلَت املرأَةُ ولدها وهي مثْكَلة بولدها. املرأَة الفاقد، والرجل ثاكلٌ وثَكْالن: الثَّكُولُ ٣

 .اللسان مادة ثكل ... نسوة مثاكيل
  . ٩مر شرحه ص  ٤



 ١١٥

ر زوجته رزينة وسوء عشرا اليت زادت من قبح صورا جاء ذكر الذئب يف ذك
الذي يهجم على الغنم أول الصبح لعلمه بـأن كـالب    ١فيشبه غدوها بغدو الذئب

احلراسة قد أجهدها السهر وهي مع هذه الصورة املرعبة تغدو مع ضباح البوم فياله من 
  :٢نذير شؤم وشقاء؛ وذلك يف قوله

رــب ص٣ت ــبعصتيهــا وينــها ع أسر  
         

    حضـبي البـومئبِ والذ وغدو غُدت٤و  
وجاء ذكر الذئب أيضاً يف تلك الصورة التشبيهية اجلميلة اليت شبه فيهـا حـرية     

حمبوبته بني حبه وخوفها من افتضاح أمرها بنعجة من بقر الوحش تتمىن املسري مـع  
وصف الذئب يف هذه القصيدة  القطيع وتتذكر صغريها الذي ختشى عليه الذئب ؛ وقد

  .بصفات كثرية 
    طَّـرِدم ها بِـاجلَووى بِكرحتى اتح

       
  سمعمع أَهـرت الشـدقَنيِ زهلـولُ     

     فـرنصكُـلَّ م نـهغَ ماملَماض دش  
         

  من جانِبيـه ويف اخلُرطـومِ تسـهيلُ     
     سـيلُ بِـهالن غَبٍ طارن زم بقلَم ي 

       
ــماليلُ    ــا ش ــه إِلّ ــرا متنِ ــى قَ   عل

          ــه تبرزو ــه ــني عيني ــا ب كَأَنم
   

  من صبغه يف دمـاِء القَـومِ منـديلُ     
  كَالرمحِ أَرقَلَ يف الكَفَّنيِ واطَّـردت    

        
  منــه القَنــاةُ وفيهــا لَهــذَم غــولُ  

  لُــهنهمغيطانــاً و طــوي املَفــاوِزي       
  

  من قُلَّة احلَـزن أَحـواض عـداميلُ     
لَما دعـا الـدعوةَ األوىل فَأَمسعهـا       

       
ــلُ    ــيالن أَو مي ــقَّةٌ م ش ــه دونو  

    
  :الثعلب  -٢

  :شبه جران العود إحدى زوجتيه بالثعالب 
  مـن حـذارِها   تـرى  عقاب عقَنباةٌ

         
  ــبثَعال رأَهــوى أَو أَشــاق حضــبت  

  :العقاب  -٣  

                                                   
ب للغنم مع الصبح، وإنما رقَب فترةَ الكلب وكاللَـه،  نَّ أكثر ما يعرِض الذّئأ:"جاء يف كتاب احليوان للجاحظ  ١

ه باته دائباً حيرس ألنليلت" ...  
 

  . ٥ص  ديوان جران العود ٢
 . جتعل حاوليهما الصرب  ٣
  .اللسان مادة ضبح. ضبح البوم صوت  ٤



 ١١٦

  : ١شبه جران العود إحدى زوجتيه بالعقاب يف أكثر من بيت
  جرت يوم رحنا بِالرِكـابِ نزفُّهـا  

         
     حتـيالطَـريِ م ـنم اجحشو قابع  

  عقاب عقَنباةٌ تـرى مـن حـذارِها     
         

  حضــبت رأَهــوى أَو أَشــاق ــبثَعال  
ــاب عقَ   ــا عق ــأَنَّ وظيفَه ــاةٌ كَ   نب

        
  حلَــوهــا اَألعلــى بِنــارٍ مرطومخو  

     نِسـممقـابِ وثـلُ أَظفارِالعلَها م  
         

   حأَرو ــة ــوبِ النعامـ   أَزج كَظُنـ
    

  
  :الصقر  -٤

شبه جران العود قلبه وهو مشتاق ملن حيبهم وأنه يكاد يطري بالصقر الذي أمسكه 
  :اإلسار 

كادبٍ   يـن طَـرم إِلَـيهِم    ٢القَلب
       

   طارــت ــبابة يس ــولِ الص ــن ط مو  
ــو   ــنفَنيِ يهف ــب الكَ نجــلُّ م    ٣يظَ

        
   ــار ــكَه اِإلس ــقرِ أَمس الص ــو   هفَ

وشبه شاعرنا نفسه وهو ينزل بالنساء احلسناوات الاليت أسرهن حببه ؛  بالصـقر    
  :وهو ينزل بالقطا 

ــم كَ لــي ــامى بِالقَط ــامِ القُط   اإِمل
         

      خطَـفي ـةً حـنيلَم نـهم عأَسرو  
    

  ) :الظليم ( ذكر النعام  -٥
شبه إحدى زوجتيه بذكر النعام وهو قد نفر من طرد الناس له وذلك أقـبح مـا   

  :يكون
زبت٤إِذا ا   دطَـرقيـلَ م رعنها الد٥ع  
         

   ـصـ  ٦أَح   ٢راعنيِ أَرســحوالـذ  ١ناىبذُُال
                                                     

 . ٤، ٣مر شرح هذه األبيات ص  ١
٢ بأو: الطَر حزن فَّة تصيب اإلنسانَ لشدةالصحاح مادة طرب .. . سرور خ. 
 .اللسان مادة هفا . يطري  ٣
  ١/٣٩٨اللسان . نزع عنها  ٤
من شرح أيب جعفر بن حبيب لديوان جـران  . يعين الظليم طرده الناس فنفر وهو أمسج ما يكون إذا نفر : املطرد  ٥

  .العود
  ٣/٢٦٩اللسان . الريش عليه  ٦
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  :وجاء ذكره ايضاً يف الصورة التشبيهية اليت شبه فيها جران العود حمبوبته بالبيضة 
ــةً    يضب هــب ــي املُش ــبهها الرائ شي  

        
   ـفناهلَج نها الظَليمدى ع٣غَدا يف الن  

    
  :وجاء أيضاً يف صورة مقاربة هلذه الصورة 

ــا  ــني أَمج ــةٌ ب يضــا  أَو ب د يقَلِّبه
       

  ٤بِـاملَنكبنيِ سـخام الـزِف إِجفيـلُ      
  لّيهــا موــدى فَيخشــى النــقَي   ه اتلَ

        
  ٥قَـرنَ الشـمسِ ترجيـلُ    حتى يوايفَ  

  : ٦جران العود وحديثه عن نفسه/ رابعاً   
ملوضوعات  ا ، ومن  زه  ئ ا ه وغر ه وميول تجلى يف عواطف ت شاعر  ل ا نفس 

ر ح ا د ليت  ليت صورها ا ا نفس  ل ا لك  ت  ، نفسه  ه عن  ث لعود حدي ا ن  ا وهلا جر
ر ا شعره أمجل تصوي ن   .ل

الـذي    لعـود  ا ن  ا ة يف شعر جر يهي شب ت ل ا لصور  ا نتحدث عن  ا  دم وعن
ة مواطن  الث نفسه يف ث م عن  شاعر تكل ل ا ن  ؛ جند أ نفسه  ه عن  ي   :حتدث ف

  .املواقف الصعبة واملؤثرة يف حياته  -١
 .غزلياته وحبه للنساء  -٢
 .لنفسه  امتداحه -٣

  
                                                                                                                                                  

 ٥/٦٢اللسان . الذنب  ١
٢ حسفَّ: الرني ولصوقهماخت٥/٢٠٨اللسان  .ةُ اَأللْي . 
 .اللسان مادة هجنف . اجلايف  ٣
املكان الغليظ فيه صـخور ال يبلـغ أن   : أمجاد وجِماد ، والصمد : اجلَمد من الصمد ، واجلميع : قال األصمعي  ٤

 –فل إذا ذعر أي يسـرع  جي: وإجفيل ... لني ، وهو من السواد : وسخام . صماد : يكون جبالً ؛ ومجع الصمد 
 . ٣٩شرح ابن حبيب لديوان جران العود ص .  -يعين الظليم 

.  ٣٩شرح ابن حبيب لديوان جـران العـود ص   . ارتفاع ، جيعل صدره يليها وبطنه لئال يصيبها مطر : ترجيل  ٥
 .اللسان مادة قتل ... واملقاتل املواضع اليت إذا أصيبت منه قتلته 

 
روحـه، ويف   أَحدمها قولك خرجت نفْس فـالن أَي : نفْس يف كالم العرب جيري على ضربنيال: قال أَبوإِسحق ٦

: معىن جملَة الشيء وحقيقته، تقـول  نفس فالن أَن يفعل كذا وكذا أَي يف روعه، والضرب اآلخر معىن النفْس فيه
اللسان ... كلِّها وحقيقته، واجلمع من كل ذلك أَنفُس ونفُوس اتهاِإلهالك بذ عنفْسه وأَهلك نفسه أَي أَوقَقتل فالنٌ 
 .مادة نفس 
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  :  املواقف الصعبة واملؤثرة يف حياته -١
وصف جران العود موقفاً من مواقفه القاسية مع إحدى زوجتيه وهي قد ضـربته  
بالعصا فخر مغشياً عليه ممتداً على األرض وشبه نفسه يف هذا املنظر بذكر الضـباع  

  .وهو قد سقط ولونه قد اشتدت زرقته حىت قرب إىل البياض 
قالَت تو  صا أَصـلَ أُذنِـهر بِالعصب  

         
   أَصـفَحو ن جِرانأَعفو ع لَقَد كُنت  

  ــه اً كَأَنبــلَح ــذاً مس ــر وقي فَخ  
         

  أَملَـح  ٢ضبعانٌ تقَعـر  ١على الكسرِ  
    

وقد شبه شاعرنا نفسه بذكر الضباع يف موطن آخر وهو حيكي موقفاً من مواقفه 
  :كربت سنه املؤثرة بعد أن 

حتمقَد ج حتكُم  ٣أَصبيتسرِ بيف ك  
  بيـــــــــــــتكُم 

  ٤كَما جمح الضبعانُ بني السـخابِرِ   
  علَيهِمـا  ٦أَخـىن  ٥بِعيننيِ ملحاوينِ  

         
  مرور اللَيايل كـابِراً بعـد كـابِرِ     

    
ـ  د فهو يشبه حاله وهو يف أسفل شقة البيت عاجز ضعيف قد كربت سنه قد أح

 بعان بني أشجار السخرب قد أحدعينيه النظرالنظر بعينيه  بالض.  
  

                                                   
الصحاح ...  يكسر جانباه من عن ميينك ويسارك  أسفل شقَّة البيت اليت تلي األرض من حيثُ: الكسر، بالكسر ١

 مادة كسر 
  .انقلع وسقط  ٢
ـتدرك   . وفتح العني شدة النظر : التجميح  ٢٩ص  ديوان جران العودجاء يف  ٣ ومل أجد ذكر هذا املعىن إال يف اللسان وقـد اس

ـتح   : العزيز ويف حديث عمر ابن عبد: صاحب اللسان على هذا املعىن حيث قال فَطَفق يجمح إِىل الشاهد النظَر أَي يدميه مـع ف
ـاء   زهري واجلوهري وغريمها ذكروه يف حرفأَيب موسى وكأَنه، واهللا أَعلم، سهو، فإِن اَأل هكذا جاء يف كتاب: العني، قال احل

ـان يف   .. . حرف احلاء يف ومل يذكره أَبو موسى: لتفسري وهو مذكور يف موضعه؛ قالاقبل اجليم، وفسروه ذا  ـاء يف اللس وج
ـتمكني   تصـغريمها : ما؛ وقيـل تحميج العينني غُؤوره: وقيل ...فتح العني وحتديد النظر كأَنه مبهوت؛ : التحميج: مادة محج  ل

 ... حمج الرجلُ عينه يستشف النظر إذا صغرها: اجلوهري. النظر
٤ ربخة: السربخوسه واحننت، واحدته ساللسان مادة سخرب ... شجر إذا طال تدلت رؤ  
  .الصحاح مادة ملح  ...هو أملَح العنيِ: إىل البياض قيل الزرقةُ إذا اشتدت حتى تضرب٥ 
 .الصحاح مادة خنا . أفسد عليهما  ٦
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قطـرات النـدى   ويف موطن مؤثر آخر شبه شاعرنا دموعه وقد تذكر من حيب ب
  .سدرة تتساقط من  الاليت

    ةـدرأَفنـانُ س ـنيكَـأَنَّ الع فَبِت  
   

   نطُـفدى اللَيلِ ين نقيطٌ ملَيها س١ع  
ن نفسه بطريقة غري مباشرة ، وشبه نفسه وهو واقع حتت تأثري حـب  وحتدث ع  

  .تلك احلسناء باملريض الذي يئست منه العوائد 
    ـهـى كَأَنتالقَـومِ ح ليـدج هنيت  

         
  يئست منـه العوائـد مـدنف    ٢دوٍ  

    
وم نادى ويف التشبيه باملرض أيضاً شبه نفسه مبن أصيب بالطاعون حىت أسقطه  ي

  :املناديان لسفر احلبيبة 
كَأَنين يوم حـثَّ احلاديـان بِهـا     

       
   ـةاإلوان حوتلـولُ   ٣نم بِالطـاعون  

بالصقر املأسور وهو يهفو للهروب من الشاعر قلبه املشتاق إىل من حيب وقد شبه   
  :أسره 

يكاد القَلب مـن طَـربٍ إِلَـيهِم     
       

ــ   ــن طــولِ الص موطارســتي ةباب  
ــو    ــنفَنيِ يهف ــب الكَ نجــلُّ م   يظَ

        
  ــار ــكَه اِإلس ــقرِ أَمس الص ــو   هفَ

  : وهذا البيت يذكرنا بقول انون  
كَأَنَّ القَلـب لَيلَـةَ قيـلَ يغـدى         

    
    ــراحأَو ي ــةرِيبِلَيلــى العام  

ــت     فَبات كــر ــا ش ــاةٌ عزه   قَط
        

ــاح تج   ــق اجلَن لــد ع ــه وقَ باذ  
  لَهــا فَرخــان قَــد ترِكــا بِقَفــرٍ   

        
    ــاح ــفِّقُه الرِي صما تــه شعو  

ــا    بــريحِ ه ــوب ال ــمعا هب إِذا س  
        

    واحــر ــأيت ال ــا ت ــاال أُمن   وق
ــلفَال   ــي   بِاللي جرــا ت ــت م   نالَ

        
     ـراحبحِ كـانَ لَهـا بال يف الصو  

 موضع آخر شبه نفسه وقد أتى على السبعني سنة وقد حتىن جسمه باحننـاء  ويف  
  :  ٤القوس املصنوع من شجر النبع

                                                   
 . ٦٣مر شرحه ص  ١
  .اللسان مادة دوا . مريض  ٢
   ٣٥ص  ديوان جران العود. اإلوانة يف مياه بين عقيل بنجد  ٣
 . ٢٠٧كنها وردت يف محاسة البحتري ص ـه ول١٤٢١األبيات الثالثة مل ترد يف ديوانه برواية أيب سعيد السكري ، دار الكتب املصرية الطبعة الثالثة  ٤
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  ملا أتيت على السـبعني قلـت لـه   
         

