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تشكالت الصورة الفنية في شعر ابن
رشيق المسيلي
دراسة تحليلية – قصيدة البرق –
د ،محصر وردة
جامعة تلمسان
اإلالخق
ًدىاوٌ هزا اإلالاٌ بالخدلُل الفىسة الفىُت
في ؼّش ابً سؼُم الزي اخترث مىه كفُذة
واخذة إلاا ًلخمُه اإلالام ،فياهذ مىلىِا
لذساظت الفىسة الفىُت وألاظالُب الؽّشٍت
الخفىٍشٍت ِىذه الزي جىاولخه الذساظاث
هاكذا ووادث ان تهمله ؼاِشا مجُذا.
اليلماث اإلافخاخُت :حؽىالث -الفىسة الفىُت
ابً سؼُمبن الذاسط لؽّش ابً سؼُم اإلاعُلي ًخبن
له مً غير ؼً ؤهه اظخىاُ ججعُذ حىاهب
هثيرة مً خُاجه وِفشه ،فياهذ هزه
الىفىؿ واللفاثذ وظُلت حّبير ًِ ؼاِشٍت
مغشبُت مخميزة .ولّل مً دواعي ؼغفىا
بالؽّش اإلاغاسبي ِمىما والؽّش الجضاثشي
خفىـا حاءث هزه الذساظت ألهم الٍىاهش
الفىُت فِؽّش ابً سؼُم التي ظاهمذ في
بىاء خىابه الؽّشي مىخفين بخدلُل بّن
الىمارج مً الفىس الفىُت مً كفُذة البرق
بما ًخىافم ووبُّت هزا اإلالاٌ ،وجدلُل
مشجىضاث الخفىٍش الؽّشي في كفُذة البرق
التي اجخزها مً مؽاهذها معاخاث فىُت
مخّذدة ألابّاد  ،وخاولىا كشاءة مىاخحها
الفىشٍت والجمالُت داخل ؤلاًلاُ الذًىامي
للشظم الؽّشي الزي جميز به ؼّش ابً سؼُم
لىخلق في نهاًت هزه دساظت بلى ؤن الفىسة
جمثل مىىها ؤظاظا في بىاء هزه الؽّشٍت

اإلاغاسبُت الفزة التي هخالها ؤن جىىن ظمت
خاـت بؽّشه.
حّذ الفىسة الؽّشٍت مً اإلالىماث
الفىُت الحذًثت ،ألهىا لم هجذها في مٍان
الىلذ اللذًم وبرا خاولىا جدذًذ مفهىمها
ؤلفُىاه لُلا ال ًياد ًبخّذ ًِ جفعير وحه
الؽبه في حؽبُه ،ؤو ؼشح الظخّاسة ؤو مجاص،
وبالشغم مً ؤن الفىسة واهذ مُّاسا جإظعذ
ِلُه ألاخيام الىلذًت اللذًمت ،فةنها
همفىلح هلذي جإخش هثيرا فلم ًدىاوله الىلاد
الّشب بال بّذ ؤن ٌهش في الىلذ الغشبي
''والحم ؤن الفىسة ألادبُت كذًمت في الخىاب
الّشبي [ ]...وبهما الىلاد الّشب هم الزًً
فاتهم ؤن ٌّالجىها''( )1ولم ًشد مفهىم
الفىسة ؤو الخفىٍش الؽّشي بال في خذًث ؤبي
ِثمان الجاخَ'' :واإلاّاوي مىشوخت وظي
الىشٍمٌّ ،شفها الّشبي والعجمي ،والحمشي
والبذوي وبهما الؽّش ـُاغت ولشب مً
الخفىٍش'')2(.
ً
واهىالكا مً هزا الخّشٍف اظخىاُ
الجشحاوي ؤن ًىشح مفهىم الفىسة في الؽّش
خُىما حّلها وظي اللفَ مً خُث هى
مجمىِت ؤـىاث ،وبين اإلاّنى مً خُث بهه
مّاوي مجشدة.
وكذ جىاوٌ الجشحاوي الفىسة
وداللتها ِىذما جدذر ًِ اإلاّنى ومّنى
اإلاّنى ،فزهش ؤهه زمت هىِين مً اإلاّاوي ،هىُ
ًخىـل بلُه بمّنى اللفَ وخذه ،وهىُ آخش ال
ًمىً بدساهه بذاللت اللفَ وخذه ،وبهما ًخم
بدساهه باإلاّنى ألاوٌ للفَ زم هجذ للمّنى
الثاوي داللت جفل بلى الغشك ،واإلالفىد
باإلاّنى الثاوي هى الىىاًت والاظخّاسة
والخمثُل .وٍىضح الجشحاوي مذلىٌ ولمت
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''الفىسة'' كاثال'' :واِلم ؤن كىلىا الفىسة
بهما هى جمثُل وكُاط إلاا وّلمه بّلىلىا ِلى
الزي هشاه بإبفاسها'')3(.
كذ ٌل مفهىم الؽّش مشجبىا
بالفىسة والخخُُل اهىالق مً ملىلت
الجاخَ'' :بهما الؽّش ـىاِت ولشب مً
الخفىٍش'' واهتهاء بالىلاد اإلاخإخشًٍ الزًً
جإزشوا بأساء ؤسظىى ؤمثاٌ ابً ظِىا والفشابي
وخاصم اللشواحني الزي اهخهج ههج ظابلُه في
اِخباس الفىسة هىِا مً الخخُُل خُث ِشف
الؽّش بلىله'' :الؽّش هالم مخُل مىصون
مخخق في لعان الّشب بضٍادة الخلفُت الخامت
مً ملذماث مخُلت'')4(.
