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 (ـه660يف شعِر ابن زيالق املوصلي )ت املشاهُد الوصفي َُّة

م.د مقداد خليل قاسم اخلاتوني أ.
 

25/5/2014 تأريخ القبول: 11/5/2014 تأريخ التقديم:  

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 
رغبة منُه في رسِم بالمشاهِد الوصفيَِّة  (1))ابن زيالق الموصلي(ُعِني الشَّاعرُ 

نتاجتحركٍة متقنٍة، و صوٍر م ؛ وبواعث نفسيَّة آنيَّة ،ةمقتضيات جماليَّ ل معاٍن متنوعٍة مؤثرةٍ  ا 
إذ فاض ِشعُرُه بأنواع متعددة منها؛ تقوُم عليها تجِرَبُته الشِّعريِّة، التي بدت مصبًّا لروافد 

لمرأِة، هي: مشهُد المكاِن، ومشهُد ا وتهيمُن على ذاكرته موضوعيَّة ثالثة تستقُر في وعيه،
تشكيل مشاهد لغويَّة؛ تنطلُق من ومشهُد الّطبيعِة، اعتمدها بؤرة وصفيَّة دالليَّة في 
لتغدو هذه المشاهد مسرًدا للرؤى معطياٍت واقعيٍَّة يعتمُل فيها الخياُل، وينشُط الذِّهُن؛ 
خيلة توازي جزئياُتها المحسوسة والمتوالمشاعر، توافُق المواقف المعيشة بلوحاٍت متكاملة 

 أو تقاربها.  المشاهَد الواقعيَّة
 : مدخل

 ؛ لتتخللَ )ابن زيالق الموصلي(اعرُ الشَّ  رسُمهاية التي الوصفيَّ  المشاهدُ  تتعددُ 
اكرة مضامين تحضُر في الذَّ  زُ ة تبرِّ قيًما دالليَّ  تحملُ  ، وتنويِعها إذهائِ بنا في تسهمَ ف ،هبَ تجارِ 
ا تتوالد ، وتجسُِّد أحاسيَسه، فتظهرها صورً اهيها رؤ ة تغذِّ يَّ مقتطفات واقع إلى ة، وتستندُ عريَّ الشِّ 

                                                 

  لموصل ./ جامعة اآلداباكلية  /اللغة العربيةقسم 
محيي الدين ابن زيالق العباسي الهاشمي الموصلي الكاتب الشاعر، يضرب به المثل في ( هو 1) 

العدالة، وله الرتبة العليا في الشرف واألصالة، كان شاعرا مجيدا فاضال حسن المعاني، قتله 
: أبو الفتح موسى 181 :2ترجمته في: ذيل مرآة الزمان:ه( عندما ملكوا الموصل، تنظر 660التتار)

م. فوات 1992هـ/1413، 2هـ(، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ط726بن محمد اليونيني )ت
هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، 764: محمد بن شاكر الكتبي )ت384: 4الوفيات:

هـ(، دار العلم للماليين، 1396الدمشقي )ت : خير الدين الزركلي259 :8 . األعالم:1973، 1ط
 م. 2002، 15ط
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خراجِ في إنضاجِ  ه يشترك الخيالُ في شعرِ   الوصفي   ها بتفاصيل يبنى عليها المشهدُ ها، وا 
 نصّيةٍ  ناتٍ اتقب شعريَّا بناءً  تحققُ  ةٍ لغويَّ  باختياراتٍ  نفسّيةً  لوازمَ  /السَّاردُ اعرُ نه الشَّ الذي يضمِّ 

حاضرتين تؤلفان بين  وموهبةٍ  ،ن ثقافةٍ م تنطلقُ و ، الوصفيّ  تشكيل المشهدِ في  تتآزرُ 
جزئيات تنتمي لمدارك  سياقات متباينة فتحيالنها متماسكة متسقة؛ لتضع المتلقي أمامَ 

قدامة بن  اقدُ كما يرى النَّ  - فيها ة يتحققُ ة متعاقبة تؤدي وظائف موضوعيَّ وصفيَّ 
وصف  ، ولما كان أكثرُ والهيئاتِ  فيه من األحوالِ  الشيء بما هـ(: ))ذكرُ 337جعفر)ت

ا من أتى هم وصفً من ضروب المعاني، كان أحسنُ  المركبةِ  على األشياءِ  ما يقعُ عراء إنَّ الش  
بأكثر المعاني التي الموصوف مركب منها، ثم بأظهرها فيه وأوالها، حتى يحكيه  هِ في شعرِ 

ة، بما تحويه من عناصر جماليَّ  ةُ الوصفيَّ  مشاهدُ ال لتكونَ  (1)بنعته(( بشعره، ويمثله للحسِّ 
بة، وهو أمٌر تنبه إليه أبو جرِ ة تقتضيها التَّ وموضوعيَّ  ةً فنيَّ  اأبعادً  تحتضن وسيلةً  ةٍ ماديَّ  وقيمٍ 

نَّ أجوَد الوصف ما يستوعب أكثر إِ بقوله: ))فرصده ، هـ(395)ت نحوالعسكري هالل 
، أو بالجمعِ  (2)موصوَف لك فتراه نصب عينك((ر اليصوِّ  هُ معاني الموصوف، حتى كأنَّ 

 ، أو تصوير معانٍ ةِ عريَّ الشِّ  غةِ ة مختلفة، وتقديمها بالل  ة/واقعيَّ بين مجاالت حياتيَّ  المجاورةِ 
 بالواقع، ة تعتد  من بنيات شعريَّ  تتشكلُ  ةَ نَّ المشاهَد الوصفيَّ أل ؛اكرةة تختزنها الذَّ ذهنيَّ 

 بإطالقِ  حويلَ ، والتَّ المبالغةَ  تعتمدُ  عالئقَ  اوزه بتنشيطِ وتستقي منه موضوعاتها، وتتج
 هِ أثر بأبعادِ ا، والتَّ متاحً  تلقي المعنى المرسلِ  تجعلُ  ةٍ ، وتوضيحيَّ نفسّيةٍ  لدواعٍ  الخيالِ 
 في قوله: ))وأحسنُ  هـ(456بن رشيق القيرواني )تا رؤيةِ  من وهذا يقتربُ  ا،ة ممكنً الجماليَّ 
، لكنَّ األمَر يتوقف على (3)ا للسامع((له عيانً مثِّ حتى يكاد يُ  ما نعت به الشيء الوصفِ 

، بحسِن االنتقال من  قدرة الشَّاعِر/السَّارِد في توظيف أدوات تناسب الوصف المشهديَّ
                                                 

، 1هـ(، مطبعة الجوائب، قسطنطينية، ط337:  قدامة بن جعفر البغدادي، )ت41:( نقد الشعر1)
 ه.1302

، تحقيق: د. علي محمد البجاوي، د. هـ(395)ت نحو: أبو هالل العسكري128( كتاب الصناعتين:2)
 .هـ1419 ،تبة العصرية، بيروت، لبنانالمكمحمد أبو الفضل إبراهيم، 

: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني األزدي 294 :2( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده :3)
هـ( حققه، وفصله، وعلق حواشيه : محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، 456)ت

 م.1972، 4لبنان، ط
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))أّما المشاهُد  :وهو ما ذهب إليه عبد اللطيف محفوظ بقوله مقطٍع وصفّي إلى آخَر،
رجي لإلشارات )اللَّون، والحجم، والهيئة( ويحدد هذا الّتوارد الوصفّيُة فتتألف من الّتوارِد الّتد

 وبذلك ينهُض المشهدُ  بصريًّا ينبثُق عن تسلسِل األحداِث المشهديَِّة؛ (1)الّتدرجي منظوًرا((
، المشاهدِ  رسمِ  من ة التي تمكنُ بطاقاتها اإليحائيَّ غة، أداته الل   جمالي متميزٍ  بدورٍ  الوصفيّ 

بـ ))تطويع المادة التي  يتمثلُ  شعريّ  ها بأسلوبٍ ا، وتقسيماتها، أو إجمالِ وتشكيلها بدقائقه
ة األشكال الجزئيَّ  على وضعِ  ي المتأتي من القدرةِ الكلّ  الشكلَ  ليبدعَ  ؛اعرُ يتناولها الشَّ 

 دقةِ  على يعتمدُ  مؤثرٍ  (2)((توليفي متزنٍ  نظامٍ  بعض، أو تركيبها في نسقِ  مع هاضبع
ظهار االمالحظةِ   إلى الخيالِ  به الواقعَ  غادرُ قد ي شعريّ  بناءٍ ب ،لموضوعبا اتيالنفعال الذَّ ، وا 

 ةٌ نفسّية تجسِّدها جمٌل شعريَّ  تلبي طموحاتٍ  الستكمال تفاصيلَ  ذهنيًّا؛ واستيحاءً  داللًة،
ومشهد  ،في الذِّهنِ  بين فكرةٍ  فسيّ أثر النَّ ))على وحدة التَّ  المشهد باالعتمادِ  تنتظم في تكوينِ 

 بشكلٍ  هِ مسارِ  وتحديدِ  لقي،التَّ تنشيط  ينهُض بمهمةِ  بصريّ  لغويّ  وصفٍ ب (3)الحواس((في 
 ؛بالوصِف الل غويِّ  المعنى المرسلب اإليفاءِ  بمحاولةِ  ها؛وسياقِ  القصيدةِ  مع صيرورةِ  ينسجمُ 

ة ئيَّ ، ووظائفه عبر ثناالوصفِ  عنها مهامُ  ة تنبثقُ وهذه ثنائيَّ  ،هِ  إلى اكتمالِ وصوالً  تنميتهل
 عن الوظيفة ، فضاًل معنويتانِ  ة(، وهما وظيفتانِ ة، والوظيفة اإليهاميَّ فسيريَّ )الوظيفة التَّ 

عليه  ا يقومُ عمادً  ة تكونُ وصفيَّ  سماتٍ  تحملُ  شعرّيةٍ  جملٍ  انتخابِ بة زيينيَّ ة/التَّ الجماليَّ 
؛ ألنَّ ةِ الواقعيَّ  المتغيراتِ  ا معا تماشيً واستمرارً  حركةً  اللّيةُ ه الدّ بها مؤدياتُ  ضجُ ن؛ إذ تالمشهدُ 
 ،ض الحركةَ يعوّ  القديمُ  اعرُ الشَّ  ، إذ كانَ ديمِ قال عرِ على الشِّ  المهيمنةُ  يغةُ هو الصِّ )) الوصفَ 

                                                 

، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات د اللطيف محفوظ: عب22( وظيفة الوصف في الرواية :1)
 م.2009ه/1430االختالف، الجزائر، الجزائر العاصمة،

فريد عبد اهلل، رسالة : خيري صباح الدين 20: ( الرسم بالكلمات في شعر السياب : دراسة فنية2)
ح، كلية التربية، جامعة ماجستير )غير منشورة(، بإشراف األستاذ الدكتور عبد الستار عبداهلل صال

 م.2001ه/1421الموصل، 
، 3: ايليا حاوي، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، ط 9فن الوصف وتطوره في الشعر العربي : ( 3)

 م.1980
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 نظامٍ عبر  (1)((هبها موضوعَ  للمشاعر التي يحيطُ  فجير العاطفيّ بالتَّ  في القصيدةِ  منَ والزَّ 
 لتمثيلِ  نتخبة مختلفة، وأدوات نصّية متعددة تفنيَّ  فيه أساليبُ  تلتحقُ  تصويريّ  - تشكيليّ 

 تعتد   ةٍ شعريَّ  لتكويِن رؤيةٍ  /السَّاردُ اعرُ إليه الشَّ  أيلج ؛ إذةة كانت أم ذهنيَّ المشاهد حسيَّ 
  عبر إضمار وحداتٍ ة بانتقاء يستدعي تأماًل ة توصيليَّ ة تجعلها ذات فعاليَّ بوظائف وصفيَّ 

