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تُ ُّ
عد البنية التصويرية من البىن املميزة للنص األديب ،إذ هي احملور الذي جيذب إىل فضائها وجدان املرسل إليه ،وكلما كانت البنية التصويرية حتاكي املعاين
كانت أكرب شأواً وأبعد غوراً يف الروح ،ومتيل البنية التصويرية يف ديوان احلسني بن الضحاك إىل النسيج التصويري الطبيعي اخلايل من كل كلفة.
وقد عاجلنا يف حبثنا هذا " اخلصائص األسلوبية يف ديوان احلسني بن الضحاك :البنية التصويرية أمنوذجاً" ،مصادر البنية التصويرية يف ديوان احلسني بن
درست دور
الضحاك وهي على قسمني :مصادر جتريبية ،وأخرى ثقافية ،مث عاجلت أبرز الصور البالغية يف ديوانه وهي :التشبيه ،واالستعارة ،والكناية ،مث
ُ
البنية التصويرية يف ديوانه ،وهذه األقسام الثالثة بينت مميزات و خصائص أسلوبية للبنية التصويرية يف شعره.
وضعت جمموعةً من النتائج اليت توصلت إليها.
ويف خامتة البحث
ُ
الكلمات املفتاحية :البني ة التصويرية ،النص األديب ، ،املعاين ،اخلصائص األسلوبية  ،التشبيه  ،االستعارة  ،الكناية.
كلمات مفتاحية :القصص ،املقارن ،النقد ،األدب
تعد البنية التصويرية من البىن املميزة للنص االديب  ،إذ هي احملور الذي جيذب إىل فضائها وجدان املرسل إليه  ،وكلما كانت البنية التصويرية حتاكي
املعاين كانت أكرب شأواً وأبعد غوراً يف الروح  .واملالحظ على البنية التصويرية يف شعر احلسني بن الضحاك  ،أهنا متيل إىل النسيج التصويري الطبيعي
اخلايل من كل كلفة .
فمن أين يستقي احلسني بن الضحاك صوره ؟
ما أبرز الصور البالغية يف ديوانه؟
وما الالفت ألنظارنا يف تلك الصور ؟
وما دور البنية التصويرية يف ديوانه ؟
وميكنين تقسيم هذا البحث إىل ثالثة أقسام :
القسم االول  :سأتناول فيه مصادر البنية التصويرية يف ديوان احلسني بن الضحاك .
ويف القسم الثاين  :سأتناول أبرز الصور البالغية يف ديوانه .
ويف القسم الثالث  :سأحبث دور البنية التصويرية يف ديوانه .
األول سأحبث مصادر البنية التصويرية ،وهي قسمان مصادر جتريبية ،واخرى ثقافية  ،ويف القسم الثاين سأعاجل أبرز الصور البالغية يف ديوانه
ففي القسم ّ
،وهي :
 -1التشبيه
 -2االستعارة
 -3الكناية
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ويف القسم الثالث سأحبث دور البنية التصويرية يف ديوانه .
فمن خالل تلك األقسام الثالثة ستربز مميزات وخصائص أسلوبية للبنية التصويرية يف شعره .

أوالً  :مصادر البنية التصويرية في شعر الحسين بن الضحاك

ميكنين تصنيف مصادر البنية التصويرية إىل صنفني  :املصادر التجريبية  ،واملصادر الثقافية .
(أ) المصادر التجريبية :

وهي املصادر اليت البد من أن الشاعر جرهبا مبقتضى مالزمته ومعاصرته اإلنسان ووجوده يف حميطه وبيئته  ,وتشرتك الصور املنتزعة من مصادر البنية
التصويرية التجريبية يف شيء آخر هو حلوهلا يف ذهن الشاعر بفضل الطبيعةال بفضل الثقافة  .ومفهوم الطبيعة يتسع ويضيق حسب التبويب الذي يدرج
يف الدارس الكائنات واهلدف الذي يرمي إليه وامليدان الذي يعمل يف نطاقه  ,فالطبيعة طبيعتان طبيعة جامدة وطبيعة متحركة .
 .1الطبيعة الجامدة :
احتلت الطبيعة اجلامدة مركز الصدارة يف البنية التصويرية يف شعر احلسني بن الضحاك فجعلها معياره الذي يلجأ إليه يف عمليات التشبيه  ,واملقارنة
والتمثيل  ,ويستلهم منها الصور اجلميلة ويودعها الغلمان والنساء واملمدوحني  ---ولكن ما العناصر الطبيعية اجلامدة املعتمدة ؟ وماهي هيئاهتا العامة
؟ وميكن تصنيف الطبيعة اجلامدة إىل صنفني  :الصنف االول  :النور ومايتصل به من عناصر مشرقة  .والصنف الثاين :البنبات والسوائل  ،والتضاريس ،
وإطار الطبيعة العام .