وألاخز بهزا الخّشٍف في ؤن الؽّش
خُاٌ وكافُتٌّ ،ني ؤهه ـىسة ووصن وكذ
حّل ابً ظِىا مً الخُاٌ ول ش يء في الؽّش
فاِخبره الذافْ بلى جدشًٍ الىفىط ،وهى
الزي ًشفْ مً كُمت الؽّش وٍازش في اإلاخللي
''واإلاخُل هى الىالم الزي جذًِ له الىفغ
فخىبعي [ ]...مً غير سوٍت وفىش واخخُاس،
وبالجملت جىفّل له اهفّاال هفعاهُا غير
فىشي'')5(.
وٍيخهي هاالء الىلاد بلى ؤن حىهش
الؽّش خُاٌ وجفىٍش بّذما ِشفه الىلاد
ألاولين بإهه'' :كىٌ مىصون وملفى ًذٌ ِلى
مّنى'')6(.
ومً زم ًفبذ الخُاٌ ِىفشا
ؤظاظُا في جدذًذ مفهىم الخىاب الؽّشي
باإللافت بلى الىصن واللافُت الزًً ًمثالن
البيُت الؽيلُت لللفُذة ،وهى ما خاوٌ ِض
الذًً بظماُِل جىلُده في جدذًذ مفهىم
الفىسة بالدؽىُل الضماوي ،وبين الفىسة
الفىُت التي ًذِىها بالدؽىُل اإلاياوي وٍىىلم
مً وٌُفتها الخإزيرًت في هفغ اإلاخللي ،فةرا

وان للفىسة اإلاىظُلُت ؤزش هبير ِلى الىفغ
مً خالٌ ؤلاًلاُ اإلادشن للىحذان ،فةن
الفىسة الفىُت ال جلل جإزيرا فُه مً خالٌ
اليلماث التي ٌعخّملها الؽاِش وٍاظغ بها
بىاءه الؽّشي.
''غير ؤن الؽاِش هما ًخخز الفىسة
اإلاىظُلُت وظُلت بلى رلً الخىافم الىفس ي
الىبُعي ،فةهه هزلً ٌعخغل الفىسة اإلاياهُت
لخلم هزا الخىافم وسبما وان هزا الغمىك
الزي ًىخىف الفىسة اإلاياهُت وما جدذزه فُىا
مً آزاس ؤكل بىثير مً جلً ألاظشاس اإلادُىت
بالفىسة اإلاىظُلُت'')7(.
ولّل ما ًاهذ هزا الشؤي هى ؤن
دساظت الفىسة جىفب في ألاغلب ِلى
الّىاـش اإلاازشة ؤو اإلادشهت اإلاخإلفت مً
اإلافشداث وخفاثفها اليامىت فحها وـفاتها
اإلاخفم ِلحها بين الىاط و ؤلاوالكاث التي
ًلُمها الؽاِش ِىذ حؽىُله للفىسة بين
ؤلفاٌها وهي ظماث ؤهثر مشوهت إلاً ًشٍذ ؤن
ًفهما مً الفىسة اإلاىظُلُت وآزاسها.
وٍمىً اِخباس الفىسة الؽّشٍت
حملت مً الؽّىس اإلاىثف الزي ًىجم ًِ
اخخفاء ألابّاد الضمىُت وجذاخلها فخفير
ألاؼُاء هخلت واخذة ال ًففل بُجها ش يء.
برا ما ؤخزها بشؤي فعلش بإن الفىسة
ما هي بال خلم الؽاِش )8(.هىىن كذ مىدىا
الفىسة خفىـُت هفعُت لخفير مشجبىت
بيل ما ٌّاد اظخدماسه في الزهً مما ؤبفشه
الؽاِش مً مٍاهش الىبُّت ؤو غيرها ،فُخم
بّذ رلً حؽىُل اللفُذة اإلاخإلفت مً ـىس
مشهبت ومخذاخلت كذ جىىن الفىسة الؽّشٍت
حىهشها بلى حاهب باقي الفىس ألاخشي.
وبرا واهذ اللفُذة مؽهذا فىُا
جخلاسب فُه ألالىان وجخماسب فُه ألاؼياٌ
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''فةن الفىسة الؽّشٍت جشهُبت غشٍبت مّلذة،
هي بال ؼً ؤهثر حّلُذا مً ؤي ـىسة
ؤخشي'' )9(.ألن اللفُذة مً خُث هي خالت
وحذاهُت خاـت لُذٌ بها ِلى مجمىِت
ألالفاً التي جخخاس وجىٍم لخخجاوب مْ ِملُت
اليعُج الفني للفىسة.
فلذ ًىىن مً كبُل اإلاغامشة
الخىك في جدذًذ مفهىم الفىسة الؽّشٍت
جدذًذا دكُلا هٍشا إلاا ًدُي بها مً غمىك
هشحّه بلى جباًً اإلافىلحاث اإلاعخّملت في
مّالجت هزه الٍاهشة الفىُت في الؽّش الّشبي
كذًمه وخذًثه.
بُذ ؤن هزا الغمىك ال ًمىّىا مً
ؤن وعخإوغ بما للفىسة مً خفاثق
لخمثُل خالت ؼّىسٍت بما ٌؽاولها مً ـىس
ومؽاهذ ال ًملً اللذسة ِلى الخىفُم بين
ِىاـشها الحعُت وبين مىكف راحي بال
الؽاِش اإلابذُ.