  يا ابن املسحجِ هل تلوي من الكـربِ   
       ـهأعظم ـى وأروى حلـمشيخ حتن

       
  العوجـاء يف الـوترِ   ١حتني النبعـة   

ـ  ٢تـه كأن ملَّ   الشعإذا طلعـت   ٣اَءر  
        

  من آخر الليـل تتلـو دارة العمـرِ     
  :غزلياته وحبه للنساء  -٢  

  : ٤شبه نفسه وهو متجه للقاء حمبوباته ليالً بالكسري األحنف وذلك يف قوله
 ــه بِعنتــذي ي ــنمريِي الَّ ــأَنَّ ال   كَ

         
  ٦ظالع الرِجلِ أَحنـف  ٥بِدارة رمحِ  

ما أن يكون املقصود أنه بسبب تعلقه ن كأنه كسري أو أنه من فرحه واستمتاعه فإ  
  .ميشي ويغمز كالكسري 

  
ويف موطن آخر حتدث عن نفسه وعن تلك املشاعر اليت مألت قلبه وهو يف لقائه 

  : ٧مبحبوباته فقال
ــا ــوب كَأَنه ــوداً والقُل ــا قُع   فَبِتن

         
ـ    مم اَألشراك عرقَطاً ش فـوخا ت  

  علَينا الندى طَوراً وطَـوار يرشـنا    
         

    رِ اللَيـلِ أَوطَـفن آخرى مذاذٌ سر  
ــةٌ      ــا لَطيم ــا بيتتن ــا كَأَن   وبِتن

        
   ةُ الريحِ قَرقَـفوارأَو خ سكامل نم  

   ــه ــاً كَأَن ــذّاً رخيم ــا لَ   ينازِعنن
         

  حـداهن صـيف   عوائر من قَطـرٍ   
    ـبراه عـمساحلَواشي لَو ت قيقر  

         
     ـفرجظَـلَّ ي ثلَـهطنانَ قَوالً مبِب  

    ـهفضقلَ يـويل بِننَّ البديثٌ لَو اح  
         

  رخضاقلُ وما البن ضاهالع  فـناملُص َ  
    هطيعسـتـن يمنيا ليف الد اخلُلدوه  

         
    فـذعم ةـبابأَصحابِ الصقَتلٌ لو  

  : ١ووصف حبه حملبوبته بأنه قتل  
                                                   

١ عبالن :ذُ منه القسيختت ا السهام: الواحدة.شجرذُ من أغصاختةٌ، وتعبالصحاح مادة نبع . ن. 
 .الصحاح مادة ملم . الشعر جياوز شحمة األذن، واجلمع لمم ولمام: اللمةُ بالكسر ٢
 عر الصحاح مادة ش. كثرية الشعر  ٣
 . ١٩ص  ديوان جران العود ٤
ماء هلم رواء ببطن السرة وهي اىل جنب بتيل، وبتيل  وبثيلة". وادي بثيلة"لعمزو بن ربيعة بن عبد اهللا ورمح أبرق أبيض حيل به : دارة رمح ٥

  ) املوسوعة الشعرية ( جلبال األمكنة واملياه وا. ودمخ جبل لبين عمرو بن كالب فيه اوشال كثرية  جبل امحر ينادح دخماً من ورائه
٦ فرجليه على األخرى: احلَن اميقْبِلَ إحدى إيف الرِجل، وهو أن ت والرجل. االعوجاج  ـفنوقـال ابـن   . أَح

 الصحاح مادة حنف . خنصرها هو الذي ميشي على ظهر قَدمه من شقِّها الذي يلي: األعرايب
 . ٤٣مر احلديث حول هذه األبيات ص  ٧
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ــا   ــتميت إِذا التقَين ــا نس   كالن
         

  وأَبــدى احلُــب خافيــةَ الضــمريِ  
ــا    ــا ونحيـ ــتلُين وأَقتلُهـ   فَتقـ

        
ــورِ   ــوت بِالنش مــا ي ــطُ م خلنو  

    ــيس ــا رسـ ــا يموتنـ   ولَكنـ
        

ــدورِ     يف الص ةــاملَود ــن بِ   تمكَّ
  :امتداحه لنفسه  -٣  

جران العود فيه زهو بنفسه ، وإعجاب بطريقته يف أسر قلوب النساء ، وهذا ظاهر 
على لسان إحـدى حمبوباتـه    اًوهو عندما يريد أن يذكر ذلك جيعله أحيان.يف شعره

  : ٢كقوله
  

  وقالَت لَنا والعيس صعر من البـرى 
         

    فقـذت ـملِ الصأَخفافُها بِاجلَندو  
  وهـن جنــوح مصــغيات كَأَنمــا   

         
     لَّـفع ـةـذبِ اَألزِمن جم نراهب  

  حمدت لَنا حتـى تمنـاك بعضـنا      
        

    فعـرفَت مـدح عروكي ؤمرا أَنتو  
   مـرقٍ وال يف كُلِّ شالع فيعغـرِبٍ ر  

         
   ــف ــد املُتلَقَّ ــك ذاك اآلبِ   وقَولُ

ــةٌ    يف ــر ــا عج ــك إِذا ال قَيتن   وفي
         

     فجـرعتـن يم سـتيعما نراراً وم  
  تميلُ بِك الـدنيا ويغلبـك اهلَـوى     

         
     ـفقَصقـا املُتالن ارـوكَما مالَ خ  

  حويتـه ونلقى كَأَنـا مغـنم قَـد      
         

   سـرِفتطاِء وزلِ العن جع رغَبتو  
    

مل يفت جران العود أن يصف كيف كان يسرع للقاء حبيبات قلبه ويف موطن آخر 
الاليت استحق حبهن ملا كان به من صفات ؛ إذ يشبه إملامه ن بإملام القطامي بالقطا وأنه 

  : ٣أسرع منه حني خيطف صيدته فيقول
ملـ  بِـا  ٥يُ كَإِملامِ القُطـام ٤ي   القَط

         
     خطَـفي ـةً حـنيلَم نهم عأَسرو  

    
                                                                                                                                                  

 . ٤٧مر احلديث حول هذه األبيات ص  ١
  .٤٢مر احلديث حول هذه األبيات ص  ٢
 . ٢٤ص.  ديوان جران العود ٣
 .اللسان مادة ملم . ينزل  ٤
٥ يقْر، ويفتح: القُطامالص .يوقُطام يقر قَطام وقَطامقيس يفتحون وسائرالعرب يضمون وقـد غلـب   : وص ،ملَح

 .اللسان مادة قطم  .ذ من القَطم وهو املشتهي اللحم وغريهعليه امساً، وهو مأْخو
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  از باختصارحول ا 
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  :ااز يف اللغة العربية 
. ...خلَّفْتـه وقطعتـه  : وأَجزته. سلكته وسرت فيه: جزت املوضع أجوزه جوازاً 

هتزأي ج ،مبعىن هتزجاوالشيَء إىل غريه وت تزو...وجاوزوجت  فَّـفيف صالته، أي خ .
مجازاً إىل حاجته، أي  جعلَ فالنٌ ذلك األمر: وقوهلم. وتجوز يف كالمه، أي تكلَّم بااز

   ١...طريقاً ومسلكاً
  .، ومعىن ااز طريق القول ومأخذه ، وجزت تعديت  فااز مصدر جزت جمازاً

  :٢بالغينيااز يف اصطالح بعض كبار ال
من أوائل من حتدث عن احلقيقة وااز اجلاحظ؛ وهـو عنـده مقابـل    
للحقيقة ؛ فاحلقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له أصالً ، كما أن ااز عنده 

ه ل" هو  عالقة مع قرينة مانعـة مـن إرادة   استعمال اللفظ يف غري ما وضع ل
    ٣"املعىن احلقيقي 

ومن معاصري اجلاحظ الذين عرضوا ملوضوع ااز وكان هلـم رؤيـة   
الذي اهتم بالرد على من أنكروا ) هـ٢٧٦( ٤خاصة له بن قتيبة الدينوري

  .ااز 

                                                   
  .الصحاح مادة جوز ١

دار النهضـة  . الدكتور عبدالعزيز عتيـق  .  علم البيانأخذت الترتيب التارخيي آلراء البالغيني يف ااز من كتاب  ٢
 .ورجوع إىل املصادر األصلية  بتصرف هـ١٣٥ص . هـ ١٤٠٥بريوت . العربية 

  هـ١٣٦،١٣٥ص . هـ ١٤٠٥بريوت . دار النهضة العربية . الدكتور عبدالعزيز عتيق .  البيانعلم  ٣
 أعـالم  من ويعد املعرفة، موسوعي ولغوي، وناقد وأديب وفقيه عامل. الدينورِي قتيبة بن مسلم بن عبداهللا أبوحممد ٤

 الثقافـات  وصراع العباسية، الدولة قوة اصرع بغداد، إىل انتقل مث ،هـ٢١٣سنة بالكوفة ولد. للهجرة الثالث القرن
 عهـد  ويف. بالـدينوري  لقب مث ومن الدينور، ملدينة قاضيا اختري العربية، وغري العربية واألجناس والفارسية العربية
 السـنة  إلعالء وسخره قلمه وشهر بغداد، إىل قتيبة ابن عاد املعتزلة، فكر هيمنة أزال الذي العباسي، املتوكل اخلليفة
تويف  متعددة، مؤلفاته.املعتزلة عند اجلاحظ مبنزلة السنة أهل يف إنه: يقال أن استحق وبذلك خصومها، حجج وتفنيد
 العربيـة  املوسـوعة و ٥٥-٤٩تقدمة األستاذ أمحد حممد شاكر لكتاب الشعر والشعراء ص  عن نقال  هـ٢٧٦سنة 
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 ١٢٤

ا باطالً ، ألنـا  لو كان ااز كذباً لكان أكثر كالمن: "ويف ذلك يقول 
نبت البقل ، وطالت الشجرة ، وأينعت الثمـرة ، وأقـام اجلبـل    : نقول 

  ١..."ورخص السعر 
احلقيقة هي :" فعرف احلقيقة وااز بقوله ) هـ٣٩٦( ٢أما أبو احلسني أمحد بن فارس

 وقد يكون... الكالم املوضوع موضعه الذي ليس باستعارة وال متثيل وال تقدمي وال تأخري 
: غريه وجيوز جوازه لقربه منه إال أن فيه تشبيه واستعارة وكف ما ليس يف األول كقولك 

    ٣"عطاؤه كثري واف: وقد جاز جماز قوله . عطاء فالن مزن واكف ، فهذا تشبيه 
  

ااز أبلغ من احلقيقة يف كثري من الكالم ، ) : "هـ٤٥٦( ٤ويقول ابن رشيق القريواين
وب واألمساع ، وما عدا احلقائق من مجيع األلفاظ مث مل يكن حماالً وأحسن موقعاً يف القل

حمضاً فهو جماز ، الحتماله وجوه التأويل ، فصار التشبيه واالستعارة وغريمها من حماسن 
الكالم داخلة حتت ااز ، إال أم خصوا بااز ، باباً بعينه ، وذلك أن يسمى الشـيء  

  :ب ، كما قال جرير بن عطية باسم ما قاربه أو كان منه بسب
  رعينــاه وإن كــانوا غضــاباً      إذا سقط السـماء بـأرض قـوم   

  

                                                   

إبراھیم شمس الدین،دار الكتب العلمیة  البن قتیبة الدینوري،تحقیق.تأویل مشكل القرآن ١
 . ٨٥ص .٣١/٠٥/٢٠٠٧،

د ٢ ن أحم ارس ب ن ف اء ب ي زكری رازي، القزوین و ال ة أئمة من:  الحسین أب رأ. دبواأل اللغ ھ ق دیع علی ذ الب  انيالھم
م ھمذان، في مدة وأقام قزوین، من أصلھ. البیان أعیان من وغیرھما عباد ابن والصاحب ل ث ى انتق ري إل وفي ال  فت

 ) . ١٩٣/  ١األعالم ( . نسبتھ وإلیھا ،ھـ٣٩٥سنة  فیھا

 ١٤٩،١٥٠هـ ص ١٤١٨العلمية ط األوىل الكتبمنشورات دار.بن فارس تعليق أمحد حسني بسبح ال.الصاحيب  ٣
 )بـاملغرب ( املسـيلة  يف ولد. دزاأل موايل من أبوه كان. باحث د،اقن أديب،: علي أبو القريواين، رشيق بن ناحلس ٤

 ملكهـا،  ومـدح  ٤٠٦ سـنة  القريواون إىل فرحل الشعر، وقال األدب إىل مال مث الصياغة، وتعلم هـ٣٩٠سنة 
سـنة   تـويف  أن إىل مـدا،  إحدى Mazzara))((مبازر وأقام صقلية، جزيرة إىل فانتقل فتنة وحدثت. فيها واشتهر
  ) ٢/١٩١األعالم (  ونقده الشعر صناعة يف العمدة كتبه من. هـ٤٦٣

 



 ١٢٥

أراد املطر لقربه من السماء ، وجيوز أن يكون أن تريد بالسماء السحاب ، ألن كل ما 
رعيناه واملطر ال يرعى ، : سقط يريد سقوط املطر الذي فيه ، وقال: أظلك مساء ، وقال
   ١"لذي يكون عنه فهذا كله جماز ولكنه أراد النبت ا

  
كل كلمة أريد ا غري ما وضعت لـه يف  : " ) هـ ٤٧١(  ٢وقال اإلمام عبدالقاهر

  ٣"وضع واضعها ، ملالحظة بني الثاين واألول ، فهي جماز 
احلقيقة : " فقد عرض للحقيقة وااز وعرفهما بقوله ) هـ  ٦٢٦(  ٤أما السكاكي

لة فيما وضعت له ، وااز هو الكلمة املستعملة يف غري مـا  اللغوية هي الكلمة املستعم
وضعت له بالتحقيق استعماالً يف الغري بالنسبة إىل نوع حقيقتها مع قرينة مانعة من إرادة 

   ٥"معناها يف ذلك النوع 
  

وأما ااز فهو ما : " ااز يف كتابه املثل السائر فقال ) هـ ٦٣٧( وذكر ابن األثري 
غري املوضوع له يف أصل اللغة ، وهو مأخوذ من جاز من هذا املوضع إىل هـذا  أريد به 

   ٦"املوضع إذا ختطاه إليه 
   

  :أقسام ااز 
  .لغوي ، وعقلي : تقسيمه إىل  من أشهر تقسيمات ااز

  .جماز مرسل ، واستعارة : واللغوي نوعان 
  . تصرحيية ، ومكنية :  نوعان) املشبه به ( و) املشبه ( واالستعارة حبسب طرفيها 
                                                   

دار . القريواين ، قدم له وشرحه وفهرسه الدكتور صالح اهلواري واألسـتاذة هـدى عـودة     العمدة البن رشيق ١
  . ١/٤٢٢.  هـ ١٤١٦ومكتبة اهلالل ط األوىل 

 .٢٥تقدم التعريف به ص  ٢

  ٣٥١أسرار البالغة  ٣
 بالعربيـة  عـامل : الـدين  سـراج  يعقوب، أبو احلنفي اخلوارزمي السكاكي علي بن حممد بن بكر أيب بن يوسف ٤