النور
غلب على صور احلسني بن الضحاك يف الطبيعة اجلامدة النور ،ومايتصل به من عناصر مشرقة  ،وقد خرجت الصورة عنده يف ديوانه على صور وأشكال

خمتلفة  ,منها ما ابتىن على مصادر النور  ,ومنها ما ابتىن على مظاهره  ,ومنها ما قام على العنصر الثاين املالزم للنور وهو احلرارة  ,والنار وهذا اليقع
موقع الغرابة  ,فاحلسني بن الضحاك رجل عاشق حيتاج إىل أن يكسو معشوقه بالنور ومستلزماته تشبيهاً  ,وأن يشعر باحلرارة والنار اليت حتر قلب العاشق
شوقاً إىل من حيب ويعشق  .ومن مصادر النور اليت استخدمها احلسني بن الضحاك يف ديوانه  ،صورة الشمس  ,والبدر  ,والقمر  ,والكوكب  ,والثريا
– فمثالً قوله  ( :على البحر الطويل  :البيت . ) 191
بسهم اهلوى عمداً وموتك يف العمد
رمتك غدادة السبت مشس من اخللد
وقد ّنوع احلسني بن الضحاك يف التعبري عن النور بأساليب متنوعة ردد فيها كثرياً األلفاظ اليت تدل عليه مثل الضياء  ,والصبح  ,والصباح  ,والنار ,
والبياض  ,...واحلرارة  ,ومايدل عليها من كلمات مثل  :نريان  ,واحلريق  ،واللهب ،وقد اختذ احلسني بن الضحاك من هذه املصادر صوراً ملوضوعاته .
وقد جاء النور سالباً أي الظالم ( الليل) وهو أعظم شأناً وأكثر أمهية ،لذلك سندرس صورة الليل يف شعره  ،بعد دراسة أنواع الصور البالغية يف ديوانه
.
أ ما الصنف الثاين من عناصر الطبية اجلامدة اليت اعتدمها احلسني بن الضحاك يف التصوير فتضم ما اتصل بالنبات  ،والسوائل  ،والتضاؤيس  ،وإطار
الطبيعة العام .وقد كانت صوره من مدلول النبات تضم مايدل عليه مثل  :الوردة ،االغصان  ،الروض ’ الربيع  ,إال أن صورة الوردة والرياض تتميز عن
بقية الصور هذه بكثرة اعتماده عليها نوعاً ما  .ومن ذلك قوله  ( :على حبر الطويل  :البيت . )131
من الورد ميشي يف قراطق كالورد
وكالوردة احلمراء حيا بأمحر
ومن ألفاظ السوائل أورد املاء  ,واخلمرة  ,والطل  ,والقاطول  ,والفرات والطرف  ,والعني  ,واليد ,والدمع  ,وقد أكثر من اخلمرة ح ى أسكرته ومن الدموع
ح ى أغرقته شوقاً إىل من حيب .
وكقوله ( علي حبال الكامل  :البيت ) 625
والبعض اضحى بالدموع غريقاً
بعضي بنار اهلجر مات حريقاً
أما عن الطبيعة العامة وتضاريسها فقد ورد الكلمات التالية  :السحاب  ,والرياح  ,واملطر  ,والومسي  ,والليل  ,والنهار  ,والكوكب  ,والسماء  ,والرياض
 ,واجلبل ..,
ومنها قوله  :على حبر الوافر  :البيت )999
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هلدته وريع الصاحلونا
هو اجلبل الذي هوت املعايل
هذه العنا صر اعتمدها احلسني بن الضحاك يف إخراج صوره وميكن اعتبارها مميزة الختياراته هلا يف البنية التصويرية يف ديوانه .
 .2الطبيعة المتحركة :
املصدر الثاين االساسي الذي استقى من احلسني بن الضحاك صوره هو عامل احليوان  ,وقد ذكر لنا منه احلسني بن الضحاك أصنااً مثل احليوانات األليفة
كالظيب والطيور  ,واحليوانات املفرتسة يف ديوانه .
ومن احليوانات املفرتسة ذكر لنا أمساء لألسد وهو الضيغم  ،والليث  ،واهلزبر
ويف قوله  ( :على حبر الكامل  :البيت ) 616
درب حبطم موائل االعنا
إين احذركم بوادر ضيغم
ومن احليوانات االليفة ذكر لنا الغزال  ,والظيب  ,واخليول  ,والكودن  ,والشادن  ,...وكثرت هذه اللفظة االخرية يف ديوانه لطاملا شبه هبا الغلمان .
