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 (ـه604الطَّبيعُة يف شعِر ابن السَّاَعاتي )ت 

م.د. فارس ياسني حممد احلمداني                   
 

16/10/2017 تأريخ القبول: 24/9/2017 تأريخ التقديم:  

بما  (1)مثلت الطَّبيعة المنَطَلق الموضوعيَّ األساس عند الشاعر )ابن السَّاَعاتي(     
الة والعمق الذي تجسَّدت فيه عناصُر الطَّبيعة وظواهرها قّدمه من إبداع يتميز باألص

الحية والصامتة , فكانت ألفاظها ومظاهرها المتنوعة بؤرة التفاعل في نّصِه الشعري , إذ 
تشكلت الطَّبيعة فِي شعره بقصائد ومقطوعاٍت تعطي انطباًعا للقارئ بأنه ُيشاهد رسًما أو 

لدالالت بتغير السياق والرؤية الجمالية . وقد لوحًة تتداعى فيها الصورة , وتتغير ا
عرَض)ابن السَّاَعاتي(الطَّبيعة في أزمنٍة, يرصد حركتها في أوقاٍت متعاقبٍة , ويقدم رؤيته 
فيها بوحدٍة موضوعيٍة متكاملة , ممثاًل لحدودها الجمالية , لذا شكلت )الطَّبيعة( عنده 

ل إلى لوحاٍت  موضوًعا شعريًّا له معطياٌت وجمالياٌت تنطلق من الواقع المرئي, الذي تحوَّ
 شعرية بالكلمة والصورة .   

*       *       * 
 
 

                                                 

  وصل .لم/ جامعة اآلداباكلية  /اللغة العربيةقسم 
ه( وتاوفي 553هو بهاا  الادين أباو الحسان علاي بان رساتم بان هازدوز ال راسااني , ولاد بدمشاق عاام ) (1)

ه( , تنظر ترجمته وأ باره في : وفيات األعيان وأنبا  أبنا  الزمان , أباو العبااس 604بالقاهرة عام )
 –ه( , تحقيااق : إحسااان عباااس , دار صااادر 681حمااد اباان  لكااان ت )شاامس الاادين احمااد باان م

إرشاااد األديااا  إلااى معرفااة األدياا  , شاااها   –, معجاام األدبااا   395/ ص3م , ج1900بيااروت , 
ه( , تحقياق : إحساان عبااس , دار الغار  ايسااالمي , 626الادين يااقوت بان عباد اح الحماوي ت )

, الغصون اليانعة في محاسان شاعرا  المائاة  1308/ ص 3م, ج1993ه / 1414,  1بيروت , ط
ه( , تحقياااق : إباااراهيم األبيااااري , دار 685الساااابعة , أباااو الحسااان علاااي بااان موساااى األندلساااي ت )

, ديوان ابن الساعاتي , تحقيق : أنيس المقدسي , ماط: االميركانياة ,  118مصر / ص –المعارف 
 . 17-15/ ص  1م , ج1938بيروت , 
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 الطَّبيعة موضوًعا شعريًّا
الدراسُة محاولٌة نقديٌة للكشِف عن معالِم البنيات الرئيسة المكونة للطبيعة في النص       

مة وصفية جمالية في شعرِه , الشعري, و تناولت شعر الطَّبيعة عند )ابن السَّاَعاتي( قي
بوصفها مظهًرا ِمن مظاهِر الكون وجمالياته الحسية والمعنوية , فالطَّبيعة ولوازمها تنتظم 
مادة شعرية َملكْت وجدان الشاعر وتدفقت شاعريته قيًما محسوسة يهتُز لها المتلقي 

حاضرة , بانت ا   ويطر  بمشاهدها الجمالية التي ُتشكُل واقًعا مجازيًّا يتحُد مع ذاتية
معان نظر بتجاوز المعنى الحقيقي بالشعري ,  (1)صوٍر تستدعي كدًّا ذهنًيا , ودقة فهٍم , وا 

فتعُد الطَّبيعة )مصدًرا من المصادر المغذَِّيِة للتجربِة الشِّعريِة موضوعيًّا وتشكيليًّا , وشرطًا 
مرتبط بالحياة بأشكال حسية, إذ , والموقف من الطَّبيعة  (2)ِمن شروِط الحياِة اينسانيَّة(

يقوم الشاعُر بتصوير الطَّبيعة تصويًرا شعريًّا قائًما على التماثل والتدا ل بين الفكرة 
 والقيمة .

ويعبر شعر الطَّبيعة عمَّا حولنا ِمن مناظر, ومشاهدات عاش الشاعر في ظاللها      
الك واألنوا  واألشجار..., سوا  كانت طبيعة حية كالحيوانات , أم طبيعة صامتة كاألف

يزيده  يال الشاعر جمااًل , تتمثل فيه نفسه المرهفة , وحبه لها, واستغراقه بمفاتنها, 
يت لله شعور نفسي يدركه الشاعر في منظر محدود يساعده على بنا  فكرته , مما يجعله 

 رساًما يتنقل بين الفكرة والصورة , والفن والواقع .
لطبيعية إلى المتعة واللذة , ويوظف الشاعر فيه مظاهرها وعناصرها ويدعونا شعُر ا      

بلغتِه الشعرية العالية , فتكون قيمتها في الفكرة والهدف , فتعد الطَّبيعة رافًدا عميًقا من 
روافد التجربة الشعرية , ويت ذ الشاعُر ِمن مشاهدها أدوات لصياغة مشاعره , وتبيان 

ه التي عبر بها عن أحواله وأوضاعه النفسية التي يعيشها مكنونات نفسه , فكانت قصائد
ذا  ذا وصف وأفاض في وصف محاسنها , وا  , فإذا تغزل جعل الطَّبيعة إطاًرا لغزله , وا 

                                                 

ة القصيدة عند راجح بن إسماعيل الحلاي, د. مقاداد  ليال قاسام ال ااتوني , بحال مقباول ينظر : مقدم (1)
 للنشر .

َجماليَّات الطَّبيعِة في الشعِر الموصليِّ في القرِن الثاني عشر للهجارِة , د. شاريف بشاير احماد , مجلاة  (2)
 . 137/ ص  1, ع  12م , مج 2012أبحال كلية التربية األساسية , جامعة الموصل , أيلول 
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حّن إلى بالدِه تذكر طبيعتها , فاستحوذت الطبيعة على كيانِه , ولعل التفاته إلى الطَّبيعة 
يتِه بها , وقد وظف )ابن السَّاَعاتي( الطَّبيعة في بألوانها ومناظرها ال البة دليل على عنا

قصائده رموًزا للفرح والسعادة , والقلق والتشاؤم ) ليتجاوز بها حدود النظر والعقل 
والتش يص المنفصل إلى ما ورا  ذلك من عاطفة وشعور وتجاو  روحي عميق حتى يتم 

لهم الشاعر وينمي  براته الفنية , فتكون الطَّبيعة منبًعا ثًرا ي (1)التعاطف بينها وبينه (
 ومورًدا عذًبا ينهل منه .

وتنهض العالقة بين الشاعر والطَّبيعة على ) التشاُبِه والتآُلِف والتداعي والتفاُعِل      
ِل ,...... وألنَّ  الذهنيِّ والجماليِّ , وتعكُس فيًضا من سوانِح النفِس , و طراِت الِفكر والتأمُّ

ُل من صيغٍة كلَّ ما ُيحيُط ب الشاعِر من موجوداٍت جزٌ  حيويٌّ من عالِم الطَّبيعة الذي يتحوَّ
كٍة بالوعي واللغِة والصورِة بأُطٍر مجازيٍَّة ذات أبعاٍد  جامدٍة إلى عوالَم حيٍة ناطقٍة ُمتحرِّ

له , ألنَّ عوالم الطبيعة المحيطة باينسان نعمة من اح عليه ومنفعة  (2)موضوعيٍَّة وفنيٍَّة (
, وتجسيد يحسانه إليه ) فكل مظاهر الطَّبيعة مذللة لإلنسان ومس رة له , وتس يرها هو 
ّن جوان   الصورة العملية النتفاع اينسان بها في مطالبِه المادية والمعنوية والنفسية , وا 
هذه المنفعة والنعمة تتحقق بما يحصل من تآزر وانسجام بين عناصر الطَّبيعة السماوية 

فشعر الطَّبيعة يقوم على الوصف المادي, ويقوم الوصف المادي على  (3)ضية (واألر 
النقل والتفصيل وضبط الشبه الحسي بين فكرٍة أو حالٍة نفسية من جهة , ومشهد حسي أو 
صورة مادية من جهة  ثانية , وأحياًنا يت ُذ من وحدة التأثير النفسي بين فكرة في الذهن 

 في تصوير معالم الطَّبيعة .    ومشهٍد في الحواس أداتُه 
 
 

                                                 

, فااايز رساامي الشااوامرة , رسااالة  -دراسااة دالليااة  –ألفاااظ البيئااة الطبيعيااة فااي شااعر إيليااا أبااي ماضااي  (1)
 . 4م / ص2007ماجستير , جامعة ال ليل , بإشراف : د. يحيى عبد الرؤوف جبر , 

 . 137 َجماليَّات الطَّبيعِة في الشعِر الموصليِّ في القرِن الثاني عشر للهجرِة / ص (2)

الطبيعة في القاران الكاريم , د. كاصاد ياسار الزيادي , منشاورات وزارة الثقافاة وايعاالم , دار الرشايد ,  (3)
    . 73-72م / ص 1980الجمهورية العراقية , 
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   -الطَّبيعة الحية :  -أواًل:
وّظف الشاعر )الحيوان( لتشكيل الموقف الشعوري وتجسيده , وربط الداللة المنبثقة       

منه بمشاعر مكثفة ؛ ليجعل منه معاداًل موضوعيًّا لذاته , وبنية فنية صالحة وصادقة 
 . (1)وال ارج بالنسبِة للذات الشاعرة  يقامة نوع من الترابط بين الدا ل

وُعني الشعر العربي بوصف الطبيعة الحية عناية فائقة ؛ الرتباطه بها في مجاالت     
حياته كافة من غذاٍ  ونقٍل وركوٍ  ..., وتشمل الطَّبيعة الحية الحيوانات األليفة منها 

عل الشاعر منها محطة وغير األليفة, فضاًل عن الطيور والزواحف والحشرات ؛ لذلك ج
في بعض قصائده مكوًنا منها عالًما مستقاًل بذاته ؛ ُيرضي ذوقه الشعري بوصفه رافًدا 

 موضوعيًّا من روافده الشعرية 
 -الحيوانات األليفة :-1

اتجه الشاعر )ابن السَّاَعاتي( إلى وصف الحيوانات األليفة يرضا  شعوره , وتلبية     
        -: (2)وأول ما نشاهده في شعره وصفه للناقة , إذ  قال فيها  لحاجاٍت نفسيٍة ملحٍة ,

 )بحر الكامل(                                     
 صممممممممم ت رواعممممممممد س ممممممممحب   ك نَّممممممممما

 

ممممدا  مممم ا  سممممر   بممممه ح   (3)ريعممممت قهاص 
 

 وأجبممممممت  اا فممممممة الغممممممرام  ولممممممو دعمممممما 
 

 طيمممل الليمممال لمممما أجممماب بممم  الصمممد   
 

 فمممممممممان  طيف ممممممممماكلفمممممممممًا ب ممممممممماجر   ج
 

  شممممممممايت  وسممممممممنانًا ب مممممممما ومسمممممممم د ا 
 

نرى تجاوًبا عميًقا بين اينسان / الشاعر وبين الناقة , بمشاركة وجدانية يصور       
الشاعر فيها وقائعها وهيأتها وأعضا ها ويرى فيها نواحي الجمال , وعبقرية الكون ,  

                                                 

الحيااوان رمااًزا فااي الشااعر العراقااي الحااديل , د. ربااا  هاشاام حسااين , دار الفراهياادي للنشاار  -ينظاار : (1)
 . 13م / ص2010العراق ,  – والتوزيع , بغداد

 . 101/ ص  1الديوان : ج (2)

القالئص : النياق الشابة ,القاموس المحيط , مجدالدين محمد بن يعقاو  الفياروز اباادي , رتباه ووثقاه  (3)
 1084م/ص 2009 -ه1430, 4لبنان , ط -:  ليل مأمون شيحا, دار المعرفة , بيروت



 
 م2018/هـ1440                                (                        75العدد ) –                        

 

 
211 

لبنا  صورته ووصفِه للناقة  فجعل من األفعال الماضية )صمتت , أحببُت , أجا ( مرتكًزا
القلوص , موظًفا )التش يص( عندما جعل سكوت الرعد وصورة السح  كاينسان 
الصامت , إذ أضفى عليها سمة إنسانية تدل على الهدو  والطمأنينة )صمتت رواعد 
ُسحبه( قائاًل إن الرعود صمتت , وتحولت السح  إلى )نياق( تسير بال حداة , داللًة 

الهادئ دون االضطرا   بارتباط مباشر بين الناقة والصحرا  )الهاجرة( على المشي 
بوصفها الوسيلة الوحيدة التي يمتلكها اينسان , ويستطيع أن يقطع تلك الصحرا  الطويلة 
شديدة الحر, فتحمله إلى أحبائه وتنقله إلى دياره , لكنه يبكي ويتحسر )جفاني طيفها( 

ربة وجدانية ذاتية , ولحظة حزينة ؛ لحنينه إلى االستقرار وهو يتذكر , فبكاُؤه وشكواه تج
والمقام الثابت , في معاناة شعرية تمده بالمشاعر التي تمكنه من التنفيس عّما يحتبس في 
نفسِه من األحاسيس وما يدور في ذهنِه من أفكار , فإذا به يشبه السح  المتناثرة في 