 إذ؛ الوصفي   عنها المشهدُ  سكتَ و  ها القراءةُ تفعلُ  -ة ريَّ رو اكتفاء بالضَّ  - صغيرةٍ  ةٍ وصفيَّ 
فـ )االستقصاء(....  على مبدأي: االستقصاء، واالنتقاء. وهما متناقضانِ )) الوصفُ  يقومُ 

ا للقارئ الة تاركً الدَّ  ه بخالف )االنتقاء( الذي يكتفي ببعض المشاهدِ  إال ذكرَ ال يدع تفصياًل 
، وقد حقق رة فيهاضالمدعم بقرائن حا شَّرح، والبيانوال ءة،واإلضا، (2) لإليحاء((مجاالً 
الثَّاني حضوًرا كبيًرا في الشِّعر؛ بفعل طبيعة تكوينه، وميله إلى اإليجاز، واالقتصاد  المبدأ

الل غوي والتَّكثيف ))ذلك أنَّ العمليَّة الوصفيَّة حين تبدأ سواء أكانت واقعيَّة أم موهمة 
ى الواصِف الل جوء إلى االنتقاء، واالختيار؛ نتيجة ازدحام األشياء، بالواقعيَّة تفترُض عل

 في الوعي لحظة التَّدفق الشِّعرّي. (3)والتَّفاصيل((
ا في تشكيلها ا ماديًّ تكون أساسً  ةً موضوعيَّ  محدداتٍ  ةِ الوصفيَّ  المشاهدِ  دراسةُ  وتتيحُ 

إلى  ، وتتابعها من الجزئيّ ه، وتدّرج مقاطعسيرورة المشهد تحددُ  ملةٍ امتك تقديم رؤيةٍ ب
تعلنها نفسّية  ومنظوراتٍ  ،ةفنيَّ  ا لمقتضياتٍ وبالعكس؛ تبعً  إلى األصلِ  ، ومن الفرعِ يّ الكلّ 

التي   عن المظاهرِ ، فضاًل الشِّعريَّة غةبالل   الشَّاعُر/السَّاردُ  ة رسمهامرتكزات موضوعيَّ 
 ه. وتتأثر ب فيه ؛ فتؤثرالوصفيّ  المشهدِ  في تقديمِ  تشتركُ 
 فـي هُ طريَقـ تفكانـ )ابنن زينالق الموصنلي(اعرِ الشَّـ عنايةَ  يَّةالوصف ِت المشاهدُ وقد نالَ  

خراجهــاالشِّــعريَّة المعــاني أديــةت حولــه  داتِ و مــع الموجــ عامــلِ مــن التَّ  المشــاهدُ  هُ ُنــمكِّ تُ إذ  ،، وا 
 شـكيلِ التَّ  المـحَ م الـذي يحـددُ  فـي وعيـه ، ونفوذهاه المنتخبةِ تتناغم مع موضوعاتِ  ةٍ ذاتيَّ  برؤيةٍ 
؛ بوصـفها تقانـة ةوصـفيَّ المشـاهد الالذي يشد  المتلقي نحـو  الجماليّ  ، وفيضه الحسيّ عريّ الشِّ 

                                                 

: د. شجاع مسلم العاني، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 37( قراءات في األدب والنقد: 1)
 م.1999)د.ط(، 

 .2005: محّمد عّزام، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 71: لخطاب السرديشعرية ا (2)
 .31( وظيفة الوصف في الرواية : 3)
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اتي، بـــين )الـــذَّ  االلتقـــاءِ  عنـــدها نقطـــةُ  تكمـــنُ  تشــكيليَّة لغويَّـــة ذات بنـــاء شـــعرّي مركـــب متعـــدد
ــا؛ بتفعيــل مواقــف إنســانيَّ والغيــري( شــعوريًّ  ــاردُ اعرُ ها الشَّ ة يعرُضــة، ولــوازم وجوديَّ  بمهــارةٍ  /السَّ

ه فـي أداتَـ ة تكـونُ شـعريَّ  أسـاليبب العنايـة بهـا، وتـدعيمها فسي  النَّ  العاملُ  وجبَ أ ةٍ جماليَّ  ةٍ لغويَّ 
 ؛ إذاوصـفيًّ  مشـهديًّا اه طابًعـذين أسبغا على نتاِجـاللَّ ه ه وذوقِ عن منطقِ  تفصحُ إخراج لوحاٍت 

ا ؛ نظـــرً للبحـــثِ  ومقصـــدٍ  ،ة للدراســـةيَّـــتحليل مــادةو قيمـــة  إلـــى المشـــاهدَ  الطَّـــابُع الوصـــفي   أحــالَ 
 سـمة ظـاهرة تختلـفُ بمـا يجعُلهـا  )ابنن زينالق الموصنلي(اعرِ الشَّـ دِ غلـب قصـائِ ألتتابعها فـي 

 .ة، وتتعددُ ها الموضوعيَّ مداخلُ 
***** 
 

 لمكانِ الوصفيُّ ل مشهد  ال (1)
ــةٌ  ــ فــي الحيــاةِ  المكــاُن ضــرورٌة وجوديَّ ــةً تمتلــُك قيًمــا ثقافيَّ ــًة، وانتمائيَّ ؛ جعلتــه ًة، واجتماعيَّ

؛ إذ صـوَّره بمشـاهد شـعريَّة تتخـذه مرتكـًزا بنائيًّــا )ابنن زينالق الموصنلي(اعرِ الشَّـمحـط عنايـة 
ــة يمثِّــلُ  ــة فيهــا  ،وظــائف دالليَّ ــة تفصــُح عــن رؤى ذاتيَّ تجســيٌد للمشــاعر بلغــٍة شــعريٍَّة وجماليَّ
يحاءاِتـــه شـــعًرا تُقـــدِّم  مـــاهي بـــين صـــوٍر المجـــاورة، أو التَّ  ؤثراٍت نفســـيَّة تعتمـــدُ مـــبترســـيماِته، وا 

عالئق سياقيَّة، ومـدارك حسـيَّة،  ، وتضم  (لمكانالوصفيُّ ل مشهد  )الحقيقيٍَّة ومجازيَّة يحملها 
 تجعـلُ  ةً بصـريَّ  صـورةً  الـذي يرسـمُ  الوصـفِ ))تتجلـى بــ  وأساليب بيانيَّة لهـا انعكاسـاٌت واقعيَّـةٌ 

ه تؤكـُد اسـتقرارَ  التيبكلِّ أبعاِدِه االجتماعية، والنَّفسيَّة  (1)((اغة ممكنً الل   إدراك المكان بوساطة
ــعريّ  فــي الــوعي  بوصــِفِه مركــَز اجتــذاٍب دائــٍم ينجــذُب نحــوه الخيــالُ  ،اكرةِ ، ونفــوَذه فــي الــذَّ الشِّ

ـــ ـــزُ  عريّ الشِّ ـــه صـــوًرا متعـــددًة ومتجـــددةً  ،ويتحي ـــهُ (2)فيشـــكل من ـــًة ذات  ؛ جعلت  قيمـــةبـــؤرًة دالليَّ
ــــة ــــ جماليَّ فــــي مشــــهٍد وصــــفّي  ؛ إذ يقــــول)ابننننن زيننننالق الموصننننلي(اعرِ حظيــــت بعنايــــة الشَّ

                                                 

ؤيا  (1) : د. سمر روحي الفيصل، منشورات اتحاد الكتاب 82مقاربات نقدية : -الرواية العربية البناء والر 
 م.2003العرب دمشق، 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،  :31شالر، ترجمة:غالب هلسا: :غاستون باينظر: جماليات المكان (2)
 .1984، 2بيروت، لبنان، ط
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 )بحر الكامل(                               :(1)للمكان
ِْ َجننننننننننْن ِحَماَ ننننننننننا َمْخننننننننننَر          -1  َمننننننننننا ِللَمَسننننننننننرَّ
 
 

َِساننننننننن  َجِلي نننننننننا َمنننننننننْدَخل    ً َوَ   َكنننننننننالَّ
 َفة  جلنننننننننننن       َوَمَحْاِسننننننننننننن  الَحننننننننننننْدَباِ  ش ننننننننننننرْ  -2 

 
 كننننننلال الننننننِبالِد لهننننننا الَفَخننننننار  اِْفَ ننننننل   

ً َوِدْير َ ننننننا الننننننن     -3  ِاننننننلُّ ْ  الم   يننننننا َحبَّنننننناا الشَّننننننَر
 

 ننننننننَعاِليً َوِاْينننننننب  َفَ ننننننناِ ِ ً َوالَهْيَكنننننننل   
 َوِرَواق نننننننننننننننننننن  ً َوَبَهننننننننننننننننننننا   ً  َوِجننننننننننننننننننننَوار              -4 

 
َِْجننننننننَدل     َوالَعننننننننْي،  ِفيننننننننِ ً َوالَهننننننننَوا   ا

 
 

 َوَجِبْينننننننننننننر    َيهنننننننننننننِد  ِبِاينننننننننننننِب َ ِسنننننننننننننيِمِ          -5
 

 م ول    َيْبَقننننننننن  َفنننننننننَداَم الشَّنننننننننْمَ ل  وَشننننننننن 
نننننننننْحَبِ ِ ً َوَ نننننننننا       -6  ِ ِ ً َوص   َينننننننننا ِاينننننننننَب ِصنننننننننحَّ

 
نننب وِ  ي َحْيِعنننل    نننَباِ  جلننن  الصَّ  ق نننول الصَّ

 َمْغ اننننننن  َ َقننننننناَم ِبنننننننِ  الرَِّشنننننننيد ً َوَحلَّننننننن   النننننننن     -7 
 

ً وَ   نننننننور  ً َوالم َ َوكالنننننننل  َمْ ص  الَمنننننننَ م ون 
(2) 

ـــــارُد يبـــــدأ الشَّ   بضـــــميٍر دال  علـــــى المكـــــاِن  الوصنننننفيَّ للمكننننناِن( المشنننننهدَ )اعُر/السَّ
ــــــٍة، الحدباء موضــــــوع المشــــــهد) الموصــــــوفِ  ــــــٍة مكانيَّ ــــــى إشــــــارٍة جزئيَّ الموصــــــل( مضــــــاًفا إل

ــا  ــة نفســيَّة يحققهــا المكــاُن واقعيًّ ة( يــف االختيــار: )مســرَّ توظبهي:)الحمــى(؛ إذ صــرَّح بإيجابيَّ
ببنيــة الجملــة االســميَّة المنفيَّــة وصــواًل إلــى مــا يخــالف الحــزن الــذي بــدا منفيًّــا عــن المكـــان 

( َمـدَخلٌ  ىسـلَ وال ل ،َما ِللَمَسـرَِّة َمخـَرجٌ رور، ومفارقة األسى في الحقيقِة، والشِّعِر بتتابِع )بالس  
( حضـوًرا بنائيًّـا مـدخل، و مخـرجباقِ بـين )لطِّ ل( لتأكيِده، فضاًل عن حضوِر افي )البيت األوَّ 

وحـزٍن خـارٍج مبتعـٍد عنـه تـاركين  -المكـان  –في عروِض البيت وضرِبه بسـروٍر داخـٍل فيـه 
ثبــات دفقــه الشَّ ظــالاًل معنويَّــًة تقتضــي تــدلياًل  ــارُد بتــداول محاســن المكان/الحــدباء، وا  اعُر/السَّ

حواضــــرها، وأريافهـــا، التــــي أقرَّهــــا مفضــــولًة  ها، وتعميمهمــــا بــــ )كــــل الــــبالد(ها، وشــــرفِ فضـــلِ 
، وديَرَهـا، وهيكَلهـا فـي )يا َحبَّذا، ويـا طيـب( شـرفَتها المطلَّـةَ  النِّداءمحاسًنا، وفخاًرا، ليمتدَح بـ