وكذ ؤفشدها هزا اللعم مً دساظدىا
إلبشاص بّن ؤوحه الخُاٌ الؽّشي ِىذ ابً
سؼُم مشهضًٍ ِلى بٌهاس الّالكاث التي ججمْ
بين الؽاِش وراجه ،وبِىه والّالم الخاسجي،
ووّخلذ ؤن جىىن اللفُذة التي كالها في
وـف ''البرق'' وما ًترهه مً ؤزش في هفعه ،هي
ألاوعب ألنها مخألفت مً ـىس مخخالُت بعُىت
وىسا ومشهبت ؤوىاسا .وكذ جىىن دساظدىا
لبّن هزه الفىس وظُلت هؽف ًِ بّن
حىاهب ؼّشٍت ابً سؼُم خين كاٌ مً
الىىٍل:
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ًخدذر الؽاِش في هزًً البِخين ًِ
ومُن البرق الزي ججلى له مً خلم صخشة
هبيرة وهإهه ًمفي ِلى الٍالم بؼّاِا ؼبحها
ّ
ببرًم الزهب والفمت وهى مؽهذ ًزهش
ّ
الؽاِش باإلادبىبت التي واهذ جذعى ظلُمى
وهإنها ؤولذ ِلُه مً ؤِلى جلً الصخشة وهي
جبعي له هفها اإلاخمب بالحىاء.
للذ اظتهل الؽاِش هفه بمؽهذ
خس ي ٌؽاهذ بالبفش فاظخّان باأللىان
الثالزت (الزهبي ،الفض ي ،وألاظىد اإلاخمثل في
(الذجى) كذ وّخلذ ؤن الؽاِش ًشظم حاهبا
مً حىاهب الىبُّت ال ؤهثر غير ؤهىا هلفي هزه
الفىسة ظشَّت الحشهت ،ألن ومُن البرق مً
ؤِلى الصخشة الىبيرة ٌؽم الٍالم فُلىهه
باللىن الزهبي مشة زم ًلىهه باللىن الفض ي
مشة ؤخشي .بُذ ؤن الؽاِش كذ جمثل اإلادبىبت
وهي حؽشق ِلُه مً ألاِلى باظىت هفها
اإلاخمبت ،وهي ـىسة ّ
جذٌ ِلى ؼىكه الىبير
لهزه اإلاشؤة ،فما وان لىمُن البرق ؤن ًزهشه
بها لىال ؤهه وان ًيابذ ؤلم الفشاق ّ
وخش الؽىق.
وٍخإلف اإلاؽهذان في خاـُت ؤلاؼشاق
وجبذًذ العىاد ،فةن وان البرق كذ بذد دجى
اللُل فلّل وُف اإلادبىبت ٌعخىُْ ؤن ًضٍل
خضهه وٍذخل ألامل اإلاؽشق بلى كلبه.
بن هزا الدؽاول اإلاّىىي للفىسجين
العابلخين ًجّل اإلاخللي ًذسن ظبب اوسجام
الؽاِش مْ ٌاهشة البرق التي وافلذ خالت
ّ
هفعُت وان كذ ِاؼها إلاا اظىدث الذهُا في
ُِىه بعبب فشه ًإظه ،ولىً بالشغم مً ؤن
ومُن البرق ًخخفي بعشِت ،فةهه وان وافُا
لخىبُه الؽاِش بلى ؤهمُت ؤلاؼشاق واهجالء
الٍالم في الىبُّت ،هما ؤن جشن الُإط
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والّضوف ًِ الحضن والدؽائم كذ ًجّل كلبه
ًيبن مً حذًذ وشبا للحُاة وحمالها.
الضمً الزي اظخغشكخه الفىسة
ألاولى كفير ومدذودً ،بذؤ بةؼّاُ البرق
وٍيخهي باخخفاثه ،بُذ ؤهه في الفىسة الثاهُت
ؤوىاٌ ،ألن اظترحاُ الىُف ٌّخمذ ِلى
بدث في الزاهشة وفي ما هى مخضن فحها مً
ـفاث وؼيل اإلادبىبت ،والاِخماد ِلى
الزاهشة بهما هى سحىُ بلى اإلااض ي وبؼهاد
للحالش الزي كذ ًخىاـل بلى اإلاعخلبل،
فالؽاِش كذ ٌعافش في رهشٍاجه لهزه اإلاشؤة
لخجمُْ جفاـُلها الفغيرة لُّىد بلى خالشه
وبلى هفعه ،فُخفىس الىُف وهى مؽشف
ِلُه .وبرا ما اِخبرها ؤن الفىسة الؽّشٍت
الثاهُت بهما جمثل ؤمىُت ِضٍضة في هفغ الؽاِش
فةن جدلُم بؼشاف الىُف وبوالله ِلُه
ًٍل غُبا ؤو مجهىال رلً ما وعمُه
اإلاعخلبل .وامخذاد صمً الفىسة الثاهُت دلُل
كاوْ بإن الؽىق كذ ؤبشح ابً سؼُم وجمىً
مً ؤوـاله ،ختى ؤن ظّادجه ـاسث مشجبىت
بهزه ؤلاواللت وما جخلفه مً ؤزش وُب في هفغ
الؽاِش .ما رهشهاه ًِ الضمً للمؽهذ
الؽّشي العابم ًمىً ؤن ًادي بىا بلى
الحذًث ًِ الحيز الفني للفىسة ،الزي
ًخجلى في الفىسة الؽّشٍت الثاهُت ؤما
الفىسة ألاولى فةن ميانها مدذود؛ ججعذ في
مياهين ازىين ،ؤولهما في العماء خُث ٌؽْ
البرق وهى ميان مدذود وزاهحهما ألاسك وهى
اإلايان الزي ًىّىغ ِلُه هىس البرق فُمِئه
وٍضٍذ الٍالم ِىه ،بن ألاخز بمجاٌ خذور
البرق الزي هى الفماء الفعُذ ؤو العماء
الىاظّت كذ ًادي بــه بلى الاهدؽاسٍت
والامخذاد ،ألن ملىم الفماء هى خيز واظْ
الاهدؽاس وبؼّاُ البرق ًخىصُ في هزا اإلاجاٌ

اللابل لالهدؽاس بلى ؤن ًبذؤ في الاخخفاء ؼِئا
فؽِئا ،ؤما خيز الفىسة الثاهُت فهى خيز
مىلم غير مدذود ألهه ال ًىحذ ميان خلُلي
لهزه الفىسة ،وبهما هى مؽهذ جفىسه
الؽاِش مياها لها لزلً كلىا بهه خيز ًشهن
هدى الاهدؽاس الىثُف ألهه مشجبي بالخُاٌ
الؽّشي الزي ال ًمىً ؤن وّشف خذوده ومً
ؤًً ًبذؤ وؤًً ًيخهي.