  )٨/٢٢٢األعالم " (  العلوم مفتاح"  كتبه من. خبوارزم هـ٦٢٦سنة  ووفاته هـ٥٥٥سنة  مولده. واألدب
 

 ١٤٩تلخيص املفتاح ، القزويين ، ص  ٥
 بريوت، - العصرية املكتبة ، املوصلي األثري بن نصراهللا الدين ضياء الفتح يبألوالشاعر الكاتب أدب يفسائر املثل ال ٦

 ١/٧٤  عبداحلميد الدين حميي حممد:  حتقيق١٩٩٥



 ١٢٦

  
الذي وضع هلا يف ) املعجمي ( هو نقل الكلمة من معناها احلقيقي : " فااز اللغوي

األصل ، إىل معىن جديد، لوجود عالقة بني املعىن األول واملعىن الثاين ، ووجود قرينة متنع 
  . ١"املعىن األول ، وتدل على املعىن الثاين

: ز الذي يكون يف اإلسناد أو التركيب ، ويسمى كـذلك  هو اا:   وااز العقلي
ااز اإلسنادي ، وااز احلكمي ، وااز املركب ، ويف هذا النوع تكـون األلفـاط   
مستعملة يف معناها احلقيقي األصلي ، ويكون ااز عن طريق إسناد كلمة إىل أخـرى ،  

  .قة ، فنتوجه إىل ااز العقلي حبيث يقضي العقل باستحالة هذا اإلسناد على وجه احلقي
هو إسناد الفعل أو ما يف معناه إىل فاعل غـري  : " يف اإليضاح بقوله ٢عرفه القزويين

    ٣"فاعله احلقيقي لعالقة بينهما 
  "جماز لغوي مفرد عالقته غري املشاة " هو : وااز املرسل

ألن من شأا أن تصدر  ،) النعمة ( إذا استعملت يف معىن ) اليد ( وذلك مثل لفظة 
عن اجلارحة ومنها تصل إىل املقصود ا ، وقد مساه البالغيون جمازاً مرسالً إلرساله عن 

  ٤.التقييد بعالقة املشاة 
  

يف اللغة من العارية ، وهي ما يتداوله الناس بينهم ، أو هي نقل الشيء :  واالستعارة
  ٥.يعريه إياه  طلب منه أن: من شخص إىل آخر ، واستعار الشيء 

                                                   
ص . م ٢٠٠٨ط األوىل . دار الكتـاب اجلديـد   . د عيسـى بـا طـاهر    . البالغة العربية مقدمات وتطبيقات  ١

٢٥٠،٢٤٩. 

 أيب أحفـاد  من.دمشق خبطيب املعروف الشافعي، القزويين الدين جالل املعايل، أبو عمر، بن الرمحن عبد بن حممد ٢
 ناحيـة  يف القضـاء  ويل.باملوصـل  هـ٦٦٦سنة  ومولده قزوين، من أصله. الفقهاء أدباء من قاض،: العجلي دلف

 دمشـق  إىل الناصـر  امللك سلطانال ونفاه) ٧٢٧ سنة( مبصر القضاة فقضاء هـ ٧٢٤ سنة دمشق قضاء مث بالروم،
 والبيان، املعاين يف) ط - املفتاح تلخيص( كتبه منهـ ٧٣٩سنة  تويف أن إىل فاستمر ا، القضاء واله مث ٧٣٨ سنة

 بالعربيـة  أديبـا  العبارة، حلو وكان). االرجاين شعر من املرجاين السور( و التلخيص، شرح يف) ط - االيضاح( و
  ) .٦/١٩٢األعالم (  الفضائل كثري ا،مسح والتركيةوالفارسية،

  .٩٨ص . اإليضاح  ٣

 .١٥٧علم البيان ، ص  ٤
 .مادة عور . اللسان  ٥



 ١٢٧

ولعلنا نلحظ من ذلك صلة بني املعىن اللغـوي أو احلقيقـي لالسـتعارة ومعناهـا     
  .االصطالحي 

  
  : فاالستعارة يف اصطالح البالغيني

نقل اللفظ من معناه الذي عرف به ووضع له إىل معىن آخر مل يعرف به من قبـل ،  
زي ، ووجود قرينة متنع من إيراد املعىن لوجود عالقة تشبيه بني املعىن احلقيقي واملعىن اا

  .احلقيقي، وتوجب املعىن اازي 
  

تسمية الشيء " ؛ فاالستعارة عنده  ١ومن أوائل من التفت إليها وحتدث عنها اجلاحظ
  : ٢حيث قال معلقاً على قول الشاعر" باسم غريه إذا قام مقامه 

ــادار ــد ي ــا بِغي ق ــاره   اله
   

  حماهــــا كأمنـــا بقلــــمٍ   
ــا عأَ   ــرانُخر ــ م ــام ــر    ن بناه ــام وك ــى مغناه ــاها عل   مس

ــتفوطَ ــحابةٌ ق ــاها س   تغش
  

  ــى ع ــي عل ــتبك ــاراص   ها عيناه
جعل املطر بكاء من السحاب على طريـق  : "...فقد علق على البيت الثالث بقوله   

   ٣..."االستعارة ، وتسمية الشيء باسم غريه إذا قام مقامه
  
  

) البديع ( فتحدث عن االستعارة وعدها أول باب كتابه ) هـ ٢٩٦(  ٤أما ابن املعتز
وإِنه في أُم الْكتابِ لَـدينا لَعلـي   {:وأورد هلا أمثلة من الكالم البديع من حنو قوله تعاىل 

يمك{ :وقوله تعاىل ١}حةمحالر نالذُّلِّ م احنا جملَه ضفاخ٢}و.  

                                                   
  .١٦٨علم البيان ، ص  ١
 .مل أقف على قائلها  ٢

. البيان والتبيني،أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ ، حتقيق وشرح عبدالسالم هارون ، مكتبة الرياض احلديثة  ٣
١/١٥٢. 
 يـوم  خليفـة  املبدع، الشاعر: العباس أبو العباسي، الرشيد ابن املعتصم ابن املتوكل بن باهللا املعتز حممد بن اهللا عبد ٤

 كتبـا،  وصـنف .عنـهم  ويأخذ األعراب فصحاء يقصد فكان ،باألدب وأولع هـ٢٤٧سنة  بغداد، يف ولد. وليلة
 القـواد  واستصـغره  العباسـي،  املقتدر إىل أيامه يف اخلالفة آلت: الناس يسعد حيثمن  النكبة وجاءته ، البديعمنها



 ١٢٨

وإمنا هو استعارة الكلمة لشيء مل يعرف ا من شيء :"م بقوله وعلق على هذا الكال
  ٣..."قد عرف ا مثل أم الكتاب ، ومثل جناح الذل 

  
النثر ( يف كتابه  ٤وعقد قدامة بن جعفر باباً لالستعارة بني فيهـا  ) نقد 

وأمـا  :"احلاجة لالستعارة يف كالم العرب ومفهومها عندهم ؛ حيث يقول 
احتيج إليها يف كالم العرب ألن ألفاظهم أكثر من معانيهم ، االستعارة فإمنا 

وليس هذا يف لسان غري لسام ، فهم يعربون عن املعىن الواحـد بعبـارات   
كثرية رمبا كانت مفردة له ، ورمبا كانت مشتركة بينه وبني غريه ، ورمبـا  

  ٥..." استعاروا بعض ذلك بعض ذلك يف موضع بعض على التوسع وااز
  

فأما االستعارة فهي أحد أعمدة الكالم ، وعليها :"بقوله  ٦فها القاضي اجلرجاينوعر
   ٧"املعول يف التوسع والتصرف ، وا يتوصل إىل تزيني اللفظ ، وحتسني النظم والنثر 

  
اعلم أن االستعارة يف اجلملة أن يكون للَّفظ أصلٌ :"  وعرفها اإلمام عبدالقاهر بقوله 

على أنه اختص به حني وضـع، مث يسـتعمله    روف تدلُّ الشواهديف الوضع اللغوي مع
                                                                                                                                                  

 عليـه  ووثـب  وليلـة،  يوما فأقام باخلالفة، وبايعوه"  باهللا املرتضي"  فلقبوه الترمجة، صاحب على وأقبلوا فخلعوه،
  .فيه كثرية مراث وللشعراء. هت٢٩٦فقتله سنة  املقتدر، وعاد. فخلعوه املقتدر غلمان

 

 . )٤( سورة الزخرف ١

 . )٢٤( اإلسراء سورة  ٢
 . ٢ص .  البديع البن املعتز ٣

 املنطـق  علـم  يف املتقـدمني  الفصحاء البلغاء من كاتب،: الفرج أبو البغدادي، زياد بن قدامة بن جعفر بن قدامة ٤
 منها كتب، له. البالغة يف املثل به يضرب. هـ٣٣٧سنة ببغداد وتويف العباسي، باهللا املكتفي أيام يف كان. والفلسفة

  ) .٥/١٩١األعالم ( قد النثر ن
 

 .٦٤ص . لقدامة بن جعفر  النثر نقد ٥
. حسن شعر له الرحالت، كثري. باألدب العلماء من قاض: احلسن أبو اجلرجاين، احلسن بن العزيز عبد بن علي ٦

 ،السبعني دون وهو ،هـ٣٩٢سنة  بنيسابور وتويف. القضاة فقضاء الري، قضاء مث قضاءها، وويل جبرجان ولد
  ) .٤/٣٠٠األعالم (  وخصومه املتنيب بني الوساطة"  كتبه من.جرجان إىل تابوته فحمل

 

،عناية أمحد عارف الزين  القاضي اجلرجاينب أليب احلسن علي بن عبدالعزيز الشهري.الوساطة بني املتنيب وخصومه  ٧
 .٣١٩مطبعة العرفان ، صيدا ، ص 



 ١٢٩

الشاعر أو غري الشاعر يف غري ذلك األصل،وينقله إليه نقالً غـري الزمٍ، فيكـون هنـاك    
  .١"كالعارِية

االستعارة أن تذكر أحد طريف التشبيه وتريد به الطرف اآلخـر  : " وعرفها السكاكي بقوله 
  ٢"جنس املشبه به داالً على ذلك بإثباتك للمشبه ما خيص املشبه به  مدعياً دخول املشبه يف

  : ٣ويتبني لنا بعد هذه اجلولة يف ما قاله بعض علماء البالغة الكبار األمور التالية
 .االستعارة ضرب من ااز اللغوي عالقته املشاة دائماً  -١
 .وهي يف حقيقتها تشبيه حذف أحد طرفيه  -٢
استعمال اسم املشبه به يف املشبه ، فيسمى املشبه به مستعاراً تطلق االستعارة على  -٣

 .منه ، واملشبه مستعاراً له ، واللفظ مستعاراً 
  .قرينة االستعارة اليت متنع من إرادة املعىن احلقيقي قد تكون لفظية أو حالية  -٤

  .تصرحيية ، ومكنية : نوعان ) املشبه به ( و) املشبه ( واالستعارة حبسب طرفيها 
  .تشبيه حذف املشبه فيه وصرح باملشبه به : فالتصرحيية

ودل على املشبه بشيء من صـفاته  .تشبيه حذف املشبه به وذُكر املشبه :  واملكنية
  .  ولوازمه 

  
عندما نتأمل يف شعر جران العود النمريي ؛ جنده مليئاً بالصور البيانية اجلميلة ؛ غري أن 

ازية يف شعره ليست بكثرة الصور التشبيهية ؛ ولكنها مع قلتها صور تسـتحق  الصور ا
  .الوقوف
  

وقد وردت هذه الصور يف املوضوعات نفسها اليت جاءت يف الصور التشبيهية مـع  
  :اختالف يسري، وحظيت املرأة بأكثرها 

  املرأة 

                                                   
 . ٣٠أسرار البالغة ، ص  ١

 .٢٢٦، ص اإليضاح  ٢
 .، بتصرف  ١٧٧علم البيان ، ص  ٣



 ١٣٠

 الطلل 
 الطري 
 جران العود وحديثه عن نفسه. 
 مظاهر الطبيعة واحلياة. 
 

  :املرأة / أوالً 
فقد حظيت املرأة بأكثر الصور ! نساء عبثاً مل يأت وصف جران العود بأنه كان تبع

  .البيانية يف شعره 
وكما بني الباحث سابقاً أن ذكر املرأة يف شعره من جانبني ؛ جانب الذم وجانـب  

  .املدح 
  
  

ناوهلا بشيء من فأما جانب الذم فقد جاءت فيه صور جمازية غاية يف الطرافة ، سأت
  :التحليل 

  : ١يقول جران العود
ــةٌ  الأَال ــرأً نوفَليـ ــرنَ امـ   على الرأسِ بعـدي أَو ترائـب وضـح       يغـ

   ـههانَ كَأَنسـقى الـدي مال فاحو      ــح ــك أَبطَ ــا لعيني ــاوِد يزهاه   أَس
   ـةقيصلِّقَـت يف عيـلٍ عخ أَذنابو  

         
      حطَـوتهـا يحتـن ترى قُرطَهـا م٢ت  

    
عندما نقرأ هذه األبيات يف ذم زوجته يتبني لنا أن جران العود وظف ااز لينال منها 

فهاهو يسند اخلداع إىل النوفلية وهي طريقة زوجته يف مشاط شعرها وتسرحيه ، !ويقبحها 
جتذب ولكنـها تفعـل    فهو يريد أن خيلي زوجته من كل حسن ؛ فهي ال متتلك صفات
  .طرائق ختدع وهاهي جتعل نوفليتها فوق شعرها لتخدع الرجال 

                                                   
 . ١الديوان ص  ١
 . ٣١،٣٠حها ص رمر ش ٢



 ١٣١

هنا صورة جمازية طريفة إذ أسند اخلداع إىل النوفلية بعالقة السببية ، فالنوفلية 
  .سبب االخنداع 

  
فهو جماز عقلي حيث أسند اخلداع والتغرير إىل النوفلية ، والنوفلية ماهي إال امتشاط 

  .لك إرادة اخلداع والتغرير ؛ ولكنه سبب تتخذه زوجته لتخدع به جامد ال مي
فالشـعر  . لقد استفاد شاعرنا من ااز العقلي واختار الكلمة املناسبة إلجرائه فيها 

  .مجال املرأة وهو الصفة اليت تفنت الرجال فيها 
ولكن زوجته ال متتلك ذلك الشعر الفاتن فذهبت لتمشطه وتصله بشعر مستعار 

  .لتخدع به الرجال ) نوفلية  (
، وال ١"وااز العقلي شأنه شأن ااز بعامة، حييي التعبري ، ومينحه طاقة مؤثرة"

وال شك أن إسناد اخلداع هنا للنوفلية أوصل املعىن ، ونقل مشاعر الشاعر النفسية 
  .وإحساسه جتاه زوجته اليت آذته وأقلقته 

  
هو إسناد اخلداع والتغرير للترائب وهناك جماز عقلي آخر يف البيت نفسه ، و

  .الوضح ،وهي الصدور البيضاء 
فما كل امـرأة   ٢)ماكل بيضاء شحمة ( وكأنه يومئ للمثل العريب املشهور 

  .صدرها أبيض اللون تستحق أن مييل هلا الرجل ويعشقها 

                                                   
 .١٥٥ص . مثال ونقد .الصورة الفنية يف الشعر العريب  ١
وحديثه، أنه كانت هند بنت عوف بن عامر بن نزار بن جبيلة حتت ذهل  ما كل بيضاء شحمة وال كل سوداء مترة ٢