مثل قوله  ( :على حبر املتقارب  :البيت ) 655
إىل كم تقول وال تفعل
أال ايها الشادن االكحل
وقوله  ( :على حبر الوافر  :البيت ) 588
أما احلشرات والزواحف فلم جند أي صورة هلا يف الديوان  ,وهكذا نرى أن صورة الشادن بكوهنا مقصورة على الغالم فقد متزت باالغلبية عن احلسني بن
الضحاك يف ديوانه  .وقلت صور احليوانات االخرى  ,ولقد كرر لفظ الشادن والظيب والغزال ومجيعها بصورة الغالم اجلميل .
ونالحظ اجتاه احلسني بن الضحاك كان أكرب للطبيعة اجلامدة منه إىل الطبيعة املتحركة  ,وأن مصادره فيها اكثر ما استقى منها مايدل على االشرا
واجلمال ( الور ) وهو مجال حسي أسنده يف اغلب املواطن إىل الغالم .
ويف اجتاهه للطبيعة املتحركة استقى صوره اليت دلت على عامل احليوان الذي متثل اكثر ما متثل يف صورة الشادن الذي يوحي بشدة مجال الغالم .
 .3االنسان :
اعتمد احلسني بن الضحاك على متعلقات االنسان يف صنفني أخضعهما لصوره ومها  :صنف صفات االنسان  ,وصف آالت اإلنسان وأدواته .
لذا نرى انه ذكر أطوار االنسان وادواره يف حياته ومروره باحوال معينة مثل مرحلة الشباب  ,واملشيب  ,وقد صور ذلك بقوله  ( :على حبر املتقارب :
البيت )259
فأعقبين خوراً من أشر
هو الشيب حل بعقب الشباب
وكقوله  ( :على حبر الطويل  :البيت )193
معقربة الصدغني كاذبة الوعد
حمناة االطراف رود شباهبا
وكقوله  ( :على حبر الطويل  :البيت ) 356
وأعول أيام الشباب فاكثرا
تذكر من عاداته ما تذكرا
-

ومن آالته وأدواته المستخدمة :

الكأس  ,والسهم  ,واخللخال  ,واملعجر  ,والشنف  ,والقراقري  ,والنواقيس  ,والذهب  ,والفضة  ,والسيوف  ,واحلصون  ,والقميص  ,واملئزر  ,واملال ,
واملزمار .
كقوله  ( :على حبر السريع  :البيت ) 336
وغرد الراهب يف العمر
آذنك الناقوس بالفجر
 .2املصادر الثقافية :
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وهي الصور اليت اختارها احلسني بن الضحاك من القرآن الكرمي  ,واخلال  ,والتاريخ  ,ومن خالل نظره يف املعراف اإلنسانية والثقافات األجنبية الوافدة
على البيئة العباسية من خالل عمليات الرتمجة فلقد ذكرت لك يف بداية البحث هذا  ،ان احلسني بن الضحان قد نشأ مع أيب نؤاس يف مكان واحد،
وتادبا بالصربة  ,وكانا حيضران جمالس االدباء متصاحبني كما ذكر لنا أبو الفرج يف اغانيه وغريه  .ومل نكن نعلم شيئاً عن طبيعة الثقافة اليت كان الرجالن
يتلقياهنا بيد إن نا كنا على علم بأن العصر العباسي عصر االنفتاح على خمتلف الثاقفات فقد اثرت الرتمجة يف االدباء والشعراء ورجال الفكر بألوان من
االفكار واملعلومات اجلديدة واليت مل يكونوا قد تعلموها وعهدوها يف بيئتهم  ,فكانت ثقافتهم صورة مصغرة لقافة عصرهم – إن صح التعبري – ومن هذه
الثقافات الثقافة اليوناينة واهلندية والفارسية وغريمها ’ ولعل أهم هذه الثقافات اليونانية املتميزة بعلم املمنطق  ,فقد بدا تأثريها واضحاً يف الفن العباسي إذ
اضفت على عقول الفنانني من الشعراء واالدباء عمقاً ودقة وحتليالً وطرافة يف التقسيمات اليت جاءوا هبا يف دواوينهم  .وشاعرنا احلسني بن الضحاك
واحد من شعراء العصر العباسي وهو ابن هذه البيئة العباسية  ,فكان طبيعياً أن يتأثر هبذه الثقافة اجلديدة
فنراه مثالً عندما رأى خادماً يف بيت أيب كامل املهندس  ,واعجبه قال فيه  ( :على حبر املقتضب ) 535 :

عون يف تعديه
يوسف اجلمال وفر
فقد مجع يف تشبيهه هذا بني صفتني لعدوين معروفني يف ال قرآن الكرمي  ,ووضعهما يف ذلك اخلادم  .فأخذ من يوسف صفة اجلمال ومن فرعون صفة
التعدي على رب العاملني  ,ليجعلهما من صفات حمبوبة ومعشوقة اجلامع للنقيضني اجلمال والتعدي  ,واملعروف يف علم املنطق أن النقيضني اجلمال
والتعدي  ,واملعروف يف علم املنطق أن النقيضني  ( :ال جيتمعان وال يرتفعان ببديهة العقل ) وكأن احلسني بن الضحاك يريد إثارة الدهشة .