أقدامها اثاًرا على رمال الهاجرة , ممثاًل ذلك  السما  بالنياق التي تسير بال حدا  وتترك
بالصورة الحسية )السماع( )صمتت , أجبُت , دعا , أجا ( ليبين للمتلقي ما يعانيه من 
ألٍم وحرماٍن جرا  الجفا  , جاعاًل من الطَّبيعة الحية)الناقة( ومشيها في الصحرا  المرتكز 

 األساس لنصه الشعري . 
ًنا صامتًا يقتصر اتصال الشاعر بها في ايطار النفعي , بل ولم تعد النوق حيوا    

اتصل بها اتصااًل نفسيًّا وشعوريًّا , فعن طريقها بل شكواه , ويبدو أن شواغل الشاعر 
التي تكون في  (1) وهواجسه متجسدة في الناقة, فجا  بذكر )القالص( )الشابة من ايبل(

قة الفتية التي تقطع حر الهاجرة , وتترك اثارها ريعان شبابها وجمالها ونضارتها, وهي النا
ورا ها دون االهتمام بما تالقيه من تعٍ  ومشقٍة , وهي مستمرة في السير , ونرى ا تيار 
الشاعر للناقة / األنثى من ايبل ال الفحل لتكون عنصره المعتمد عليه في نصه الشعري 

س الجزع وال وف المعروف , لكن ولي (2) ألن )إنال الحيوان أطوع وانس وأجزع وأضعف(
                                                 

ه ,  1405,  1ادي شكر , مكتبة النهضة العربية , بيروت , طالحيوان في األد  العربي , شكر ه (1)
 . 38: ص 1/  ج1985

ساعد عباد الارحمن العرفاي  –دراسة في المضمون والنسيج الفناي  –سلوك الحيوان في الشعر الجاهلي  (2)
, أطروحااة دكتاااوراه , جامعاااة أم القاارى , المملكاااة العربياااة السااعودية , بإشاااراف : د. عباااد اح إباااراهيم 

 . 399ه / ص1426الزهراني , 
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المقصود أنها ال تجرؤ على العناد والم الفة , وهي سريعة الطاعة , سهلة االنقياد , وكل 
 هذا يوافق الطَّبيعة األنثوية وينسجم معها , فتلبي حاجات الشاعر النفسية.

)بحر     -:(1)ويذكر الشاعر النياق جاعاًل لها المعرفة والسماع سجّيًة, يقول     
 الكامل(                                                                             

ذا كمممممممهب  الحممممممم  أامممممممدت طارقممممممماً   وا 
 

 جزعمممممممت عشمممممممار النمممممممو  مممممممم  أصممممممموا  ا 
 

 حمممممممممر  الممممممممذوااب  واأل مممممممما   ج  َّممممممممماً 
 

   (2)سمممود  الحلمممل  ممم  الشوممم ب مممم  سمممنوا  ا  
 

بأداة الشرط )إذا( يعني انه شديد التمسك بالطبيعة,  إن استهالل الشاعر لقصيدته       
بمعاينته لحركتين ترتبط إحداهما باأل رى ارتباًطا جزئًيا, والحركتان هما فعل الشرط 
)أهدت( وجوابه )جزعت( فرسم الشاعر مشهدًّا لإلبل ووصفها بالكلمات , وأراد أن )يجسد 

وأن يبين صورة  (3) لمات(مشهًدا من العالم ال ارجي في لوحة مصنوعة من الك
االضطرا  والجزع التي تصي  النوق عندما تسمع نباح كال  القبيلة فتعرف مجي  
نها ستنحر لهم , مما يدل على كرم أهلها واستعدادهم الستقبال الضيوف, ألن  الضيوف وا 
الطارق يأتي لياًل )أهدت طارًقا( تدله الكال  بنباحها على وجودهم ولو كانت سنوات 

وجد  )السنوات الشه ( فتكون نياقهم حمرا )حمر الذوائ ( تجري دماؤها على  قحطٍ 
المواقد فهم يمنعون الجد  بعطاياهم , لتنشأ حالة من التوازن النفسي لدى المتلقي الذي 
يستقبل الصورة الشعرية , وليضع الشاعُر عنصر الطَّبيعة الحية مرتكًزا أساسًيا في نصِه 

كرام ضيف صاحبها لكنها تجزع ألنها من )عشار النوق( وهي )الناقة , فالناقة ال تجزع ي
, فتجزع  وًفا على وليدها ألنها ستذبح ,  (4) التي مضى على حملها عشرة أشهر(

                                                 

 . 25/ ص  2الديوان : ج (1)

, األثااافي : حجااارة الموقااد , أو   476الااذوائ  : ضاافائر الشااعر عنااد ايباال , القاااموس المحاايط / ص (2)
 33القطعة من الجبل , القاموس المحيط/ص

الكتا  العلمياة , , د. موساى سالوم عبااس األميار , دار  -دراساة بالغياة –الوصف في القاران الكاريم  (3)
 . 19م / ص2007-ه1428,  1لبنان , ط –بيروت 

 . 38/ ص 1الحيوان في األد  العربي , ج (4)
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فصارت الناقة رمًزا للحياة في اضطرابها وقلقها مثل الحياة المضطربة في م تلف 
ت( فعل إراديٌّ نفسيًّ فيه حركة مجاالتها عندما تحين سنوات القحط ؛ ألن الفعل )جزع

مضطربة  وتوظيف الشاعر للعنصر الحي )عشار النوق( ؛ ألنها أنفس مااًل عند العر  
ْن  وأغال ؛ لكنهم ال يب لون بها إكراًما للضيف , فهي مطيعة لصاحبها , منقادة ألمره , وا 

ِعلم صاحبها , فصارت كانت تبوح بالقلق بزفرة حزينة واهٍة دامعٍة مبنية بالفعل )جزعت( لتُ 
 العنصر الطبيعي الذي بنيت عليه القصيدة والمراة العاكسة لموقف الشاعر . 

وتوجه )ابن السَّاَعاتي( إلى توظيف )ال يل( في قصائده بوصفها عنصًرا فعااًل ِمن       
 )بحر ال فيف(                    -:(1)عناصر الطَّبيعة الحية , فنجده يقول

 ركضممممممت  للممممممل اللممممممذات  ولكممممممم ليلممممممة  
 

  ي ممممممممما ركممممممممم  الجمممممممممواد السمممممممممبو  
 

 ونجمممممموم السممممممماي  كالليممممممل   مممممم  الممممممم 
 

مممممم م سمممممماب   وممممممم  مسممممممبو   لبممممممة م   ح 
 

عنصر الحركة من مقومات التصوير الشعري , فالحركة التي يبثها الشاعر في       
حساسه بمكنونات هذه الحركة , وتوظيف )ال يل( بل  نصه تتوقف على قدرتِه الشعرية وا 
الحياة في نصه الحياة والحركة الناجمة عن حركة )الجواد والسباق( إذ بل حركة 
مصحوبة بصوٍت ال يمكن إغفاله , ولم يكن الشاعر وحده من جرى إلى الملذات كالجواد 
السريع , بل شاركْتُه نجوم السما  في الحركة , مستعينًّا بالصورة البصرية برصده للمعان 

ئها إيحاً  بمشهد تسابق ال يول , فرفع قيمة نفسه برفع قيمة جواده النجوم وظهورها وا تفا
, وتشبيه ذاته به , فوجد الشاعر في جواِدِه صديًقا حميًما ينجده في الشدة والر ا  , 
وباهى به , وراح الشاعر ي لد صفاته والسيما السرعة التي تدل على الصالبة  بصيغة 

عة , فحقق الشاعر لقاً  وجوديًّا بين صورة ذاته المبالغة )السبوق( للداللِة على السر 
وصورة )ال يل( التي كشفت عن الحقيقة والرؤيا الدقيقة للشاعر عن ال يل , فكانت الوجه 

, مما يعكس صورة (2)المشرق للشاعر الذي ينمو عنده الحس بالتسامي والرغبة في البقا 
                                                 

 . 82-81/ ص  1الديوان : ج (1)

 –دالالت الوحاادة فااي قصاايدة الصاايد الجاهليااة , عصااام محمااد المشااهراوي , جامعااة وهااران  -ينظاار : (2)
 . 132/ ص 2, ع 12العلوم اينسانية , مج  الجزائر , مجلة جامعة األزهر , غزة , سلسلة
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عيشها في أوقات من حياته القاسية الحياة المليئة باألفراح والملذات التي كان الشاعر ي
المفعمة باالنكسارات والغموض والمآسي لكنها تنبئ عن تشبل الشاعر بالحياة ورغبته في 

 االستزادة منها بداللة الفعل )ركضُت( .
والظبا  من الحيوانات المذكورة في شعر )ابن السَّاَعاتي( فجعلها رموًزا وتشبيهات        

 )بحر الكامل(                             -: (1)ة, فنجده يقولتتجسد بها أوصاف المرأ

لطَّبيعة وكائناتها الحية التي تحمل دالالتِ  الجماِل والحركِة الظبُي من عناصر ا       
والرشاقة والمتعة , وظفه الشاعر لتجسيد ُرؤاه وتشبيهاته في المرأِة ؛ يفراغ الطاقة النفسية 
والفنية الكامنة فيه , فجعل المرأة كالظبي , وأقاَم ِمن الضلوِع بيًتا للظبي , وجعل ِمنِ  

القمر )هاالته( , إذ أراد القول أن محبوبته ظبية , ومكانها في القل   قلبه وتعرجاته مراحل
كامٌن , كما يكون الظبي في )كناسه( , فتحولت ) الظبية ( إلى رمز جمالي معادل 
لجمال المرأة , فهي مثل الظبية في جمالها , فصارت تناس  الحالة النفسية للشاعر, 

, بسب  التكوين الطبيعي في طبيعة المرأة وحبها  فضاًل عن أنَّ المرأة تسعد بهذا التشبيه
للمدح , فوصف المرأة بالظبي يجمع بين الشبه الجسدي والسلوِك عند الشاعر, والصورة 
التشبيهية تنبني على أركان صورية م تزلة من البيئة ذاتها وتتوارى في أركانها عناصر 

الشاعر, وتكتسُ  الظبية ِمن متعددة ومتفاوتة , فالظبية متماهية في صفاتها مع أنثى 
الصفاِت الجماليِة ما يجعل الشاعر متحفًزا لكي يصَف المرأة ويشبهها بعنصر الطَّبيعة 
الحية , فضاًل عن حركتها المستمرة التي تجعلها محط أنظار الرائي , فهي ذات حركية 

ة تحمل في مفعمة بالحيوية , مرتبطة معانيها ودالالتها بالجمال والطهر , فجا ت الصور 
 طياتها الدال األنثوي للمرأة المثال .

                                                 

 . 64/ ص  1الديوان : ج (1)

 ظبممممممممُ  وأحنمممممممماي  الضمممممممملو  ك ناسمممممممم   
 

 قممممممممممممُر سمممممممممممواد  قلوبنممممممممممما ااال ممممممممممم  
 

 ناشممممممممد    ع ممممممممد الحمممممممممل وسممممممممال    
 

 عمممممممممم  بانمممممممممم     حممممممممممدَّ تم حركا مممممممممم  
 

 نشممممممموا   لمممممممو كممممممم م الل مممممممام  جمالممممممم   
 

 لزيممممممممممممار   باحممممممممممممت بمممممممممممم   نفحا مممممممممممم  
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ويصُف )ابن السَّاَعاتي( )الكل ( وصًفا يتناول فيه الصفات السلبية له ويسقطها        
 )بحر الكامل(                            :                (1)على المهجوين , إذ يقول

عقد الشاعُر مقارنًة شعرية بين )حاتم الطائي( المعروف بكرمه وجوده وعطاياه         
اتم( , واصًفا إياه بالكل  , ومحواًل المقارنة بين ومنحِه, وبين حارس البا  المسمى )ح

)حاتم( حارس البا  وبين الكل  في الصفات التي يحمالنها مًعا , فجعل منه الكل  
النابح الذي يطرد الضيوف على عكس الكال  النابحة التي تدل التائه في الفلوات 

ضي ) رأينا( ليؤكد أن والطارق في الليل إلى مكامن الجود و الكرم , وجا  الفعل الما
الزمن الذي قضاه الحارس في البا  طوياًل كبقا  الكل  أمام دار صاحبه نابًحا على 
الدوام , فعبر الشاعر عن مبتغاه بالفعل )رأت( وهو فعل يراد به الرؤيا البصرية ال القلبية 

لم يكن الليل , وهذا يعني أن المهجو له طبيعة النفور واالفتراس واالعتدا  طوال اليوم , و 
نهايًة لنشاطه , فهو ماٍض في نباحه , مثل الحارس الماضي في طرد الضيوف بانًيا 
صورة بصرية حسية لما يبتغيه بإدراك األشيا  ورؤيتها بأحجامها وأشكالها , فصارت 
الصورة البصرية تنقل صورة الكل  الذي يمتاز ببعض بالصفات السيئة عند المهجو , 

مبغض للغري  , ذليل في الغربة , شجاع في عقر داره , م ادع عند  فهو قليل الحيا  ,
 الحاجة .
ا دينيًّا مع القران الكريم , إذ          ولم يغفل الشاعر )الفيل( في قصائده موظًفا تناصًّ

يقول في قصيدة يمدح بها الرسول )صلى اح عليه وسلم( مستوحًيا حادثة )أبرهة الحبشي( 
 )بحر البسيط(                                                                                : (2), إذ يقولبل ايسالم  بجيش تتقدمه الفيلةُ ا مكة قعندما غز  م( 555ت )

                                                 

 . 3/ ص  2الديوان : ج (1)

 . 49/ ص  1الديوان : ج (2)