وبرا ّ
ِبرث الفىسة ألاولى ًِ ججشبت
خلُلُت ِاؼها الؽاِش فةن الفىسة الثاهُت
هي معخىخاة مً الفىسة ألاولى وهى ما
ًىافم سؤي حىسج مىهان ''الؽاِش ٌعخلي
ـىسه مً الخجاسب في الحُاة الُىمُت'')11(.
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ِ
َِ َلى َ
َحـ َـذاو ٌُ ُف َُّـنُ
ألاس ى
ٍ
بن الفىسة الؽّشٍت في البِذ ألاوٌ
كاثمت ِلى اإلالابلت بين مؽهذًً ازىين جمثال في
بكباٌ الؽىق ِلى الؽاِش وبِشاك الفبر
ِىه ،لّل الىاؿ وان ؤهثر اوسجاما مْ راجه
في هزا اإلاىكف الؽّشي ،بر ؤهه ًفىس لُله
الىىٍل وهى ًداوٌ حاهذا مذاساة الؽىق غير
ؤهه ًفؽل في رلً ومشد فؽله هى هبير ؼىكه
الزي حّله ٌعلي ِلُه فّال بوعاهُا هى
ؤلاكباٌ ،وهإهه بوعان ًإجُه لُال لُبّذ الىىم
ًِ ُِىهه.
وٍزهش الؽاِش ؤهه خاوٌ ملاومت
الفبر بلُه ولىً ّ
الؽىق بذِىة ّ
الفبر وان
ٌّشك ِىه وال ًلبل دِىجه .للذ حعذ ابً
سؼُم في هزا اإلاؽهذ الّزاب الزي ؤلم به
بعبب ؼذة الؽىق ،وٍفىس هُف خاوٌ
الخغلب ِلى الُإط وألاس ى بىلب الفبر الزي
حّله واإلوعان الزي ًلبل الذِىة ؤو
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ًشفمه ــا .بن هزه الفىس وله ــا جمافشث
بّمها ببّن مً ؤحل سظم ـىسة فىُت
ِبرث ًِ خالت هفعُت ِاؼها الؽاِش
واظخىاُ ؤن ًبلغها للمخللي مخجاوصا في رلً
ؤبّاد الضمان واإلايان.
وٍمىً اِخباس هزه الفىسة خاسج
داثشة الضمان واإلايان ،ولّل ما ؤدي بىا بلى
اِخلاد رلً هى جىٌُفه للفّل ''بث'' في
الىخذة الؽّشٍت ألاولى ،فباث جفض ي بلى
داللت واخذة وهي بمماء اللُل ،وهى ملىم
صمني مّشوف ،لىً بالفّل هىا ًذٌ ِلى ؤن
الؽاِش كض ى لُلت ؤسكا دون هىم ،بل بهه لم
ًدذد هم لُلت باث ًلام الؽىق وِزابه ،ومىه
فةهه ًمىً اِخباس ''بذ'' ملىما ًفُذ الضمً
اإلاىلم ،الزي ًخىصُ في ول ألابّاد ّ
الضمىُت
اإلاإلىفت وغير اإلاإلىفت ،وٍفير ''بذ'' الزي
ٌّني بمماء لُلت ِلى ألاكل دالا ِلى ِذد مً
اللُالي الىىٍلت هثيرة واهذ ؤم كلُلت لِغ
مهما باليعبت للؽاِش ،وبهما ما هى ؤهم
باليعبت بلُه هى ؤلاؼاسة بلى خشماهه مً ساخت
الىىم لُال .جلىم هي خاٌ الّاؼم اإلاخإلم
بعبب الفشاق والبّذ الزي ًفير لُله وىٍال
ال ًياد ًيبلج ـبده الزي كماه البار ِؤسكا
ظاهشا ًفىش في اإلادبىبت ،فاؼخذ به الؽىق
َ
وٍِم ِلُه ألاس ى ،فلم ًجذ ُب ّذا مً ؤن
ٌعدىجذ بالذمْ ألابي ،الزي ًخذفم مجهمشا
هإهه حذاوٌ فُالت.