واحلسني بن الضحاك حيسن استخدام امساء الذين حيبهم للتقرب منهم والتظرف معهم فيولد املعاين املناسبة ألمسائهم يف خمتلف االغراض الشعرية  ,فمثالً
اسم ( يسر ) ذلك الغالم الذي عشقه  ,يريده أن يكون سهالً معه أال يتمنع عليه  ,فرتاه خياطبه بقوله  ( :اهلرج  :البيتني )256 , 258
ولو ِشئت تسريت كما مسيت يا يسر
وكن كامسك ال متنعك النخوة والكرب
فالعالقة بني معىن اسم ير وبني مايريده احلسني بن الضحاك منه قريبة وتوليد ( تيسرت ) من ( يسر ) ال خيلو من طر ٍ
افة وذكاء .
وقد يأخذ اسم اخلليفة الواثق فيمنحه معىن الثقة ليمدحه بقوله :
وثقت مبن مساك بالغيب واثقاً وثبت بالتأييد أركان ملككا
ويأخذ اسم اخلليفة املعتصم فيولد منه معىن االعتصام أو اعتصامه به وجلوئه إليه فيقول  ( :الكامل  :البيت ) 113
أصبحت معتصماً مبعتصم أثىن اإلله عليه يف كتبه
ويرى احلسني بن الضحاك مال للمال من أثر يف نفوس الناس فيجعله مقياساً لكشف اخالقهم ومعرفة حقيقة الصفة اليت يتحلون هبا من جود او خبل ,
دون اعتبار لشهرة اجدادهم يف الكرم وحسبهم الشريف العظيم .
إذا شئت أن تلقى خليالً معبساً وجداه يف املاضني كعب وحامت
تكشف أخال الرجال الدراهم
فحاوله عما يف يديه فإمنا
ثانياً  :أنواع الصور البالغية يف شعر احلسني بن الضحاك

إن ( الكالم على ضربني  :ضرب أنت تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده وذلك إذا قصدت أن خترب عن زيد مثالُ باخلروج على احلقيقة فقلت :
خرج زيد  , ..وضرب آخر أنت ال تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده  ،ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه يف اللغة مث جتد
لذلك املعىن داللة ثانية تصل هبا إىل الغرض  .ومدار هذا االمر على الكناية واالستعارة والتمثيل  ...فإذا قلت ( كثري الرماد ) فإنك ال تفيد غرضك
الذي تعين من جمرد اللفظ ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره مث يعقل السامع من ذلك املعىن على سبيل اإلستدالل معىن ثانياً هو غرضك
كمعرفتك من كثري رماد القدر أنه مضايف .
مما تقدم نستنتج أن الكالم على مستويني إما حقيقة أو جمازاً  ,وإن اجملاز هو االستعارة أو الكناية أو التمثيل .
وقد رتبت دراسيت ألنواع الصور البالغية يف ديوان احلسني بن الضحاك  ,على النحو التايل  :التشبيه  ,االستعارة ،الكناية  .وكان جمموع الصور املوجودة
يف الديوان وهي ( )221صورة بالغية  .واكثر احلسني بن الضحاك منها  ،اما بقية أنواع اجملاز من مرسل وعقلي ومركب وغريها  ,فبعد اإلحصاء وجدهتا
قليلة جداً  ،وتكلد تكون معدومة  ،فهي ال تشكل ظاهرة أسلوبية ميكن دراستها حتت أنواع الصور البالغية يف ديوانه .
أ -التشبيه
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وهو من أبرز البىن التصويرية أطراداً يف كالم االس عامة  ،الشعراء خاصة  ،لذا جند احلسني بن الضحاك جلأ إليه ألنه أحسن إطار جيد فيه الصور يف
أوضح مظهر وابني داللة .
ويعد احلسني بن الضحاك من الشعراء املتقنني للتصوير  ،وخباصة يف جمال التشبيه الذي ياقنه إتقاناً  ،وخرجه غاية يف االبداع والرباعية  ,خالياً من التكلف
 ,فانظر إىل هذين البيتني ومها ( على حبر البسيط ) 26 , 28 :
فالشيء منها إذا استثنيت كالالء
مل يبق من شخصهما إال تومهه
كما متازج أنوار بأضواء
متتازج الروح يف اخفى مداخله
يقول إهنا صفت ورقت ويعين اخلمرة ح ى أهنا مل تعد ترى فغدت كالوهم موجودة وغري موجودة يف آن معاً  ,وهي تتسرب إىل الروح وحتل فيه  ,كما
يتمازج النور بالنور  ,أي أهنا روح متتزج بروح .