 قمممممد كانمممممت الف صمممممحاي  مممممذكر حا مممممماً 
 

 اممممممممممدا ومنااحمممممممممماو بمممممممممم   عنمممممممممم   وا 
 

 واهلل قممممممممد أدنممممممممل لنمممممممما بمممممممم  بعممممممممدما 
 

 طممممممال المممممممد  منمممممم   البعيممممممد  النازحمممممما 
 

 ح مممممممل رأينممممممما حا ممممممممًا مممممممم  بعمممممممد ذا
 

    المجد كلًبا عند    باب     نابحا 
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قصد الشاعر من توظيف )الفيل( ايشارة إلى غارة األحباش التي سميت بعام         
الفيل, إذ جعل من ) الفيل ( رمًزا للهالك ال يقف أمام الحق وال يصمد ) فلوالهم ما نك  
الفيل( , فجا  ذكره بوصفه الحيوان الض م الذي ال يصمد أمامه شي  , ومع ذلك فقد 

للهالك بسب  وجود بني عبد المطل  في تلك الديار المباركة , مستفيًدا ِمن قولِه تعرض 
اب  الف يل  تعالى ))  و)الفيل( لم يكن مألوًفا في بيئة  (1) ((أ ل م   مم ر ك يل    ع ل  ر بو   ب  صح 

يحقق العر  الصحراوية, لذا يذكره مستفيًدا من القران الكريم , ليعمق دالالته ويقويها , ول
األصالة والنجاح , فصار أهل الكفر والنفاق بوجود سيد الكائنات )محمد( )صلى اح 
عليه وسلم( كقشور الح ِّ المأكول الذي عصفت به الريح, فأهلكوا )والقوم صرعى 

 كعصٍف وهو مأكول( .
إنَّ وجود الكعبة المشرفة كان سبًبا في صد جيش الفيلة عن مكة وأهلها ,        
  يعرف أن الشاعر يقتبس من القران الكريم , وكان الشاعر ينظر إلى الفكرة والم اط

التي يريد معالجتها من جوانبها المتعددة , فذكره للفيل وأصحابه مثال واضح لألقصوصة 
في تهديده للمكذبين, فكانت القصة تطييًبا ل اطر الرسول )صلى اح عليه وسلم( وتسليته 

 صحا  الفيل( و س رية وتهكًما بهم . , وتحقيًرا وتذلياًل لا)أ
ووظف الشاعر عناصر الطَّبيعة الحية مادًة له في نصوصه الشعرية وموضوعاته     

     -: (2)الم تلفة , فجا  ذكر )القرد( عنده في سياق الهجا  والتهكُّم والس رية , إذ يقول
 )بحر الكامل(

                                                 

 . 1سورة الفيل , اية  (1)

 . 9/ ص  2الديوان : ج (2)

 قوله )فالن( هنا كناية عن االسم الحقيقي . (3)

ممممممةً   والبيممممممت نكَّممممممب عنمممممم   الفيممممممل مكرم 
 

 ل مممممممممممم  لممممممممممموالا م مانكَّمممممممممممب الفيمممممممممممل 
 

  ضمممممميلُة ع ر  ممممممت ممممممم  عبممممممد  م طَّلممممممب  
 

 صمممل  وامممو مممم كولوالاممموم صمممرعل كع 
 

 عا مممممممممتم  كممممممممملو دم  وممممممممممال  ضمممممممممماا ُ 
 

 (3)   المممممممدي   أيمممممممدي والاممممممم  يممممممما  مممممممه  
 



 
 م2018/هـ1440                                (                        75العدد ) –                        

 

 
217 

قصد الشاعر بمشهده الشعري )المعاينة( أي : ايبصار بالعين أو بالقل  ,          
ذهن المتلقي , إذ وصف  فمشهده تتوافر فيه الصورة والحركة ويعمل على نقلها إلى

المهجو في شكله وسو  طباعه با )القرد( حتى انه يقول للمهجو لو كنَت في زمٍن أقدم من 
زمنَك لذكرت في سورتي )طه و ياسين( بجعله من المنافقين المشار إليهم في السورتين , 
ًقا فجا  الشاعر بتوظيف )القرد( مستثمًرا إياه في تشكيل موقفه الشعري بوصفه منطل

موضوعيًّا شعريًّا للهجا  , فهذا النوع  من الوصف  ) والقرد أحسن منك في التكوين ( هو 
امتداد لسلوك ش صي مكروه من الشاعر , فالمهجو مثل القرد في شكله وطباعه السيئة 

يُة فكانت ) العالقَة بين الطَّبيعة والشِّعِر ُمتدا لٌة , وذاُت دالالٍت ُمتغيِّرٍة , تحُكُمها الرؤ 
ذا كانت الطَّبيعة واقًعا مرئيًّا فإنهَّا في الشِّعِر واقٌع لغويٌّ  ُر , وا  والفكرُة والموقُف والتصوُّ

فرؤية المهجو هي رؤية للقرد , بل إنَّ القرد أحسن منه  (1) َيستنُد إلى دالئَل بصريَّة(
 تكويًنا, في مبالغة شعرية بالتحقير من شأن المهجوِّ .

 -األليفة :الحيوانات غير  -2
جا  وصف الحيوان غير األليف بكثرٍة  في شعر )ابن السَّاَعاتي( بالتركيز على       

بعض صفاته, فكانت الطَّبيعة الحية توحي للشاعر بالمعاني والصور الشعرية يظهار 
الدقائق   والتفاصيل وبيان إحساسه الدا لي, فالوجود الحيواني في الطَّبيعة هو انعكاس 

ثر البيئة , والشاعر ابن بيئته , يبل فيها الحركة  والحياة  دائًما , فالشاعر رؤيوي أل
مندمج مع الطَّبيعة , التي جعلها رافًدا عميًقا من روافد التجربة الشعرية , وأكثر ما دار 

                         -: (2)في شعره من ذكر الحيوانات غير األليفة هو )األسد_ الليل( فنجده يقول مادًحا 
 )بحر السريع (                                     

   
                                                 

 . 141في القرِن الثاني عشر للهجرِة / ص َجماليَّات الطَّبيعِة في الشعِر الموصليِّ  (1)

 . 20/ ص 2الديوان : ج (2)

 لمممممو كنمممممت  ممممم  زمممممم    امممممادم ع مممممد  
 

 لمممممممذ كرت  مممممممم  طمممممممم  و مممممممم  ياسممممممممي  
 

 و ظمممممممممم و انمممممممممم  ذو جمممممممممممال  بممممممممممار   
 

 والاممممممرد  أحسمممممم  منمممممم   مممممم  ال كمممممموي  
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 كالليممممممممممممم   لمممممممممممممم ي افممممممممممممممر معرَّس ممممممممممممم   
 

 ممممممممممما دام ممممممممممم اواًل ممممممممممم  الشممممممممممبل
 

 يسمممممممو البنمممممماي  علممممممل األسمممممما   وطيممممممم
 

 ب  الفمممممممر  محمممممممموُل علمممممممل األصمممممممل 
 

 وأعمممممممممممماد يممممممممممممموم   م كمممممممممممم م   وليمممممممممممممم
 

مممممممل      الغممممممماب ال ي فضممممممم  علمممممممل ذ حم
 

ممممممممممد  اللامممممممممما  ي  ممممممممممماأباممممممممممل لاممممممممممل أ سم
 

مممممممممممممدَّ  الف مممممممممممممل     أبامممممممممممممل و لَّمممممممممممممل  ح 
 

ذكر الشاعر األسد بوصفه رمًزا للممدوح , موظًفا الصورة التشبيهية  دمًة لمعانيه        
الشعرية )كالليل ...( ألنها تتعامل مع الواقع المحسوس بأبعاده , وتكشف عن غاية 

عمالها مؤلفة بداللة صورها مزدوجة تتمثل في استعمال األلفاظ المفردة بداللة حقيقية واست
, فساعدت عناصر الطَّبيعة الحية الشاعر على رسم صورة تشبيهية قائمة على مصادر 
الطَّبيعة , بإيجاد عالقة بين عناصرها وموضوع شعره , فممدوحه كاألسد , داره معمورة 

ر على دائًما )لم يقفر معَّرُسُه( بوجود األشبال فيها ) مأهواًل من الشبل ( وهو منصو 
أعدائه , وال ينام على ثأٍر مثلما ال ينام األسد على الثأر )ال يفضي على ذحل( وجعل 
الجيوش منهزمة أمامه , فالشاعر من  الل المشهد يشبه ممدوحه بعنصٍر حٍي من 
الطَّبيعة ؛ ألنه دليل الف ر والشجاعة , فجعل من ممدوحِه في مهامه كاألسد وما يلقى 

المطاردة والصيد من التعِ  والمشقة والقدرة , فجعله أهاًل للقيادة ,  على عاتقِه في أثنا 
فاألسد رمز للقوة والسيطرة, وله صفات مستندة إلى البأس والقوة وشدة البطش بالفريسة , 
كما أن توظيف )األسد( وهو من عناصر الطَّبيعة الحية يؤجج القصيدة الساكنة بالحركية 

ئٍن بذاته , لكن صفاته وحركاته تتغير بتغير لحظات تأهبه المستمرة , وهو يدلُّ على كا
واستعداده وفي النص الشعري جا  بدياًل موضوعًيا عن الممدوح , فكان الكائن الطبيعي 
الحي قناًعا لغويًّا جماليًّا مؤقًتا يقنع به الشاعر ممدوحه في كل معركة واقعيٍة كانت أو 

في المعارك بالمقارنة والتشبيه في الفعل والصفة  , فيذكر مفا ر ممدوحه وبسالته(1)مت يله
داللة على  –معرس األسد  –مع كائٍن من عالم الطَّبيعة الحية , مستحضًرا )معرسه( 
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الحصانِة الماديِة والمعنويِة , واالستعداد الدائم لمالقاة ما يطرأ عليهم ومواجهته, فكان 
  األسد هو التعبير الحقيقي للحركة واالستمرارية .

ومن الحيوانات غير األليفة التي جا  ذكرها في شعر )ابن السَّاَعاتي( )الذئ ( فهو لم    
 ) بحر الكامل(:(1)يكن بمعزل عن الوصف  الشعري للطبيعة الحية عند الشاعر, يقول فيه

                                                            
ممممممممممم م للكمممممممممممريم  لذا ان حممممممممممما   دامممممممممممر      م 
 

 ظلمممممًا وممممم  لللطممممب غيممممر  ا  عممممرا 
 

 عا ممممت ذامممماب الامممموم  مممم  سممممرح  ولممممو
 

 ال أنممممممت امممممماجوا عنممممممد ذا  غضممممممنفرا 
 

  ممماكفل ظممممهم الظولممممم عمممم  سمممماح   زنمممممم
 

 د  العمممدل مممما بمممي  المممور  بممم  قمممد ور  
 

يمتلك الشاعر وعيًّا يمكّنُه من إدراك العمليات ال فية التي تدور في نفسه كي         
اط شعري حيوي, فجا  نصُه طلًبا من الممدوح أن ي لصُه وينجدُه مما هو تتحول إلى نش

فيه من الظلم فضاًل عن الحاجِة إلى المساعدة , َفَمْن حوله كالذئا  في الشراسة والغدر , 
ولوال ممدوحه ألصبحوا كاألسود في ساحاته ) ولوال أنت هاجوا عند ذاك غضنفرا ( بادًئا 

الذي وجد فيه متنفًسا للتعبير عما ي تلج بدا له ,  فقد لحقت به نّصُه الشعري باالستفهام 
هموم ومشكالت من المحيط  الذي يعيش فيه ) من للكريم ..., ومن لل ط  ...( فشبه 
بعض الناس ممن حوله) بالذئا ( فجعل من الذئا  رمًزا  لإلنسان الغادر, ثم يتحول 

ف ( طالًبا من الممدوح أن يرفع الظلم نّصُه إلى صيغة األمر بداللة فعل األمر ) فاكف
عنه , فقد أثقل كاهله وأضنى جسده , جاعاًل من الطَّبيعة الحية موضوع  القصيدة  
الرئيس , متوساًل إلى  الممدوح أْن يجعله يعيش إنساًنا كريًما عزيًزا ال تؤثر فيه ظروف 

من البشر وأن يحتفظ الحياة القاسية , وال تقلل من قيمته , وال يركع لمن تسلط عليه 
 بكرامته , بعيًدا عن الذئا  البشرية , أهل الشراسة والغدر.
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 -الطيور الجارحة : -3
فتحت كثرة )الطيور( في الطَّبيعة أمام الشاعر بعًدا إضافيًّا في تكوين أفكاره       

فسه باأل يلة والصور , إذ ألهمته مشاعر القوة والسيطرة والحنين والعطف , وحركت في ن
هواجس التشاؤم وال وف والقلق , منها الطيور الجارحة والسيما )الصقر( , فهو يف ر 

 )بحر الكامل(                      -: (1)بنفسه ويجعلها كالصقر تطير به عاليًّا , يقول
 
 طلبممممممممموا  فممممممممما  م  المممممممممذي أنممممممممما قاامممممممممل
 

               
 كممممممالنجم  يبعممممممد عمممممم  يممممممد  الم طمممممماول

 

 سمممممممموا لم نيفمممممممة     مممممممم البغممممممما   م مممممممل
 

 بس ممممماتم م ن ممممموا مممممم  منطاممممم  ب جمممممادل 
 

إنَّ تشبيه الشاعر نفسه بالصقر أحد أركان الف ر بنفسه ؛ ألنَّه يستجي  إلى           
حاجٍة ملحٍة في ذاته , يعبر بها عن مشاعره , فشبه منطقه لقوته باألجدل ,  مستعيًنا 

ه منافسيه ببغال الطير ال قدرة لهم بالنجم والصقر داللة على االستعال  والف ر, وشب
على االرتفاع إلى شأوه المنيف ومكانه العالي , , فجا  الشاعر با )األجدل( لكونه أقوى 

, يحُس بما يجري حوله , فجعل الشاعر نفسه كالصقر األجدل تبدو عليه (2)أنواع الصقور
تاد األماكن العالية عالئم القوة والحزم ويعوُد نفسه على تحمل الصعا  والمشاق فهو ير 