ًمىً ؤن هخفىس ّ
الذمْ ملىما ٌغىي
خيزا ؼاظّا ألهه بّذ ؤن وان ِفُا ؤبُا ،ـاس
فاثما مخذفلا ،والفُن هى اللذس الضاثذ ِلى
الامخالء ،برا ما ِذها بلى داللت الذمْ
الفاثن ،فةنها جدُلىا ِلى الاهدؽاسٍت التي
جىمً في انهماس الذمىُ بغضاسة هخذفم
الجذاوٌ.

وكذ حّل الؽاِش مً الذمْ وظُلت
جىجذه مً خشكت ألاس ى بعبب ما ؤخغ به
مً ؼىق وخاحت بلى سئٍت اإلادبىبت .والبياء في
خالت جلً هى اإلاعاِذ الىخُذ الزي مً ؼإهه
ؤن ًخفف مً ووإة آلم الفشاق والبّذ.
بلى َؤ ْن َج َف َّش ْث َِ ًْ َظ َىا َه َما ْاو َؽ َّم َِ ًْ ه ْ
ص ٍح
ِ
ِ
ُّ ْ ُ ْ َ ً
م ًَ اإلاَاء َِ ْش َمنُ
الفب ِذ ظذفت
ِ
ِ
للذ ـىس الؽاِش في هزا البِذ
بكباٌ الفباح بىىسه العاوْ واهجالء ٌالم
اللُلِ ،ىذ بؼشاق الفباح بمُاثه ًبذؤ
الٍالم في الخالش ي والاخخفاء كلُال بلى ؤن
ًخغلب الىىس ِىه فُّم المُاء وهى في رلً
ٌؽبه اوؽلاق الىباث اللفير والىدلب ؤو
العذس ًِ الجهش الجاسي.
وظىاء ؤن جفىسها مؽهذ ابخّاد
الذجى ًِ هىس الفباح اإلاض يء ؤم
اظخدمشها مؽهذا خعُا ٌؽبه ألاوٌ ،وهى
اهدشاف اإلااء ًِ بّن الىباث الفغير .فةن
جفىق ظىا الفبذ ًِ ظذفت اللُل وبحالئها
ًفض ي بلى اهدؽاسٍت حؽغل خيزا ؼاظّا ًمخذ
في ؤسحاء العماء الفعُذ.
هما ؤن لخذفم اإلااء وحشٍاهه اهدؽاسٍت
مخىاـلت دون اهدفاس ؤو اهلىاُ ،فهى اهدؽاس
معخمش اظخمشاس حشٍان اإلااء.
والفىسة ولها مثلذ حؽبحها حعذ
مؽهذ الؽشوق الزي ًىدؽش فُه المُاء
والىىس ،وال ًمىً ؤن هخفىس الىىس دون ؤن
هخفىس مّه خيزا ًىدؽش ِبره مً وحهت
وٍىدفش فُه مً وحهت ؤخشي ،وفي هزا
المُاء اهدفاسٍت جدذ مً اهدؽاسٍت بؼّاِه
وهىسه ورلً خعب اهدفاس خيز الشئٍت ،ألن
للّين مجاال مدذود ال حعخىُْ ججاوصه،
وٍىدفش الىىس ِىذما ًلبل الغشوب فُبذؤ
مدذودا في ؼشوكه وٍيخهي اهدؽاسه بالغشوب.
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ً
لُاء و
لىً الفباح ؤهثر ؤوكاث الجهاس
ؤظىّها هىسا ،وهى ما ًخفف مً اهدفاسٍخه
مً وحهت ،وٍلىي مً اهدؽاسٍخه مً وحهت
ؤخشي ''فىإن الفباح هى فخىة الجهاس ،وؼبابه
وِىفىاهه'')11(.
َ
ْ
الغ ْشب َه َما َه َف َش ْث ِِغ مًَ
َو َّهذث ِبلى
ِ
ِ
ِ
َ
ً
ُّ
الى ُج ُ
الل ُْ ِل سهن
ىم َم ُش َِت
بن هزه الفىسة هي حضء مً اإلاؽهذ
الؽّشي الزي ًفىس فُه الؽاِش دخىٌ
لُاء الفبذ ِلى ٌلمت اللُل ،وهى في هزا
البِذ ًفىس مؽهذا فىُا آخش جمثل في الىجىم
التي اججهذ هدى الغشب ،وهإنها جفش مً هىس
الؽشوق وهي خاثفت ،فال ًىىن الفشاس بال ِىذ
الهضٍمت والاهىعاس ،وَؽبه الؽاِش هجىم
اللُل وهي جشهن بلى حهت الغشب هاسبت مً
هىس الفباح بالِّغ التي جفش مً الذجى.
ً
بن في ّهذث اهدؽاسا في خيز ًشهن
هدى الامخذاد الفعُذ للعماء .ولىً هزا
الاهدؽاس ًىاصِه اهدفاس ألن خشهت الىجىم ال
جخم في اججاهاث مخّذدة ،بل بنها جىىن داثما
في اججاه واخذ هى الغشب.
وبرا وان الؽاِش كذ وٌف الدؽبُه
في هزا البِذ لُىضح مؽهذ زىاثُت جلابلُت
جىمً في الىىس والٍالم ؤو الفبذ واللُل ،فةهه
ًمىً اإلاالخٍت بإن ـىسة الىجىم وهي جلاوم
الىىس والمُاء ؤوضح مً الفىسة الثاهُت التي
ًفترك ؤن جلشب اإلاؽهذ الثاوي للمخللي لِغ
مً جفىس ببل وهي هافشة حافلت مً اللُل
اإلاإلىف.