مكانّي استحضر فيه جماَل األمكنِة، وبهاَءها، وعبيَرهـا الهـادي بحشـٍد متتـابٍع  وصفيّ  مشهدٍ 
ــ ، ومحسوســاته، ومــا طــف بـــ )الــواو( فــي ســرد معــالم المكــانِ وِر معتمــًدا أســلوب العمــن الص 

                                                 

: تحقيق: د. محمود عبد الرزاق احمد . د . ادهم 127ه:660ت ابن زيالق الموصلي ديوان الشهيد (1)
 م.1990ه/1411حمادي ذياب النعيمي، مطبعة الرشاد، بغداد،

 .فاء الدولة العباسيةشخصيات تاريخية، وهم من خل (2)
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)هواء أعدل، وعبيـر  ـب يّ وصِف المشهدِ المن معنويات ذاتيَّة، وموضوعيَّة تظهر أثًرا في  هتمثِّل
ـ لُ حبة، ودوام الشَّـيهدي، ونسـيم بـاق( فيكـون مؤداهـا طيـب الص  : عـن خصـب مل؛ إذ يعلـُن األوَّ

:  جتمـــاع، واالوالوئــامِ  األُنــسِ  اني مجــالُس الثَـّـ َبِتِه(، وتــالزمُ وُصــح ،)يــا طيــب صــحته : وحيويَّــة
المشـاهدة  فاعليَّـة بيانيَّـة، وقـوة توصـيليَّة تعتمـدُ  الوصفّي للمكان( المشهدَ )مأل(؛ لتمنَح )دام الشَّ 
منظـوراٍت شاخصـة مـن دوِن الوقـوِف علـى تفصـيالِتها،  ظر بـ )من نظر(؛ الستقصاءبإجالة النَّ 

ـــنَّ وهـــو أمـــٌر يحـــ ، تُم إســـهاَم المتلقـــي فـــي إثـــراء المشـــهد باستحضـــاِر صـــوِرِه المتجـــاورِة فـــي ال صِّ
 ،َفَضـائهفـي ) (، و)ضـمير المـذكر( علـى الحـدباءديُرهـابعائديَّة )ضمير المؤنث( في ) واإلدراكِ 

ته، وُصــــحَبتهو  ،ُشــــُموله، و َنِســــيمهو  ،وَعِبيــــره وِرواقــــه، وَبَهــــاؤه، وِجــــواره علــــى  ( الــــذي يعــــودُ ِصــــحَّ
التــي قــد تكــوُن فــي اهِن نفِســِه متباعــدًة فــي الواقــِع جغرافيًّــا؛  (ير، والهيكــلدَّ والــ رف المطــل،الشَّــ)

جمــالّي يختــزُل المســافات، ويقــرُِّب  شــمّي ســمعّي ذوقــيّ  بصــريّ  - حســيّ  لتحقيــق رصــٍد وصــفيّ 
ــالقصــيَّات التــي  الكتمــاَل؛ ضــَج، وا؛ ليضــفَي علــى المعنــى الن  واالدراك عورِ تــأتلف فــي وحــدِة الش 

؛ إذ الذي أصـبح ممنًعـا بهـا شخصياٍت تاريخيٍَّة ترتبُط بالمكاِن/المغنىبباسترجاِع صوٍر ماضيٍة 
، ليؤكـَد للمتلقـي (1)يقال: ))غِني بالمكاِن َمغًنى، وغِني القوُم في ِديـاِرهم ِإذا طـاَل ُمقـاُمهم فيهـا((

 حضوَر الموصِل في الذِّهِن، وامتداَد تاريِخها المشرق.
ــويظ فكــاَن ارتحاِلــه عنــه؛  عمــ )ابننن زيننالق الموصننلي(اعرِ هــُر المكــاُن مــاثاًل أمــاَم الشَّ

مــن  علــى اســتجماِع لــوازم مكانيَّــة دالــة تمكــنُ  د تقــومُ ا، ومــدعاًة لبنــاء مشــاهَ يًّ الحنــيُن دافًعــا أساســ
ـــ ـــة، ونـــوازع فكريَّ  شـــرعُ ي ، ومـــداركَ متعـــددةٍ  ة؛ باالعتمـــاد علـــى قـــيِم حســـيَّةٍ تجســـيد قســـماٍت وجدانيَّ

ـــاردُ الشَّ  ، وصـــياغته، وتوجيـــه دالالتـــه المدعمـــة الوصـــفيّ  فـــي تـــداولها؛ لتشـــكيل المشـــهد اعُر/السَّ
؛ بقـــرائن لغويَّـــة، وســـياقات حدثيَّـــة واقعيَّـــة تشـــترك فـــي رســـِم لوحـــاٍت مكانّيـــة يغلفهـــا شـــعور ذاتـــيّ 

؛ ))ألنَّ اجتماعيَّـةٍ  التدالى بـا فكريًّا موشّ ويرسَل موقفً  بًة راهنًة،تجرِ ها؛ فيرصَد ليتدفق في أجزائِ 
ــة التَّصــّور(( ــالتــي  (2)المكــاَن هــو أســاُس اإلبــداع، والدِّيناميَّــة الفاعلــة فــي عمليَّ فــي  هُ نفــوذَ  دتؤكِّ

                                                 

هـ(، دار صادر، ودار 711)ت: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور139: 15:لسان العرب (1)
  (.غنام :)مادة: 1955هـ/1374بيروت، بيروت، )د.ط(، 

: 274 دراسة في إشكالية التّلقي الجمالي للمكان : -داللـة المدينـة في الخطاب الشعري العربي المعاصر ( 2)
 م.2001قادة عقاق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
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ـــاردُ  وعي ســـواء أكـــانَ الـــ، و ةِ ر ـــــــــاكذَّ ال       :(1) االًّ فيـــه، أم مـــرتحاًل عنـــه؛ إذ يقـــولـــــــح الشَّاعُر/السَّ
             )بحر السريع(

ْبنننننننننننَوْ  ِمننننننننننننْن َمننننننننننننوِاِن           -1  َينننننننننننا َحبَّنننننننننننناا الرَّ
 

ِ ْ نننننننِل َمنننننننا َ ْبَهننننننن ً َوَمنننننننا َ ْ َ نننننننرَا    ا
 َداِ َها              َوَحبَّنننننننننننننننننننننناا َ ْخَ ننننننننننننننننننننننر  َمْينننننننننننننننننننننن -2 

 
َْ ِبَصننننننيِد ال َُّبنننننن    ْسنننننند  الشَّننننننرَا    َحَبنننننن

ْسنننننننننننن           -3  َِجلنننننننننننن  الَّننننننننننننِا  ح  ْ  ا  َوالشَّننننننننننننَر
 

ْ  َ نننننننننناِ ِر َمنننننننننننْ    َ ْبَصننننننننننرَا م ْسننننننننننَ وِق
 َ ْرض  ِدَمْشنننننننننننننننننَق َ َ َجنننننننننننننننننّب الَحينننننننننننننننننا        -4 

 
ن َبكَّنننننننننننننننننننننننرَاَينننننننننننننننننننننننرَ    اِك إن رَاَ ً َواِ 

ْ  الننننننننندَّْ ِر َمنننننننننا ِخْل  ِ ننننننننني    -5  و نننننننننر   َلنننننننننْوََ ص 
 

نننننننننننْ ِ رَا  ِللب ْعنننننننننننِد َجنننننننننننْن َ ْوَااِ َهنننننننننننا م 
  

 هِ قِعـووا )ابنن زينالق الموصنلي(اعرِ الشَّـ بتجربـةِ  (لمكنانِ ل الوصنفيّ  مشنهد  )ال يرتبطُ  
ضــاِر، وهـــي بوَة/المكاَن/دمشــَق موطًنــا لُلنــِس، والبهــاِء، والنَّ ، وهــو أمــٌر قــرَر الرَّ فــي الغربــةِ 

ــــيضٍ  ــــى نق ــــه بتكــــرار تركيــــب ) إشــــارة ضــــمنيَّة إل ــــذايعيشــــه أعلن ــــدَّ حب ــــداح، ( ال ــــى )امت ال عل
بقولــه:  عجــب القياســي بصــيغة: )مــا أفعلــه(مــرتين، فضــاًل عــن تفعيــل أســلوب التَّ  (2)ومحبــة(

نفسيَّة جماليَّة استدعت تفعيلـه فـي  دالالت( نشاًطا شعريًّا بصريًّا يبث  ما أبهى، وما أنضرا)
صــويِر المــؤثر، وأشــكاله الفنيَّــة، ؛ بوصــفه طريقــة مــن طرائــق التَّ الوصننفيال للمكنناِن( المشننهدِ )

علـى  الشِّـعريَّة غـةشعرّيته، مرتبطة بإمكانـات الل   أدبّية المكان، أو وهذا يعني أنَّ )) ،الليَّةوالدَّ 
  يجمـــعُ ة، مفضـــية إلـــى جعـــل المكـــان تشـــكياًل صـــورات المكانيَّـــوالتَّ  ،عبيـــر عـــن المشـــاعرالتَّ 

 التي تتوالى بوعي في المشهِد الوصفّي تباًعا. (3)((والملموساتِ  المحسوساتِ  مظاهرَ 
خضـرًة؛  بوة، وقـد اكتسـىلمكـان/الرَّ ل/السَّـارُد إلـى تفصـيالٍت مشـهديٍَّة اعرُ وينتقُل الشَّ 

بــى، فوافقتــه الحــواُس باقتفــاِء جزئيــاٍت تالزُمــُه علــى ســبيل الحقيقــة، أو المجــاز بــإطالق )الظّ 
ولَّــدت واألســد(؛ لتأثيــِث المكــاِن، وتزيينــه فيســتوقف مــن أبصــره بحســنه، وهــي دقــائق وصــفيَّة 

ــ ــا داخــل المشــهد غادرهــا الشَّ عمًق ــالكلِّ اعُر/الّســارُد إلــى التَّ ا دالليًّ )أرض دمشــق( ي : صــريِح ب

                                                 

 .107ديوان:( ال1)
 .(حبب: )مادة:  82: 3:ينظر: لسان العرب( 2)
ؤيا  (3)  .73مقاربات نقدية : -الرواية العربية البناء والر 
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ليخـتَم مشـهَد المكـان ببيـان مشـاعر (؛ رف األعلـىميـدان، والّشـوال بـوة،: )الرّ املة لما سبقالشَّ 
)َلـواَل ُصـُروُف الـدَّهِر  فـي صـدر البيـت األخيـر بـحرِف االمتنـاعِ  ا تعلياًل لغربِتهِ ظهرً م حزينة،

ـــي(؛ إذ  ـــا ِخلتُِن ـــم يـــؤث - هرِ قّضـــت صـــروُف الـــدَّ اَم ـــوال وجودهـــا ل ـــي ل  –حيـــل البعـــد والرَّ  ر  الت
ـــه ـــةِ  اإلقامـــةِ  مـــن مضـــَجعه، وحرمت ، والزمتـــه فـــي دمشـــَق التـــي صـــوَّرها بمشـــهٍد يشـــّع بالغرب

 معانيها الممزوجة بالحنين.
ـــ  الوصنننفيّ  مشنننهدِ )الإلـــى تنويـــِع مضـــامين )ابن زيـــالق الموصـــلي( اعرُ ويعمـــُد الشَّ

فتمـــنح  لـــى ذهـــِن المتلقـــي،تهـــيمُن ع حقيقيـــة فـــي شـــعِرِه بإلحاِقهـــا بمشـــاهَد وصـــفيَّة (لمكنننانل
ــباعتمــاِد ســياقاٍت ماضــيٍة محوَّ  ؛المعنــى تماُســَكه واتزانــه ـــاهعري تــوازي ســياقه الرَّ لــٍة بالشِّ ن؛ ـــــــ

ــــــــــــــــــُد فــــــــــــــــــيانيًّا؛ ـوطابًعــــــــــــــــــا إنســــــــــــــــــوليًّا، ـًدا شمـــــــــــــــــــفتعطيــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــ                                                     :(1)هولـقــــــــــــــــــ يتجسَّ
 )بحر السريع(