من األرض دائًما , فالشاعر عقد مقارنة لبعض أبنا  عصره ولنفسه بالفعل )طلبوا( فهو 
فعل إنساني إرادي قصدي ولّد في نفوس اآل رين الحاجة في الوصول إلى مرتبة الشاعر 

 في سموِّ المنطق وعلوه .
ايقدام , فنراه يصف )النسر( ويت ذ الشاعر من الطيور الجارحة رمًزا للقوة والبطش و      

 )بحر الكامل(                      -: (3)في جو السما  داللًة على االستعال  , يقول
بوا ب مممممما حمممممموت الكواكممممممب  عااممممممماً   صممممممح 
 

 والن سمممممر   ممممم  جممممممو  السمممممماي  م حلامممممماً  
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 حيممممممممم   المطايممممممممما كالسمممممممممفي  ويمو ممممممممما
 

 كنممممممد  صممممممهو الممممممدي  عممممممم  وطبامممممما 
 

عناصر الطَّبيعة الحية مشاهد ولوحات عن ممدوحيه ويجعلهم  يصنع الشاعر من       
رمًزا للف ر, فنص الشاعر يجود بفيضه وموضوعه على سجيته الشعرية , ويلبي حاجات 
الشاعر النفسية , فقد ذكر اسم ممدوحه صراحة في البيت الثاني وهو القائد )صالح الدين 

ة على علو مكانته , فسالحه قوي وهو األيوبي( فجعله كالنسر المحلق في السما  , دالل
وهو من أقوى الطيور ومن سباعها,  (1) يقوى بقوة بدنه والعر  تسميه )عافيات الطيور(

وتوظيف الشاعر للنسر لبيان قوة الممدوح وفضله وسيطرته , وتتجلى قدرته بتوظيف 
تحركة عناصر البيئة الطبيعية من حوله دا ل نسيج قصائده ليجعل منها صوًرا حية م

فيألفها ويتصورها المتلقي وحاول الشاعر تقري  تلك الصورة إلى األذهان باست دام حرف 
التشبيه )الكاف( مرتين )كالسيف( و )كندى( ليجعل العالقة بينهما وثيقة وشديدة االتصال 
وليرسم صورة بصرية يبتغي من ورائها تمثيل تصور ذهني  اص بالممدوح )صالح 

يمته , وهذه الصورة البصرية ال تقتصر على الرؤية فحس  , بل الدين( له داللته وق
 تمتزج وتتضافر بما تعطيه من افاق الرؤية العقلية من دالالت وقيم فنية .

ويمضي الشاعر مفت ًرا بنفسه وبقومه , موظًفا ) العقا  ( العنصر الحي  في       
 )بحر الطويل(                                                   -:( 2)الطبيعة, فيقول

 وكمممممممممل جمممممممممواد  سممممممممماب    حمممممممممت رايمممممممممة
 

 ولممممي  اممممما لال  عامممماُب علممممل صممممار 
 

 و مممممم ن  مممممممار َّ اللط مممممم  مممممممن م حميممممممة
 

 أبمممت أ  ينمممام الممممري ممممن م علمممل و مممر 
 

 لذا وشممممممممجت أيممممممممدي الكممممممممما  م ونمممممممم 
 

ر  ي حطمممممم  ممممم  صمممممدر    للممممم  كمممممم صمممممدم
 

ي التعبير عن مشاعره , التي جعلها إّن الطَّبيعة الحية من مصادر الشاعر ف        
معاداًل موضوعًيا لمعانيه ومقاصده في نسيج نصوصه , فهو وقومه ال ينامون على ظلم 
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, وال يتركون ثأًرا لهم حتى يأ ذوا حقوقهم ممن اغتصبها أو حاول االعتدا  عليهم )أبت 
و , فهو من الطيور أن ينام المر  منهم على وتر( فوظف )العقا ( داللًة على الرفعة والعل

الجوارح المعمرة , فجعل )العقا ( مشبًها به ؛ ألنه يحلق في كبد السما  , و ينقض 
مسرًعا فتضحي صورته في العين فريدة ال نظير لها في السرعة حتى ي الها الناظر حجًرا 
ملقى من السما  فترجح كفته دائًما , ففرائسها تهابها أشّد الهيبة ؛ لشدة بطشها , 

امة حجمها , وتقع من نفوس البشر موقًعا رفيًعا لما فيها من أمارات السيادة وض 
 (1) والسيطرة , ولما ت تص به من القهر والغلبة )حتى أن سباع الطير تحيد عنها(

 فتوظيف )العقا ( دال على الف ر والقوة والبطش والسرعة .
 -الطيور غير الجارحة )األليفة( : -4

ابن السَّاَعاتي( الطيوَر الجارحة داللة على القوة والبطش , وظف الشاعر )        
ووظف بعض الطيور األليفة داللًة على الحنين أو الشوق أو الشؤم أو الفراق , والطيور 
التي وظفها في قصائده قريبة من بيئته الطبيعية ومن اينسان ؛ لذلك جعلها مرتكًزا 

عاطف الذي تثيره هذه الحيوانات في نفسه لنصوصه الشعرية , ومن البديهي أن يحصل الت
ويكون التجاو  الذي عبر عنه بما يستطيعه , فكان هذا العنا  الذي تمثل في نوح 

                                                                :(2)الحمائم , إذ يقول
 )بحر الطويل(

مممممدنل  ممممم  الحممممم  ينشمممممد  معلمممممماً    كمممممم م 
 

  جنممممم  علينممممما المعممممممالم   أ ال  شمممممدَّ مممممما 
 

  ميمممممممممل لشمممممممممكوانا الغصمممممممممو   عطفممممممممماً 
 

 و نممممممممدبنا  ممممممممم  دوح مممممممم َّ الحمممممممممماام   
 

جعل الشاعر من الغصون المتحركة في األشجار غصوًنا تتعاطف وتتمايل وتتحرُك       
لتشارك الشاعر في شكواُه , إذ تند  الحمائم معهم وتبكي على حالهم , فالحمام طائٌر 

ترن ذكره بالبكا  والنواح , وتُثيُر في بكائه ونواحه شجونهم وتهيج فيهم يألفه الناُس , ويق
لوعة الفراق, والنوح الذي تعلنُه الحمائم )وتندبنا في دوحهّن الحمائم( هو المكافئ ال ارجي 
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النفعال الشاعر الدا لي ولحزنه وألمه ونوحِه وشكواُه , وكأن ما تعلنه الحمائم ينسجم مع 
في نفسه ويلبي حاجاته , فصارت العالقة بين ) الحمائم ( وبين الشاعر ما يكنُه الشاعر 

عالقة تعاطف قائمة على المشاركة الوجدانية التي تربطهما مًعا , فنوح الحمائم له ُبعد 
نفسي يثير شعور اينسان / الشاعر ؛ لذلك يضعها موضع المشاركة معه في شكواه 

وهو    شعور دا لي يتضاد مع رغبات النفس  وحزنُه للتنفيس عما بدا له وما يؤذيه ,
اينسانية , فحاول الشاعر أن يرسم صورًة عن مشكالته, فانفجر بالشكوى مصوًرا همومه 
بالشعر , راسًما معالمها بالكلمات ؛ فرسم لوحة شعرية نابضة بالحياة والحيوية , وجعل 

 من غصون األشجار والحمائم إطاًرا عاًما لموضوعه الشعري .
واستثمر الشاعر الطيور األليفة لتشكيل موضوِعِه الشعري وتجسيده وربطه بالداللة      

 )بحر البسيط(   : (1)المنبثقة منه بمشاعره , فيقول موظًفا الطيور المغردِّة في قصائده
 وان مممممم  ألياممممممم  اله مممممم    سممممممرو ب مممممما
 

  مممم  مضمممل يممموم  ل مممو  عنممم   لمممم يممم  ب 
 

 ادحةُ والطيممممممر   ممممممو    ممممممرو   األيمممممم   صمممممم
 

 صممممدو المشممممو   للممممل أحبابمممم  الغ يممممب   
 

يمكننا التعامل مع بنية النص بوصفها شبكة عالقاٍت لفظية اقتضتها الداللة التي       
ت رج به إلى مهمته التأثيرية في المتلقي, إذ جا  الشاعر بفعل األمر )انهض( لإلبانة 

مضت فلن تعود , مشرًكا  وهو يدعو إلى االستمتاع بالمسرات وأيام اللهو؛ ألنها إنْ 
)الطيور( الفرحة , فالفعل )انهض( فعل إنساني حركي يستلزم ايرادة , فاجتمع فيه أمران 
أولهما الطل , وثانيهما ايباحة لالستمتاع بتلك األيام الجميلة , فنلحظ في صورة الحيوان 

صادحة  –األشجار  –األليف رافًدا جماليًّا وموضوعيًّا وطبيعيًّا , فالطيور فوق فروع 
تمتلك صوتًا جمياًل  حسًنا, فجعل من صوتها الذي يشجو يمثل صوت العاشق البعيد 
تعبيًرا عن محبوبته الغائبة عن األيام ال والي التي ذهبت , فحاول الربط بين الماضي 
دة , فجعلها مضرًبا للمثل في  والحاضر, موظًفا طاقات الطَّبيعة الحية في الطيور المغرِّ

 قة اللسان وحسن الصوت لتضيف االنشراح والبهجة والسرور إلى سامعيها .طال
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  (1)ونجد عند) ابن السَّاَعاتي ( توظيفًا لطائر )الغرا ( فجعله رمًزا للتشاؤم , إذ يقول   
               )بحر الكامل(                                                                     -:

يصمممممممممممم و لذا  صمممممممممممم و حيا مممممممممممم  كمممممممممممملو   
 

 لال النسمممممميم يصمممممم و سمممممماعة يمممممممر  
 

ممممممممراب  للاطيعممممممممة  أسممممممممود  كممممممممم ممممممممم  غ 
 

  يمممممممم  يطيممممممممر بمممممممم  جنمممممممماُو أبممممممممي   
 

أدى التكرار وظيفًة إيقاعيًة في النصِّ , إذ منحُه نسًقا دا ليًّا معبًرا عن ذات       
( فجميع الشاعر, بوصفه قيمًة صوتية تكمن في تكرار الفعل)يصحُّ , تصحُّ , ي صحُّ

أسرا  الغربان سود تسعى إلى الحياة , فجعل الشاعر )الغرا ( رمًزا للتشاؤم , وجعل من 
نعيقه نذيًرا للبعد ودلياًل للفرقة , وصورة الغرا  في النص مردها التشاؤم الذي تولد في 

ا في نفس الشاعر, والثنائية الضدية بين األلوان ) األسود و األبيض( أ ذت بعًدا إنمائيًّ 
قت عند الشاعر ليدعو  جمل الشاعر الشعرية , والالفت للنظر أنَّ ايجابية البياض تفوَّ
نفسه ومن حوله إلى ترك التشاؤم وعدم االستسالم له , فكانت) للغرا ( القدرة على 
استدعا  معاني الشؤم , والصفات التي يصح جعلها عالمة الفراق واأللم حاماًل الدالالت 

, فكانت صورة الغرا  المعبر  (2)ل عنصًرا أساسيًّا في صورة الغربة والحزنالسوداوية ليد 
 األساسي عن معاناة الشاعر النفسية .

 -الزواحل والحشرات : -5
تطرق الشاعر إلى أنواع من الزواحف والحشرات في قصائده ليبين حالة إنسان ما       

تعتمد في سلوكها على الغريزة , بذكر سلوك ذلك الحيوان وماله من صفاٍت , فالحيوانات 
وتثور في دا لها ألوان من االنفعاالت تتناس  مع المثيرات التي تواجهها أو الحاجات 
التي تتحرك في نفسها , فنرى الشاعر يصف بعض حساّده من حوله باألفاعي والعقار  

                                                                                                                            )بحر الكامل(                                              -:(3), إذ يقول
                                                 

 . 155/ ص 1الديوان : ج(1)

  فاااي الشاااعر الجااااهلي , علاااي عباااد العزياااز علاااي , رساااالة ماجساااتير , جامعاااة النجااااح ينظااار : الغااارا (2)
 . 93م / ص2012الوطنية , بإشراف : ا.د. إحسان الديك , 
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 وكحيمممممممممممة  أو عامممممممممممرب   ممممممممممم  لمممممممممممد اا
 

 أبممممممممممًدا ي سممممممممممم ي    ع ال  ممممممممممما و ابَّمممممممممممل 
 

   حيمممممم  لذا مممممممما باش ممممممرتم  مممممممم عاشممممممم   
 

ذا   هحممممممممممظ  ممممممممممم  بعيممممممممممد  ا ممممممممممل    وا 
 

لشاعر األفعى والعقر  رمًزا لإلنسان المسي  في أفعاله وأقواله , فكان جعل ا      
شكلهما وما يحمالِنِه من السم الزعاف باعثًا للهلع والرع  في النفوس , وكانت صورتهما 
ل الشاعُر الواقع المادي المحسوس  تقترن بصورة اينسان الذي يؤذي من حوله , فحوَّ

قع نفسي وشعوري صادر من أعماقه , فالعضة واللسعة المتمثل باألفعى والعقر  إلى وا
واللدغة التي تتميز بها األفاعي والعقار  مليئة بالسموم القاتلة , وكذلك المرأة المت يلة 

 في ذهنه , جميلة في نظره , لكنها تحولت إلى أفعى وعقر  باالقترا  منها أو لمسها .
من عناصر الطَّبيعة في قصائده , فقال  واستوقفت )النحلة( الشاعر بوصفها عنصًرا      
                                                                                                                                                                                                )بحر الكامل(                                                                                              -:(1)فيها

 مممممممممممال  أ الم علممممممممممل الغممممممممممرام وسممممممممممكر   
 

 ولامممممد شمممممربت  اللممممممر مممممم  حانا  ممممما 
 

 منعممممممت لواحظ  مممممما اللمممممممل وكممممممذا حممممممما
 

    النحمممممممل   منمممممممم  ريا ممممممما بحما  مممممممما  
 

ا فيها )النحل( فتحولت الذات الشاعرة يرسم الشاعر صورة جمالية  للطبيعة  موظفً      
, فحضور النحلة يثير في المتلقي  (2)من الوجود اينساني إلى كائن ا ر متمظهر بالنحلة

ذائقة العسل , فيصبح  النحل عالًما حيويًّا جماليًّا في نسق شعري منظم , إذ شبه لمى 
جتنا ه , فكانت المرأة  الحبي  بالشهد , وجعل األلحاظ  كحماِة النحلة تمنع من يريد ا

المدللة في م يلة  الشاعر وذاكرته  كتلك النحلة ونتاجها , فهي ممنعٌة على من يريد 
االقترا  منها , إاّل إذا أصر على ذلك ) وكذا حماُة النحل تمنع ريقها بحماتها( فكانت 
 هذه الصورة مشبًها به , إذ ال يحصل الشاعر على مبتغاه بسهولة , وصلة  الطي 
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ذلك أنَّ التلذذ الحسي  (1)بالحواس والنفس وثيقة فاينسان يستلذ بما هو طي  حسيًّا ونفسيًّا
 ال ينفك عن التلذذ النفسي .                                   