أما ورود التشبيه يف ديوان احلسني بن الضحاك  ,فقد بلغ تكرار وروده (  , )55وبنسبة ( . )%31ولكن عناصر التشبيه مل ترد برتتيب موحد فيها مجيعاً
بل خضعت جملموعة من التنويع  ,فالبتايل جند أن أداة التشبه قد تنوعت من صورة إىل أخرى فكانت الكاف  ,ومثل  ,وكما  ,وكأن .
وأكثر ما وجدت من استعماالت االدوات لدى احلسني بن الضحاك هي الكاف  ,وكأن فقد وردت الكاف (  )29مرة  ,وكأن (  )25مرة فقال (
على حبر الطويل  :البيت )199
وكالورد يسعى يف قراطق كالورد
وكالدرة البيضاء حيا بعنرب
إذا ما بدا نسرينه يف شقائق
وأبيض يف محر الثياب كأنه
وقد استعمل احلسني بن الضحاك ( مثل ) بنسبة قليلة جداُ  ,فقد وردت (  ) 3مرات فقال ( على حبر الكامل  :البيت ) 858
لكشفت عن مثل املفوف
فكشف عن خديك يل
ويأيت مثلها يف القة األداة ( كما )  ,فقد ورد ذكرها (  )3مرات  .فقال ( على حبر الطويل  :البيت ) 232
كما مل يطق موسى اصطباراً على اخلضر
وكلفين صرباً عليه فلم أطق

وقال يف موطن آخر ( على حبر البسيط  :البيت )26
متازج الروح يف أخفى مداخله كما متازج أنوار بأضواء
فقد شبه ممازجة اخلمرة لروح شارهبا مبمازجة االنوار باالضواء وقد جيمع الكاف وكأن يف بيت واحد كما يف قوله ( على حبر البسيط  :البيت )315
يهتز كالغصن يف سلب مسودة كأن دراستها جسم من القار
وقد أكثر من التشبيه املفصل التام والبليغ  ,وقلت بقي ة التبيهات من مثل الثمثيلي واملعكوس واجململ وانعدم وجود التشبيه املؤكد يف الديوان كله .
فمثالً قوله على التشبيه الفصل التام ( حبر الطويل  :البيت ) 581
ظباء بأعلي الرقمتني قيام
كأن أباريق املدام لديهم
فقد شبه أباريق املدام بالظباء  ,ووجه الشبه اعلو واالرتفاع واالستقامة والطول .
والتشبيه البليغ مثالً قوله ( على حبر السريع  :البيت ) 156

كذلك التفاح راح مجد
الراح تفاح جرى ذائباً
فهو يشبه اخلمرة بالتفاح املذاب وهذه الصورة االوىل  ,مث يشبه التفاح باخلمرة املتجمدة وهي الصورة الثانية  ,والشرب على كال احلالتني او الصورتني فيه
متعة ولذة  ,وهذا التالعب يف الصورة وعكسه يكسب املعىن رونقاً مجيالً ويضفي عليه طرافة فنية مع ماجتمع الصورتني من معىن عميق ودقيق .
ومثل التشبيه التمثيلي قوله ( على حبر جمزوء اخلفيف ) 115 :
كأمنا الرش على خده طل على تفاحة غضه
استطاع احلسني بن الضحاك يف صوره على التشبيه املعكوس او ما يسميه أهل البالغة بالطرد والعكس الذي جيعل املشبه به مشبهاً واملشبه مشبهاً به ,
كقوله  ( :عى حبر اخلفيف  :البيت ) 635 , 639
وصف البدر حسن وجهك ح ى حلت اين ملا أراه أراكا
وإذا ما تنفس النرجس الغض تومهته نسيم شذاكا
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هذا التشبيه وإن كانت فيه مبالغة من حيث املعىن  ,وخروج على مألوف العادة بتشبيه الفروع باألصول  ,إال أهنا ال خترج عما قيل يف املبالغة والغلو .
ح ى أن بعض النقاد واألدباء القدماء يستحسن هذا النوع من التشبيه يف غرض الغزل  ,أو ليس من العادة والعرف ان يشبه احلسني بن الضحاك الوجه
احلسن بالبدر  ،فلما عكس احلسني بن الضحاك القضية جاء البيت حسنا الئقاً .
ومثل التشبيه اجململ قوله ( على حبر البسيط  :البيت ) 8
بطرينا باذ ماء ليس كاملاء
ففي غد لك من زهراء صافية
ولقد أجاد احلسني بن الضحاك يف بعض التشابيه  ,وقصر يف بعضها وذلك ألنه – وكما ذكرنا – يستدعي لإللقاء االرجتايل يف أي مناسبة أو غرض يف
نفوس اخللفاء أولياء نعمته  :واالرجتال ال يرتك الشاعر فرصة التعمق يف الصور اليت يأيت هبا يف شهره .