َْ
ُ
َ َ َّ
َ
َ
َ َّ
َّ ُ
ط
هإن الثرًا والشكُب ِلجام ِلى سؤ ِ
ُّ
ُّ
الذ َجى َو ُه َى ًَ ْش ُه ُ
ن
ًَ ُدث َها
ؤوسد الؽاِش في هزا البِذ ِذة
ـىس لِؽيل بها مؽهذا فىُا بذٌّا وكذ بذث
له الثرًا وهي جخدشن في العماء بّذ ؤن وان

الشكُب ًدثها وٍىحهها هإنها لجام ِلى سؤط
الٍالم وهى ًشهن ،وبرا جفىس الثرًا لجاما،
فةهه كذ جفىس الٍالم فشظا ًشجذي هزا
اللجام اإلاخأللئ والثراًا هي ملىم داٌ ِلى
الىىس الزي ًخجلى في اللُل الزي هى صمً
مٍلم ،فةن بشٍم الىجىم ال ًٍهش بال لُال.
الشكُب:
وهى ملىم ًلبل جإوٍلين :هما ؤهه كذ
ًىىن ملفىدا به هللا ِض وحل خاـت وؤن
''الشكُب'' هي بخذي ؤظماثه الحعنى وـفاجه
الّلى ،وؤن الشكُب هى هللا الزي ال جإخزه
ظىت وال هىم ،وألاخز بهزا اإلاّنى ًىىن ؤكشب
بلى الحلُل ــت ،وؤن خشهت الىجىم والىىاهب
في الفماء بهما هي بإمش مً الخالم ،وبرا
واهذ الثرًا في العماء جبذو لىا وهإنها ججشي
فةهما هىالً سكُب ًدشظها وٍدثها ِلى
الحشهت.
ؤما الخإوٍل الثاوي إلالىم ّ
الشكُب فلذ
ًىىن اللمش ألن ـىسجه في العماء لُال ٌؽبه
رلً الحاسط الزي ًشاكب خشهت الىىاهب في
العماء وهى ًيؽش هىسه فُض يء اللُل وٍخفف
ً
مً خذة ٌالمه الذامغً ،دمل جشاهما
ً
اهدؽاسٍا.
ًدثها:
وهى ملىم داٌ ِلى الحشهت والذفْ
بالثرًا هدى ألامام ليي جبذو للؽاِش وهإنها
لجام فشط ًشهن ،والفّل بدذ راجه ًفض ي
بلى اهدؽاسٍت واظّت الحيز.
لجام ِلى سؤط الذجى وهى ًشهن:
بن هزه الّباسة الؽّشٍت ججعذ
مؽهذا فىُا ال وحىد له في الحلُلت ،فلذ
جخُل الؽاِش ؤن ٌالم اللُل فشط ًشجذي
ً
مماء وهى ًشهن في الفماء الفعُذ،
لجاما
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وبرا واهذ هزه الفىسة الؽّشٍت مخدشهت فةن
خشهتها ال حّذو ؤن جىىن خشهت وهمُت ،وهي
مخّللت بذوسان ألاسك خُث ؤن الىاٌش بلى
العماء ًخُل بلُه ؤن الىجىم هي التي
جخدشن ،واإلاؽهذ الفني وله مشظىم بذكت
مخىاهُت ،وكذ ؤلفى ِلُه الؽاِش إلاعاث
فىُت ال جخىفش بال لؽاِش جمىً مً ؤلابذاُ
الؽّشي ففاسث له ألالفاً وُّت وؤبيُتها
ظهلت هإنها ؤلىان ًمّها خُث ٌؽاء ،فيان
ؤن سظم ـىسا ؼّشٍت حمُلت جياد حؽيل
مىاٌش مخىاظبت ألاؼياٌ وألالىان ،وكذ ؤلفُىا
بّمها في هزه اللفُذة فىُت بُّذة ًِ
الحعُت ،في لغتها وحؽىُلها كشٍبت مً الخُاٌ
الفني خُث جىىعش ول اللُىد وجخفالح ول
اإلاخىاكماث وجخإلف فُه ول ألالذاد ،وبرا
وان ڨُىى ًشي ؤن ''ول اظخّاسة خياً ــت
مىحضة''( )12فــةن الفىسة هي هٍشة خاملت
للّالم الخاسجي جيبْ مً وحذان الؽاِش
لخمخذ بلى خُاٌ اإلاخللي هاسجت حملت مً
الّالكاث الجمالُت اإلاىثفت.
ومً ؤحل رلً وحذها الفىسة ِىذ
ابً سؼُم مخميزة بىثير مً الخفاثقً ،مىً
بحمالها في ؤهم العماث الفىُت.
ولّلىا ال وغالي برا ما اِخبرها ابً
سؼُم مً ؤولئً الؽّشاء الزًً ِمذوا بلى
جىثُف الخُاٌ الؽّشي في ؤغلب ما هٍمىه
مً كفاثذ وملىىِاث ،فاهخمىا بالترهيز ِلى
الخفىٍش الفني لخلشٍب اإلاّاوي ،وكذ الخٍىا
ََ
ؼذة ول ِف ِه بدسجُل بّن ألاخذار حسجُال
دكُلا ال ًياد ًخخلف ًِ الىاكْ في ش يء،
ولىً هزا الخفىٍش الحس ي لم ًبّذ ؼّشه
ًِ الخُاٌ الخفب الزي ًجّل اإلاخللي
ًدلم في فماء فني ،ؤظبغ ِلُه مً ججشبخه
الزاجُت وبخعاظه الخاؿ.