ويمضي الشاعر موظًفا الكائنات الحشرية مشيًرا بها إلى بعض جوان  حياته , أو    
 )بحر الطويل(                      -: (2)وفي ذلك يقولجاعاًل منها رموًزا في شعره , 

 وماسمممممممت قنممممممماام  ممممممم  األسمممممممنة عمممممممز  ً 
 

   نمم  غصممو  الممدوو  مم  يممان  الزاممر 
 

 كمممممم   علممممممل أعطمممممما  م ممممممم  دروع ممممممم
 

  (3)عيمممو  المممدَّبا أو  وق ممما أرجمممل المممذر 
 

ه , ات ذ الشاعر من عيون الجراد وأرجل النمل صوًرا يفيد منها في توضيح ما حول     
فاتجه إلى الف ر بقومه وبجيشهم القوي الصامد , فهم حريصون على الدفاع دائًما 
ومستعدون للقتال , وعيونهم ال تنام )عيون الّدبا( وهم كثرة كسواد النمل , فاستقى الشاعر 
صورته من بيئته ومحيطه , فهو يوظف الحشرات توظيًفا يرى في بعض صفاتها حسنة, 

, والنملة ال تتوقف عن السير والبحل عن رزقها طوال اليوم ,  فعيون الجراد ال تنام
فوجود هذه الحشرات ويقظتها دليل على وجود الحياة واستمراريتها , فهو مشهد تتوافر فيه 
الصورة البصرية برؤية عين الجراد والحركة بوجود أرجل النمل , وهو وصف لمشهد من 

 الطَّبيعة أداته الكلمات . 
                                                                                                                                        -:(4)إلى عالم الطبيعة المتحركة بالتعبير والتمثيل , فقال في الض ويلجأ الشاعر 

 )الكامل األحّذ(                  
  مممم  الممممم وبغمممموا ممممم  المممموح  ال وامممممل 

 

سمممممممممل   بيمممممممممداي واح رشممممممممموا مممممممممم  الح 
 

 ح مممممممممممممل كممممممممممممم   ديمممممممممممممارام للامممممممممممممت
 

 مممممممممممذ كمممممممممم َّ أطممممممممممهاًل بممممممممممه أاممممممممممل  
 

                                                 

 . 91-90ينظر : الطبيعة في القران الكريم /ص  (1)

 . 294/ ص 1الديوان : ج (2)

 467, الذر : صغار النمل ,القاموس المحيط /ص  411الّدبا : الجراد , القاموس المحيط/ص  (3)
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يربط الشاعر بين)الوحوش( و)البيدا ( وبين)الحسل( و)األطالل( كأنها مجموعة        
متحدة , وهي موجودة في بيئة اينسان العربي ومرتبطة بعضها مع بعٍض ارتباطًّا شديًدا 

)األطالل( يمثل الرابطة الوثيقة التي تربط الشاعر بماضيه , وحيوان )الض (  , فذكره لاا
الحسل( فراًشا  -حيوان بري صحراوي زاحف ؛ لذلك جعل الشاعر من فراش )الض  

لقومه , وجعل من )الض ( حيواًنا يكتس  الصفات الجمالية بإشراكِه مع اينسان في 
تحرك سكون الصحرا  وتفعم القصيدة بيئته ومنامه , فتصبح الصورة ذات حركية 

 باالستمرارية والحركية.
كانت الطَّبيعة الحية رافًدا من روافد التجربة الشعرية عند )ابن السَّاَعاتي( مندمًجا      

فيها اندماًجا كليًّا , مت ًذا منها مرتكزات لنصوصه الشعرية وتبياًنا لمكنونات نفسه , 
م الطَّبيعة وكائناتها بجملٍة من التراكي  اللغوية وكانت ذاكرته تغذي شعره من عوال

 والبالغية , حتى صارت من مكونات تجاربه الشعرية .
  *       *       * 

 الطَّبيعة الصام ة : - انًيا :
يقصد بها رياض الطبيعة وجبالها وأفالكها وبحارها وما بها من نسيم ورياح        

ابلياته في تصويرها والتعبير عن سماتها و صائصها وأمطار, وأفاد الشاعر من مواهبه وق
, فهو يعيش في تماس مباشر مع الطَّبيعة , وتجاوٍر مستمر , وله صلة  مع ظواهرها, 
فصارت مظاهرها معاداًل نفسيًّا للشاعر في فرحه وحزنه , وتشمل الطَّبيعة الصامتة عند 

 ومصادرها والتضاريس األرضية( . ابن السَّاَعاتي )األفالك واألنوا  والروضيات والمياه
 -األ ه  واألنواي : -1
ويقصد بها الظواهر الطبيعية التي تحدل في الكون من حيل الزمان والدوران     

 والظهور واال تفا  من شمس وقمر ونجوم وليل ونهار ...  .
ن , وال إنَّ الوجود هو الحياة والحياة هي التغيير , والتغيير هو الحركة والحركة هي الزما

, والزمان مظهر  (1)وجود إاّل بالزمان , وكل تصور  ارج الزمان هو تصور وهمي

                                                 

ي الثقافااة العربيااة , كااريم زكااي حسااام دراسااة لغويااة لمفهااوم الزمااان وألفاظااه فاا –ينظاار : الاازمن الااداللي  (1)
 . 25م / ص1991,  1الدين , مكتبة األنجلو المصرية , مصر , ط
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طبيعي صامت ومتغير , يرسم لنا هيئة ال يلبل أن يمحوها ليبدع لنا صورة مكانها , 
والليل أحد صور الزمان التي ذكرها الشاعر في شعره , أضفى عليه نفحة ِمن شعورِه 

عر  عن أحاسيسِه وتأمالته وسهاده ووحشته فيه , فقال عن الليل وانفعاالته الوجدانية  وأ
 )بحر الطويل(             -: (1)

 لليلممممممم   مممممممما بمممممممال  النجممممممموم ك ن مممممممما
 

 أبممممل الليممممل أ   سممممري بمممم    كواكب مممم م  
 

ممممممم      عممممممماظم واطغممممممموغل وألامممممممل بعاع 
 

 وأقبمممممممل كمممممممالبحر المممممممذي أنممممممما راكبممممممم  
 

ممممممممم     أاممممممممماب  عواديممممممممم  و ممممممممممل  لوض 
 

 وكيمممل يلمممو  الممميَّم مممم  امممو ااابممم  
 

 لذا حمممممل ظً مممممر األر  أوال   أشمممممفات
 

 غوارب مممممممما ممممممممم  أ    ا مممممممملَّ غواربمممممممم  
 

  لمممممو أنمممممم  أمسمممممل لضممممممابًا لمعشممممممر  
 

 لسَّمممممممر لضممممممميبًا أ   شممممممميب ذواابممممممم  
 

 لذا قلممممت  قممممد ولممممتم وجمممماوزت صممممدور   
 

 أطل ممممممممت علينمممممممما كالجبممممممممال مناكبمممممممم  
 

 أضمممل ب ممما األيمممدي اللممموام  قصمممداا
 

 ح ممممل و ممممر الممممد ر حالبمممم ممممم  ال يمممم   
 

 ولممممممممي  بمرجممممممممو  الصممممممممباو واممممممممذ 
 

دُ  ومغاربمممممممممممممم    مشممممممممممممممارق    م سمممممممممممممموَّ
 

 ولمممممم أر  م مممممل  الليمممممل طمممممودًا لهجممممم 
 

ممممممممتم ب مممممممم َّ مطالبمممممممم    م الكمممممممم   ل ضَّ
 

ليل الشاعر بحر عميق ي شى ركوبه ؛ لكنه يهواه , إذ رسم به للمتلقي لوحة ضوئية      
به , فالليل ألقى كل ما فيه من ثقل على  لونية, فالشفق كان ال ضا  الذي ي تض 

صدر الشاعر )ألقى بعاعه( وبسب  سواد الليل ضلت األيدي التي تحل  النياق فلم تمتد 
إلى قصدها )أضل بها األيدي اللوامس قصدها ...( , وقد طال هذا الليل الذي ألم 
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ستأذن الصباح لعله بالشاعر مع أنه محٌ  له , إاّل أن محبته للشمس والنور أكثر , فراح ي
يشرق ويبدد الظلمة , ويقرُّ الشاعر في  تام أبياته أن الليل ملجأ كل هار  من َهمٍّ يلحق 
به , فكان الليل الطويل مالًذا له , ورفيًقا له يبل إليه شكواه  وهذا ما تعكسُه نفسيُة ابن 

مه وأحزانه ومتاعبه , السَّاَعاتي في رسمه لصورة  الزمان والليل , فكان الليل مرتبطًا بآال
 حتى بات يرزخ تحت وطأة الليل ينتظر الصباح ؛ ألنه يجد فيه راحته وهدوَ ُه .

واعتنى الشاعر بالصباح والنهار , وكان لهما حضور في شعره مثل الليل على       
الرغم من ا تالف نظرته إليهما , فارتبط الصباح بمدلوالت الفرج والحرية واألمل والنقا  

                                                                                                              )بحر الكامل(                                                                                                                                                       -:(1)راحة النفسية , إذ يقولوال
 والليممممل  ضممممفا  الامممممي  وأنممممت يمممما

 

مممحل  سمممعل بمممنجم الكممما    شمممم  الضو
 

 لذ للعيمممممممو  علمممممممل الالممممممموب واليممممممممةُ 
 

  الليمممممم  يحكممممممم  يمممممم  ظبممممممُ  كنمممممما  
 

شراًقا عن محبوبته , فهو         فالساقي الموصوف با )شمس الضحى( ال يقل جمااًل وا 
يها إضا ة وحرارة محببة للنفس وليست منفرة كشمس الظهيرة , شمس الضحى التي ف

وبتوظيف الشاعر عبارة )فضفاض القميص( أضفى على الليل صفة الطول واالتساع , 
فأحدل في صورته نوًعا من التناقض بجعلِه شمَس الضحى وضو  النهار تسير في عتمة 

في عتمة الليل بصحبة النجوم  الليل بصحبة النجوم , ويمكنه أن يجعل الساقي بدًرا يسير
شراقه .  , يلفُت نظر المتلقي لجمال الساقي وا 

وال يضحي )ابن السَّاَعاتي( براحته , بل يطيل السهر مع صحبه إلى قبيل بزوغ         
           )بحر الكامل(                               :          (2)الفجر, إذ يقضون وقتهم في اللهو والشرا  , إذ يقول

 والصمممب  يطلمممب  ممم  الظمممهم كهمممم   
 

 صممممممدرًا يحمممممماول  يمممممم  سممممممرا م ضمممممممرا 
 

ممممد ا  اسمممحبم ذيمممول ال يمممم  مممما سممماي الع 
 

 وان ممممممم  لذا سمممممممر المممممممول  مشممممممممرا 
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رسم الشاعر صورًة للصباح وهو ي تلس النظر إلى الليِل ليعرف سرًّا مضمًرا ي فيه        
( الذي أفاد الديمومة واالستمرارية , , وهو ما يوضحه توظيفه للفعل المضارع )يطل 

فأضاف إلى صورتِه عناصر الحياة , وجعل من عناصر الزمن :) كالنهار والصباح 
 والليل( مرتكزات لبنا  صورتِه الشعرية . 

ووظف الشاعر )الشمس والقمر( ليجعَل الطَّبيعة موضوًعا رئيًسا لقصائده , إذ  يقول     
 ) بحر ال فيف(                                                                                                                            : (1)

 وكممممممممممم  َّ السوممممممممممماا   أقممممممممممممار ليمممممممممممل  
 

 سممممممممممااراُت   ممممممممممدير شممممممممممم  ن ممممممممممار 
 

  امممممممممممدوُد  ممممممممممم  نشمممممممممممو   وجفمممممممممممو ُ 
 

  ممممممم    مممممممور  وأوجمممممممُ   ممممممم  احممممممممرار 
 

 ل   لمممالل  ممم  أن  ممما الشمممم    مممانظر
 

بمممممممممتم علمممممممممل األقممممممممممار   ن ور اممممممممما لذ ل 
 

شبه الشاعُر )سقاة ال مر( بالقمر في الليل يبدد الظالم بضوئه , فيصابح باين النجاوم ملًكاا 
تحاافُّ بااه الكواكاا  , فااالقمر هااو المميااز فااي جااوِّ السااما  لااياًل , والشاامس هااي الممياازة نهاااًرا 

القماار والشاامس فااي  يشااعُّ ضااوؤها ونورهااا علااى األرض, فجعاال حركااة الساااقي مثاال حركتااي
أثناااا  دورانهماااا فاااي فلاااك الساااما  بداللاااة الفعااال )ساااائرات( فيجعااال دورانهماااا كتعاقبهماااا دون 
توقف أو ملل لرسم صورة حسية بصرية عن ) ال ماَره ( فمشاهد شاروق الشامس فاي النهاار 
) شاامس نهااار ( مشاااهد حساايٌّ بصاااريٌّ يحشااد الشااااعر فيااه طاقاتاااه الذهنيااة يدراك  مااادلول 

فسطوع الشمس يبعال الحيااة والحركاة , فجّسام الشااعر أفكااره و اواطره بالمشااهد  الصورة ,
الطبيعياااة لتقريااا  الصاااورة إلاااى ذهااان المتلقاااي فأوجاااد الشااابه باااين ماااادة الوصاااف ) ال ماااره ( 
وبين)الشاااامس والقماااار( ليبااااين الصااااورة الشااااعرية بشااااكل  لغااااوي يمكاااان  للقااااارئ أن يدركااااه . 