 اا َوَرْدَ ننننننننننننننننننننا َمننننننننننننننننننننوِرداا للّ نننننننننننننننننننننَ              إِ  -1
 

    َمْصننننننننننَدرَاَلننننننننننْم َيننننننننننْرَض ِإََّ ِمْ َلنننننننننن 
 َمنننننننننا َينننننننننن َل ِإْن يننننننننن َل ِحَمنننننننننن  جلَّننننننننننق   -2 

 
م اَّننننننننِرد اِمننننننننواِ  َراننننننننب ال َّننننننننَر  

(2) 
َِْسننننننننننننننننَباا  َحّلننننننننننننننننوا ِبهننننننننننننننننا             -3   كَ  ََّمننننننننننننننننا ا

 
وا َ ْحَجننننننننننننننناَر   َ ْ ه نننننننننننننننرَا  نننننننننننننننر  َفَفجَّ

 (3) 
ََ َ ْوَاا َ ِفننننننننننننننننن -4  ْر  َهنننننننننننننننننا    ي َ  ال َفْصنننننننننننننننننل  ز 

 
ِبيننننننْ الّالننننننق َقننننننْد َ ْخَ ننننننرَا  ََ الرَّ  ق ْلنننننن

ننننننننننننقَ ي   -5  ْسنننننننننننننِ َها    صال ْ  َجننننننننننننْن ح   ر  الَواِصنننننننننننن
 

ْكِ ننننننننننرَا  ن َغنننننننننندا ِفنننننننننني َوْصننننننننننِفِ  م    َواِ 
؛ فصوَّرها بمشهٍد شعرّي ةً كبير  عناية( /دمشققاعُر/السَّارُد المكان )حمى جلَّ أولى الشَّ      

َوَقاَّْعَ ا  م   :دم فاعَله من مشهٍد قرآني معجٍز تمثل باألسباِط إشارة إلى قوله تعالىاستق
اْ َ َ ْي َجْشَرَْ َ ْسَباااا   َمماا َوَ ْوَحْيَ ا ِإَل  م وَس  ِإِا اْسَ ْسَقا   َقْوم    َ ِن اْ ِرب بالَعَصاَك اْلَحَجَر 

َْ ِمْ    اْ َ  َا َجْشَرَْ َجْي اا  َقْد َجِلَم ك لُّ   َ ال  مَّْشَرَبه مْ  َفا َبَجَس
ِا وقوله تعالى :  ،(4) َواِ 

                                                 

 .107-106الديوان:( 1)
 .:)مادة: طرد( 268: 3:ينظر: لسان العرب سريُع الَجرَية، واألَنهاُر تطَِّرُد َأي تجري،: ُمطَِّردٌ  (2)
السِّب ُط من الَيُهوِد: كالَقِبيَلِة من الَعَرِب، وهم اّلذيَن يرِجُعوَن ِإلى َأب واِحٍد، وُسمَِّي ِسبطا لُيف َرق بيَن وَلِد ( 3)

  .(سبط:)مادة: 310: 7: ينظر: لسان العرب ِإسماعيل، ووَلِد ِإسحاق )عليهما السالم(، وَجمعُه َأسباط،
 . 160من اهية :  سورة األعراف، (4)
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َْ ِمْ    اْ َ  َا َجْشَرَْ َجْي اا َقْد  اْسَ ْسَق  م وَس  ِلَقْوِمِ  َفق ْلَ ا اْ ِرب بالَعَصاَك اْلَحَجَر َفا َفَجَر
ْزِق ال َِْرِض م ْفِسِدينَ َجِلَم ك لُّ   َ ال  مَّْشَرَبه ْم ك ل وْا َواْشَرب وْا ِمن رال ََ َ ْعَ ْوْا ِفي ا لَِّ  َو

(1) 
هما لكنَّ  المتلقي إزاء مشهدين متباعدين زمًنا وسياًقا، تجعل لتيشبيه بـ )كأن( امعتمًدا التَّ 

ساُم بها المشهد طيب المقام عبر إيجابّية يُ  باإلشارِة إلىيجتمعان و  متقاربان صورة
لحاِقِه بالمشهد القرآني بالتَّ  يّ كثيف؛ نظًرا لطابِعِه التَّ عريّ الشِّ  شبيه من جانٍب من جانٍب، وا 
مشهٍد معيٍش يعايُن مع  ؛ لدواٍع موضوعّيٍة تتطلُب اجتراح تساوٍق مفترٍض متخيلٍ آخر
رى بين الحجارِة/المفعوِل به في المشهدين على جرياِنه على الثَّ ، و اعُر/السَّارُد فيه الماءالشَّ 
 مكانيّ وصفّي َبَدوا فاعلين في مشهٍد  ات الفاعلة، فاألسباطُ صيَّ خغِم من اختالف الشَّ الرَّ 

اعُر/السَّارُد صعوبة استيفائه وصًفا فجير، وقد أكد الشَّ حدثي اإلحالل والتَّ بيمور بالحركِة 
الذي يوافق الجانب القصدي في تشكيل  )يقصر الواصف( لعجٍز، أو قصوٍر بقوله :

، الموهبةِ  حضورِ  عالمطابقة م وأر تمام المحاكاة، مع تعذ   الوصفّي للمكاِن( المشهدِ )
 الشِّعرّي. عي في الفعلة السَّ واإلرادة، وجدَّ  ،والوعي

***** 
 لمر ِْ ل الوصفيُّ  مشهد  ال( 2) 

 هُ يستقي مشهُد المرأِة صوَره من مساراٍت يقُف عالُم المرأِة المحسوِس وتفصيالتُ 
من المرأِة مركًزا موضوعيًّا لبناِء  الموصلي()ابن زيالق اعرِ في مقدمتها؛ إذ يتخُذ الشَّ 

عن قيٍم حسيٍَّة جماليٍَّة جاذبٍة، وأخرى معنويَّة فاعلة تستحيُل المشهَد  مشاهد وصفيَّة تنبثقُ 
ُم تعبيرّيٍة ترسِ  عرّية بتشكيالتٍ الشِّ  غةُ ها الل  مسرًحا للكشِف عن خطراٍت وجدانيٍَّة ذاتيٍَّة تظهرُ 

تأتي إشباًعا لرغباٍت  ،والحقيقة والمجاز، والحركة والسكون ،ع والخيالصوًرا تمزُج بين الواق
يحض  هو المرأُة؛ إذ  رافٍد موضوعيّ شعًرا، عبر  هاوتجسِّدُ ، نفعيَّة نفسيَّة تغذيها ظالُل فنيَّة

ذاعةِ ؛ لتكوَن سبياًل إلبانة المشاعرِ مضاميَن شعريَّة اكتنازِ باعُث  /السَّاردَ اعرَ الشَّ   ، وا 
 الوصفيّ  ؛ مما منَح مشهَد المرأة، وينجذُب نحو محسوساتهاوقُ لها الذَّ  ؛ فيطربَ ؤىالر  

                                                 

 .60سورة البقرة، اهية :  (1)
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                                :(1)؛ إذ يقوللشِّعريَّةا ظهرته براعُتهُ أ )ابن زيالق الموصلي(اعرِ ِة الشَّ بَ حضوًرا الفًتا في تجرِ 
 )بحر المنسرح(

   َبننننننننننننننَدا َلَ ننننننننننننننا ِمننننننننننننننن َجِبيِ ننننننننننننننِ  َقَمننننننننننننننر    -1
 
 

 َيِ نننننننننلُّ ِفننننننننني َلينننننننننِل َشنننننننننْعرِِ  الِفْكنننننننننر   
 َ ْحننننننننننننننَور  َيْجل ننننننننننننننو النننننننننننننندَُّج  َ َبسُّننننننننننننننم           -2 

 
 َ ْسنننننننننننَمر  َيْحل نننننننننننو ِبنننننننننننِاْكرِِ  السَّنننننننننننَمر   

 َ ِبنننننننننننِي َغِرينننننننننننر  ِفننننننننننني َاْرِفنننننننننننِ  ِسنننننننننننَ ة      -3 
 

يلننننننننننا  فيهننننننننننا ِللَعاِشننننننننننِق السَّننننننننننَهر   
(2) 

َميَّنننننننننننا ِمنننننننننننن ِلنننننننننننيِن َقاَمِ ننننننننننن ِ  -4         ْ ِ ننننننننننني الح 
 

وجنننننننن  الشَّننننننننَعر     (3)غ ْصنننننننن اا َرِايباننننننننا ف ر 
ِْ( المشهدَ ) تنّمقُ    صفاٌت حسيٌَّة بدت سمة ظاهرة فيه؛ إذ يظهرُ  الوصفيَّ للمر 

 بيانيّ  براعة في وصف مفاتن المرأة بتفعيل مدارك متعددة تتداخل مع نزوعٍ  /السَّاردُ اعرُ الشَّ 
ُز المشهَد، وتمنُحُه في تشكيِل صوٍر تعزِّ  قيانِ ، وهما سبيالن يلتكنايةشبيه، والل بالتَّ تمثَّ 

ن المعاينة، مًة بصريًَّة تنطلُق صِل، وُتشِعُر بأبعاد جماليَّة َخل ِقيَّة تحقُق لذَّ او فاعليًَّة في التَّ 
شبيِه؛ هور)بدا( باعتماِد التَّ مّلي بمحاسن المرأة الحاضرة؛ إذ تتابعت بعد حدث الظ  والتَّ 

يجابيَّة تتأتى للشاعِر/السَّارِد من إلحاِقِه المحسوَس بالمحسوِس ممتدًحا لتأميِن انعكاساٍت إ
ا ضاد؛ بوصِفِه أسلوًبا شعريًّا توضيحيًّا؛ بجعل الجبين قمرً يالزمه التَّ  عبر جامٍع لونيّ 

معنويات أعلن ب، ةذهنيّ و ة الاًل نفسيَّ مضيًئا، والشَّعر لياًل حالًكا، وهما صورتان تركتا ظِ 
 في )البيت الثاني( منتقاًل و ل( في )البيت األوَّ  غوايةالِفكُر( اعُر/السَّارُد بـ )َيِضل  عنها الشَّ 

ُد المعنى، وتتماهى معه، فضاًل عن قيمِتها الوصفيًّة، وأثرها  إلى صفاٍت حسيًٍّة أخرى تعضِّ
 عن ة، فضاًل مرِة، وهما نعتان ُمسَتحبَّاِن في المرأبذكِر الَحَوِر والس   في إنضاج فكرِة المشهدِ 

                                                 

 .99 الديوان:( 1)
غريٌر: َحَسٌن جمعُه ُغّران؛ والِغر  والغِريُر: الشاب  الِذي ال َتجِرَبَة له، والَغِريرة هي الشَّابَُّة الحديَثُة، ( 2)

 :)مادة: غرر(.16: 5:ينظر: لسان العرب
َرُتها، وهي ُبُلوغ الَخمر من شاربَها، ينظر: لسان العربالُحَميَّ ( 3) : 201: 14:ا: من ُحَميَّا الَكأ ِس أي: َسو 

 )مادة: حما(.
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ُل طرفين يعتمُد األوَّ ؛ إذ (2)اقص((، و))الجناس النَّ (1)بسِم ملتزًما ))الجناس المصحف((التَّ 
بسم؛ إذ يظهر أسناًنا بيًضا تضيُء إيجابييِن: َأحدهما الحدث المضارع )يجلو(، وفاعله التَّ 

مضارع )يحلو(، وهو اني(، واهخر المبالغة وصفيًّة في صدِر )البيت الثَّ ، وهي يلِ دجى اللَّ 
مدرٌك ذوقّي يجسِّد قيمًة اجتماعيًَّة، ولحظاٍت هانئة معيشة يتضمُنها المشهُد، ويكشُف 

مر( عن مكمالٍت وصفيٍَّة تشع  بها زمنيَُّة السَّمر/السَّهر، ومكانيُته، سَّ والسمر. األاني بـ )الثَّ 
في )البيت  كنايةتتموضَع ال/السَّارُد؛ لاعرُ وما تتوفران عليه من تفاصيل َأضمرها الشَّ 