ويبدع احلسني بن الضحاك يف تشبيهاته  ,فرتسم خميلته صوراً فنية رائعة وغريبة  ,بيد أن غرابتها ال تصل بنا إىل درجة الغموض واإلهبام  ,وكقوله يف هذه
املقطعة وهي ( على حبر جمزوء الرمل  :االبيات )89-88
أيها الساقي لنطرب
أدر الكأس علينا
وضياء الشمس يقرب
ما ترى الليل توىل
حني تبدو مث تغرب
والثريا شبه كأس
وكان الغرب يشرب
وكأن الشر يسقي
فنالحظ يف هذا املقطعة براعة احلسني بن الضحاك املتمثلة يف مزجه بني الصورة الطبيعية للشرو والثريا وبني الصورة اخليالية اليت يرمسها للشراب والكأس
ليخرج لنا صورة يف غاية الرباعة واجلمال  .فهو يرى ضوء الشمس حيث يلوح يف الفضاء قبل شروقها وفيها ذلك اللون الذهيب املشوب حبمرة خفيف .
فيستدعي ذلك يف ذهنه لون اخلمرة اليت يشرهبا واليت كثرياً ماشبهوها بالنور والضياء  ,ويرى الثريا يف السماء وقد مالت حنو الغرب فيشبهها بكأس اخلمرة
 ,وتكتمل يف ذهنه عناصر الصورة كلها إذ يرى الشر يثب من محرة ضيائه يف كأس الثريا ليشرب فيها الغرب الذي تتجه إليه مبسريهتا  .وعلى الرغم
بساطة األلفاظ املستخدمة يف الصورتني الطبيعية واخليالية إال أن املعىن عميق – كما رأينا – وال يصل إىل الغموض مع ما فيه من وضوح وقرب من الذهن
 ,فأسلوبه كما ذكرنا من صنف االسلوب السهل املمتنع .
ب -االستعارة
وقد بلغ تكرارها يف ديون احلسني بن الضحاك ( )116مة  ,وبنسبة (  )%62من جمموع الصور  ,وجاءت يف معظم االغراض الشعرية املوجودة يف
الديوان  .وقد وردت االستعارة املكنية والتصرحيية يف ديوان احلسني بن الضحاك .
( )1االستعارة املكنية
وقد وردت يف الديوان (  ) 111مرة  ,وجاءت يف معظم االغراض الشعرية املوجودة يف ديوان احلسني بن الضحاك  .كما يف قوله يف اخلمرة ( على حبر
جمزوء الرمل  :البيت )552
قد حلبت الدهر طورين خليا وشجياً
ففي قوله ( قد حلبت الدهر ) استعاره مكنية حيث صور الدهر بالناقة وقد حلبها احلسني بن الضحاك مرتني يف حالة الضيق والسعة .
وجند يف رثائه أليب نؤاس مثاالً آخر لالستعارة املكنية على ( حبر املنسرح  :البيت )962
فخاب سهمي وأفلح الزمن
كابرنيك الزمان ياحسن
ففي قوله ( فخاب سهمي ) استعادة مكنية حيث صور الزمان باجلندي املقاتل  ,وأنه يراميه  ,وخاب سهم احلسني بن الضحاك  ,وأفلح سهم الزمان .
()2االستعارة التصرحيية
وقد بلغ ورودها يف الديوان (  ) 16مره  ,وجاءت يف األغراض التالية  :الغزل واخلمرة واملدح .
نالحظ يف غرض الغزل مثال االستعارة التصرحيية يف قوله (( على حبر اجملتث  :البيت )) 95
نصبت نقطة خال فصدت طائر قليب
لضحاك
ففي قوله ( فصدت طائر قليب ) استعارة تصرحيية  ,إذ صور الغالم بالصياد وقد نصب نقطة اخلال يف خده  ,فصار فصاد طائر قلب احلسني بن ا ّ
وجنده يف موطن آخر يف غرض الغزل (( على حبر املتقارب  :البيت ))698
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فشبكت كفي علي كفه واصغيت التم درا بفم ففي قوله ( دراً) استعارة تصرحيية  ,إذ شبه األسنان بالدر وحذف املشبه وهو ( اللمعان ) وصرح باملشبه
به وهو (الدر ) ففي هذه االستعارة إحياء باجلمال والقيمة الثمينة للخمرة  ,وكذلك شبه سطح اخلمرة بالعرش وحذف املشبه وهو ( السطح)  ,وصرح
الضحاك
باملش به به وهو (العرش ) ويف هذه االستعارة الثانية إحياء بالعظمة  ,ففي هاتني االستعارتني التصرحييتني تتحدد مكانة اخلمرة من نفس احلسني بن ّ
وعظمتها .