اااَعاتي( )النجااوم(  فااي رثااا  أحااد أبنااا  عصااره , فقااال يرثااي فقيااه الشااافعية ويوظااف)ابن السَّ
)بحرالطوياااااااااااااااااااااال(                              -:(2), إذ يقااااااااااااااااااااااول هاااااااااااااااااااااااا(578)مسااااااااااااااااااااااعود النيسااااااااااااااااااااااابوري)ت
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 لاممد غمما  بحممر  العلممم  بعممد ألمم  العلممم
 

  كممممممملو حلممممممميم  بعمممممممد    عمممممممازب الحلمممممممم   
 

 اممممممو  نجممممممم    الممممممدار ليممممممُل لفاممممممد   
 

 أيو اا مممممداي   ممممم  الليمممممال  بمممممه نجممممممو  
 

المممم   مممو  شمممامل  العليممماي وان مممال شامل 
 

 حجممل ولبممتم ممم  سممعي  ش مم  ب  العممزم 
 

إنَّ تشبيه الشاعر للمرثي بالنجم داللة على السمو والعلو واالرتفاع , فأصبح         
على  منظر السما  في الليل وقد رصعتها النجوم مؤثًرا في نفس الشاعر, فعكس الصورة

الفقيد الذي رثاه , لبيان المكانة التي كانت له وفقدها بسب  الموت , فات ذ من النجوم 
وطبيعتها الصامتة دلياًل على معاناته , فجعل من حاجات الناس إلى الفقيد كحاجة 
السائر في الليِل إلى النجوم ليهتدي بها إلى طريقه مست دًما التوكيد باا )قد( للداللة على 

نَّ كلَّ عاقل ذه  عقله لهول المصا  )فكلُّ حليم بعَدُه عاز  حتمية ا لغيا  بالموت وا 
الحلم( وصارت الدنيا سودا  )فالدهر ليل( لفقده , فكان موته كالشها  الهاوي إلى 
األرض , مستثمًرا تقنية الجناس بين )العلم , والحلم( فأشاع في نصه نسقًا إيقاعًيا صوتيًّا 

, بإحدال ضربات إيقاعية ونغمية واضحة , وساَعَد تكرار بعض يتناغم مع شدة حزنه 
األلفاظ )العلم , نجمة , نجم , شامخ( على إيجاد نغمات تأ ذ السامعين بإيقاعها , كما 
أظهَر التكرار لوًنا من ألوان التنبيه على عظم المصا  )الموت( فكان جزً ا من التنظيم 

 ذهن .العاطفي يفيد تقوية النغم ويرس ه في ال
وتطرق الشاعر إلى صورتي )السما  واألرض( مت ًذا منها موضوًعا لقصائده , فقال      

 )بحر الكامل(                                  -: (1)وهو يصف يوًما ماطًرا 
 أو مممممما  مممممر  وجممممم   السمممممماي معب سممممماً 

 

 واألر  ضممممممممماحكُة بوجممممممممم   م سمممممممممفر 
 

يممممممل الغصممممممو   معمممممماطلُ   وك نممممممما ا 
 

 ذبمممممل النبمممممات األلضمممممر  ل مممممال  ممممم  
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وظف الشاعر تقنية التش يص )وجه السما ( و)األرض ضاحكًة( لتقري  الصورة        
إلى المتلقي قاصًدا وصف وجه السما  )معّبًسا( ألنها متثاقلة من كثرة الغيوم فيها , 
فكانت األرُض )ضاحكة( بسب  قدوم الحياة وال ير إليها بما تسقطه السماُ  من الغيِل 

شكاًل من الصورة البصرية )أو ما ترى( مشهًدا لتلك اللوحة المرسومة بالكلمات , فكانت م
السما  داللًة على االرتفاع والعلو وهي تمنح من كرمها لألرض , واتسعت األرض أمام 
اتساِع رؤيِة الشاعر لها عندما جعلها ضاحكًة وهي تستبشُر بال ير والنما  , فجعل 

 ا  واألرض صورة للبركة وال ص  والنما  والجمال.الشاعر من صورتي السم
ويت ذ الشاعر من )النسيم( رمًزا لتذكر أياِم عشقِه التي مضت ولن تعود, فيتعهد      

 )بحر الكامل(                                             -: (1)بتذكرها ,  إذ يقول 
مممبا  مممب ا عممم  عصمممر أيمممام الص  مممل الصَّ    س 

 

 ت لع مممممممممد   بمممممممممديهل  كنمممممممممت رمممممممممم 
 

 لمممممممممموال ليانممممممممممات  الزممممممممممما   وأالمممممممممم   
 

 مممممممما كنمممممممت  م َّلمممممممذ  النسممممممميم  رسممممممموال 
 

يتحسر الشاعر على أيامه الماضية , ويحنُّ إلى الذكريات القديمة ؛ لكنَّ مشاغَل       
الزماِن ومصائبه أبعدته عنها, فات ذ من )النسيم( رسواًل ييصال أشواقه إلى ديار األحبة 

با ليجعلها سبًبا لذكر أهله الظاعنين , فرأى في )النسيم( تفاؤاًل واألهل , ف  اط  ريح الصَّ
لما يحمله من شوٍق ومحبٍة إلى األحبِة بهدوٍ  واعتداٍل , فكان )النسيم( طريقة لتفريج الهم 
زالة بواعثه ؛ ألنَّه الهوا  اللطيف الذي تتحرك فيه األشيا  ببط  وقت الصباح , تنتعُش  وا 

س وتبرد القلو  وتحمل األشواق و المحبة وتمر بديار األحبة , وتداع  أزهارها به النفو 
ونباتها, فالنسيم الذي يحمل رسائل الشاعر إلى أحبته يحمل رّدهم فيزداد شوق الشاعر 
إليهم فكان إحساسه ببعد المسافة التي تفصله عنهم قوًيا ومؤثًرا , فغدت المشاركة 

الكون مفعمة ب يال  ص  رفعت هذه المظاهر من  الوجدانية بين الشاعر ومظاهر
الموضوعات المجردة إلى كائنات حيَّة واعية تشارك الشاعر المشاعر واألحاسيس بحملها 

 أشواقه ورسائله إلى األحبة .
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ويت ذ الشاعُر من المظاهر الكونية الطبيعية متنفًسا له للتعبير عن مشاعره الدا لية      
 )بحر الكامل(                                     -: (1)البرق , فيقول مصوًرا قلبه ب

 لممممم   ممممم  س ممممحب الممممدم  بعممممد جمممممود  
 

 لال  وقلممممممممب  البممممممممر    مممممممم  اللفامممممممما  
 

 ممممممما بحممممممت  بالشممممممكو  لليمممممم  وان ممممممما
 

 نسمممممممملت دممممممممموع   يممممممممة الك ممممممممما  
 

زن كانت دموع  الشاعر نتيجة الفراق كالسح  الماطرة , وقلبه الذي يتفطر من الح     
ويتألم, كالبرق الذي يظهر لمعانه في جوِّ السما  الماطر لياًل , فيكون كلُّ شي  واضًحا 
في أثنا  لمعانها للعيان بعد الفراق, ووجه الشبه بينهما السرعة , فتصوير الشاعر لمشهد 
البرق يبدو معاداًل موضوعيًّا للحالة النفسية التي كان يعيشها , والمتأمل في نسيج الوحدة 
الوصفية )وقلبي البرق( وبنائها المتماسَك يلمس المهارة في استثمار الشاعر لمشهد 
 ارجي ماثل في الطَّبيعة إرضاً  لحالة دا لية تغمر كيانه ووجدانه , كما أن الشكوى تمأل 
قلبه , فصارت الدموع التي تنهال منه ترجماًنا لتلك الشكوى , راسًما بها صوًرا تعكس 

 ى الكون الذي يشاهده .نظرته الكلية إل
   -الروضيات :-2

مثلل الطَّبيعة المنبع الوافر للشاعر بالصور المليئة باأللوان الزاهية التي تحمل أجمل      
المشاهد وأروعها , فزادت  ياله جمااًل, وكانت صور الطَّبيعة تحاكيه ومن َثمَّ تحقق 

حقيق التناس  واالنسجام والوحدة بين رغبته في إيصال مبتغاُه إلى المتلقي , بالقدرة على ت
جمال الطَّبيعة وما فيها من الرياض واألزهار وبين حالته النفسية التي يمر بها , وترتاح 
لها نفسه عند رؤية المناظر الجميلة , فقال يصف الرياض التي راها وسمع أنغامها, يقول 

                               )بحر ال فيف(                                      -: (2)
  سممممممال الل مممممم   ذلمممممم  المنظممممممر الطلممممممم

 

 مممممممممم  و لممممممممم  اآلصمممممممممال واالسمممممممممحارا 
 

مممممممممد ُر   لجمممممممممل الحيممممممممما وريممممممممماُ     ب مممممممممر الواشممممممممم  نرجًسممممممممما وب مممممممممارا  غ 
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 كمممممممم اعرنممممممما منمممممممابر  المممممممدَّومو  سممممممممعاً 
 

مممممممممممممممدنا لطيمممممممممممممممب   ال مممممممممممممممزارا    حم 
 

 ونظرنمممممممممما للممممممممممل الميمممممممممما   كانممممممممممت
 

 كممممممممممممممالمحبي  ال   صمممممممممممممميب قممممممممممممممرارا 
 

 ور و   الغصممممممممو   للطيممممممممر كمممممممماألو
 

  ممممممار  كممممممم أدركممممممتم ممممممم  ال ممممممم   ممممممارا 
 

   مممممممم  ال  سمممممممم ل الغمممممممممام وال شمممممممم ا
 

   كمممممممممممممممممممممممماألر   كل مممممممممممممممممممممممما  ذارا 
 

يطل  الشاعر السقيا للرياض كي تستمر ببهجتها ونضارتها , ففيها من الغدران        
 طيبهن الهزار( واأللوان والورود ما يبهر الناظر , فضاًل عن أصوات البالبل المغردة )

فجعل أصواتها كصوت ال طي  بقوتها وجهوريتها , إذ تؤنس السامع وتشد المستمع , 
نَّ المياه التي فيها تنسا  بين جداولها وفروعها حتى تبقى تلك الرياض م ضرة يانعة  وا 
في شهر)اذار( شهر الربيع الذي يمتاز باعتداِل الجوِّ وا ضرار األرض وانتشار الورود 

ار مما يؤنس اينسان, فكانت الطَّبيعة الروضية والشعر مظهرين من مظاهِر واألزه
الوجوِد الجمالّي والمادّي والمعنوّي , فجا  شعر الروضيات إعادة تشكيل ال تفصل بين 
حركِة الطَّبيعة وجماليتها , وبين طبيعة الشعر بوصفه صياغة جمالية للفكرة  ارج الذات 

َر الطبيعة ورياضها , فكانت الطَّبيعة مسرًحا مفتوًحا , فحاول الشاع (1)الشاعرة  ر أْن ُيصوِّ
للتعبير عن مشاعره الذاتية , يسيل فيها الما  بسهولٍة , فكانت الرياض سبًبا في إضفا  
الجمال والروعة بصوٍر  البة جمعت النقل الحسي المباشر مع النزعة التش يصية التي 

ها فصارت الصور المستمدة من الطَّبيعة تحاكي تبعل األنس والبهجة بالطيور وتغريد
  يال الشاعر وتحقق رغباته . 
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ويحتاج اينسان إلى الثمار في حياته لكونها طعاًما له , فيقتات عليها , ويجني منها     
المنفعة المادية , فضاًل عن أنَّ العيَن تتأملها وترتاح إليها لما فيها من ألوان م تلفة , 

 ) بحر المتقار (                         -: (1)و يصف شجر الموز فقال الشاعر وه
 وأشممممممممممممجار ممممممممممممموز  نزلنمممممممممممما ب مممممممممممما

 

  يممممممممممممما شمممممممممممممك ر  الل ممممممممممممم   ألطا  ممممممممممممما 
 

 حمممممممممممه طعم ممممممممممما ونمممممممممممما ع ر  ممممممممممما
 

 لمممممممممممممممممذااا ا ومممممممممممممممممم  اسممممممممممممممممم ا  ا 
 

ال  قممممممممممممممدود  عممممممممممممممذار  رقصمممممممممممممم   وا 
 

  ظل ممممممممممممممممممت  ناقممممممممممممممممممل أسمممممممممممممممممميا  ا 
 

فكره وقلبه تغذيه حصيلة موضوعية يعيد يتأمل الشاعر في الطَّبيعة تأماًل متصاًل ب        
بها صياغة ما تحويه من الجمال والطعم الطي  , فجعل من ثمار شجر الموز جزً ا 
منشًطا ومحفًزا للبنية الموضوعية في القصيدة , فيتجه إلى وصفها , فهي ذاُت ثمٍر طي  