مالك بن بكـر   فلما هلك. بن مالك فكان عامر وشيبان مع أمهما يف بين ضبةعكابة، فولدت له ذهل  ابن ثعلبة بن
أتواه، فوثب عامر بن ذهل فجعل خينقـه،   انصرفا إىل قومهما، وكان  هلما مال عند عمهما قيس بن ثعلبة فوجداه قد

وال كـل سـوداء   ما كل بيضاء شحمة : مث قال. فذهب قوله مثالً يا ابن أخي، دعين فإن الشيخ متأوه،: فقال قيس
أبو  -جممع األمثال  .يضرب يف موضع التهمة. فذهب قوله مثالً. أباه خلقاً، فلم يشبه خلقاً يعين أنه، وإن أشبه. مترة

 لميـداين جممع األمثـال  ل  و ٢/٢٨١ حممد حمىي الدين عبد احلميد: حتقيق  بريوت –املعرفة  دار الفضل النيسابوري
  . ريلزخمشلاملستقصى من أمثال العرب 



 ١٣٢

وشاعرنا عندما جيري هذا ااز العقلي وحييي يف نفوسنا هذا املثل العريب الذي 
رب يف موضع التهمة ، كأنه يريد أن يوقظ وحيذر لئال يقع االغترار ذا الصنف يض

  .ويتهم زوجته بأا غرته وخدعته . من النساء 
مث يثلث مبجاز عقلي آخر يف ذم زوجته والتحذير منها ومن شبيهاا ، فيسند 

ب ، حيث إن هذا الشعر عند العرب مغرٍ وجاذ. اخلديعة والتغرير لشعرها الفاحم 
  : ١وقد تغىن به الشعراء فهذا امرئ القيس يقول

  ٢أَثيــث كَقنــوِ النخلَــة املُتعثكــلِ  وفَرعٍ يزين املَنت أَسـود فـاحمٍ  
  ٣تضلُّ العقـاص يف مثَنـى ومرسـلِ   غَدائرها مستشـزِرات إِىل العـال         

  : ٤قول دوقلة املنبجييو
ــز يوتــر ســا إِذا ح ــد    ين فَوديه ــاحم جع ــدائرِ ف ــايف الغ   ض

  

  
  

  :وأما جانب مدح املرأة والثناء عليها 
فقد جاءت صور جمازية مجيلة يف شعر جران العود ، فمن ذلك قوله واصـفا  

  : ٥حديث حبيباته
ـ  اَحديثٌ لَـو  قـلَ ي١ىولَنَّ الب  ـهفضبِن  

         
  ٣املُصنف ٢ةُعضاال خضرنما البقلُ وا  

فــن                                                      املُصــــــــــ
  . ٣١،٣٠، دار الجیل ، بیروت ، ص  شرح القصائد العشر لإلمام اخلطيب أيب زكريا حيىي بن علي التربيزي ١
الـذي  : املتعثكـل  ،  رد من مترهج العذق اجلاف الذي:  القنو ،  كثيف:  أثيث ،  الظهر:  املنت ، الشعر:  الفرع ٢

  . يربز منه أشياء كأنها تتحرك يف اهلواء

وقد ضربوا هـذه الكلمـة مـثالً     ائر الذوائب واحدا غديرة ، ومستشزرات مرفوعات وأصل الشزر الفتلالغد ٣
 ) ٣١شرح القصائد العشر ص (  لأللفاظ غري الفصيحة ملافيها من تنافر احلروف 

 ت نسـبتها شاعر مغمور، تنسب إليه القصيدة املشهورة باليتيمة، ووقع.املعروف بدوقلة احلسني بن حممد املنبجي، ٤
انتحاهلا مث غلب عليهـا اثنـان    إليه يف فهرست ابن خري األندلسي وهي القصيدة اليت حلف أربعون من الشعراء على

املصادر إىل ذي الرمة، وشذ اآللوسي يف بلوغ األرب فجعلها  مها أبو الشيص والعكوك العباسيان، وتنسب يف بعض
، وخالصة القـول أن القصـيدة كانـت    )١٧٤-١٤(ة اهلالل جرجي زيدان يف جمل من الشعر اجلاهلي، وتابعه= 

 هـ291 القرن الثالث اهلجري عند علماء الشعر، وأول من ذهب أا لدوقلة هو ثعلب املتوىف سنة معروفة منذ
 ) http://www.adab.com/index.phpاملوسوعة العاملية للشعر العريب ( 

  

 . ٢١الديوان ص  ٥



 ١٣٣

فقد شبه حديثهن باملطر وحذف املشبه به وأبقى الزماً من لوازمه وهو النفض 
جتعل السامع هلذا الوصف يتمىن لو استمتع ـذا  . يف استعارة مكنية مجيلة جداً 

  .احلديث العذب الذي ينمي البقل وجيعل العضاة خيضر 
  :٤ويصف حمبوبته يف قصيدته الالمية 

  ريقَتهـا   ٥من السلِّ والبِرسـامِ تشفي 
        

  ٦سقم لمـن أَسـقَمت داٌء عقابيـلُ     
  أَينما مالَ الضجيع بِها  ٧تشفي الصدى  

        
  بعد الكَـرى ريقَـةٌ منـها وتقبيـلُ      

  يصبو إِلَيها ولَو كانوا علـى عجـلٍ    
         

  بِالشعبِ من مكَّةَ الشـيب املَثاكيـلُ    
      نِـفارِهـا دون زفَم سيب القُلوبت

       
ــولُ     ــاه ومقت ــر دني آخ ــد عتي  

    
سابقاً ليقبح ليزين صورة حمبوبته كما وظفه  العقلي لقد وظف جران العود ااز

  . أسند الفعل إىل السبب فقد .صورة زوجته 
  :ويف قوله 

  تشفي الصدى أَينما مالَ الضجيع بِها 
        

  بعد الكَـرى ريقَـةٌ منـها وتقبيـلُ      
  .جند جمازاً عقلياً آخر إذ أسند الفعل تشفي للسبب وهو الريق   

  
هنا جماز عقلي إذ أسند سيب القلوب ) تسيب القُلوب فَمن زوارِها دنِف  (ويف قوله 

ضفي على حملبوبته ، والقلوب يف حملها مل تأخذها هذي احملبوبة ولكنه ااز الذي ي
  .الصورة البيانية هذه املبالغة اللطيفة 

                                                                                                                                                  
 .ويل :اللسان مادة . ويقال ألول مطر الومسي . يصيبه املطر مرة بعد مرة من الويل وهو املطر الثاين : يويل  ١

 .الصحاح مادة عضه .  وواحدة العضاة عضاهةٌ، وعضهةٌ، وعضةٌ. كلُّ شجرٍ يعظم وله شوك: العضاةُ ٢

  .اللسان مادة صنف . الذي قد جف بعضه وبقي بعضه  ٣
 .٣٨ الديوان ص ٤
وجـاء يف حاشـية   . مادة برسم . اللسان  .الرجل، فهو مبرسم البِرسام علَّة معروفة، وقد برسم: اجلوهرييقول  ٥

 .التهاب الصدر : الربسام  ديوان جران العود
الواحدة منـهما مجيعـاً    خيرج على الشفَتنيِ غب احلُمى، هو الذي: بقايا العلَّة والعداوة والعشقِ، وقيل: العقَابِيلُ ٦

  .اللسان مادة عقبل ... عقْبولة وعقْبول، واجلمع العقَابِيل
 

 .العطش ، الصحاح مادة صدى  ٧



 ١٣٤

  
  :١ويف قوله

      بِـه ورٍ أَتـاكـن زم ورِكقياً لَـزس
       

  حديثُ نفِسك عنه وهـو مشـغولُ    
يختصين دونَ أَصحايب وقَـد هجعـوا      

       
ــةٌ أَ   ــلُ مجفلَ ــلُعواللَي ــازه مي   ج

ث شبه خيال حمبوبته بالزائر وحذف املشبه وأبقى هنا استعارة تصرحيية مجيلة حي  
  .املشبه به يف صورة مجيلة تنقل لنا مشاعره وأحاسيسه بكل دقة 

  
  :الطلل / ثانياً 

  
بل ! األطالل ليست فقط يف بقايا الديار واآلثار كما بني الباحث يف الفصل السابق 

  .لذكرياتكل ما ذكَّر املرء مباضيه فهو طلل يقف عنده الشاعر ليعيش ا
أبدع جران العود يف صوره التشبيهية اليت صور فيها األطالل ، وكانت تلـك  وقد 

  .الصور ميداناً مجيالً قرأنا فيه شخصيته ووقفنا على جوانب من حياته 
لألطالل ؛ جند أن الصور التشبيهية أكثر وعند مقارنة صوره التشبيهيه بصوره اازية 

  .من اازية 
  : ٢فمن ذلك قوله

  هلَ انـتم واقفـونَ علـى السـطورِ    
         

  فَننظُـر مــا لَقـني مــن الــدهورِ    
ــى    تــاِء ح ــة الروح ــرِكن بِرِجلَ ت  

         
ــى البصــريِ   ــديار عل ــرت ال   تنكَّ

فالديار ليست جامدة ال ! هنا جند كيف جعل جران العود ااز يبعث احلياة يف الديار   
، بل هي هلا مشاعرها وأحاسيسها فلقد تنكر على كل من جاء يبصرها  تتفاعل مع الناس

  .وكأا تعاتبهم على تركهم هلا 
استعارة مكنية كانت الديار فيها هلا أحاسيس اإلنسان العاقل املرهف الذي عتب على 

  .من تركه وجفاه 
  

                                                   
 . ٥٥ص  .الديوان  ١
  .٦٠وقد تقدم شرح كلمات البيتني ص .٢٤يوان ، ص دال ٢



 ١٣٥

  :آخر  ١ويقول يف موضع
 هــر حاض ــف ــداً خ ــت أَنَّ بري   نبئ

         
ــلُ    اهلَمو ــي املَرع ــه ــه وزايلَ   من

  وقَد رأَيـت بِهـا اَألصـرام يجمعهـم      
         

  سهلُ اَألباطحِ ال ضـيق وال جـرلُ    
. فالسهل ال جيمع بل ساكن السهل ) جيمعهم سهل األباطح ( هنا جماز مرسل يف قوله   

  .وساكنه  ونرى كيف أن ااز جعل هناك عالقة محيمية بني املكان
  
  

  :الطري / ثالثاً
  .أورد جران العود صور جمازية قليلة للطري ، ولكنها صور مجيلة تستحق التأمل 

  : ٢يقول
  فَموعدك الشطُّ الَّـذي بـني أَهلنـا    

        
  عسمى تتح كأَهلو  ـفهتي الديك  

وحذف املشبه  هنا جند استعارة مكنية ؛ حيث شبه الديك باإلنسان الذي يهتف  
  .به وأبقى شيئاً من لوازمه وصفاته وهو اهلتاف 

لقد أضفت هذه االستعارة على هذه الصورة اليت صورها لنا جران العود احلياة 
فالديك الصائح قبيل الفجر صار إنساناً متعاطفاً مع جران العود وحمبوباته ! واحلراك

  .فهو يهتف لينبههم فيكفيهم عيون الناس 
  
  : ٣عرناويقول شا 

ــاهي  ــد التن ــبا بع ين الصــر   وذَكَّ
         

ــا    ــدعو احلَمام ت ــة ــةُ أَيكَ مامح  
فقد  لقد أضفت االستعارة املكنية هنا على هذه الصورة املؤثرة بعداً آخر من التأثري ؛  

  .شبه احلمامة باإلنسان القريب إىل نفسه ، فقد قامت تذكره الصبا وتدعو صوحيباا
  :صيدة نفسهامث قال يف الق

عــاهد ــومي ــه ــوح كَســاه اللَ    ن
      

ــا    ــه نِظام ــد بِ ــا يري ــاً م   نِظام
  

                                                   
 .٦١ تني ص شرح البي تقدموقد .  ٣١الديوان ، ص  ١

 . ١٧الديوان ، ص  ٢
 . ٦٤ومر شرح البيت ص .  ٣٣ لديوان ، صا ٣



 ١٣٦

ــى        منــا ت لَم ــحى ض ــه ــيح لَ أُت
  

  علــى اَألغصــان منصــلتاً قَطامــا  
   باتــذَر ــه بِمـ ــد حجابـ   فَقَـ

        
ــا    ــه احلمام ــات بِ ــرين احلائن ي  

ـ      وائالر ـرى الطَـريت   ــماتعصم د
      

ــاما    ــلِ اعتص ــه بِالغي ــذاراً من ح  
   دعته فَلَـم يجِـب فَبكَتـه شـجواً      

        
ــا     ــا تؤام ــوقُها ورق ش جــي فَه  

        
لقد وظف االستعارة املكنية توظيفاً مجيالً ، جعل الصورة البيانية هنا تنطـق  

تصدر صوتا مث صاحت بعـد أن  فقد شبه الطيور اليت كانت ال. باحلزن والبكاء 
تأكدت من ابتعاد الصقر باإلنسان الذي ينادي صاحبه املفقود مث حذف املشبه به 

  .وأبقى شيئاً من لوازمه وهو مناداة الصديق 
وأيضاً شبهها باإلنسان الذي بكى ملا فقد صاحبه وحذف املشبه به وأبقى شيئاً 

  .  من لوازمه وهو البكاء 
  

  :وحديثه عن نفسه جران العود /رابعاً
ديوان جران العود كله بيان ملشاعره وأحاسيسه ، وقد جاءت صور بيانية مجيلة 

  .يف حديثه املباشر عن نفسه ومشاعرها ، أو امتداحه لنفسه 
  :١فهاهو يذكر مشاعره يف حلظات تذكر الصبا

 ـذرِفت نيالع َلَّتبا فَاالص ذَكَرت  
         

  لَّذي كَنت تعـرِف وراجعك الشوق ا  
: فقد رسم صورة بيانية جمازية حلزنه وبكائه يف حلظات تذكره للصبا فقـال    

وهل العني تنهل أم دمعها ؟ الشك إنه دمعها ولكنه جماز مرسل إذ ) فالت العني (
  .عرب باحملل وهو العني وأراد احلال فالعالقة احمللية 

وهل الشوق يراجع وحياور ) ق وراجعك الشو( مث جاء بصورة جمازية أخرى 
لقد جاء باستعارة مكنية إذ شبه الشوق باإلنسان اللحـوح وحـذف   ! وجيادل ؟

ليبالغ يف بيان شوقه . املشبه به وأبقى الزماً من لوازمه ، وهو املراجعة واملعاودة 
  .وتكراره 

  : ١ويف قصيدة أخرى يتحدث عن مشاعره وهو يفارق حبيبته
                                                   

 . ١٣الديوان ص  ١



 ١٣٧

احلاديـان بِهـا     كَأَنين يـوم حـثَّ  
       

  نحو اإلوانـة بِالطـاعون متلـولُ     
  يوم ارتحلت بِرحلـي دونَ بِـرذَعيت     

        
  والقَلب مستوهلٌ بِـالبنيِ مشـغولُ    

        ثَـهأَبعلـى نِضـوي لع زتـرغتا ثُم
       

  إِثر احلُمولِ الغوادي وهـو معقـولُ    
عـربةٌ شـعواُء قَحمهـا       فَاستعجلَت   

     
  ٢ماٌء ومالَ بِها يف جفنِهـا اجلـولُ    

إذ جاء باستعارة مكنية مجيلة يف وصفه لعرباته حيث شبه العربة باإلنسان املسـتعجل    
  .وحذف املشبه به وأبقى الزماً من لوازمه وهو العجلة 