به  لمرأة رافًدا صوريًّا، ومكماًل دالليًّا تتحققُ كّنى به عن ا الث( بقوله: )ظبي غرير(الثَّ 
كناية عن  بي()الظَّ ـ ورِة الكليَّة بإلى الص   من الوصِف الجزئيّ  ، وتدرجهانتقالُة المشهدِ 

ًة بالقيِد )غرير(؛ ذلك ))أنَّ الوصَف لمرأة، وهي قيمٌة شعريٌَّة تقليديٌَّة ُمِنَحت خصوصيَّ ا
صباغ الخصوصيَّة عليه غالًبا ما يهدفُ  خصوصيَّة  ،إلى طمِر عموميَّة الموصوف، وا 

 (3)((هِ ها من خالل وصفِ غالًبا ما تكوُن محكومًة بالداللِة التي يسعى الواصُف إلى تأسيسِ 
 من مواطنِ وهي عر( ، والشَّ رف، والقامة، والفرعبتداول )الطَّ  بعوٍد إلى الوصِف بالجزئيّ 

بوصفها )لين قامته(؛  اللِّيونَة: )ابن زيالق الموصلي(اعرُ ُيَقدِّم الشَّ ؛ إذ في المرأةِ  الجمالِ 
حركيًَّة تتجلى بالهيئة المتحققة في المشبه/قامة المرأة و يكتنُز زخًما دالليًّا، مدرًكا لمسيًّا، 

 المشهدَ )فروًعا له؛ ليؤثَث  دي، وأحال الشَّعرَ طيب النَّ شيقة ممثلة بهيئِة الغصن الرَّ الرَّ 
)ِْ لخدمة المعنى، وترسيِخِه في بصورتين تشبيهيتين اختتمه بهما كما بدأه؛  الوصفيَّ للمر 

رورة تأمين متراصة، ومميزات الصقة تتولى بالضَّ  ًنا من أجزاءٍ الذِّهِن بوصفه ))مكوَّ 
الوصفّي  المشهد)يؤسُس لتكامِل  من ثمّ و  (4)يه((علاللي للوصف المنصب الحم الدَّ التَّ 

ماُن، والمكاُن بداللة )السَّمر، والسَّهر(، باستيفاء لوازمه، وثوابته البنائيَّة، وهي: الزَّ  (للمر ِْ 
                                                 

ينظـر: البالغـة  هو أن يتشابه اللفظان في الكتابة مع اختالٍف في نَقط الحروف ويسمى )جناس الخّط( (1)
ني الدمشـقي، دار القلـم، دمشـق، والـدار الشـامية، :عبد الرحمن بن حسن َحَبنََّكـة الميـدا497: 2العربية: 
 م.1996هـ/1416، 1بيروت،ط

، هــو مــا نقصــت فيــه حــروف أحــد اللفظــين عــن اهخــر، مــع اتفــاق البــاقي فــي: النــوع، والهيئــة، والترتيــب (2)
 .493 - 492: 2ينظر: البالغة العربية :

 .32-31( وظيفة الوصف في الرواية :3)
 .22اية :( وظيفة الوصف في الرو 4)
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 ،شعرهو  ،جبينهفي ) ميرِ الضَّ  وظيفخصيَُّة بـت)بدا(، والشَّ  توظيفالمعاينة بـبوالحدُث 
 لحدثِ ل المشكِّل لسَّاردااعِر/لشَّ ل، و)العاشق( ِ ( للمرأةِ اهِر )ظبيالظَّ االسِم (، و ...تََبّسُمه

 .هالمشارك فيالمشهدّي 
ِْ( المشهدِ )الوصف في  ويمكن الوقوف على انتقاالتِ   ذكِر: ب الوصفّي للمر 

ـ صريح ب إلى التّ اني( وصوالً ل، والثَّ مرة( في البيتين )األوَّ بسم، والس  )الجبين، والحور، والتَّ 
اعُر/السَّارُد ابع(؛ إذ يتخذ الشَّ الث، والرَّ عر( في البيتين )الثَّ رف، والقامة، والشَّ الطَّ ، و )المرأة

جمالها التي شملت أغلب مفاصله شعريًّا من المرأة بؤرة وصفيَّة في المشهد بتفعيل مواطن 
ُكل َها  ، والسيما الَحَور، وهو))َأن َتسودَّ الَعينُ يَّ الوصف المشهدَ  إذ بدأ بتفصيالت أقاَم عليها

نما ِقيل للنِّساِء ُحوُر الِعيِن أَلنهن ُشبِّهَن  ... ِمثَل َأعين الظَِّباءِ  وليَس في َبِني آَدَم حَوٌر، واِ 
 توالت إذ: )ظبي غرير(، ومن مرشحاِته كنائيّ ؛ ليكوَن مهاًدا مناسًبا للتعبير ال(1)بالظِّباِء((

 بعده المحسوسات تباًعا.
بتصويِر حدثيَّة  (لمر ِْ ل الوصفيَّ  مشهدَ )ال ق الموصلي()ابن زيال اعرُ يقيُم الشَّ و 
طبعه، وحسن انتخابه للمفردة المشهديَّة  بأفق شعري مشرق، تدعمه سالمةُ ائر الطَّيف الزَّ 

يحقُق أهداًفا وصفيَّة ذات طابٍع نفعّي،  الواصفة، وموضعتها في المشهد بوعي جماليّ 
 (البسيط)بحر                          :(2)؛ إذ يقولسيُرها رغباٌت ذاتيَّةٌ ووظائف فنيَّة تُ 

 َوَليَلننننننننننة  زَاَرِ نننننننننني ِفيَهننننننننننا الَحِبيننننننننننب  َفِلنننننننننني     -1
 
 

ْ  الَقننننننوِم م َل َنننننننِ م     َشننننننْمل  ِبننننننِ ً َوَجِمينننننن
 َانننننننننننننننْوراا   َجاِ ق ننننننننننننننن   َانننننننننننننننْوراا َو ِوَ نننننننننننننننةا           -2 

 
 َ ْشننننننك و إليننننننِ  َفنننننن ْبِكيً َوْ ننننننَو َيْبَ ِسننننننم   

 ا َغننننننننناَب َج الننننننننني َبنننننننننْدر  َاْلَعِ نننننننننِ   ح َّننننننننن  ِإا -3 
 

َْ ِمننننْن َلَينننناِلي َشننننْعرِِ  ال َُّلننننم     َوَقننننْد َدَجنننن
َ  َ ننننننننوِميً َوَلِكننننننننْن ِمننننننننْن َمَحْاِسننننننننِ ِ      -4   َفَقننننننننْد

 
َ  َمننننننننْن ِبَلِاْيننننننننِا ال َّننننننننْوِم   ّ هننننننننم     َجِلْمننننننن

 ِإْن َيْسنننننِرق ال َّنننننوَم ِمنننننْن َجْيَ ننننني َفنننننال َجَجنننننب      -5 
 

ننننن  م ً َوالصَّ ً َوَفنننننم  النننننالَّ  اد  ِمْ ننننن   َجننننناِرض 
ننننننننَدِ   َننننننننمَّ ِبننننننننِ      -6   َوَلننننننننْو جلقننننننننَ ِبننننننننَواِو الصَّ

 
َْ ِبيَ  نننننا الننننن َُّهم    ً َوزاََلننننن  ِللَقْلنننننِب َوْصنننننل 

 

                                                 

 (.حور:)مادة:  584: 11:لسان العرب (1)
 .135 الديوان:( 2)
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ِْ( المشهد)يلتزم  ه التي فيها مجرياتُ  زمانيَّة محددة، ومكانيَّة تدورُ  الوصفيُّ للمر 
))وهو أمٌر ِة ائر الزَّ  المرأةِ  طيفِ  عن ترقبِ  أسلوٍب سردّي تؤطره رؤيٌة شعريٌَّة تكشفُ ب تنهُض 

مان عبر سلسلة ُيَحتم على القارئ التقاط الشيء الذي هو وحدٌة متراصٌة في المكان، والزَّ 
المسبوقة باإلشعار بحضور الحدث شعريًّا في صدِر )البيت  (1)من الجمِل المتتالية((

ل من ثالث الذي تشكَّ  )ليلة زار ي الحبيب(ب ركيبالتَّ  ل(؛ ليكوَن بمثابة عنواٍن للمشهدِ األوَّ 
 دوال هي: 

نكير، وهي غير معلومة وحدة زمنيَّة وردت على التَّ  - ليلةالدَّالة اِول : 
 ، وتستدعي ترقًبا.للشاعر/السَّارد قبل تحقق الحدث المشهديّ 

في  الفاعلةئيسة/الحبيب خصيَّة الرَّ الشَّ بحدث منجز  -زار ي  الدَّالة ال َّا ية:
اعرة المعبر عنها بياء ات الشَّ /الذَّ ثَّانيةخصيَّة الالمشهد بتضاعيف وجدانيَّة بينيَّة مع الشَّ 

 يارة مجهول لها، وخارج عن إرادِتها.المتكلم، والحدث/الزِّ 
، واقعيًّا يارة المرتقبةخصيَّة/المرأة القائمة بحدث الزِّ الشَّ  – الحبيبال َّال ة:  الدَّالة

. وقد تقاسمِت المشهَد إراديَّةٌ  إليها فيه أفعالٌ  موضوعة المشهد، وتسندُ  اشعريًّ  والمتحققة
نضاجها هي:اثالثُة مقاطع س  همت في تكوين دالالته وا 

لحظة الوصال/االجتماع: )لي  )ابن زيالق الموصلي(اعرُ الشَّ فيه  يصوِّرُ  ل:اِوَّ  
من األحداِث اإلراديَِّة  ه على الحاضر بعددٍ لداللتِ  المضارعُ  الحدثُ  هايشغلُ و  ،شمٌل به(

)أعانق( شخصيتا  لِ بكي، ويبتسم(؛ إذ تشترك في األوَّ أالمتسلسلة وهي: )أعانق، وأشكو، و 
عنه تفصيالٌت وصفيٌَّة  ضى، وتنبثقُ ، والرِّ شترُط في تحققه القبولُ المشهد؛ ألنَُّه حدٌث يُ 

 بزمنيِتِه المضارعِة، وهو حدٌث فردي   سَّاردِ /الاعرِ يؤديها الحدُث )أشكو( المسند إلى الشَّ 
 الحدثِ  للحظات الفراق المؤلمة في إنجازه، وقد أزاحتها إيجابيَّةُ  االسترجاُع الذِّهِني   اَعدَ س

الفردي )يبتسم( المسند إلى المرأة؛ لتختَم به سلوكيات  )أعانق(، وأزالتها بإطالق الحدثِ 
فظ )طورا( مرتين، وهو ينها فارق زمني يشع  به تكرار اللَّ إراديَّة متتابعة تتكرر على تارات ب

                                                 

 .22( وظيفة الوصف في الرواية :1)
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ء، فعلُت الشيَء طورً  ر، َأي مّرة بعد مّرة((فعُل))الشيء بعد الشَّي  ا بعد َطو 
 ، وتحتضنُ (1)

 الوصفّي للمر ْ( المشهدِ ))أبكي، ويبتسم( في  :بين حدثين هما ها المطابقةَ نفسُ  حظةُ اللَّ 
ه بسيرورة ، وزوالِ ملِ بانقضاء الشَّ  ينذرُ  شعريّ  سرديّ  أسلوبٍ  تاليين لـ )أعانق، وأشكو( في

 يه.علالمشهد مع بقاء انعكاساته، وظالِلِه 
 : )غاب(/السَّارُد إلى رسِم مغادرِة الطَّيِف بـالحدثِ اعرُ فيه الشَّ  : ينتقلُ ا ي ال َّ 