نَّها تتمايل بأسيافه مثل الع اّل وحلو ولها رائحٌة زكية )ومن استافها( وا  ذارى عند الرقص )وا 
قدوُد عذارى رقصن( تعبر عن أحاسيسه في الحياة وما يدور حوله , فكانت )الطَّبيعة 

وصارت مراة ترسم عليها األشيا   (2) مستودع األسرار الجمالية التي نهل الشاعر منها(
صوُر الشعريُة الدا لية وظاللها , معبًرا عن عوالَم وافاٍق بعيدٍة يسمو فيها ال ياُل وتشرُق ال

. 
ويوظف الشاعر األزهار والورود بأنواعها وصفاتها في قصائده ؛ ليزيدها جمااًل         

 )بحر الكامل(        -: (3)وتأثيًرا في النفوس , فهي من روافد الطَّبيعة وزينتها , يقول
 ن بممممممممت منممممممممام  العاشمممممممماي  جفون مممممممم   

 

  لمممممممممذا  لمممممممممي  يمممممممممزال كالوسمممممممممنا  
 

 ل عممممممممذار  ذو وجنممممممممة  حمممممممممراي  حممممممممو
 

 وكمممممممممذا  كمممممممممو  شمممممممممااا  النوعمممممممممما  
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جا  الشاعر بمشهد )شقائق النعمان( ونقل صورة الورد من الواقع المادي إلى ذهن        
المتلقي و ياله , فكانت بطبيعتها الحلوة تحاكي  ياَل الشاعِر, فهي ِمن أزهار الربيع  

وجنة حمرا ( فكان اللون األحمر تحمل بهاً  ونضارًة وت ل  األبصار بألوانها الزاهية )ذو 
من المظاهر الواقعية ومحط عناية الشاعر باأللوان فوجد في لونها األحمر الصورة المعبرة 
التي تكمل التشبيه وتمنحه القدرة على التعبير وتبرز الغرض المقصود , وكانت رؤاه 

النعمان(  منبسطة كانبساط أوراق شقائق النعمان فشبه ال دود الحسان بمنظر )شقائق
نَّ احمرارَها المنقط بنقط سوٍد جعلها محط تشبيهاته  تحمُل في  دودها وروًدا زينّتها , وا 

 مما يدل على العالقة الوثيقة بين الطَّبيعة وموجوداتها و ياله .
ومن الطبيعي أنَّ الشاعر يستحضُر الربيع وجماله ال ال  , فهو من أح  الفصول       

 )بحر الكامل(                                                                      -: (1)من حيوية ونضارة , فيقول واصًفا الربيععند اينسان لما فيه 
 يممممممما حبَّمممممممذا زمممممممم   الربيممممممم  ودوحممممممم   

 

 قيممممممد  النممممممواظر بممممممل عاممممممال  األنف مممممم    
 

 وا ممممممممما  يبسمممممممممم والغممممممممممام  معمممممممممبُ  
 

  اعجمممممممب لطلعممممممممة باسمممممممم  ومعممممممممب   
 

ليممممممممممتم عراا    سمممممممممم     مممممممممممو قلوبنمممممممممماج 
 

 والل ممممممممو بممممممممي  ماممممممممو   ومعممممممممر   
 

 أنفاس مممممممممم   ممممممممممم  عنبممممممممممر  وسممممممممممما    
 

 ممممممم  ل لمممممم   وبسمممممماط   ممممممم  س ممممممند  
 

يرسم الشاعر صورة متكاملة عن فصل الربيع , جاعاًل من العناصر الحسية        
كالسمِع والبصِر واللمِس والشم عناصر أساسية في إدراك جماله , فيصف الربيع وأثره في 
بعل الحياة في األرض مفضاًل زمنه على األزمان بداللة الفعل )حبذا( ؛ فرسم له صورة 
ترضي حواسه , وأقام عالقة بين المطر والربيع فهما متصاحبان متالزمان , وأجرى نوًعا 
من المقابلة بين حال األرض وحال السما  فاا )الغمام معبس( داللًة على قدوم النما  

ض , كما أن الهمَّ ذاهٌ  واللهو مقيٌم في فصل الربيع )جليت وال ص  وسعادة األر 
عرائسه ...( فأشاد الشاعر بجمال الطَّبيعة التي تبدو نجوُمها متأللئًة كاللؤلؤ المتناثر , 
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تفوُح منه الروائُح الزكيُة )أنفاسه من عنبر( مما يلبي حاجاته النفسية , إذ جعل الصور 
لمعاني العميقة التي تدل على ش صية تتميز بعقلية ت في ورا ها ظالاًل دقيقة من ا

مبدعة , فكان فصل الربيع فصاًل جماليًّا عند الشاعر)ابن السَّاَعاتي( ؛ ألنَّه يستمتُع فيه 
 متعة حسية  .

 -الميا  ومصادراا :-3
المياه سب  حياة اينسان وأساس وجوده , ووجودها دليل على ال ص  يجتمع        

ويقيمون حولها فتشعرهم بالتآلف وتمأل نفوسهم باالطمئنان . وارتبط مفهوم  عندها الناس ,
الما  بايحيا  ؛ لذلك اتجه )ابن السَّاَعاتي( إلى ذكره في قصائده لتمنحه الحياة والحركة , 

                    )بحر الطويل(                                              :    (1)يقول مضمًنا البحر في سياق المدح 
  لممممممو قممممممدر البحممممممر  اللضمممممممو لجمممممماي   

 

 بآذيممممم   مممممم   مممممي  كفَّيممممم   يسممممم جدي 
 

 ي يممممم  ال مممممر  يمشممممم  عليممممم   واضمممممًعا
 

 علمممل المسمممكة المممذ راي  والعنبمممر المممورد 
 

شكل البحر رمًزا أساسيًّا في النص , فكان الممدوح في كرمِه وجودِه كالبحِر في      
يال الشاعر ليعبر عن الكرم , فلو تهيأ للبحر المسير لسار عطاياه , فيقفز البحر إلى  

إلى الممدوح يستجدي منه ويطل  العطا  فرسم الشاعر صورة مفعمة بالحركة بداللة 
األفعال )لجا  , يستجدي , يتيه , يمشي( التي عملت على تلوين النص بالحيوية وتوسيع 

فسية تتحرك معها عواطف اينسان , دائرة الجمال في الرؤية بإيحا ات وت يالت فكرية ون
فلم يكن البحر مجرد مسطح مائي , بل بحل الشاعر في كنهه وأصله في تماٍه روحي 

 كامل , مبيًنا معطياته ؛ ألنه عالم متكامل يز ر بالحياة .
 (2)ويستثمر الشاعر األنهار في رسم  صوره عن معالم الطَّبيعة واصًفا نهر النيل        

                                                                                                       )بحر الكامل(                 -:
 وأمممممممممما ل مممممممممذا النيمممممممممل أيو عجيبمممممممممة  

 

 بكمممممممممر  بم مممممممممل حمممممممممدي  ا ال ي سمممممممممم     
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 م ناممممممممممُل م ممممممممممل  ال ممممممممممهل  ممممممممممدار 
 

 أبممممممممدًا يزيممممممممد كممممممممما ي ريممممممممد ويرجمممممممم  
 

 م واممممو مسممممل مُ يلاممممل ال ممممر   مممم  العمممما
 

د    ح ممممممممل لذا ممممممممما مممممممممل  عمممممممماد يممممممممو 
 

 وك نممممممممممما اممممممممممو والنجمممممممممموم موا مممممممممملُ 
 

  يمممممممم   ونممممممممور البممممممممدر لذ ي شعشمممممممم  
 

يصف الشاعُر نهر النيل بالبكر ذات الحديل العذ  الحسن , وا تياره للبكر في        
وصف النيل له صلة بتاريخ الفراعنة مع النيل وكيف كانوا يقدمون له كل عام فتاة من 

مل فتيات مصر لتكون عروًسا له , وان النيل ال ينتهي أبًدا فهو كالهالل كلما نقص أج
عاد واكتمل , ثم يجعله ضيًفا يزور الترا  عند فيضانه حتى إذا مله الترا  عاَد أدراجه 
إلى ما كان عليه , فكانت أبياته مفعمة بالمشاهد الحركية عن النيل , فهي تجمع المنفعة 

بما فيها , كما أنَّ الشاعر استثمر التشبيه با )كأنما( فكانت الصورة والبركة والرزق 
البصرية مع التشبيهية قد تعانقتا لتسهما في صناعة شعرية الصورة , فاألداة )كأنما( 
كانت لها القدرة على إبراز الصورة واضحة للعيان , كما أنَّ صورة البدر في نهر النيل 

 ه ومسرًحا واسًعا ل ياله وانفعاالته .لياًل من العوامل المحفزة لشعور 
وكانت بعض األماكن التي يتذكرها الشاعر, ويحنُّ إلى رؤيتها وتبقى في ذاكرته      

                                                                                                                                           -:(1)فيستحضرها في شعرِه فيقول وهو يحنُّ إلى وادي )األراك(
 )بحر الطويل(      

 احممممم و للمممممل وادي األرا  مممممم  الحممممممل
 

 واي ممممممممات ممممممممم  وادي األرا  حنممممممممي  
 

 لامممد صممم َّ عنمممدي بعمممد نفحمممة حمممماجر  
 

 وشمممممممممممكك ما أ  النسممممممممممميم لممممممممممم و  
 

فهو في حنين مستمر  أثار )وادي األراك( في الشاعر حنيًنا يتشوق به إلى زيارته ,       
بداللة الفعل الماضي )أحن( , فكان حنينه حنيًنا روحيًّا يعمق شعوره , وكانت غاية 
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الشاعر من ذكر )الوادي( بالذات بوصفه مناطق تستقر فيها القبائل وتقيم في مرابعها , 
 فضاًل عن أنَّ الوادي بطبيعته تتوفر فيه المياه , فوادي )أراك( له وقع أثير في نفس
الشاعر, كما أنَّ توظيفه لتقنية التصدير )احن إلى وادي األراك , وهيهات من وادي 
األراك( ساعده على إيضاح موضوعه الشعري وزاد من الشحن اييقاعي , فتفجر الشاعر 
حنيًنا ورغبًة في الرحيل إلى )وادي أراك( فأدى التصدير دوًرا كبيًرا في تغذية النص 

هيئ أنغاًما إيقاعية دا لية ؛ ليظهر لنا التصاق الشاعر بالمكان وحنينه إيقاعيًّا ودالليًّا لي
 إليه .
ويجعل  الشاعر من ) غدران الما  ( أماكن  للفرح  بوصفها  أماكن  لل ير  والنما       

 )بحر السريع(                                                          -: (1), يقول 
 زاممممممممممممر    ك نممممممممممممما األ مممممممممممم  طفممممممممممممتم 

 

 غممممممممدير  ممممممممماي  باسممممممممُم عمممممممم  أقمممممممماو 
 

  ممممممممممالل  عممممممممممذاري   اممممممممممد  ر كممممممممممت
 

 غهاممممممممممل الممممممممممماي اكمممممممممملو الريمممممممممماو 
 

الغدران أماكن لتجمع الما  , يجتمع الناس حولها لوجود الكأل , وهي مورد         
ال ص  والنما  وأماكن ته  ال ير والبركة , فيتجلى ح  الطَّبيعة المائية عند الشاعر 

فه )للغدير( الذي أضفى عليه صفة إنسانية بالتش يص , فجعله مبتسًما من  الل وص
فرًحا ينبض بالحياة , فكان ذكره لا)غدير الما ( داللًة على استقرار حالته النفسية , 
ووسيلة إيحائية من وسائل تصويره الشعري عبر سعيه الدائ  ورا  اكتشاف وسائل تعبير 

ها قادرة على اييحا  , فيبدأ بتحويل واقعه المادي لغوية يثري بها لغته الشعرية ويجعل
المحسوس )الغدير( إلى الواقع النفسي والشعوري بفعل األمر )فا لع( ليصبح نّصه مشهًدا 
إنمائًيا للكالم السابق له , فكانت غدران الما  من رموز الطَّبيعة , بداللتها التي تبعل 

 على المنفعة ماديًّا ومعنويًّا .
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د الشاعر يست دم رموز الطَّبيعة وظواهرها في التعبير عن حالته النفسية ونج      
                                                                          -: (1)فيوظف )المطر( تعبيًرا عن الحرمان الذي يعانيه من قلة الرزق , إذ يقول 

 )بحر الطويل(       
يً وأصمممممبحت  مممممم  بعمممممد ال مممممرا  ي محمممممهَّ

 

 (2)أشمممميم الحيمممما ممممم  مومضممممات المناصممممل 
 

 وحيممممدًا ممممم  اللممممه   والمممممال طامًعمممما
 

وقممممممد عممممممزَّ طمممممملن    مممممم  م لمممممم   ووابممممممل 
(3) 

 

كانت األمطار والمياه موارَد للرزق , تمأل نفوس الناس واقعيًّا, وبؤرة التفاعل شعريًّا       
ر بعًدا إضافيًّا في تكوين أفكاره ف)الحيا , الملل , الوابل , الطل( فتحت أمام الشاع

بشتى األ يلة والصور, فصار حاله في يأس مستمر, وصار وحيًدا بعيًدا عن األهل 
واألبنا  واألصدقا  )وحيدا من ال الن( قليل المال مع انتشار ال ير بكثرة األمطار وتزايد 

العطايا له ,  النعمة , فصور الشاعر نفسه ممنوًعا عن ورود الما  في إشارٍة إلى قلة
مست دًما أسما  المطر كناية عن المبالغة في قلة المنح وانحسار موارد رزقه , فوجد 
بظاهرة المطر  ير تعبير عن شعوره وأحاسيسه , فأشار به إلى ال ير الوفير الذي 
يحيطه دون الحصول على شي  منه , فجا  حديثه عن المطر مقترًنا بذكر أثره على 

يي األرض ويجعلها  ضرا  نضرة , وهذا انعكاس نفسي لما ترسخ األرض , فسقوطه يح
 في وعي الشاعر من أهمية األمطار وفضلها على الحياة واألحيا  .