فاحخمْ له اإلادعىط باإلاجشد،
والبرق والىُف في ألابُاث التي دسظىا ظالفا،
وبرا وان مً اإلاإلىف جلشٍب ـىسة ؼّشٍت
بُّذة بما هى مدعىط فةن ألامش ِىذ ابً
سؼُم لِغ مإلىفا ألهه هثيرا ما وٌف ـىسة
فىُت غير مدعىظت مً ؤحل جىلُذ ـىسة
خعُت ؤو جلشٍبها مثل كىله:
َْ
َ
ََ
َ َ َّ ُّ َ َ َ َّ ُ
ط
هإن الثرًا و الش ِكُب ِلجام ِلى سؤ ِ
ُّ َ
ُّ
الذ َجى َو ُه َى ًَ ْش ُه ُ
ن
ًَ ُدثها
بن الفىسة في الؽىش ألاوٌ كشٍبت
مً اإلاخللي ًذسهها بالشئٍت ،في خين ؤهه ًجىذ
بلى الخُاٌ في الؽىش الثاوي ِىذما ًفىس
الثرًا وهإنها لجام فشط ِلى سؤط ٌالم اللُل،
فجاءث هزه الفىسة مبيُت ِلى الخُاٌ ألن
الفشط ّ
ملجم بالىجىم
ال وحىد له في الىاكْ ،بل هى مؽهذ فني لً
ًىحذ وما وان مىحىد بال في الخُاٌ وما هي
بال ـىسة مً سظم ؼاِش ،فال ًبذِها غيره،
والفىسة التي جم سظمها باليلمـاث لِعذ
مدعىظ ــت لتراه ــا الّين هما جشي اإلاؽاهذ
ألاخشي ،فخٍل وهما وخُاال بُّذ اإلاىاٌ،
ًفترك باإلاخللي ؤن ًذسهها بخُاله وهي ِباسة
ًِ مؽهذ فني حمُل اظخىاُ الؽاِش ؤن
ًخىاـل به مْ اإلاخللي وٍخفاِل مّه.
وبرا ؼئىا ؤن هبذي سؤًا في خاجمت
خذًثىا ًِ الفىسة الؽّشٍت اإلابيُت ِلى
الخُاٌ في ؼّشه ِامت وفي اللفُذة التي
وـف فحها البرق بىحه خاؿ فةنها كذ مثلذ
وكفت الؽاِش مْ هفعه بّذما اظخىكفه
اهدؽاس هىس البرق في ٌالم اللُل الحالً .ولم
ًىً ابً سؼُم هى ّؤوٌ ؼاِش ًزهش هزه
الٍاهشة الىبُُّت في ؼّشه ،فلذ وسدث في
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الىبُّ ــت
* اللُل :هلُن الجهاس وهى الضمً اإلاٍلم الزي ال لُاء
فُه
* البرق :هى ومُن ًفذس ًِ العماء بعشِت إلاذ
البفش
* ؤزش البرق :جبذًذ الٍالم واهدؽاس المُاء
مّللت امشت اللِغ وؼبهها بمُاء وحه اإلاشؤة
الجمُلت:
َ َ ََ َْ ً َ
ؤـا ٍح جشي بشكا ؤو
ولم ــْ اإلاد ـ ــي ()13
ًشن ومُمه
غير ؤن الفىسة ِىذ ابً سؼُم
ؤِمم وؤحمل ألهه جمىً مً خالٌ وكفت بصاء
لُاء البرق ؤن ًلُم خىاسا مْ راجه اإلاخإإلات
بعبب رلً الؽىق الزي اؼخذ به ،فلذ
ًىىن الُإط وخشكخه هما ما دفّا به بلى
العهش ومشاكبت الىجىم وهي حعبذ في ؤسحاء
العماء ،وكذ ؤلفُىا الؽاِش وهى ًبني
كفُذجه ِلى الخفىٍش الفني سابىا خالت
وحذاهه بما في الىبُّت وهى ًيص ئ ِالكاث
ّ
مً وسج خُاله الخفب بين ما وان مخلذا
بإِماكه مً ألاؼىاق وبين ما ًدذر في
الىبُّت مً حغيراث والىشاباث ،ولّل اسجماء
الؽاِش في ؤخمان الىبُّت في هزه اللفُذة
ؤكشب بلى هاالء الؽّشاء الشوماوعُين الزًً
اؼتهشوا بجىىخهم بلى الخُاٌ اإلافشه وهشوبهم
بلى الىبُّت ،وٍمىً ؤن هىسد بّن ؤوشاف
اليعُج الفني الزي ؤلفه ابً سؼُم في هزه
اللفُذة في الّالكاث آلاجُت:

للذ ؤٌهش هزا البُان هشوب الؽاِش
مً ِزاب الؽىق وؤلم الىخذة ،ولجىثه بلى
الىبُّت ،واسجماثه بين ؤخمانها ،فإللى

وح ــذان الؽاِ ــش
* اهفشاد الؽاِش بزاجه التي وان جخىق بلى للاء
اإلادبىبت
* وُف اإلادبىبت بّذ ؤن ججلى للؽاِش في
غمشة الزهشٍاث والحىين بلى ؤًام الىـل
* ؤزش الىُف :بوشاب فااده اإلاؽخاق وجبذًذ
الحضن وألالم بعبب الفشاق
بدمله الثلُل ِلحها وهإهه ؤساد ؤن حؽاسهه