 لوصفَ ، وقد اعتمد فيه ا( التي أسهمت في بيان التَّدرج المشهديحتَّىالمسبوق بـ )
طاللته زائًرا بطلعةِ  طاللته ممثِّاًل الشَّع َر لسواِده  ،البدر لياًل  الحّسي، بتشبيه طلعة الوجه وا  وا 

ها الحدُث الماضي تبًعا بدجى اللَّيِل المظلم، وقد الزم لحظاتِ  -قيمة جماليَّة محسوسة  –
 مل المنقضية.م الشَّ ئاوالت ،مني، بعوٍد على لحظة األُن سللتحول الزَّ 
وذهاب الطَّيف باليقظة،  فيه بلحظة الفراق، اعُر/السَّاردُ يصرُِّح الشَّ  الث :ال َّ 

 وصفيَّةٍ  مشهَدُه بتفصيالتٍ  قاد؛ ليطويَ ه الر  ائرة سبًبا في منعِ خصيَّة الزَّ جاعاًل محاسن الشَّ 
مال ا العجب ببنية الشَّرط :)إن يسرق.... فال عجب( معلاًل مكامن الجنافيً  بالمرأةِ  ترتبطُ 

اد كالفمِ م كالعارضِ مقلوٍب فيه بيان الهيئة؛ بجعل الالَّ  تشبيهٍ ب ، دغِ ، والواو كالصَّ ، والصَّ
وهي تشبيهاٌت ذات محموالت وصفيَّة جماليَّة جاذبة، وقد هيمَن على هذه الوقفة الحدُث 

 (. بمؤثراِت جزئيَِّة الوصاِل، والوئاِم الفائتِة. فقدت، وعلمت) بـالماضي 
ِْ( المشهدِ )لوقفات مهيمنة على بدت هذه ا بمقاطَع تلملُم أطراَفُه  الوصفّي للمر 

ا، وتبدو إمكاناته بوقائع متسلسلة، يعرُضها تباعّ عاقِب، بأفعاٍل متتاليٍة تخضُع لمبدأ التَّ 
رجِة األولى؛ ركيب، في المشهِد، ليكوَن زمنيًّا بالدَّ والتَّ ، نظيمعريَّة في إدخاِل نوٍع من التَّ الشِّ 
؛ إذ يقيم بينها روابَط تقوم على ا لترتيب منطقيّ ذ يسرُد سلسلًة من األحداِث تتعاقُب وفقً إ

ن، ولو( ال:  الشَّرطِ بأدواِت أظهرها ( 2)السببيَّة  .واليللوصِف على التَّ ا انتدبه تي)إذا، وا 

                                                 

هـ( تحقيق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للماليين، 321: ابن دريد األزدي )ت761 :2جمهرة اللغة : (1)
 م.1987، 1بيروت، ط

منشورات اتحـاد عبد القادر بن سالم، : 72الجديد:مكونات السرد في النص القصصي الجزائري ينظر: ( 2)
 م.2001الكتاب العرب، دمشق، 
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 على تتبعٍ  )ابن زيالق الموصلي(اعرِ عند الشَّ  (لمر ِْ ل الوصفيُّ  مشهد  )الوينهُض 
كائب، الرَّ صوِر  رسمِ ب مرتحالت، وهنَّ  مّلي ببهائهنوالتَّ ساء، اعناِت من النِّ الظَّ  لِ جما

وأشجاٍن  أشواٍق،لميح بما يرافق المشهد من نظراٍت، و ير، فضاًل عن التَّ ومباشرتها بالسّ 
 بثَّهاي؛ لفي نفِسهِ  ومراسيمه ،شعريَّة تظهُر َأثر الحدث بوقفاتٍ الشَّاعُر/السَّارد يرسُلها 
                                     )بحر الخفيف(:       (1)؛ إذ يقولمتحركة منظورة وصفيَّة مشاهدَ 

 ِحبُّننننننننن   ِحنننننننننيْن َسنننننننننارَا    َلنننننننننْو َرَجننننننننن  َمنننننننننْن     -1
 
 

نننننننننا ِفننننننننني الَغنننننننننرَاِم   َسننننننننناَر    م َهجا
  يَُّهنننننننننننننا السَّننننننننننننناِ ق  الرََّكاِ نننننننننننننب َيْحِمْلنننننننننننننَن    -2 

 
َِ الشُّنننننننم وَل الِحَسننننننناَنً    ْقَمنننننننارَاَوا

ْقننننننننن    -3  ََ ِمننننننننَن الم  ْْ َقِلننننننننْيالا َفَقننننننننْد َ َف نننننننن  ِقنننننننن
 

ََ ِفننني الَقْلنننِب َ نننارَ    اننننَلِة   نننْورَاً َ ْو ِزْد
ً َوَقنننننننننننْد  ْجنننننننننننن      َرَحلنننننننننننوا َفال َّ  -4   َهنننننننننننار  َلينننننننننننل 

 
 ننننننَهد  َلْيِلننننني ِبنننننالق رِب ِمنننننْ ه ْم َ َهنننننارَا 

 َ َ سنننننننننْمِ ي َصنننننننننْبراا َفَقنننننننننْد َحَكنننننننننَم الَبيننننننننننْن     -5 
 

 ننننننننن  ِبنننننننَ ّ ي َ  ْمِلنننننننك  اصنننننننِاَبارَا 
ِْ( المشهدَ )اعُر/السَّارُد يبدأ الشَّ     ديبإعالن حدث السَّير، وتحد الوصفيَّ للمر 

: )َلو َرَعى َمن قولهحيل معاتًبا با بالرَّ زمانيًّا، ومكانيًّا: )حين سار( شروعً  فضائه الشِّعري
تحقق مهاًما وظيفيَّة  وجٍع أظهره بنداء شخصيَّةِحب ُه(، وشاكًيا غراًما يأسُر مهجَتُه؛ بتأُ 

يتمحوُر عناصر اعُر/السَّارُد بثالثة )أيها السَّائق(؛ إذ يصرُِّح الشَّ  ها وحداٌت وصفيَّةٌ تحددُ 
كائب/العيس(، ائق/الحادي(، و)الرَّ الزم، وهي: )السَّ حولها الحدُث، أسهمت في تكويِنِه بالتَّ 

ويأتي األمُر ِة، وهنَّ )الش موس، واألقمار( على المجاز، ساء الحسان( على الحقيقو)النِّ 
تشحُن المشهَد عاطفيًّا،  واستعطاف ،( بتأوه نفسّي، وصرخة حزنللمنادى بـ )قف قلياًل 

لحاِقها بالشَّ  خصيَّة وتنص  في الوقِت نفِسِه على سلبيَّة الحدث بـ )نفضَت، وزدَت(، وا 
إلى وقفٍة أخرى تضمنها المشهُد في  /السَّاردُ اعرُ تقُل الشَّ ائق بداللة الحدث، ثم ينالفاعلة/السَّ 
بـ )رحلوا(، وهو ال يملك اإلرادَة فيه؛ ليزجَّ  هُ الحدِث، ونفوذَ  ابع( معلًنا تمامَ )البيت الرَّ 

، ومعاناة أفرزت تضادًّا شعوريًّا يّ في اإلدراك الحسّ  تشع  باضطراباتبمالمَح وجدانيَّة 
ها الفراق تارًة، واللَّيَل نهاًرا وهي هار لياًل بسلبيَّة يحققُ النَّ  فيها ستحيلُ ات يمهيمًنا على الذَّ 

إلى مادة  المحسوس/البصريّ  إيجابيَّة تتمخُض عن القرِب، والوصاِل تارًة ُأخرى؛ بتحويلِ 
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فيٍَّة داوليَِّة التي تؤسُس لقيمٍة وصرابَط بين خيارِتها التَّ لغويَّة تحكمها عالقات ذهنيَّة توثق التَّ 
، موحدٍة تعتمُد صوًرا تعتُد بإسقاطاٍت ذهنيَّة لحظيَّة، وعوارض معنويَّة تتغلغل في المشهدِ 

 .ماثاًل  تنم  عن حاجاٍت نفسيَّة راهنة، وتؤشِّر اضطراًبا عاطفيًّامعنويَّة  داللةً وتؤدي فيه 
***** 

 لابيعةِ ل الوصفيُّ  مشهد  ال (3)
هـو، ومحموالتهـا الوصـفيَّة مرتكزات الجمال والزَّ  من كبيرٍ  على حشدٍ  بيعةُ تتوفر الطَّ 

ــٍة، وموضــوعيَّة عبــر مشــاهد وصــفيَّة  التــي تمكــن مــن تفعيلهــا مــادة شــعريَّة للتلــويِح بقــيٍم ذاتيَّ
تعتد  بمحسوساتها المتعددة التي تحيلهـا بـؤرة مشـهديَّة خصـبة، وعمـاًدا موضـوعيًّا تقـوم عليـه 

فســيَّة، والجماليَّــة المتأتيــة مــن أســاليب تعبيريَّــة، وخيــارات لنَّ غــة، عبــر إيحاءاتهــا ابالل   المشــاهدُ 
ــة تتــيحُ  بيعــة، ومــداركها شــعريًّا بدقــة وصــفيَّة تجعلهــا فــي قوالــب معالجــة منظــورات الطَّ  لفظيَّ

اتي، وهـــذا َأمــٌر متحقـــٌق عنـــد الخيـــاُل؛ فيستحضــر صـــوَرها الموشـــحة بالــذَّ  هــالغويَّــة ينشـــُط في
بيعـة؛ إذ ِه مشـهَد الطَّ ه رساًما ماهًرا فـي رسـمِ الذي أظهر نفسَ  صلي()ابن زيالق المو اعرِ الشَّ 

ـــُه الشـــعريَّة مـــن اســـتعراض جزئياتهـــا ـــِه،  تـــرتبطُ  وصـــفيَّة؛ ليقررهـــا مشـــاهد مكنتـــه موهبُت بواِقِع
ـــه الفنـــيّ  ـــِه، وذوِق ـــوتعبـــُر عـــن رؤيِت ـــِه الشِّ بيعـــِة يصـــُف فـــي مشـــهِد الطَّ  ؛ إذ نجـــدهُ عريّ ، ومنِطِق

باالعتماِد على معاينـٍة سـابقٍة،  لتغّرِبِه؛ فَطفَق يروي لآلخر تفاصيلها شعًرا حديقًة غاَب عنها
معان؛ إذ يقول  )بحر الكامل(          :     (1) ومعايشٍة للمشهِد الذي صوَّره بتأمل، وا 

ََّ َفَجنننننننننننننْدَول  م َ َسْلِسنننننننننننننل   -1  َ ّ ننننننننننننن  الَ َفننننننننننننن
 
 

 َ و َج َّنننننننة  َمْرِ نننننننيَّة ً َ و َجوَسنننننننق   
 ِلَاْرِفننننننننننَك َحْيننننننننننث  َمنننننننننناَل َحِدْيَقننننننننننة  َيْبنننننننننند و  -2 

 
 ِمْ َهننننا ي ْشننننِرق   َغ َّننننا     ننننور  ال َّننننورِ  

 َ ْشننننننننننننند و الَحَمنننننننننننننام  ِبنننننننننننننَدوِحَها فكَ  َّمنننننننننننننا -3 
 

ننننود  َيْخِفننننق    ننننود  ِمْ نننن   ج   ِفنننني ك ننننلال ج 
ََ الغ ْصننننننننننَن   رْ  -4  اا رََ ْينننننننننن ننننننننننَباقِ واِ  نننننننننن   الصَّ  ص 

 
ََ الَمننناَ ً َو نننَو ي َصنننفالق     َاَربانننا رََ ْيننن

َْ ِجَ نننننننننننناَن ال َّيالننننننننننننَرْيِن َمَحاِسنننننننننننن اا -5   َلِبَسنننننننننننن
 

ننننق    ْ  َيْرم  َْ َجِليهننننا ك ننننلَّ َاننننْر  َوَقَفنننن
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َ  ِرَياِ نننننننننننن -6 َهننننننننننننا َغننننننننننننِرد ً َوَ ْبنننننننننننن  َهاَفَحَمام 
 