                                                              -:(4)ووظف الشاعر )الثلج( في قصائده , فقال يصف األرض بعد تساقط الثلوج         
 بحر الكامل()

 (1)بيضممماي من ممما الجيمممد  غيمممر مطممموَّ     غطممممل ال لمممموف  األر    مممم  حمامممممةُ 
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  لممممممممذا  أصممممممممب  لذ أقامممممممممت رامًيمممممممما
 

 قممممممممو   الغمممممممممام ورايامممممممما بالبنممممممممد    
 

وقعت عينا الشاعر على الثلوج التي تغطي األرض فشبهها بالحمامة البيضا  , ثم        
طادها , فصور نزول الثلج من السما  جعل قوس السحا  رامًيا يرميها بالبرد ليص

ووقوعه على األرض كالحمامة البيضا  داللًة على الصفا  والنقا  والمحبة والسالم , 
فكان وصف الطَّبيعة عند الشاعر وصًفا حسيًّا ممزوًجا مع أحاسيسِه  ومشاعرِه , فوظف 

داللته و صوصيته  اللون األبيض في مشهٍد ِمن مشاهد الجمال الطبيعي في يوٍم بارٍد لهُ 
؛ )ألنَّ اللوَن عنصٌر من عناصِر عالِم الطَّبيعة المرئيِّ , له قيمٌة جماليٌة في الشَّكِل 
والداللِة , وله مؤثراُتُه الحياتيَُّة والنفسيَُّة المرتبطُة بايدراِك الحسيِّ البصريِّ , وله دالالٌت 

فتحركت الدالة اللونية  (2)افِة الشاعِر( ترتبُط بذوِق العصِر , وثق -شعوريٌَّة  –إيحائيٌَّة 
داللًة على التفاؤِل والمحبِة , فكانت الصورِة اللونيِة المدركِة بالبصر عنصًرا من عناصِر 
التشكيل الجمالّي في الشعر ؛ لما تحققه لإلنسان / الشاعر من متعٍة مزدوجٍة حسيٍة 

ا يعتمل في نفس الشاعر وروحية تستنطق ما ورا  التشكيل الحسي من عوالم تعكس م
 المبدع .

 -ال ضاري  األرضية : -4
كانَت عالقة الشاعر بالطَّبيعة عالقة متالزمة متالصقة فراح يصور بعض           

أجزائها , ويصف ظواهرها , ُمضمًنا البعد الرأسي واألفقي لسطح األرض في نصوصه 
ا  والرمال , مستعيًنا بها في الشعرية , فذكر الجبال والهضا  والسهول والصحرا  والسر 

رسم معالمه الش صية , معبًرا بها عن حالته النفسية المتغيرة , فقال ذاكًرا )جبل قاسيون( 
                                                                      )بحر الطويل(               (3)-في دمشق:

 وهلل  سمممممممممممفحا قاسممممممممممميو  وا ضمممممممممممب    
 

 حب مممممممممذا أعهمممممممممم   ومجاالممممممممم ويممممممممما  
 

                                                                                                                         

 في الديوان ) غطت الثلوج ( واليستقيم  البيت إال بالشكل المثبت في المتن . (1)

 . 148َجماليَّات الطَّبيعِة في الشعِر الموصليِّ في القرِن الثاني عشر للهجرِة / ص  (2)

 . 77/ ص  1الديوان : ج  (3)
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ممممممممل  از  مممممممم   لليمممممممم  ال فا ممممممممةُ   لذا الم حم
 

 أ صممممممميبت بنبمممممممل الغاديمممممممات ماا لممممممم  
 

را مممم  ج   م ممممل وقفممممت عيسمممم  علممممل ح 
 

  سممممماال ا مممممم  دمممممم   عينممممم  سممممماال  
 

إنَّ الحديل عن )جبل قاسيون( يتيح للشاعر)ابن السَّاَعاتي( مجااًل أوسع للحديل عن     
لحنين إلى أهله وأصدقائه وأحبائه فات ذ منه رمًزا لمدينته ماضيِه وتذكر أيام لهوه وا

)دمشق( فوجد في شعابه وهضابه الملجأ األمين والحصن الحصين , فجا  بالجبل داللًة 
على الصمود والعلو والعز والثبات والرسوخ , وحاول أن يمنحه إحساًسا وشعوًرا من 

ي نفسه البقا  وال لود , فهو يح  كل اينسانية , فالصورة المجسمة لجبل قاسيون ولّدت ف
شي  في )قاسيون( ويعزه ويتذكره بداللة الفعل )حبذا( فشكل اسم المكان عند الشاعر 
عنصًرا دااًل يمتلك  اصية االشتمال وااللتصاق بالنفِس اينسانيِة فا )عالقة الشاعر 

أن الشاعر يعيش  بالمكان ذات أبعاد متعددة تستحضر الواقعي وال يالي والوهمي , ويكفي
في المكان على مستوى الوجود الحقيقي , ويسيح في المكان في عالمه الشعري , 
فيستحضر المكان ِمن المعرفة الحقيقية ويقيم لنفسِه وجوًدا فيه أو يعدل من صورة المكان 

فكان لذكر الشاعر جبل  (1) الحقيقي كما ي ترع المكان في الفن ويحتله بالوجود(
لية كبيرة ومؤثرة في ذاته , فالتجأ إلى تصويرِه ليستمتع بِه جماليًّا , وليعقد )قاسيون( فاع

 بينه وبين الطَّبيعة في بالدِه عالقة حميمة .
       -: (2)ثم يوظف الشاعر )السهول( رمًزا للمحبة واأللفة وتذكر المحبوبة , إذ يقول        

 )بحر الرمل(                                                                          
ممممممبا م ي مممممماي  وانمممممما  طرق ممممممتم ري مممممم  الصَّ

 

  ان نممممممممممتم حاملممممممممممًة أنبمممممممممماي ل بنممممممممممل 
 

 نالممممممممممت عن مممممممممما أحاديمممممممممم  اممممممممممو 
 

نممممما   أ  ممممممتم مممممم  غيمممممر أ    سمممممم   أ ذم
 

                                                 

شاااعرية المكااان , د. جرياادي المنصااور الثبيتااي , شااركة دار العلاام للطباعااة والنشاار , المملكااة العربيااة  (1)
 . 10م / ص1992 –ه 1412,  1السعودية , ط

 . 91/ ص  1الديوان : ج  (2)
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كمممممممممممُر ااجمممممممممممتم حنيًنممممممممممما كامًنممممممممممما  ذ 
 

 والممممممممممو الشممممممممممو  لذا ذ كممممممممممر  حنَّمممممممممما 
 

ره للهضا  )الميثا ( وهو يستشعر معالم دشنت األبيات هيئة الشاعر حال ذك        
الطَّبيعة التي تذكره بماضيه وأحبائه , فبعد أن مرت رياح الصبا على ارض السهول 
الطيبة لياًل , نقلت إليه أنبا  )لبنى( فذكرتُه بحديِل الهوى , فعمد إلى تعزيز الطبيعة 

س بالمتعِة واللذِة بمشهد )الهضا ( , وات ذ ِمن الطَّبيعة وتضاريسها وسيلة لإلحسا
والشعوِر بالجمال , فأزاح الهّم عن نفسِه وجال حزنه بلوحته الفنية المكتملة والمرسومة 
باللغة , فكان ي اط  الريح ويذكر الهضا  ليجعل ذلك سبًبا لذكر أهله الظاعنين عنه 
نُّ )طرقت ريح الصبا ميثا  ...( فكانت عاماًل يحرك مشاعره , ويسترجع فيها ماضيه ويح

إليه بصر ًة من األلم ؛ لشعوره بالبعد عنهم )ذكر هاجت حنيًنا كامًنا( فولّدت في نفسِه 
 القدرة على القول الذي مّكنُه من التنفيس عمَّا في دا لِه ِمن أحاسيس حبيسة .

 )بحر الطويل(        -: (1)وصور الشاعر الصحرا  بلغتِه الشعرية , فقال فيها        
 ا  ا بجمال ممممممممالاممممممممد شمممممممم دتم ضممممممممرَّ 

 

 وقر ظ مممممممممما أضمممممممممممداداا ولصممممممممممموم ا 
 

 س ممممر تم  اطمممم   البيممممداي  ي فممممو سممممراب  ا
 

 و س نشمممممم  األرواو  ممممممذكو سممممممموم ا 
 

صور الشاعر الصحرا  )البيدا ( ذاكًرا )السرا ( كنايًة عن ارتفاع النهار وشدة        
ا ل وتمازج وارتباط الحر, ليجَسد قوة ايرادة والعزيمة من  الل )البيدا ( فكان للشاعر تد

مع الصحرا  ومصاحبتها حسيًّا ووجدانًيا, ليت ذها رمًزا ومعاداًل موضوعيًّا ُيسقط عليها 
, مست دًما أدوات تشكيله الفني التي تجعل موقفه إزا  الحياة  (2)قضايا واقعه وعصره

لصحرا  والطَّبيعة بمثابة لوحة متكاملة تنطلق من رؤية عامة للحياة , ولم يكن مفهوم ا
عند الشاعر يقتصر على المفهوم الجغرافي بل يتعداه ليشمل الظواهر والمعطيات المنبثقة 
منها فيكون لها التأثير المباشر على التجربة الشعرية , وبيان الزمن في الصحرا  مرتبط 

                                                 

 . 181/ ص  2الديوان : ج  (1)

زهرانااي , أطروحاة دكتااوراه , جامعااة الصااحرا  فااي الشاعر العربااي السااعودي , يحياى احمااد ال -ينظار : (2)
 . 3ه/ ص 1425الملك سعود , قسم اللغة العربية , بإشراف : د. احمد ابن صالح الطامي , 
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بالمعاناة وما توحيه تلك البيئة من  وٍف يلقاه السالكون فيها من التع  والضياع والمشقة 
نَّ الشاعر مستمر بالحركة والمشي فيها )سرت تقطع البيدا  ...( فضاًل عن تدشينه لك

 للفظة )السرا ( مقترنة بالبيدا  التي يشير فيها إشارة واقعية إلى التضليل وعدم االهتدا  .
*        *       * 
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      اللهصة :

في تشكيِل التجربِة الوجدانية عند )ابن السَّاَعاتي(  كانت الطَّبيعة عنصًرا بارًزا      
بأنواعها ومتعلقاتها الحسيَّة والمعنويَّة , إذ اعتمد على السرد القصصي في صور 
الطبيعة, وات ذ من حياتِه الحافلِة بالحوادِل مادة ثرة ليعرض ما يصادفه من صعوبات 

يد معالجتها من جواِنبها المتعددة ومشاكل ومتاع  وكان الشاعر ينظر إلى الفكرة التي ير 
ليمنحها ايطار المتكامل , ثم يجمع أشتاتها ليعد منها هيكاًل عاًما لنّصِه الشعري, أما 
الحادثة فكان يعطيها أهمية كبيرة ويمنحها شكاًل  اًصا , ويمهُد لها بسلسلٍة من الوقائِع 

فه عناصر التشويق المتمثلة التي يسرد فيها مايجعلها مقبولة /مستساغة , موظًفا في وص
في الحركات التي كان يمنحها لعناصر الطَّبيعة وظواهرها ليجعلها مرتكزاٍت أساسيًة في 
بناِ  صورِه الشعرية , فجا ت مشاهد وصفه للطبيعة تعبيًرا أداتُه الكلمات ليعمل على نقل 

 يال الشاعر  الحدل الواقعي إلى ذهِن المتلقي بالسرد , فكانت صور الطَّبيعة تحاكي
ومن َثّم تحقق رغبته في إيصال مبتغاه إلى المتلقي وكانت موجوداتها مجااًل  صًبا ل يالِه 
, يرسم لوحاتها مستعيًنا بظواهرها راصًدا لحركاتها تلبية لحاجات نفسية له , يدعو إلى 

لها القدرة المتعة أو اللذة , أو يعبر فيِه عمَّا يعتريه ِمن هموٍم يضيق بها صدره , لتصبح 
على تحقيِق التناسِ  واالنسجاِم والوحدة , ومن  الل دراستنا لشعر الطَّبيعة عند الشاعر 
وجدنا شعره مستمًدا من صميم البيئة التي وِجد فيها وعاش في أكنافها. فكانت صور 
الطَّبيعة تبنى على أركان صورية م تزلة من بيئة الشاعر ذاتها , فتتوارى في أركانها 

متعددة ومتفاوتة , فشكلت الطَّبيعة بجوانبها موضوًعا شعريًّا من الواقع المرئي  عناصر
والمسموع , ثم تحولت إلى مشاهد و لوحاٍت جماليٍة مرسومٍة بالكلمِة والصورِة بإبداع 

 الشاعر و ياله .
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Nature in the Poetry of 

Ibn Al-Saati (died 604 A.H ) 
Dr.Faris Yaseen Mohammed Al-Hamdani  

Abstract: 

           Nature represents the standpoint of the poetry of lbn Al-

Saati. This is evident through his innovation which is 

characterized by originality and depth for it represents nature's 

vivid and latent elements and phenomena. In his poetry, the 

various forms of nature and its register were the focus of 

interaction. Nature is also, manifested in his poetry in many 

excerpts that interrelate aesthetically with other topics to give 

the reader the impression as if looking at a painting in which 

colors reformulate, and their purport varies as to each context 

and vision. 

       Likewise, Ibn Al- Saati shows the beauty of nature in 

correlated times and observes nature's movement in successive 

times. He presents his perspective towards nature in a complete 

objective coherent. Finally, nature was an inspiration for the 

poet as it is the beautiful visible side of venality. He turned his 

visions in to beautiful paintings rich in diction and imagery. 

 
 