إمام تضمن أثوابه على سرجه قمراً من بشر
ففي قوله ( قمراً من بشر ) استعارة تصرحيية حيث صور اخلليفة بالقمر  ,وحذف املشبه وهو اخلليفة  ,وأبقى املشبه به وهو القمر  ,...وكما ذكر
عبدالقاهر اجلرحاين يف حديثه عن االستعارة بقوله (( تعطيك الكثري من املعاين باليسري من اللفظ ))
(جـ) الكناية
الضحاك ( )39مرة  ,وبنسبة ( , )%15وتنقسم من حيث املكىن به إىل ثالثة أقسام .
بلغ عدد تواتر الكناية يف ديوان احلسني بن ّ
القسم االول  :كناية يطلب هبا صفة من الصفات  ,ومثاهلا قوله على حبث (( جمزوء الوافر  :البيت ))961
هلا يف وجهها عكن وثلثا وجهها ذقن
أراد احلسني بن الضحاك – وهو يهجو تلك املغنية – أن يصفها بالقبح  ,فكىن عن ذلك بالعكن وهو ما انطوى وتثىن من حلم البطن ووضع ذلك يف
وجهها و ووضع معه الذقن كناية عن كثرة الشعر يف وجهها  ,ففي هذا البيت كنايتان األوىل ( العكن ) والثانية ( الذقن ) فرسم بذلك صورة كاريكاتورية
تبني لك قبح املغنية املهجوة  ,وال تكتمل صورة القبح اليت رمسها احلسني بن الضحاك هلا إال مع بيته الثاين إذ يبني بشاعة ذلك الوجه ( وجه املغنية ) من
خالل االسنان املشتبهة بريش البط وبني أصوهلا العفن
واسنان كريش البط بني أصوهلا عفن
والقسم الثاين  :كناية يطلب هلا موصوف  ,ومثاهلا قوله  (( :على البحري اخلفيف  :البيت ))98
قم إىل سيد الربية عين قومه تستجر حسن خطاب
الضحاك ميدح عمرو بن مسعدة قائالً له قم إىل ( سيد الربية ) وهي كناية يطلب هبا موصوف  ,وهو املأمون  ,وفعل األمر هنا الغرض
هنا احلسني بن ّ
الضحاك يلتمس من صديقة الوزير عمرو بن مسعدة أن يقوم إىل ( سيد الربية ) املأمون  ,فيصلح ما بينه وبني املأمون ,
منه االلتماس  ,فاحلسني بن ّ
ويبدو أن هذه الكناية حركت وجدان عمرو بن مسعدة فـ ( سيد الربية ) ليست مقتصرة على أن املأمون سيد العرب فقط بل هو سيد العرب والعجم
على حد سواء  ,أي سيد اجلميع .
والقسم الثالث  :كناية يطلب هبا نسبة  ,ومثال ذلك قوله (( على حبر الطويل  :البيت ))328
شكوت اهلوى يوماً إليه فقال يل مسيلمة الكذاب جاء من القرب
الضحاك عندما شكا للغالم حبه وهيامه به  ,قال الغالم له  :مسيلمة الكذاب جاء من
( مسيلمة الكذاب ) كناية عن شدة الكذب  ,فاحلسني بن ّ
الضحاك يف حبه وعشقه له كمسيلمة الكذاب حينما أدعى النبوة زوراً وكذباً
القرب  ,ويعين بذلك أن احلسني بن ّ
الضحاك يف البيت الواحد جمموعة كبرية من الكنايات وذلك ألظهار الصورة يف ثوهبا األكمل  ,ومعناها األعمق وتقسيماهتا األلطف
وقد يتخذ احلسني بن ّ

 ,ومن ذلك قوله يف جارية ألم جعفر (( على حبر الطويل  :البيت )) 192
مؤزرة السربال مهضومة احلشى غالمية التقطيع شاطرة القد
ففي هذا البيت تزدحم الكنايات ( مؤزرة السربال ) كناية عن أن ثياهبا ثياب غلمان  ,و ( مهضومة احلشى ) كناية عن أن خصرها حنيف أو أهنا حنيفة
اخلصر  ,و ( غالمية التقطيع ) كناية عن أن شعرها قصري كالغلمان  ,و ( شاطرة القد ) كناية عن رشاقتها ومجال عودها .
الضحاك  ,ونالحظ قلة هذه الصور البالغية ( )221صورة يف ديوان يضم ( )561بيتاً شعرياً
تلك كانت أبرز أنواع الصور البالغية يف شعر احلسني بن ّ
.