همىمه وجاوغ وخذجه ،لزا فةن ابً سؼُم كذ
وحذ في ومُن البرق الّابش مخىفعا له إلاا وان
ٌؽّش به مً خشكت وؤس ى ِلى فشاق اإلادبىبت،
فيان رلً الىىس الزي ٌؽْ في ألافم لُمأله
ُّ
لُاءَ ،وٍ ُبث في كلب الؽاِش جفائال وسحاء في
سئٍت اإلادبىب ،وهي خالت وحذاهُت ال جخخلف
هثيرا ًِ خاٌ الؽّشاء الشوماوعُين في
الّفش الحذًث ،بُذ ؤن الؽاِش ٌّاهم
الىبُّت مإخىرا بجماٌ مىٍش العماء وهي
جتزًً بالىجىم ،فُلض ي لُله ظاهشا ًشظم
بّن جلً اإلاؽاهذ الجمُلت في ـىس فىُت
وان خُاله مىبْ مٍّمها ،لزلً حاص لىا ؤن
هلىٌ ،بن الفىسة الؽّشٍت ِىذ ابً سؼُم
هي رلً الخألف الفني بين وحذاهه وبين ما
وان ًشظمه خُاله مً مؽاهذ ال ًمىً
بدساهها ؤو جفىسها بال داخل البىاء الؽّشي
خُث جخذاخل ألاصمىت في الفىسة الىاخذة
وجخلاسب ألامىىت وجدباِذ مالفت خيزا فىُا
ممخذ ألاسحاء ،مّذوم الحذود ،فةن اسجباه
الفىسة بالخىاب الؽّشي هى ما ًدذد وعبت
ؼّشٍت هزا الؽاِش اإلاغشبي ،فلى ؤخزها
هفىـه وهٍشها بلحها مً حاهب ملذسجه ِلى
جىٌُف ما هى معدبّذ ؤو معخدُل في ؼّشه
لللىا بهه كذ ًخالف ما وان مإلىفا في اسحعام
الفىسة ،ألن ''الّشف ؤن ٌؽبه اإلاجه ــىٌ
باإلاّلىم ،والزهني بالحع ــي واإلاشهب
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باإلابعي'' )14(.ولىً الؽاِش ًخمشد ِلى هزا
وله فُفىىْ ما ًخفف ِىه لُم ألاِشاف،
وٍضٍل ِىه كُىد الخللُذ واإلاداواة.
فالفىسة اليلُت لهزه اللفُذة
جخإلف مً جفاـُل هثيرة بدُث بهىا لى ؤخزها
ول ـىسة لىحذهاها حضء مً اإلاؽهذ الّام
الزي ٌؽيل الىق هيل ،وجألف هزه اإلاؽاهذ
ّ
ًىىن
الجضثُت وجىاظب جفاـُلها بهما
الفىسة اليلُت التي ًخدشن فحها الؽاِش
ً
بدشٍت مىللت مّبرا بها ًِ فىشة مُّىت وهي
بظلاه ومُن البرق في ٌلمت اللُل ِلى
خالت هفعُت وان ٌِّؽها الؽاِش هفعه
فاظخىاُ بزلً ؤن ٌّبر بالفىسة ًِ
الفىسة في هثير مً كفاثذه ،هما ؤهه ؤهثر مً
الفىسة الغشٍبت وغير اإلاخىكّت باخثا مً وساء
رلً ًِ دالالث حذًذة جخشج ًِ العاثذ
واإلاإلىف والفىسة في هزه اللفُذة بالزاث
جمثل ؼّشٍت مخميزة ألن ابً سؼُم لم ًىً
ساغبا في الخىعب بهزا الىق ،فهى ِباسة ًِ
هق اجخزه الؽاِش مخىفعا له بهه بمثابت
''صحاحت جىؽف ِما جدتها مً خىىه ؤلىان
وؤـىاث وسواثذ وميابذاث'' ( )15بما ًثري
خىاسها مْ مشحُّت الزاهشة لذي اإلاخللي،
وهإن الؽاِش في مىكف خالم حعخُّذ
مفشداث ـىس ججلُاث الحلم بمهاسة فاثلت،
فُيخلل مً الشئٍت ألاخادًت بلى سئٍت مخّذدة
اإلاىاحي ٌعدؽّشها اإلاخللي فِؽاسهه الخجشبت
الؽّشٍت وَِّؽها ،وزم جفير الؽّشٍت ِىذ
ابً سؼُم مخفلت بالحلم الزي جخمافش آلُاجه
وجمخذ خىىوه بين الؽاِش واإلاخللي حمُّا،
وهى ما ًفشص حذوٌ ألالىان والٍالٌ في ـىسه
الفىُت.
ولّلىا ال هبخّذ ًِ الفىاب برا كلىا
بن ابً سؼُم اظخىاُ ؤن ًخخلق مً ؤظش

الخللُذ فخّاٌؽذ في لميره زلافاث العلف
والخلف ومّىُاث البِئت واإلاجخمْ فخمثل ول
رلً لُبخذُ ـىسا فىُت مبخهجت اإلاؽاهذ
داثمت الؽباب والحُىٍت مخفلت باإلاخللي في
ول صمان وميان ال ًذسهها الخلادم.
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