ً َوَرْكنننب  َ ِسنننْيمِ   ه ا م َ َرفالنننق  َخِ نننل 
(1) 

ُر الشَّ   وعيه اعُر/السَّارد مشهًدا طبيعيًّا استوقفه في غربِتِه؛ فهيمَن على يصوِّ
اتي إلى اهخر ه واقًعا لغويًّا يوازي واقعه المنظور محاواًل نقل انفعاله الذَّ بوذاكرِتِه؛ ليبني 

مستوضًحا قيمه الجماليَّة  الوصفيال للابيعة( المشهد)ه مشارًكا في بصوٍر لغويٍَّة تزج  
ت وصفيَّة تحرِّك امتة( بوقفابيعة )الحيَّة، والصَّ باستعراض جزئياٍت، ومقاطَع تنتمي إلى الطَّ 

لقي ؛ فتقتضي مدارك حسيَّة كثيرة تغذي المشهد، وتزيده تماسًكا، وفاعليَّة في التَّ خياَلهُ 
على استكشاف  تحث هُ  (، وهي دعوةٌ أنى التفتَ واإلظهار؛ إذ يصدُِّر بمخاطبة اهخر بـ )

اظر، أو د وجهة النَّ تحدي ظر من دونِ بيعِة، وقد أعطاه حريَّة المعاينة/النَّ نضارِة مشهِد الطَّ 
وُل متلوة احتى الشيء المنظور؛ ليصرَِّح بالزمٍة طبيعيٍَّة روضيٍَّة متحركٍة، وهي الجد

ما بدأ به  )يبدو(الفعِل والي؛ ليؤكَد ب، وهما: )الجنة، والجوسق( على التَّ ابكليتين تحتويانه
لتجاوِر حدائق َغنَّاء كثيرة ؛ نظًرا أو تقاربها المشهد، وهو: تساوي القيمة الجماليَّة المنظورة

اختالف زاويا  عائي من كلِّ جانٍب فال تغادره منتظمة متحيُط بالرَّ  الوصفيّ  في المشهدِ 
ظرات المشهديَّة األولى ( ليطوَي النَّ ل حديقةام يبدو لطرفك حيثُ  : )أنى التفتؤيةالر  

وِح الحمائُم تشدو على الدَّ في تشكيلها ف ، والبصريّ معيّ بصورة تشبيهيَّة أسهم المدركان السَّ 
، وهي صورٌة طبيعيٌَّة تنتظم (العود آلة)ألحان  به جر؛ ليحاكيَ هدياًل يرجع على فروِع الشَّ 

؛ بجميِل المشاهدة، وعذوبِة شعريَّا ، ويعتريه األنُس تتخلله البهجةُ  وصفّي طبيعيّ  في مشهدٍ 
فعال الذي يحس  به، وتصلح ألن اعُر/السَّارُد ينتخُب صوًرا))تتفق مع االنالمسمع؛ فالشَّ 

الوصفيال  المشهدِ )على  (2)ها((ور التي أراد أن يخلعَ شبيهات، والص  يستمدَّ منها التَّ 
 .للابيعة(

                                                 

الَخِضل والَخاِضل: كل  شيٍء َنٍد َيَتَرشَّش من َنَداه، فهو َخِضٌل، وَنَباٌت َخِضٌل بالنََّدى، وَأخَضلت  (1)
يٌء َخِضَل َأي َرط ب. والَخِضُل: النََّباُت النَّاِعُم.، ينظر: لسان الشيَء فهو ُمخَضل ِإذا َبَلل ته. وشَ 

 :)مادة: خضل(.208: 11:العرب
: إسماعيل احمد شحاده العالم، دار عمار، مؤسسة الرسالة، 182وصف الطبيعة في الشعر األموي:( 2)
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إلى تأثيث  انيةِ الثَّ  المشهديَّةِ  ظراتِ في النَّ  )ابن زيالق الموصلي(الشاعرُ  ويلجأُ  
ثرات نفسيَّة تتركها في اهخر باعتماِد صليَّة بمؤ ابدقائق، وأجزاء تمتلك فعاليَّة تو  المشهدِ 

با؛ يبدو االستعاري: الغصن المتحرك بالصَّ  -البياني  عبيرشخيص المنبثق عن التَّ التَّ 
ؤية )رأيت( وبنية الشَّرط بـ )إذا(، ويتكرر الحدُث نفُسه باإلختيار راقًصا طرًبا بحدِث الر  

مجازيَّة، وهو يصفُق بحركة إراديَّة تالزميَّة  ه: )رأيت( لتتمَّ معاينة الماء مؤنسًنا معاينةذاتِ 
اعُر/السَّارُد أنَّ المكاَن/الحديقَة ثم يؤكد الشَّ  ،الرَّاقصِ  الغصنِ  مع حركةِ  -تتحقق بالشَّرط  -

قها معلاًل مس، والقمر؛ لتستوقَف كلَّ عيٍن فتظل شاخصًة ترمُ الشَّ : يرينقد لبست نوَر النِّ 
ادس( بثالِث جمٍل اسميَّة التي صرََّح بها في )البيت السَّ  هو، والجمالذلك بمحطات الزَّ 

  وهي: )حماٌم غرٌد، ونبٌت خضٌل، ونسيٌم مترفٌق(.ً الوصفيَّ للابيعة( المشهدَ )اختزل بها 
، (لابيعةِ ل الوصفيَّ  مشهدَ )ال شعريًّا )ابن زيالق الموصلي(اعرُ الشَّ  زُ ويعزِّ 
معتمًدا المعاينة الحقيقيَّة في تقصي مقاطِعه  اومكانيًّ  ايًّ نازم فضاِئهِ  كامَل؛ بتحديدويمنُحه التَّ 

محفًزا  تُتَخذُ  شعًرا ملتمًسا آخر حقيقيًّا، أو متخياًل يخاطبه، ويراجعه االنفعال بظالٍل حسّيةٍ 
لُقها، أبيعِة، و ولَّدته نضارُة الطَّ  واقٍع تسوُدُه البهجُة، ويالزمه الفرُح، وهو شعورٌ  لتصوير

اعُر/السَّارد تعلياًل، ومدخاًل للتلذِذ بالخمرة معنويَّة، أو ِة التي يجعلها الشَّ فسيَّ النَّ بإيجابياتها 
 )بحر الكامل(   :   (1)إذ يقول !حسيَّة

ِْ َوَقنننننننْد َغننننننندا                  -1 بيننننننن ْسنننننننن الرَّ   َو َمنننننننا  َنننننننَر  ح 
 
 

َيْخ َنننننننننننال  ِفننننننننننني َحَبرَاِ نننننننننننِ   اار   
 (2) 

 ع يننننننننننون ي ِزي  نننننننننن                    َكَمننننننننننا يْرِ نننننننننني ال َرْوض   -2 
 

َِْسننننننننرَار    ْسننننننننِ ِ  ا  َزْ ننننننننر    َسننننننننرُّ ِبح 
َْ ِبِهننننننننننننننَّ َحنننننننننننننَداِ ق   -3   َوَجنننننننننننننَداِول  َ َشنننننننننننننَ 

 
وِجَهنننننا اِ نننننوار  َْ ِخنننننالل ف ر   َ نننننِحَك

 َوَكَ  ََّمننننننننننننننننننننا َ ْشننننننننننننننننننننَجار   نَّ َجننننننننننننننننننننرَاِ ل -4 
 

 َوِمنننننْن د رال السَّنننننَحاِب َ  َنننننار   ً جلننننن  
 م ه نننننننننناً َوي ننننننننننَرقال   َدوَحَهننننننننننا                    َ ْشنننننننننند و َحَما ِ  -5 

 
ننننننباً َو  َصننننننفالق  اِْ َهننننننار     غننننننب الصَّ

 َفنننننننننننننننناِدم َل ننننننننننننننننا َ ْفرَاَح ننننننننننننننننا ِبم َداَمننننننننننننننننة      -6 
 

َِْكنننننننندار     َلننننننننْم َ  َِّصننننننننل ِبِصننننننننَفاِ ها ا
 

                                                 

 .97 الديوان:( 1)
 : )مادة: حبر(. 157: 4:، ينظر: لسان العرب ماِل، والَبهاء والتحسينالِحب ُر والَحب رُ: في الجَ  (2)
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الحال  حسن ؛ ليؤكدَ (لابيعةِ ل الوصفيّ  مشهدِ )الـ ب اعُر/السَّارُد عنايةً أظهَر الشَّ 
بيع عبر خر/المخاطب بتقرير اعتدال الجوِّ بدخول الرَّ بتنبيه اه مبتدًئا ه، وسرورهوطيب
مني الذي أحاَل الزَّ  حولِ شعًرا بالتَّ ( تقريًرا مُ أو ما ترىؤية الحقيقيَّة بـ )والر   ،عور الحّسيّ الش  

ى سبيل ا بإلحاق الحدث )يختال( به علمنيَّة مؤنسنً بيعي/الوحدة الزَّ الرَّ  آذار/الشَّهر
نه بزينِة رياِضِه ، ويلوِّ بيعُ ا؛ إذ يحبره/يزينه الرَّ متبخترً  مرًحا ا(؛ ليبدو إنسانً المكنية )االستعارة

 المكانيّ  اني( بالمحددِ في )البيت الثَّ  /السَّاردُ اعرُ وحدائِقِه الغنَّاء العطرة، وقد دلَّ عليها الشَّ 
ار اري السَّ ن منظره، وعبقه الفواح السَّ للعيون لزينِة زهره، وحس اأعلنه مرضيًّ  ذي)روض( ال

شخيص بتفعيل التَّ  إجمااًل منتقاًل عنه إلى تفصيالٍت مكانيٍَّة مشهديٍَّة غلب عليها طابعُ 
االستعارة أسلوًبا وصفيًّا يضُع المتلقَي إزاء صور شعريَّة لها فاعليَّة تدفع إلى إطالق 

 جمٍل شعريَّة قد فارقت ألفاُظها بالبنيةِ الخيال، وتنشيط التأمِل الذِّهِني؛ بالوقوف عند 
 -اللة المعجميَّة إلى أخرى إيحائيَّة تضمن تحقيق اإلمتاع الجمالي الدَّ  الوصفيَّة المشهديَّة

بـ ))الوصِف الذي يموضُع األحداَث، ويمنُحها بعدها  –بما تحويه من قيم بيانيَّة، وحسيَّة 
رُ (1)مثيلي((خييلي، والتَّ التَّ  ، والماَء مصفًقا بفيٍض شجاَر عرائَس بيَع مختااًل، واألالرَّ  ؛ إذ يصوِّ

شعرّي بيانّي، فضاًل عن تصويِر الجداول، وهي حقيقٌة طبيعيٌَّة، وُأس  مادّي في تكويِن 
هٍد طبيعّي مش رتيٌب في أيِّ  وهو حدٌث منطقيّ  ،(نشأت بهنَّ المشهِد واقعيًّا، وشعريًّا بـ )

 ة.الزم والسببيَّ روضّي بالتَّ 
باستعارة  بيانيَّة - دقًة تصويريَّةً  الوصفيَّ للابيعِة( المشهدَ )وقد منحت االستعارُة 

شبيه بـ أردفها بالتَّ  ،ضرحك، وهو حدٌث إنسانُي للنوار، وهي تتخلل فروع الحدائق الخُ الضَّ 
 المشبه، وقد = َز المعنى بطرفين حسيين هما: األشجارابع(؛ ليعزِّ )كأن( في )البيت الرَّ 

المشبه به، وقد انتظمت في  = حِب عليها درًرا منثورة تزيُنها، والعرائسبدت قطراُت الس  
ل: )يرقص( الذي وِض؛ لتبلَغ البيانيَُّة ذروَتها في )البيت الخامس( باختيارين: األوَّ الرَّ 

لترسيخ  اني: )يصفُِّق( وهو حدٌث استعاره للنهارِ استعاره للدوح تعتليه الحمائُم شاديًة، والثَّ 
مًعا، وهما: مدركان حاضران في المشهِد  معيّ ، والسَّ الحركيّ  – قيمٍة معنويٍَّة تعتد  بالبصريّ 