قاطر مسرعة وكأن كل فنحن عندما نقرأ هذا البيت ترتسم يف خميلتنا دموعه وهي تت
  .قطرة هلا إرادا وتصرفها اخلاص الذي جيعلها تستعجل النزول 

  
إن جران العود يتفنن يف أساليبه اازية لريسم هذه اللوحات اجلميلة الـيت تـؤثر يف   

  . القلوب 
  

  : ٣وميتدح نفسه قائالً
  ــد ــرف ومج ذي ش بــا ر   أَال ي

        
  ىل القُبــورِسينســب إِن هلَكــت إِ  

     ــيحشــبوحِ اَألشــاجِعِ أَريمو  
        

ــنريِ    ــالقَمرِ املُ ــذكرِ كَ ــد ال   بعي
ــايل     ــاظرينِ إِىل املَعـ ــع النـ رفيـ

       
  علــى العلّــات ذي خلُــقٍ يســريِ  

   ــه ــن يدي م ــح نضي املَجــد كــادي  
        

ــزورِ    ــنِ اجلَ ع ــيم ــع اليت فإِذا د  
ران العود نفسه ذه األبيات اجلميلة ، ويأيت فيها ذا ااز املرسـل  ميتدح ج  

اجلميل ، إذ أسند النضح إىل اد وجعله خيرج من اليد لعالقة اآللية ؛ فاليد آلـة  
  . العطاء والكرم 

وامتداح جران العود لنفسه أو الفخر ، كما يسميه القدماء قليل يف شعره ، "
  .  ٤"ني أبيات قصيدة غزلية ، وكأا إشارة سريعةفهو ال يأيت إال عرضاً ب

                                                                                                                                                  
  .٣٥الديوان ص  ١
شرح ابن  .جانب العني : أسرع ا ، أي دفع بعضها بعضاً ، اجلول : متفرقة ، قحمها : دمعة ، شعواء : عربة  ٢

 . ٣٥حبيب لديوان جران العود ص

 .٢٦الديوان ص  ٣
 .بتصرف ٣٧عر احملسن ص الشا ٤



 ١٣٨

  
  :مظاهر الطبيعة واحلياة / خامساً 

على الرحلة واالنتقال سعياً وراء الكأل ، وحبثاً عن املاء ، يقـيم   قامت حياة العريب"
حيث يرى الرزق ، فيحل خبيمته وينصب أثافيه ويوقد النار ويعيش حىت ينضب هذا املورد 

، ويعيش بذلك يف مساس مع الطبيعة وجتاور مستمر ، يرعى النجـوم يف   فينتقل إىل غريه
أفالكها ، وينظر إىل السماء وكوكبها ، ويراقب السحب والغيوم والرعد والربق ،يعـرب  

     ١..."الصحراء ومير بالوهاد والتلول والنجاد والسواقي واملياه ، 
لطبيعة حوله ، وقد ورد ذكرها وجران العود شأنه شأن العريب الذي يعيش متأمالً يف ا

  .يف شعره كثرياً كما مر يف حديثنا عن الصور التشبيهية يف شعره 
والصور اازية اليت ذكرت الطبيعة ومظاهر احلياة أقل بكثري من تلك الصور التشبيهية 

  .اليت أوردها 
  

يف صورة مجيلة مر ذكرها يف الصور التشبيهية ، ونقف مـع الصـور    ٢فهاهو يقول
  :اازية فيها 

  ـذرِفت ـنيالع َلَّتبا فَاالص ذَكَرت  
         

  عرِفت الَّذي كَنت وقالش كعراجو  
  وكانَ فُؤادي قَد صـحا ثُـم هـاجين     

         
   ــف ته ــة بِاملَدين رقو مــائ   حم

  كَأَنَّ اهلَديلَ الظالع الرِجـلِ وسـطَها    
        

  شـريب يغـرد متـرف   من البغى   
   ــة ــا بِعويقَـ ــذَكِّرننا أَيامنـ   يـ

  
    فشـعي ـذَكُّرالتضبِ قُساسٍ وهو  

  بيضاً يهـا   واحلُجـولَ كَأَن ـلنلصص  
         

   ــأَلِّف ــا املُت ــارِ املَه ــب أَبك بائر  
    ةــدرأَفنــانُ س ـنيكَــأَنَّ الع فَبِـت  

   
  ا سقيطٌ من ندى اللَيلِ ينطُـف علَيه  

       ــهيلٍ كَأَنـهـن سلَوحـاً م ـبأُراق  
        

    طـرِفرِ اللَيـلِ ين آخدا مإِذا ما ب  
  وينتحـي  يعارِض عن مجرى النجـومِ   

         
   لَّـفاملُؤ عريالب وكالش ضكَما عار  

      ـهدون حـرالبو ـودالع انجـردا لب  
         

   شـرِفم رميروِ حن سبٍ مدذو حو  
  

                                                   
 . ١٣،ص هـ١٤٠٧ط األوىل . مؤسسة الرسالة .وصف الطبيعة يف الشعر األموي ، إمساعيل أمحد شحاده العامل  ١
 .، وقد مر شرحها ١٣الديوان ص  ٢



 ١٣٩

حيـث  )  ١وذو حدبٍ من سروِ حمير مشرِف: (هنا صورة جمازية استعارية يف قوله 
شبه سرومحري باإلنسان وحذف املشبه به وأبقى الزماً من لوازمه وهـو اإلشـراف يف   

؛ فسرو محري كأنه أطل يودعهم  استعارة مكنية مجيلة أضفت على املعىن أثراً نفسياً حزيناً
  . ويبدي حزنه لفراقهم 

  
ويف موضع آخر يذكر الليل وكيف مشل بظالمه الكون فجاء جران العود مسـتغالً  

  :ذلك الظالم للقاء حبيباته 
  ٢لموعدها أَعلو اِإلكـام وأَظلـف      فَلَما عالنا اللَيـلُ أَقبلـت خفيـةً    

عل عال ، ومن املعلوم أن الليل جزء من الزمن وإسناده لفعل عال هنا لقد أسند الليل لف
  .جماز عقلي ليبالغ يف وصف ظالم الليل وكأنه عالهم وسترهم 

  
  :واصفاً شدة الربد  ٣ويف قوله

ــباً ص ــالب الك ــأَت ــلٌ   ٤وأَجلَ بلي
       

  ٥فَــآلَ نبــاحهن إِىل اهلَريــرِ     
مث حذف املشبه به . يظهر قوته بإرادته اليت منحه اهللا  لقد شبه الصبا باإلنسان الذي  

وأبقى الزماً من لوازمه وهو اإلجلاء يف استعارة مكنية مجيلة أوصلت ما يريد بيانه مـن  
  .وصف شدة الربد 

                                                   
ـا ارتفـع عـن    : املشرف والسرو من اجلبل : السرو: ما ارتفع من األرض ،الصحاح مادة حدب ،  وسرو محري : احلدب  ١ م
 . ٢١٧/  ٣معجم البلدان . واحندر عن غلظ اجلبل ، ومنازل محري بأرض اليمن وهي عدة مواضع  رى السيلجم

  . الصحاح مادة ظلف. ظَلَفْت أثري وأَظْلَفْته، إذا مشيت يف احلُزونة لئالّ يتبين أثرك فيها: يقال ٢
  . ٢٧الديوان ص  ٣

موضع مطلـع الشـمس إذا    الصبا ريح ومهبها املُستوِي أَن تهب من: لصحاحا. ريح معروفة تقابل الدبور: الصبا ٤
  .اللسان مادة صبو . استوى الليلُ والنهار ونيحتها الدبور

الريح الباردة اليت كأا يقطر منها املاء : ، والبليل ) أجلأا أن تدخل جحورها ( أجحرت من شدة الربد : أجلأت  ٥
نبح الكلب ينبح نبحاً ونباحا ونبوحاً ، فإذا كان صوته يف صدره ال يفصـح  : أي رجع وصار ، يقال : ، فآل  دالبار

  .من شرح أيب جعفر بن حبيب لديوان جران العود   .به فهو اهلرير 
 



 ١٤٠

فالقارئ والسامع هلذا البيت يعيش املعىن الذي أراده الشاعر بكل تفاصيله وكأنـك  
يهربون منها يف مشهد متلؤه احلركة ومساع صوت  تبصر الريح وهي تطارد الكالب وهم

  .الريح الباردة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤١

 

 

  باختصار  الكنايةحول 
  الكناية يف شعر جران العود: 
 املرأة  .١
 .جران العود وحديثه عن نفسه .٢
 .مظاهر الطبيعة واحلياة  .٣

 

 
 
 
 
 
 

 



 ١٤٢

   
  :  ١الكناية يف اللغة

 :أن تتكلم بالشيء وتريد به غريه ، وتكـين  : كاهلداية والعناية ، وهي  هي مصدر
  . تستر ، ومنه الكُنية ، وهي اليت تقوم مقام االسم أو اللقب 

  
    :علماء البالغة بعض الكناية عند 

وقـد   ٢من أوائل من حتدث عن الكناية أبوعبيدة معمر بن املثىن يف كتابه جماز القرآن
استعملها استعمال اللغويني والنحاة ؛ فالكناية عنده هي كل ما فهم من سياق الكالم من 

  . ذكر امسه الصريح غري
أما اجلاحظ فإن الكناية قد وردت عنده مبعناها العام وهو التعبري باملعىن تلميحـاً ال  

 أن كما الكثري عن يغين قليل ورب : "تصرحياً وإفصاحاً ؛ حيث يقول يف البيان والتبيني 
 بل رسالة عن وتنوب خطبة عن تغين كلمة رب بل القليل صاحب به يتعلق ال كثري رب
 على الغاية بعيد الضمري ذلك كان وان ضمري على يدل وحلظ إفصاح على ترىب كناية رب

   النهاية
 وفقا احلال لتلك وكان فحواه عن وأعرب معناه اللفظ ذلك اهللا أبقاك شاكل ومىت 

 حبسن قميناً كان التكلف فساد من وسلم االستكراه مساجة من وخرج لفقا القدر ولذلك
  ٣..." ستمعامل وبانتفاع املوقع

والذي يتتبع اجلاحظ فيما قاله عن الكناية وفيما أورده من أمثلة هلا يرى انه استعملها 
استعماالً عاماً يشمل مجيع أضرب ااز والتشبيه واالستعارة والتعريض دون تفريق بينها 

  ٤.وبني هذه األساليب 
إثبات معىن من املعاين ،  أن يريد املتكلم:" ويعرفها اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين بقوله 

فال يذكره باللفظ املوضوع له يف اللغة ، ولكن جييء إىل معىن هو تاليه وردفه يف الوجود ، 
  ١"فيومئ به إليه وجيعله دليالً عليه 
                                                   

 .اللسان مادة كني  ١
  .١٨، مكتبة الخانجي بالقاھرة ، الطبعة االولى  ، ص ألبي عبیدة معمر بن مثنى ، خدمة الدكتور محمد فؤاد سزكین  مجاز القرآن ٢
  .١/٢١٦البیان والتبیین  ٣
 .٢٠٥علم البیان ص  ٤



 ١٤٣

  ٢"هي ترك التصريح بذكر الشيء إىل ما يلزمه :" ويعرفها السكاكي بقوله 
د به الزم معناه ، مع جواز إرادة لفظ أري:"وخلص القزويين تعريف السكاكي بقوله 

  ٣"معناه معه أيضاً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
وردت صور كنائية مجيلة يف شعر جران العود النمريي ، ولكنها ليست بكثرة الصور 

  .فالصور التشبيهية أكثر من الصور اازية والكنائية جمتمعة . التشبيهية اليت وردت 

                                                                                                                                                  
 . ٦٦دالئل اإلعجاز ص  ١
  . ٥١٢ص  ١أبو یعقوب السكاكي ، تحقیق عبدالحمید الھنداوي ، دار الكتب العلمیة ط.مفتاح العلوم  ٢
  . ١٦٦تلخیص المفتاح ص ٣



 ١٤٤

  :رنا صورة الكنائية يف ثالثة موضوعات ، حظيت املرأة بأكثرها وقد رسم شاع
  املرأة 
 جران العود وحديثه عن نفسه. 
  مظاهر الطبيعة واحلياة. 

  
  :املرأة / أوالً 

وقد أورد صوراً كنائية سواء كان مادحاً هلا متغزالً ا ، أم كان ذاماً هاجياً ، وقـد  
  .ة قليلة كانت الصور الكنائية اليت ذم فيها املرأ

 قد جاءت فيه صور كنائية طريفة جانب الذم و:  
     

  : ١يقول جران العود يف وصف شعر زوجته
   ـههانَ كَأَنسـقى الـدي مال فاحــا     و ــاوِد يزهاه ــح  أَس ــك أَبطَ   لعيني

وهي كناية عن صفة عرب ا ليومئ إىل حرصـها  ) يسقى الدهان ( الكناية يف كلمة 
  وقد استغىن عن ذكر هذا الكالم كله بقولـه . ها فهي تكثر الدهان وتسرحه على شعر

  .وأضاف معىن ملا أراد ) يسقى الدهان ( 
  

وقد برزت هنا مشاعره النفسية الكارهة المرأته واملقبحة هلا ؛ فهي تسقي شـعرها  
  .بالدهان ومع ذلك فقد بقي قبيحاً خميفاً ، كاحليات السود 

  : ٢ويقول يف وصف امرأته
   ـةقيصلِّقَـت يف عيـلٍ عخ أَذنابو  

         
      حطَـوتهـا يحتـن ترى قُرطَهـا مت  

فقد أراد أن يبني قبح طول عنق زوجته فلم يصرح بذلك ، بل جاء ذه الكناية عن   
  ) ترى قرطها من حتتها يتطوح ( صفة ؛ زيادة يف التقبيح حيث قال 

  :وهو يذكرنا بقول عمر بن أيب ربيعة
  بعيدةُ مهوى القُرط إمـا لنوفـلٍ  

  
  ١أبوها وإمـا عبـد مشـسٍ وهاشـمِ      

   
                                                   

 . ٦ح البیت ص وقد مر شر ١الدیوان ص  ١
 .١الدیوان ص  ٢



 ١٤٥

ربيعة يتغزل وصاحبنا  فابن أيب! لكننا ندرك الفرق الكبري بني الصورتني 
  .يقبح ويهجو،وابن أيب ربيعة يتشوق ، وشاعرنا يتمىن الفراق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جانب مدح املرأة والثناء عليها:  
  

  .أن يرسم صوراً بيانية كنائية ، تأخذ األلباب وتأسر العقول وقد استطاع هنا 
فهاهو يصف حمبوبات قلبه الاليت تذكرهن وتذكر أيامه بعويقة وهو يسمع صـوت  

  : ٢محائم ورق يف املدينة تف فقال
 ــة ــا بِعويقَـ ــذَكِّرننا أَيامنـ   ١يـ

  
  ٣والتذَكُّر يشـعف  ٢وهضبِ قُساسٍ  

  
                                                                                                                                                  

ص .ھـ ١٣٥٣دیوان عمر بن أبي ربیعة ، وقف على طبعھ وتصحیحھ بشیر یموت ، الطبعة األولى بالمطبعة الوطنیة في بیروت  ١
٢٤٠. 

 . ١٣الدیوان ص  ٢



 ١٤٦

  كَأَنهـا  ٤صلصـلن احلُجـولَ  يوبيضاً 
         

  ــأَلِّف ــا املُت ــب أَبكــارِ املَه بائ٥ر  
وهي كناية عن موصوف حيـث  ) يصلصن احلجول ( هنا جند كناية مجيلة يف قوله   

كىن عن النساء اجلميالت وزينتهن وحليهن باخلالخيل يف أرجلهن ، فهن نساء متنعمات 
  . جلهن متزينات قد لبسن اخلالخيل يف أر

  
  : ٦ويقول أيضاً يف القصيدة نفسها ، ذاكراً إحدى حمبوباته

ــارِ  ــيالُء اخلم م ــي ــا ويف احلَ   كَأَنه
         

   ــف ــن أَدميٍ تعطَّ ــلٍ م ــاةٌ بِهج   مه
  شموس الصبا واَألنسِ مخطوفَةُ احلَشـا   

         
   فسـعت الدار تقَتولُ اهلَوى لَو كان  

ــأَنَّ ثَنا   ــا  كَ ــذاب وريقَه ــا الع   ياه
        

ــهن قََ   ــا خالَطَت ــرونشــوةَ فيه   فقََ
   ــه ــى كَأَن تــومِ ح ــد القَ ــني جلي   ته

         
  فــدن م ــد وائالع ــه   دوٍ يئســت من

    
  .هنا جند صوراً كنائية مجيلة هلذه احملبوبة وقد سبق احلديث عن الصور التشبيهية 

هنا جند كناية لطيفة عن الصفة  تبني أن حمبوبته تلـبس  )  اخلمارِ ميالُء: (ففي قوله 
اخلمار بطريقة متيل الرجال وتغريهم بطريقة لبسها خلمارها ، وكأنه يستعذب هذه احلركة 

  .منها 
فاخلمار نفسه ولكنه ذكـره يف  ! وهنا جند مشاعره املرهفة تطل علينا يف ذكر اخلمار

  : ٧ع صورةشأن زوجته ذكراً قبيحاً يف أبش
  إِذا ما انتصينا فَانتزعـت خمارهـا  

         
     ححمـمص أسرنـها وـلٌ مدا كاهب  

  .وهنا يذكره بصورة لطيفة تأسر قلوب الرجال   

                                                                                                                                                  
١
ھ  اً لم أجد لھا ذكر  ِ  :إال في بیت للقطامي في قول م یَح وا بول ّ ى أل ل ِ ِ إ یس ِ الغم َّي عُویق حواس ط اشَ َ یم ِ ن خ ِ م اء وح امي ،  ،ةَ فالرَّ وان القط دی

  . ١٣ص  دیوان جران العود) . بعریضة( و ) بسویقة ( وتروى 
٢
  . ١٠٧٣/ ٣معجم ما استعجم . اللسان مادة قسس . جبل لبني أسد  
٣
  .الصحاح مادة شعف . یحرق القلب  

 .أساس البالغة  مادة حجل .الخالخیل  ٤
٥
  . ١٢مر ذكر معناه ص  

 .٣٦وقد مر شرح ھذه األبیات ص .١٦، ١٥ان ص الدیو ٦
 . ٤الدیوان ص  ٧



 ١٤٧

كناية عن صفة وهي شدة حسنها ومتنعها مما جيعل جليد ) ني جليد القوم ( ويف قوله 
  .القوم يقف عاجزاً ذليالً أمامها 

  
  :وصفه للقاء حمبوباته وعفتهن ويف 

  مئـزرٍ  ٢مني كُلَّ حجـزة  ١وأَحرزنَ
         

  يــوفَل الن ــاح ــن وط ٣لَه فــر املُزخ  
مل يكن : أحرزن حجز مآزرهن بالعفة ، يقول "كناية مجيلة عن عفة حمبوباته ، حيث   

  ٤"بيننا وبينهن ريبة وال حرام إال احلديث واللعب 
  :حسن حديث حمبوباته وكنايته عن 

    ـبراه عـمساحلَواشـي لَـو ت قيقر  
         

  قَوالً مثلَـه ظَـلَّ يرجـف    ٥بِبطنانَ  
ـ  اَحديثٌ لَـو    قـلَ يوىلنَّ الب  ـهفضبِن  

         
  رخضاقلُ وما البضا نةُالع  فـناملُص  

بِبطنانَ قَوالً مثلَـه ظَـلَّ    اهبلَو تسمع ر(فهنا جند كنايته عن صفة حديث حمبوباته   
فرجفهو حديث مجيل مؤثر يأخذ باأللباب ، فحىت من انقطع للعبادة وابتعد عـن  )  ي

  .الناس سوف يتأثر به ويدنو منه مضطرباً يف مشيته 
إن جران العود ماهر يف التصوير ورسم الصور املؤثرة اليت تنقل احلدث وجتعل السامع 

  .، وكأنه مع جران العود يف جملسه  يعيشه بكل أحداثه
فقد جعل كنايته مليئة باحلركة ؛ فالراهب يأيت دانياً ملصدر الصوت ، والبقل ينمو ، 

  .والعضاة ختضر 
  

  : ٦وجند كناية أخرى عن صفة ما حدث بينه وين حمبوباته
ــةً  يــا غُد   وأَصــبح يف حيــثُ التقَين

        
  م ــرد بــالٌ و ــوار وخلخ سفــو   ٧فَ

ــا   ــن عقــود تركنه م عــاتنقَطمو  
         

   فطـرختعضِ ما يضا يف بمرِ الغ٨كَج  
  

                                                   
َّ : أحرزن  ١ ن   .المعجم الوسیط مادة حرز . صُ

 .المعجم الوسیط مادة حجز .  الوسط من اإلزار شد موضع ٢ 
 .ھـ ٢٠دیوان جران العود ص . شيء یدرنھ على رؤوسھن تحت الخمار : النوفلي  ٣
 . ٢٠ص .تعلیق السكري على البیت  ٤
ٍ بین منبج وحلب فیھ أنھار جاریة وقرى متصلة  ٥  . ٦١من تعلیقات كرین صادر على دیوان جران العود ص . واد
 . ٢٤الدیوان ص  ٦
  .الصحاح مادة فوف . رقیق فیھ خیوط بیض  ٧
وفُ  ٨ رُ ْ ط ُ تَدیرُ : الخ سْ ُ ریفٌ . الم ْ ط ِ ٌ خ نَق فَ : وعَ َ ر ْ ط َ ِھ وتَخ ی ْ ش َ َ في م ف َ ر ْ ط سَّعَ : واسع، وخَ َ ھكذا جاء في اللسان مادة خطرف فلعل مقصود  .تَو

 .الشاعر تشبیھ الخرز في العقود وفي بعض ما یتخطرف أي یدار على العنق من زینة النساء 



 ١٤٨

سوار وخلخالٌ وبرد (فقد كىن عن صفة ما حدث بينهم مبا تركن من أدوات وزينة 
ففَوها،  مكنرت قودن عم عاتنقَطمملَّا بـرق  وهي كناية أيضا عن صفة استعجاهلن )  و

  .الفجر وهن معه 
  

  :١ويكين عن ترف حمبوبته وتنعمها بقوله
خودكـولٍ     ٢وبِهـا ر أَيـتقَـد ر  
         

  قسماحلَريــرِ ٣بِرِجلَيهــا الــد ــعم  
فهي ال تشمر بثوا لتعمل بل جتره ) ركول ( حيث كىن عن تنعمها وترفها بكلمة   

  .فهناك من يكفيها 
  : ٤رة مجيلة أخرى حملبوتهوهذا املعىن ذكره يف صو

يف البـردينِ يشـغلُها      ٥من كُلِّ بداَء
      

  عن حاجة احلَـي علّـام وتحجيـلُ     
مما يجولُ وِشـاحاها إِذا انصـرفَت      

       
ــلُ    ــاقَيها اخلَالخي ــولُ بِس   وال تج

عن حاجة يشغلها (فهي متنعمة مترفة خمدومة ، قد انشغلت عن حاجة احلي بزينتها   
  ) احلَي علّام وتحجيلُ

  ) . وال تجولُ بِساقَيها اخلَالخيلُ(وكىن عن ضخامة جسمها وامتالئه بـ 
  : ٦والبيت يذكرنا بقول كعب بن املخبل
ــا ــرد طولُه الب قــر ــةٌ ال يخ   منعم

         
ــا     ــرو يعيبه ــر يف أم عم   وال قص

  اتدق اخلالخيـلَ املُالحـم صـوغُه     
         

ــا    ــاقنيِ درمٍ كُعوبه ــة الس عبوببِر  
  : ٧وقول عروة بن حزام  

ــبابِها  ــني ش ــأْت ب ــةٌ مل ي معنم  
         

  ــان ــديِ غــري ثَم ــدها بالثَّ هوال ع  
   ــتس ــيترني وافيــاً  اًتـرى بوســت  

        
  ـــمانفَصنها فَتســـاقَي هابـــانت  

    

                                                   
 .  ٢٥الدیوان ص  ١
 . ٤٤مر بیان معناه ص    ٢
  .الصحاح مادة دمقس . الحریر  ٣
 . ٣٧،  ٣٦الدیوان ص ٤
  اللسان مادة بدد. عظیمة الخلق  ٥
  ) ٥/٢٢٩األعالم ( .بالعشق اشتهروا ممن كان.احلجاز أهل من.األموي العصر شعراء من: القيين املخبل نب كعب ٦

 .٤٣مر التعریف بھ ص  ٧ 



 ١٤٩

  :ها له بقوله وكىن عن شدة حبه هلا وحب
  كالنــا نســتميت إِذا التقَينــا  

         
ــمريِ   ــةَ الض يخاف أَبــدى احلُــبو  

ــا    ــا ونحيـ ــتلُين وأَقتلُهـ   فَتقـ
        

ــورِ    ــوت بِالنش مــا ي ــطُ م خلنو  
  .فقد بلغ احلب بينهما أما كأما يقتالن بعضهما   

  
  : ١صوير مجال معشوقتهويف كناية مجيلة ، بالغ جران العود يف ت

  يصبو إِلَيها ولَو كانوا علـى عجـلٍ  
         

  ٢بِالشعبِ من مكَّةَ الشـيب املَثاكيـلُ    
فقد كىن عن صفة مجاهلا الذي يسيب القلوب بذكر أن الشيب املثاكيل يصبون هلـا وإن    

  .كانوا على عجل 
  

  : حمبوبته سلمى  يف ٣وهي صورة كنائية تذكرنا بقول مزرد بن ضرار الغطفاين
 ولو بـذلت  خذولٍ    لعاقـلٍ  أدىن احلـديث  إذا ما أفضت العصـم  جيلـس  

  أو مشنصـري ينتمـي   طمـرٍ  ابنِ برأسِ
   

ــبٍ     أســنامهن مــودس  إىل حل
  حـديثها  ألفضى إىل سلمى حلسـنِ   

         
   من الطود حىت ظل يف احلبل حيـدس  

ــا    ــنني كأمن ــيخا ذا ب ــو أن ش   ول
         

ـ  على رأسه من شاملِ     سونالشيب قُ
     وقد فنيـت أضراسـه غـري  واحـد   

        
ـ  رميمٍ   إذا ما مـ  س يدمي  ويضـرس  

  تــب يت ــوت ــه العنكب ــا  بنات في ه
       

ـ  حىت شـنب  نواشَء   أو هـ  ن عنس  
ــلَّ   ـ الن لظ ــار رانيـ ــه   اًه وكأن

       
  إذا كش ثور    سمـن كـريص مـنم  

   
  :يف معشوقته قُتيلة  ١وتذكرنا كذلك بقول األعشى
                                                   

 . ٣٨الدیوان ص  ١
ل، بالتحریك ٢ َّكَ ل والث ْ ُّك ي: الث تعمل ف ا یس ر م َكث ْدان الحبیب وأ ق ِ م ف ي المحك ا، وف ھ َ ج ْ و َ َة ز رأ دان الم ْ ق ُ تعمل ف: ف ا یس ر م َكث ل أ دان الرج ْ ق ُ ي ف

لدَھما َ َة و  .اللسان مادة ثكل .  والمرأ
 امسـه : ويقال. وأسلم كربه يف اإلسالم أدرك. جاهلي شاعر فارس: الغطفاين الذبياين املازين سنان بن حرملة بن ضرار بن مزرد ٣

ـيف  به ينزل ال حلف: اللسان خبيث اجلاهلية، يف هجاء كان، للشماخ األكرب األخ وهو). مزرد( لقبه عليه غلب) يزيد(  إال ض
ـامة  بـه  يلـح  ببيت منها نرمه ومن: (أبيات من اهلجاء، يف أشعاره وصف يف القائل وهو. هجاه إال بيته يتنكب وال هجاه،  كش
ـ ١٠مات سنة  . السكيت ابن رواية من مطبوع شعر ديوان له) غاسل للشام ليس وجه،   ) ٢١١، ٢١٠/  ٧األعالم  (.ه

 



 ١٥٠

ــت   ــم أَبرقَ ــيدارةً ثُ ــت شإِذا لَبِس
       

  بِمعصمها والشـمس لَمـا ترجـلِ     
  وأَلــوت بِكَــف يف ســوارٍ يزينهــا   

        
ــلِ   قسِ املُفَتمــد ــدابِ ال ــانٌ كَه   بن

ــة ر   ــرمي ذا اجلَاللَ ــت الكَ ــاً   رأَي انِي
      

  وقَد طار قَلـب املُسـتخف املُعـذَّلِ     
    

  : جران العود وحديثه عن نفسه/ ثانياً 
حديث جران العود عن نفسه أغلب يف بيان مشاعره وحبه ، فهو شاعر رقيق ، حيب 
اجلمال ويتغزل به ، ويقف على األطالل ويبكيها ، فحديثه عن نفسه إما أن يكون عـن  

  حيسه من حب وشوق أو أمل وحزن  مشاعره وما
وهناك نوع آخر من ذكره لنفسه وهو واالفتخار ا وبإجنازها وهوقليل يف شـعره ،  

  .لكن قلته جعلته يبدو يف قصائده كالدرر املضيئة ، أو النجوم املشرقة 
  :فهاهو يأيت بكناية مجيلة يف حديثه عن لقائه مبحبوباته 

  هــذه  وقُلـن تمتــع لَيلَـةَ اليــأسِ  
        

  فــي ســداً أَو م ــك مرجــوم غَ فَإِن  
فإنك مرجـوم غـداً أو   ( فهو يكين عن صفة اخلطأ الذي فعله بلقاء حمبوباته بقوله   

فهو يتحاشى ذكر خطئه وفيه بيان شدة حبها . ويف الكلمة معان مجيلة أخرى ) مسيف 
  .ب لو عرف أمره هلا فهي تريد أن تسعده وتتأمل ملا ينتظره من العقا