اعُر/السَّارُد بدواِم الفرِح الذي أوصله واعًيا بطلِب يعكسان سماٍت ذاتيَّة عبر عنها الشَّ 
                                                 

 .13( قراءات في األدب والنقد: 1)
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بتوثيق ارتباِط  !!ِتهاالخمرِة/المدامِة من اهخر باألمر: )ادم( منحًيا/مبعًدا األكداَر عن صفا
 .ا، وموضوِعِه شعريًّ بيعِة بذاِتهِ الطَّ 

)ابن زيالق اعرِ متعددٍة عند الشَّ  وصفيَّة ُة على مشاهدَ بيعُة الحيَّ وتهيمُن الطَّ 
شكيِل أساًسا في التَّ  للطبيعة ، وهو توجٌه شعرّي واٍع يعتمُد المعاينَة الحقيقيَّةالموصلي(

ولذلك فإن كل صورة ناجحة هي عالقة لقاء  األفضل معها؛ ))من أجل التَّفاعل وريّ الص  
بيعة سمة شخيص لعناصر الطَّ بظهور التَّ  زوِع المجازي؛مدعم بالن  و  (1)((ناجح مع الحقيقة

سبحانه وتعالى  اهلل ها بخالِقهاللمشهِد، فضاًل عن ربِط مشاهدِ  عريّ بارزة في البناِء الشِّ 
  )بحر الكامل(: (2) يقول إذ ابتداء؛

 ن  ْجي انننننننننننا منننننننننننا زَاَ هنننننننننننا     َجنننننننننننلَّ الم كنننننننننننوال  -1
 
 

َ  ِصننننْبَغة  َ َ ْ ِصننننل    ً َوم بننننِد  ك ْحننننل 
ََ َفك نننننننننننلُّ ِشنننننننننننبر    ْزَ نننننننننننة     -2   َفنننننننننننِتاا اجَ ليننننننننننن

 
ََ َفك نننننلُّ ِشنننننْبر  َمْ َهنننننل    اا َ ِمْ ننننن  َواِ 

َفَهزَار َ نننننننننننا -3 
ور َ ا (3) َشنننننننننننْحر 

   (5)َوْرَشنننننننننننا  َها (4)
 

 ً َوالب ْلب نننننل  (7)َهننننناَدرَّاج   (6)س نننننمَّا  َها 
 َ نننننننننننناا ي َجنننننننننننناِوب  َاا ِبَ ْحَسننننننننننننِن َمْ ِاننننننننننننق      -4 

 
ل    َِوَّ  َفننننِتاا َشننننَدا ال َّنننناِ ي َ َجنننناَب ا

 5-   َ َو  ِقننننننننننْيم  َمْ َ م هنننننننننننا الَفَواِخننننننننننن
 َسنننننننننننْحَرْا     (8)

 
َ    كَّننننننننننننل     َفَكننننننننننننَ  َّه نَّ م فَجَعننننننننننننا

 

                                                 

: سي دي لويس، ترجمة: أحمد نصيف الجنابي، ومالك ميري، وسلمان حسن ابراهيم، 114( الصورة الشعرية: 1)
 م.1982وزارة الثقافة واالعالم، الجمهورية العراقية، دار الرشيد للنشر، 

 .126 الديوان:( 2)
: محمد بن موسى 216 :2الهزار: بفتح الهاء العندليب، والبلبل يعندل إذا صوت، ينظر: حياة الحيوان الكبرى: (3)

 هـ.1424، 2هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط808الدميري، )ت
 .69 :2الكبرى:الشحرور: طائر أسود فوق العصفور، يصوت أصواتا حسنة، ينظر: حياة الحيوان ( 4)
 .36 :2السماني: طائر يسكت في الشتاء، فإذا أقبل الربيع يصيح، ويغتذي، ينظر: حياة الحيوان الكبرى: (5)
الدراج : بضم الدال وفتح الراء واحدته دراجة طائر مبارك، كثير النتاج، مبشر بالربيع، وهو أسود باطن  (6)

 .466 :1نَّه ألطف، ينظر: حياة الحيوان الكبرى:الجناحين، وظاهرهما أغبر على خلقة القطا إال أ
 .538 :2ينظر: حياة الحيوان الكبرى: ،حسن الصوت بين الفاختة والحمامة، الورشان: طائر( 7)
الفواخت: طيور من ذوات األطواق، فيها فصاحة، وحسن صوت، وفي طبعها االنس بالناس، ينظر: حياة ( 8)

 .268-267 :2الحيوان الكبرى :
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 - عظيم واإلجاللبفعل التَّ  (لابيعةالوصفيَّ ل مشهدَ )الاعُر/السَّارُد يفتتح الشَّ 
 ) تعالى متفرٌد  اهلل ن( اهلل تبارك وتعالى؛ ليبيَن لآلخر أنَّ كوِّ للخالق، والمصور )المُ  -)جلَّ

به تكثيف المضمون، وضمان حضوِر  بَخلقه الذي يقصر عنه الوصف، وهو إعالن أرادَ 
كه دافع تأمل الفعل اإللهي النَّ  بداعه المتقن؛ فالعيون  افذ،المتلقي حضوًرا فاعاًل يحرِّ وا 

بصبغة ال تزول، ثم ينتقل واعًيا إلى تفعيل أسلوب  -اكتحال  تصطبُغ، وتتزين من دونِ 
وًرا تلبي رغبات عريَّة التي احتضنت صُ اني( وبنيته الشِّ رط المتحقق في )البيت الثَّ الشَّ 

 إنسانيَّة؛ بتحقق جواِبه واقعيًّا، وشعريًّا:
ََ َفك ننننننننننن -2  لُّ ِشنننننننننننبر    ْزَ نننننننننننة    َفنننننننننننِتاا اجَ ليننننننننننن
 

ََ َفك نننننننلُّ ِشنننننننْبر  َمْ َهنننننننل    اا َ ِمْ ننننننن  َواِ 
يجابيَّة تغذيها مدارُك إة ذات انعكاسات نفسيَّة معنويَّ  دالالتٍ إذ توفر األولى:  

انية: قيٌم ماديٌَّة، وأخرى في البنية الشَّرطيَّة الثَّ  ال )نزهة(، وتتضافرُ حسيَّة تجتمُع في الدَّ 
، يؤسُس طبيعيّ  أرضيّ  ال )منهل(، وكالهما ُيشِعُر بجماٍل مكانيّ ي الدَّ معنويَّة تتركز ف

ً والشَّ : ( لثوابت مشهديَّة حّية متحركة، وهي بهاعُر/السَّارُد الشَّ  ً الهزار  ً والورشان  حرور 
(ًوالسُّ  ً والبلبل  رُد الشَّاعُر/السَّا وهذه أنواٌع متعددٌة من الطيوِر يخلُع عليها مَّا يً والدرَّا  
لتؤوَل متحاورًة، وتتحرُك فيه  ؛ومالمَح إنسانيَّةً  صفاتٍ  الوصفيال للابيعة( المشهدِ ) في

ه؛ فتكسب المشهَد رَ أحاسيَسُه، ومشاعِ  عريَّة، فتناط بها أحداثه؛ إذ تثيرُ غِة الشِّ بوعي بالل  
ابع( بيت الرَّ بدا جليًّا في )ال ، وهو أمرٌ (1)أبعاًدا عاطفيَّة؛ جعلته يبدُع في تصوير غنائها

لحاِن بالمراجعِة، والمجاوبِة، وتحسين المنطق فيها بأداء األ بينها مناظرًة تتسابقُ  الذي أقامَ 
َل، وهكذا َدواَليك؛ بغناء جماعّي مثير، أردفه جيُب الثَّ دو؛ إذ يُ بالشّ  اني منها األوَّ
ورُة تنضوي فيه الصّ  فَس؛ إذُيحرِّك النَّ اعُر/السَّارُد بتقديِم مأتٍم شعرّي متخيٍل مبتكٍر الشَّ 
يور الفواخت المشبه، الطِّ  معيَُّة بؤرًة دالليًَّة تستدعي المشابهة بـ )كأن( بين أصواتالسَّ 

تحصُل عنده  وحركاِتها وقت السَّحر، وأصواِت نساٍء ثكٍَّل/المشبه به ينحن في مأتٍم حقيقيّ 
ي أحسَّ الوجوَد بأسِرِه صورًة لذاِتِه؛ اعِر الذبيعة، ونفسيَِّة الشَّ ))المشاركة بين عناصر الطّ 

، وقد (2)فراح يفيض من شعوره، ووجدانه على كلِّ ما يقع على بصره، أو يرتئيه خياله((
                                                 

 . 213ظر : وصف الطبيعة في الشعر األموي:( ين1)
 .238فن الوصف وتطوره في الشعر العربي: ( 2)
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اعُر/السَّارُد في انتخاِب عناصر وصفيَّة منحِت المشهَد جماليَّة فنيَّة، وسمات أحسَن الشَّ 
فإذا اجتليت، خاطِب كشَف عنه بـ )مع الم بتواصٍل مقصودٍ  موضوعيَّة تضمُن له القبوَل،

ذا ظمئت  .عريَّةغِة الشِّ لطبيعِة، وتعميِق أثِرِه في نفِسِه بالل  ل الوصقيّ  مشهدِ الب هِ (؛ إلمتاعِ وا 
*** 

 ةبنائيَّ  ظاهرةً  شكلت مشاهد وصفيَّة متعددة؛ )ابن زيالق الموصلي(اعرُ م الشَّ قدَّ 
ن منها وحدة ها رؤاه، بفي شعره يجسُِّد بها مشاعره، ويعرُض  وينقُلها جماليًّا بمقاطع يكوِّ

: تتناول المشاِهُد الوصفيَُّة عنده؛ إذ ، والحضور الوجدانيّ اتيّ وصفيَّة؛ تتسُم باالنفعال الذَّ 
ل لإللهام، والشَّرح عناصر، وقد باتت هذه الالمرأة، والطبيعةو المكان،   ،مصَدَرُه األوَّ

 واإليضاح، واإليحاء.
 تشكيل المشهدِ ب وريّ الصّ  نويعِ التَّ  في )ابن زيالق الموصلي(اعرُ الشَّ وقد أجاد 

 التي حقق بهاعريَِّة؛ غِة الشِّ ة عنايته بانتخاب الل  الوصفيَّ  المشاهدِ  وأبانت قراءةُ . الوصفيّ 
يقاعه؛ ب  ، والكناية،واالستعارة ،شبيه)التَّ  توظيفتالؤًما مقصوًدا بين داللة المشهد وا 

دهالذي  الوصفيّ  في بناء المشهدِ  (لتَّقسيم، واوالجناس ،باقوالطِّ  بما  الشَّاعُر/السَّارد ُيعضِّ
مقاطع متتابعة مشحونة بالذي انتظم في المشهد  البصري   ي  الحسّ  يقُع عليه المدركُ 

ن ركائَز بنائيَّةً بالدالالِت الشِّ   .الوصفي   لمشهدُ ايقوُم عليها ، عريَِّة التي تكوِّ
***** 
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Descriptive Scenes 

In Al-Mosuli, Ibn-Zeelaq's poetry   (660 A.H.) 
 

Dr. Miqdad Khalil Al-Khatoni 
 

Abstract 
     Al-Mosuli, Ibn-Zeelaq was interested in descriptive scenes 

by giving effective dynamic scenes which have various 

interpretations, then producing them for cosmetic requirements 

and presenting poetic psychological motives. His production of 

poetry had many types on which his poetic experience depend; 

the main idea rested in his memories, and controls on four 

basic ideas: the place the woman, and the nature which 

represent a significant descriptive core for forming verbal 

scenes. Those verbal scenes come from real data through 

imagination and memory to make these scenes full of  ideas, 

feelings in real satiations by producing complete realistic 

images.  

 
 

 