   
  :ويف كناية مجيلة أخرى 

  لـوا بِـهزإِن ن اَألضيافو فَىت احلَي  
         

     طـرِفغتـةٌ ملعابـحى تالض ذورح  
  

                                                                                                                                                  
 بكـر  أعشـى  له ويقال قيس، بأعشى املعروف بصري، أبو الوائلي، ثعلبة بن قيس بين من جندل، بن قيس بن ميمون:  عشىألا ١
 مـن  امللـوك  علـى  الوفود كثري كان. املعلقات أصحاب وأحد اجلاهلية، يف األوىل الطبقة شعراء من: الكبري واألعشى وائل، بن

 فسـمي  بشـعره،  يغـين  وكان. منه شعراً أكثر قبله عرف نمم أحد وليس مسلك، كل فيه يسلك الشعر، غزير والفرس، العرب
ـاش . شـعره  يف الفارسية األلفاظ كثرت ولذلك فارس، ملوك سيما وال امللوك على يفد كان: البغدادي قال) العرب صناجة(  ع

ـنة  ووفاته مولده. عمره أواخر يف وعمي. بصره لضعف باألعشى ولقب. يسلم ومل اإلسالم وأدرك ،طويالً عمراً ـ ٧ س  يف هـ
  ) ٧/٣٤١،٣٤٠األعالم (  كثرية، أخباره. قربه وا داره، وفيها) الرياض( مدينة قرب باليمامة) منفوحة( قرية
  
 



 ١٥١

، فهو )  حذور الضحى(كىن عن نشاطه وشهامته وكرمه وعدم نومه الضحى بقوله 
  .دائماً مستعد خلدمة اآلخرين ، ومستعد الستقبال األضياف 

  
  :وجند كناية مجيلة عن صفة كرم جران العود ورمحته بالفقراء 

 ــه ــن يدي م ــح نضي املَجــد كــادي  
        

ــزورِ    ــنِ اجلَ ع ــيم ــع اليت فإِذا د  
، وهي كذلك صورة كنائية عـن كرمـه    ١وقد مر احلديث عن هذه الصور اازية  

  .وجوده ، وبذله للمال يف أوقات الشدة 
  : ٢نائية مؤثرة تبني شدة حزنه وذهوله يف قولهوجند صورة ك

   ٣أَيا كبـداً كـادت عشـيةَ غُـربٍ    
        

     عـدصت ننيالظـاع نيِ إِثـرالب نم  
ــين      أَن ــري ــةٌ غَ ــايل حيلَ ــيةَ م شع

       
  اخلَطِّ يف اَألرضِ مولَعاحلَصى و بِلَقط  

ــم أُع   ــطَّ ثُ ــدهأَخــطُّ وأَحمــو اخلَ   ي
         

  ــع ــولي وقَّ ــزالنُ ح الغو ــي   بِكَفِّ
ــربٍ    بِغ ــام ــن أَق ةَ مــا يف مــي شع  

        
     عـرستضـى مـن مال يف مو قامم  

  ) بِلَقط احلَصى واخلَطِّ يف اَألرضِ مولَع: (فقد كىن عن حزنه وذهوله من الفراق بقوله   
  .لمات أو هذه الصفات فهو يبني شدة حزنه بذكر هذه الك

  
  : ٤ويف كناية أخرى يبني شدة حزنه وذهوله بقوله

كَأَنين يـوم حـثَّ احلاديـان بِهـا      
       

   ـةاإلوان حوتلـولُ   ٥نم بِالطـاعون  
  يوم ارتحلت بِرحلـي دونَ بِـرذَعيت     

        
  والقَلب مستوهلٌ بِـالبنيِ مشـغولُ    

يوم ارتحلت بِرحلي (ه وهو حزين فزع من الرحيل والفراق بقوله فقد كىن عن صفت  
  ) دونَ بِرذَعيت

  
  
  

                                                   
  . ١٢٦ص  ١
 . ٣١الدیوان ص  ٢
 ) .  ٤/١٩٢معجم البلدان . ( ماء بنجد من میاه بني نمیر  ٣
  . ٣٥الدیوان ص  ٤
  )  ٢٧٥/ ١معجم البلدان ( من میاه بني عقیل بنجد  ٥
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  :مظاهر الطبيعة واحلياة / ثالثاً
هنا صور كنائية متفرقة ، أوردها جران العود يف ثنايا قصائده وقد أفردها الباحث هنا 

إن كانت بعض هذه الصـور  ألا ال تندرج حتت املوضوعات السابقة بشكل مباشر و
  .وردت يف ثنايا حديثه عن الصور السابقة 

  : ١يقول شاعرنا يف حديثه عن لقائه مبحبوباته
  فَموعدك الشطُّ الَّـذي بـني أَهلنـا    

        
  عسمى تتح كأَهلو  ـفهتي الديك  

فإن هتاف الديكة ) فالديك يهت حتى تسمع(هنا كناية مجيلة عن موعد بزوغ الفجر   
  .مؤذن ببزوغ الفجر وقيام الناس من النوم 

ويف هذه الصورة الكنائية حتذير له من هذه اللحظة ألن صياح الديك سيوقظ الناس 
  . وهي تريد أن تنبهه وحتذره من عيون الناس 

  
  : ٢وجند كناية أخرى يف املوضوع نفسه ولكن هذه املرة كىن بصالة العابد املتحنف

  ما رأَيـن الصـبح بـادر ضـوَءه    ولَ
         

    أَقطَـف ـنطحاِء أَو هقَطا الب بيبد  
  وأَدركن أَعجازاً من اللَيـلِ بعـد مـا      

        
  ــفنحاملُت ــد ــالةَ العابِ الص ــام   أَق

    
                                                   

 . ١٧الدیوان ص  ١
 . ٢٢الدیوان ص  ٢
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 اخلَـاْتمة
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  اخلامتة 
مليئـة  .عد رحلة مجيلة مثرية مع جران العـود الـنمريي   وهاحنن نضع عصا الترحال ب

  .باألحداث والصور البيانية اجلميلة 
تعرفناه فتعرفنا شاعراً جميداً ، يرسم الصور الشعرية كما يرسم الرسام البـارع لوحاتـه   
اآلخذة بالقلوب ، ويبنيها كما يبين البناء املاهر البناء القوي العايل ، وحيفرها يف ذاكرتنا 

  .صورة باقية تدهشنا ومتتعنا كما حيفر النحات الفنان لوحاته ومتاثيله 
  :وقد خرجت هذه الدراسة بالنتائج التالية 

جران العود امسه عامر بن احلارث بن كُلْفة أو ابن كَلَدة من بين ضبة بن منري بن  -١
كثرة  عامر بن صعصعة،وهو أموي بدوي،وشاعر مبدع مغمور يف الدراسات البحثية رغم

ولعل قوة لغته ، وأصالة أسلوبه أوهم الباحثني عنـدما  . أبياته اليت تناقلتها كتب األدب 
  .عدوه يف اجلاهليني 

  
اختلفت تعريفات الصورة يف النقد العريب احلديث وتناقضت أحياناً بناء علـى   -٢

منهم  غري أن كل من حتدث.اختالفات أصحاا واجتهادام ومصادرهم اليت استقوا منها 
  .عن الصورة أقر بأمهيتها اجلمالية املؤثرة ومكانتها العالية يف الشعر العريب 

فالصورة هي اجلوهر الثابت والدائم يف الشعر ؛ فاإلبداع يف الشعر ناتج من إبـداع  
  .الصورة على مدى تطور مفاهيم الشعر منذ القدم وحىت الوقت احلاضر

  
اخلة ، وبينها ارتباط وثيق ، واملرأة أكثرهـا  املصادر املؤثرة يف جران العود متد -٣

فالباحث بعد التأمل يف جتربة جران العود مع املرأة جيد أن جران العود حيـب  . تأثرياً فيه 
املرأة ويرى فيها عامل اجلمال واألنس واملتعة والسكينة ، وما وصفه لزوجتيه وزوجـات  



 ١٥٥

بفجيعته يف زواجه من امرأة متثل حيث اقترن هجاؤه للمرأة " أبنائه إال موقف مفجوع ؛ 
  "القبح وامرأة أخرى متثل الشر 

  
أكثر الصور البيانية اليت رمسها الشاعر هي صور تشبيهية ، وكانت الصور اازية  -٤

والكنائية مع مجاهلا أقل بكثري من الصور التشبيهية أيضاً ، والوصف العام للصور يف شعر 
رمسها بشاعريته املرهفة .ختالط النفس ، وحترك الوجدان جران العود أا صور مجيلة مؤثرة 

  .وثقافته البدوية األصيلة ولغته العربية القوية ، وله صور تفرد ا ومل يسبق إليها 
والتوصية هنا أن تدرس شخصية جران العود النمريي من زوايا أخرى مل يقف عليها 

  .ن مجالياته يف هذا البحث البحث ، فهو كنز خمبوء حاول الباحث أن يبني شيئاً م
هذا وال أصف ما قمت به من جهد يف هذا البحث بالكمال ، بل هو جهد يشـوبه  
النقص والقصور ، ولكن حسيب أن قرعت باب جران العود ففتح يل وإن كنت ال أزال 

  .عند عتبة بابه 
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 قائمة املصادر واملراجع
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  قائمة املصادر واملراجع
  :الكتب / أوالً 

االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر ، عبدالقادر القط ، مكتبة الشباب ،  .١
 م١٩٨٦القاهرة ، 

األشباه والنظائر من أشعار املتقدمني ، للخالديني ،حتقيق السـيد يوسـف ،    .٢
 م١٩٥٨القاهرة، الطبعة األوىل

 الزركلـي  فـارس،  بـن  علي بن حممد بن حممود بن ينالد رياألعالم ، خل .٣
   م ٢٠٠٢ مايو/  أيار - عشر اخلامسة  الطبعة،  للماليني العلم دار ،الدمشقي

 واألنسابوالكىن  األمساءيف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف  اإلكمال .٤
 اإلسالمياحلافظ ابن ماكوال  دار الكتاب  لألمري

ة املعاين والبيان والبديع ،اخلطيـب القـزويين ، دار   اإليضاح يف علوم البالغ .٥
  لبنان -الكتب العلمية بريوت 

احلسني بن علي بن احلسني بن حممد املعروف بابن  اإليناس بعلم األنساب ، .٦
 ،موقـــع الـــوراق  أو الـــوزير املغـــريب  املغـــريب

http://www.alwarraq.com 
راتشقوفسكي، دار املسبورة ، البديع ،لعبداهللا ابن املعتز ،اعتىن به اغناطيوس ك .٧

 .م١٩٨٣هـ ١٤٠٢الطبعة الثالثة ، 
. دار الكتاب اجلديد . د عيسى با طاهر . البالغة العربية مقدمات وتطبيقات  .٨

 م٢٠٠٨ط األوىل 
البيان والتبيني،أليب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ ، حتقيق وشرح عبدالسالم  .٩

 هارون ، مكتبة الرياض احلديثة



 ١٥٨

 دراسة حتليلية ملسائل البيان ، للدكتور حممد حممد أبو التصوير البياين .١٠
 م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥موسى ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، الطبعة اخلامسة 

اخليال مفهوماته ووظائفه ، د عاطف جودة نصر،اهليئة املصـرية العامـة    .١١
 م١٩٨٤.للكتاب 

بـابن   املشـهور  املعافري احلمريي أيوب بن هشام بن امللك عبدالسرية النبوية ل .١٢
 بريوت هـ١٤١١ سنة اجليل دار، سعد وفؤالر عبد طه حتقيقهشام ،

، طبوعات نادي مكة الثقايف واألديبالشاعر احملسن ، إبراهيم أمني فوده ، م .١٣
 م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الطبعة األوىل 

الشعر العريب املعاصر قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية ، دار العودة  .١٤
 ، م١٩٨١،بريوت ،الطبعة الثالثة ،

الشعر والشعراء ، البن قتيبة ، حتقيق وشرح أمحد حممـد شـاكر ، دار    .١٥
 هـ١٤٢٣احلديث القاهرة 

الشعر واملوقف االنفعايل ، الدكتور عبداهللا باقازي ، من مؤلفات النادي  .١٦
 .األديب مبكة 

منشورات دارالكتب .البن فارس تعليق أمحد حسني بسبح .الصاحيب  .١٧
 هـ١٤١٨العلمية ط األوىل

تني ، أبو هالل العسكري ، حتقيق مفيد قميحة ، دار الكتب الصناع .١٨
 هـ١٤٠٢العلمية ، بريوت ، الطبعة الثانية 

دار طـالس ،  الصورة البالغية عند عبدالقاهر ، أمحد علـي دمهـان ،    .١٩
 ١٩٨٦،دمشق

، ، فاطمة بنت مستور قنيع املسعوديالصورة الشعرية عند طاهر زخمشري  .٢٠
 هـ١٤٢٤ديب مطبوعات نادي مكة الثقايف األ

الصورة الشعرية يف الشعر العريب حىت آخر القرن الثاين اهلجري ، الدكتور  .٢١
 م١٩٨٠علي البطل ، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة األوىل ، 

الصورة الشعرية ومناذجها يف إبداع أيب نواس ، ساسني سـيمون عسـاف ،    .٢٢
 م١٩٨٢ت ، الطبعة الثانية ، املؤسسة اجلامعية للدراسات والتوزيع ، بريو



 ١٥٩

الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي عند العرب ، الدكتور جـابر   .٢٣
 م١٩٩٢عصفور ، املركز الثقايف العريب ، بريوت ، الطبعة الثالثة 

د إبراهيم بن عبدالرمحن .الصورة الفنية يف الشعر العريب مثال ونقد  .٢٤
 هـ١٤١٦الطبعة األوىل الغنيم ، الشركة العربية للنشر والتوزيع 

الصورة الفنية يف شعر الشماخ ، حممد علي ذياب ، سلسلة كتب ثقافية  .٢٥
 ٢٠٠٣.تصدرها وزارة الثقافة باململكة األردنية اهلامشية 

العمدة البن رشيق القريواين ، قدم له وشرحه وفهرسه الدكتور صالح  .٢٦
 هـ١٤١٦دار ومكتبة اهلالل ط األوىل . اهلواري واألستاذة هدى عودة 

 عبـد  بن اهللا عبد بن موفق الدكتور حتقيق للدارقطين واملختلف املؤتلف .٢٧
 القادر ، دار الغرب اإلسالمي

 األثري بن نصراهللا الدين ضياء الفتح يبألوالشاعر الكاتب أدب يفاملثل السائر  .٢٨
   عبداحلميد الدين حميي حممد:  حتقيق١٩٩٥ بريوت، -  العصرية املكتبة ، املوصلي

 عند شعراء صدر اإلسالم الوجه والوجه اآلخر ، د حسين عبداجلليلاملرأة  .٢٩
،  السيوطي لعالمة عبد الرمحن جالل الدينل املزهر يف علوم اللغة العربية .٣٠

دار  مكتبة علي البجاوي -حممد أبو الفضل  -حتقيق  حممد أمحد جاد املوىل 
 الطبعة الثالثة،  التراث

 القـادر  عبد حامد ، الزيات دأمح ، مصطفى إبراهيم ، الوسيط املعجم .٣١
 العربية اللغة جممع/  حتقيق،الدعوة دار ،النجار حممد،
املفضليات ، املفضل بن حممد بن يعلى الضيب ، من سلسة ديوان العرب  .٣٢

جمموعات من عيون الشعر ، حتقيق أمحد حممد شاكر وعبدالسـالم  حممـد   
 م١٩٩٤هارون ، دار املعارف الطبعة العاشرة 

غة ، أليب القاسم جار اهللا حممود بن عمر بن أمحد الزخمشري ، أساس البال .٣٣
حتقيق حممد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية بريوت لبنـان ،الطبعـة   

 .م ١٩٩٨هـ١٤١٩األوىل 
 حممود حممد شاكر ، مكتبه: أسرار البالغة عبد القاهر اجلرجاىن ، تعليق  .٣٤

 .م ١٩٩١اخلاجنى، الطبعة األوىل تاريخ 



 ١٦٠

، حتقيـق   املرزوقي يب علي أمحد بن حممد بن احلسناملرزوقي ، أل أمايل .٣٥
 األوىل الطبعة ،  اإلسالمي دار العرب،  اجلبوري الدكتور حيىي وهيب

بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة  ، عبداملتعال الصعيدي ،  .٣٦
 م١٩٩٩هـ ١٤٢٠مكتبة املعارف للنشر والتوزيع  الرياض ، 

 الـرزاق  عبـد  بـن  حممد بن مدحمل ن جواهر القاموس  ،تاج العروس م .٣٧
 دار، احملققني من جمموعة حتقيق،  الزبيدي ، مبرتضى امللقّب ، الفيض احلسيين،أبو

  اهلداية
تاج العروس من جواهر القاموس ، حملمد نرتضـي احلسـيين الواسـطي     .٣٨

 م١٨٨٨الزبيدي ، طبعة املطبعة اخلريية ، مصر 
أمحد عبد  :لعربية  ،إلمساعيل بن محاد اجلوهري ، حتقيقتاج اللغة وصحاح ا .٣٩

 .١٩٩٠يناير  -الرابعة :بريوت لبنان الطبعة -،دار العلم للماليني  الغفور عطار
تاريخ األدب العريب كارل بروكلمان ، نقله للعربية الـدكتور رمضـان    .٤٠

 عبدالتواب والدكتور السيد يعقوب بكر ، الطبعة الثالثة ، دار املعارف
اريخ التراث العريب ، الدكتور فؤاد سزكني ، نقله للعربية الدكتور حممود فهمي ت .٤١

 هـ١٤١١حجازي ، إدارة الثقافة والنشر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
البن قتيبة الدينوري،حتقيق إبراهيم مشس الدين،دار .تأويل مشكل القرآن .٤٢

 .٢٠٠٧الكتب العلمية ،
 علـي  حممـد  حتقيق العسقالين حجر بن، ال ملشتبها بتحرير املنتبه تبصري .٤٣

 .  لبنان – بريوت - العلمية البجاوي املكتبة حممد علي مراجعة - النجار
ذيب اللغة ، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري ،حتقيق حممد عوض  .٤٤

 م٢٠٠١الطبعة األوىل –بريوت  -مرعب ، دار إحياء التراث العريب
 ناصر بنال وكناهم وألقام وأنسام الرواة مساءأ ضبط يف املشتبه توضيح .٤٥

 حممد:  حتقيق الدمشقي القيسي حممد بن اهللا عبد بن حممد الدين مشس الدين
 األوىل:  الطبعة م١٩٩٣ - بريوت - الرسالة مؤسسة ،العرقسوسي نعيم

مجاليات األسلوب ، الصورة الفنية يف األدب العريب ، د فايز الداية ، دار  .٤٦
 م١٩٩٦وت ، الطبعة الثانية ، الفكر بري



 ١٦١

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، عبدالقادر بن عمر البغدادي ،   .٤٧
 م١٩٨٩حتقيق عبدالسالم هارون ، مكتبة اخلاجني ، القاهرة ، 

خصائص األسلوب يف الشوقيات ، حممد اهلادي الطرابلسي ،منشورات  .٤٨
 م١٩٨١اجلامعة التونسية ، 

القاهر اجلرجاين ، قراءة وتعليق حممود حممـد  دالئل اإلعجاز لإلمام عبد .٤٩
 شاكر ، مطبعة املدين بالقاهرة ودار املدين جبدة الطبعة الثالثة

حتقيق لويس شيخو ، دار الكتاب . ديوان احلماسة ، أليب عبادة البحتري  .٥٠
 ١٩٦٧العريب بريوت 

ديوان املعاين ، أليب هالل العسكري ،شرحه وضبط نصه أمحد حسن بسج  .٥١
 م١٩٩٤/ هـ١٤١٤كتب العلمية بريوت ، الطبعة األوىل ،دار ال

رواية أيب سعيد السـكري ، دار الكتـب   / ديوان جران العود النمريي  .٥٢
 هـ  ١٤٢١املصرية الطبعة الثالثة 

 ديوان جران العود النمريي ، حتقيق وتذييل الدكتور نوري محودي القيسي .٥٣
شرح وحتقيـق  ديوان جران العود النمريي وضمنه شعر عروة الرحال ،  .٥٤

 كارين صادر
ديوان طفيل الغنوي ،شرح األصمعي ، حتقيق حسان فالح أوغلي ، دار  .٥٥

 م١٩٩٧صادر بريوت ،الطبعة األوىل 
ديوان عمر بن أيب ربيعة ، وقف على طبعه وتصحيحه بشـري ميـوت ،    .٥٦

 هـ١٣٥٣الطبعة األوىل باملطبعة الوطنية يف بريوت 
الواليب ، دراسة وتعليـق يسـري   ديوان قيس بن امللوح ، رواية أيب بكر  .٥٧

 م١٩٩٠هـ١٤١٠بريوت ، الطبعة األوىل .عبدالغين ، دار الكتب العلمية 
 د يوسف خليف ، مكتبة غريب  / ذو الرمة شاعر احلب والصحراء  .٥٨
دار  عائشة بنت عبـدالرمحن . د: حتقيق أيب العالء املعري رسالة الغفران .٥٩

 .عة الطبعة التاس املعارف
للحسن اليوسي ، حتقيق الدكتور حممد احلجـي   واحلكم مثالاأل يف األكم زهر .٦٠

 م١٩٨١/هـ ١٤٠١والدكتور حممد األخضر، دار الثقافة ، الطبعة األوىل 



 ١٦٢

شرح ديوان عنترة ، اخلطيب التربيزي ، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه  .٦١
 جميد طراد ، الناشر دار الكتاب العريب الطبعة الثانية

 زكريا صيام ، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر د/ شعر جران العود القصصي  .٦٢
  اإلسالمي املكتب ، األلباين الدين ناصر حممد، وزيادته الصغري اجلامع ضعيف   .٦٣
ـ  ١٤١٧ظواهر حداثية يف شعر جران العود النمريي حممد اهلريف دار املعامل الثقافية  .٦٤  ه
 هـ١٤٠٥بريوت . ية دار النهضة العرب. الدكتور عبدالعزيز عتيق . علم البيان  .٦٥
يف النقد األديب احلديث مدارسه ومناهجه وقضاياه ، الدكتور حممد صاحل  .٦٦

ـ ١٤١٩الشنطي ، دار األندلس للنشر والتوزيع حائل ، الطبعة األوىل  / هـ
 م١٩٩٩

كتاب احليوان ، اجلاحظ ، حتقيق عبد السالم هارون ، مطبعة مصـطفى   .٦٧
 م١٩٦٦البايب احلليب وأوالده مبصر، 

 – صادر دار ، املصري األفريقي منظور بن مكرم بن حممد لعرب ،لسان ا .٦٨
 ، الطبعة األوىل بريوت

حممد : حتقيق  بريوت –املعرفة  دار أبو الفضل النيسابوري -جممع األمثال  .٦٩
  حمىي الدين عبد احلميد

 .جممع األمثال  للميداين املستقصى من أمثال العرب للزخمشري  .٧٠
  م١٩١٦وقي بك ، مطبعة مصر أمحد ش مسرحية جمنون ليلى ، .٧١
 بريوت – الفكر دار ، اهللا عبد أبو احلموي اهللا عبد بن ياقوت ، معجم البلدان .٧٢
معجم الشـعراء اجلـاهليني و املخضـرمني،تأليف حـاكم حبيـب       .٧٣

 ٢٠٠١الكريطي،الطبعة األوىل،بريوت، لبنان مكتبة لبنان،
محن ، دار معجم الشعراء اجلاهليني واملخضرمني ، الدكتور عفيف عبدالر .٧٤

 م١٩٨٣هـ ١٤٠٣العلوم للطباعة والنشر 
معجم الشعراء املخضرمني واألمويني ، الدكتورة عزيزة فوال بابيت ، دار  .٧٥

 م١٩٩٨صادر بريوت ، الطبعة األوىل 



 ١٦٣

 العزيـز  عبد بن اهللا عبد ، واملواضع البالد أمساء من معجم ما استعجم   .٧٦
بـريوت   - الكتب عامل السقا مصطفى:  عبيد حتقيق أبو األندلسي البكري
                         ١٤٠٣ ، الثالثة الطبعة

أبو يعقوب السكاكي ، حتقيق عبداحلميد اهلنـداوي ، دار  .مفتاح العلوم  .٧٧
 ١الكتب العلمية ط

،  مد بن املبارك بن حممد بن ميمـون حمل منتهى الطلب من أشعار العرب .٧٨
  م١٩٩٩ وىلالطبعة األ. دار صادر، حممد نبيل طريفي.د: حتقيق

 حجـر  بـابن  املشهور حممد بن علي بن ألمحد األلقاب يف األلباب هةنز .٧٩
بالرياض  الرشد مكتبة ، السديري صاحل بن حممد العزيز عبد حتقيق العسقالين

 م١٩٨٩-هـ١٤٠٩ طبعة
مؤسسـة  .وصف الطبيعة يف الشعر األموي ، إمساعيل أمحد شحاده العامل  .٨٠

 هـ١٤٠٧ط األوىل . الرسالة 
 
  :الرسائل العلمية / ثانياً

الرؤية اجلمالية يف شعر اجلاهلية واإلسالم ، رسالة دكتوراه ، جامعة حلـب ،   -١
١٩٨٩  

دراسة وحتليل ، رسالة ماجستري ، مرزوقة عبداهللا  التصوير البياين يف شعر القطامي -٢
السفياين ، إشراف الدكتور عوض بن معيوض اجلميعـي جامعـة أم القـرى     

 م١٩٩٤/هـ١٤١٤
البياين يف شعر عدي بن الرقاع العاملي ، رسالة ماجستري ، مرمي بنـت   التصوير -٣

عواض احلارثي ، إشراف الدكتور يوسف بن عبداهللا األنصـاري ، جامعـة أم   
 .م٢٠٠١هـ ١٤٢٢القرى 

  :الشبكة العنكبوتية / ثالثاً 
  http://www.alwarraq.comموقع الوراق  -١
  ،  Global Arabic Encyclopedia العامليـة  العربيـة  املوسوعة -٢

http://www.mawsoah.net 
 موسوعة احلديث الشريف على شبكة إسالم ويب -٣



 ١٦٤

  
  

 فهرس املوضوعات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٥

  فهرس املوضوعات
  

  الصفحة  العنوان
    إهداء 

    شكر وتقدير
    للغة العربيةملخص البحث با

    ملخص البحث باللغة االجنليزية
  أ ـ و  املقدمة 
  ٢  :التمهيد 

  ٢  املبحث األول حول جران العود
  ٢  امسه ونسبه / أوالً 
  ٤  زمانه/ثانيا
  ١٢  شاعريته/ ثالثاً

  ١٥  الشعر والصورة البيانية:املبحث الثاين 
  ١٥  تعريف الصورة 

  ١٥  مفهوم الصورة عند القدماء
  ٢١  وم الصورة عند احملدثنيمفه

  ٢٤  مصادر التصوير البياين يف شعر جران العود :الفصل األول 
  ٢٦  املرأة/املصدر األول

  ٣٠  املرأة يف حياة جران العود جانب شر وجانب حب
  ٣٠  زينتها اخلادعة -١: اجلانب األول 

  ٣١  النزاع بينه وبني زوجتيه وقسوما -٢
٣- ا وأخالقها السيئة بصـور وصـفات   تصوير املرأة يف صور

  احليوان والطيور واجلان
٣٢  

  ٣٤  أخالق املرأة احملبوبة  -١: اجلانب الثاين 
  ٣٦  مجاهلا وصفاا اخللقية  -٢



 ١٦٦

  ٤١  البيئة : املصدر الثاين 
  ٤٦  التجربة اإلنسانية الذاتية : املصدر الثالث 
  ٥٠  التشبيه يف شعر جران العود: الفصل الثاين 

  ٥١  ل التشبيه باختصارحو
  ٥١  التشبيه يف اللغة

  ٥١  التشبيه يف اصالح البالغيني
  ٥٢  أركان التشبيه
  ٥٢  أقسام التشبيه

  ٥٣  املرأة / املوضوع األول 
  ٥٣  املرأة صاحبة الصفات الذميمة : اجلانب األول 
  ٦٤  املرأة صاحبة الصفات احلميدة : اجلانب الثاين 

  ٩٠  لالطل/ املوضوع الثاين 
  ٩٥  احليوان والطري/املوضوع الثالث 

احليوانات والطيور اليت جاءت مقترنة بالتشـبيهات اجلميلـة    -أ
  واملواقف العاطفية املؤثرة 

٩٥  

  ٩٥  الناقة  -١
  ٩٨  الظباء -٢
  ٩٩  املها  -٣
  ١٠١  احلمام والقطا -٤
احليوانات والطيور اليت جاء ذكرهـا يف املواقـف الصـعبة     -ب

   واملخيفة
١٠٣  

  ١٠٣  الذئب  -١
  ١٠٤  الثعلب  -٢
  ١٠٤  العقاب  -٣
  ١٠٤  الصقر -٤
  ١٠٥  )الظليم ( ذكر النعام  -٥



 ١٦٧

  ١٠٦  جران العود وحديثه عن نفسه / املوضوع الرابع 
  ١٠٦  املواقف الصعبة واملؤثرة يف حياته  -١
  ١٠٨  غزلياته وحبه للنساء  -٢
  ١٠٩  امتداحه لنفسه  -٣

  ١١١  ااز يف شعر جران العود : الفصل الثالث 
  ١١١  حول ااز باختصار 

  ١١٣  أقسام ااز
  ١١٨  ااز يف شعر جران العود 

  ١١٨  املرأة : املوضوع األول 
  ١٢٢  الطلل: املوضوع الثاين 

  ١٢٣  الطري: املوضوع الثالث 
  ١٢٤  حديثه عن نفسه : املوضوع الرابع 

  ١٢٦  واحلياة  مظاهر الطبيعة:املوضوع اخلامس 
  ١٣٠  الكناية يف شعر جران العود: الفصل الرابع 

  ١٣٠  حول الكناية باختصار 
  ١٣٢  الكناية يف شعر جران العود

  ١٣٢  املرأة:املوضوع األول 
  ١٣٨  حديثه عن نفسه:املوضوع الثاين 

  ١٤١  مظاهر الطبيعة واحلياة: املوضوع الثالث 
  ١٤٣  اخلامتة 

  ١٤٦  راجع قائمة املصادر وامل
  ١٤٦  الكتب/ أوالً 
  ١٥٢  الرسائل العلمية / ثانياً
  ١٥٣  شبكة املعلومات االلكترونية/ ثالثاً

  ١٥٥  فهرس املوضوعات
 