الضحاك مل يكن مولعاّ بالصور البالغية  .فأسلوبه أقرب إىل جماراة الطبع  ,ودون أي تكلف  ,ولكنه حيسن استخدام أمساء من
ويبدو أن احلسني بن ّ
حيب للتقرب منهم والتظرف معهم  .,فما هو خياطب بقوله (( على حبر اهلزج  :البيت ))258
ولو شئت تيسرت كما يسر
وقوله يف غالم آخر امسه (( رز ))(( على حبر السريع  :البيت ))622
يا ليت رزقا كان من رزقي يا ليته حظي من اخللق
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وقوله  :أيضاّ – يف امرأة امسها فنت (( على حبر جمزوء اخلفيف  :البيت ))916
ال تلمين على فنت إهنا كامسها فنت
وال يرتدد أبداً يف استخدام احملسنات والبديعية إذا كانت هذه احملسنات تساعده يف التعبري عن مشاعره وأفكاره دون أن يبدو على شعره أي نوع من أنواع
التكلف أو الرغبة يف الصنعة جملرد الصنعة فمثال قوله (( على حبر السريع  :األبيات )) 995 - 993
حبرمة السكر وما كانا عزمت أن تقتل إنسانا
أخاف أن هتجرين صاحياً بعد سروري بك سكرانا
إن بقليب روعة كلما أضمر يل قلبك هجرانا
يا ليت ظين أبداًكاذب فإنه يصد احياناً
ونالحظ يف هذه املقطعة مدى براعته يف استخدام الطبا واملقابلة يف قوله  ( :صاحياُ ،سكرانا) و ( كاذب ،يصد ) والطبا واملقابلة كما هو معروف

الضحاك إذ يعمد إىل هذه األلوان
هلما داللتهما يف إيضاح املعاين عرب التضاد  :ألن معاين املفردات والعبارات تتكشف عن طريق اضدادها  ,واحلسني بن ّ
من احملسنات  ,فإنه ال يكثر منها  ,وال يتكلف أو يتصنع يف إيرادها  ,بل يدعها وكأهنا تأتيه عفو اخلاطر .
الضحاك غري مولع بالصور البيانية والبديعية  ,وقد الحظنا قلتها يف ديوانه  ,فما الالفت ألنظارنا يف البنية التصويرية عند احلسني بن
وإذا كان احلسني بن ّ
الضحاك .
ّ
لقد لفتت أنظارنا أمور ثالثة وهي :
 .1صور استقاها من القرآن الكرمي  ,ووظفها يف غرض الغزل بالغلمان .
 .2وصور كاريكاتورية جاءت يف غرض اهلجاء.
الضحاك
ثالثاً  :دور البنية التصويرية يف شعر احلسني بن ّ

إن (( مواضيع الكالم مهما كانت يستقطبها عاملان  :عامل احملسوسات وعامل اجملردات  ,ولعل املنتظر من أيه عملية من عمليات التصوير أن تكون الصور
اجملردات  ,ولعل املنتظر من أية عملية من عمليات التصوير أن تكون الصور منها حمسوسة  ,اعتماداً على ابسط مبادا التبليغ املتمثل يف تقريب املعىن
من املأخذ وإيصال حقيقته إىل االدراك عن طريق احملسوس اجملرب واملشاهد املعاش ))
الضحاك ؟ أن مها العاملان
إذا هناك عاملان  :عامل احملسوسات وعامل اجملردات  ,يستقطبان مواضيع الكالم  ,فأي العاملني وجدناه يف ديوان احلسني بن ّ
الضحاك ,فكان أكثر حضوراً وفاعلية يف ديوانه وقد ركز
موجودان يف ديوانه ؟ لقد لعب العامل احملسوس دوراً بارزاً يف البنية التصويرية يف شعر احلسني بن ّ
ضحاك على الصورة البصرية  ,وذلك لكوهنا الطريقة املثلى يف التشخيص  ,فجاءت جل صوره تشخيصية جتسيدية يف كافة األغراض الشعرية
احلسني بن ال ّ
الضحاك قوله (( على حبر جمزوء الرمل  :البيت ))89
املوجودة يف ديوانه  ,ومن أمثلة التشخيص عند احلسني بن ّ
وكان الشر يسقي وكان الغرب يشرب
فقد جسم وشخص ( الشر ) وهو إحدى اجلهات األربع  ,وجعله يف صورة إنسان يسقى اخلمرة  ,مل يكتف بذلك  ,بل جسم وشخص ( الغرب )
أيضاً وجعله يف صورة إنسان يشرب اخلمرة  ,وكان الشر والغرب شخصان أحدمها يسقي واألخر يشرب .
ومن تشخيصاته اللطيفة الصورة التالية  ,إذ جيعل من ( اآلمال ) انساناً ال يعرج على أحد سوى احلسن بن سهل (( على حبر الوافر  :البيت ))691
أرى اآلمال غري معرجات على أحد سوى احلسن بن سهل
وهذا من بديع تشخيصاته  ,فقد أضفى على ( اآلمال ) وهو شيء معنوي من مظاهر احلركة والقدرة  ,فقد جعل منها كائناً حياً يعرج على احلسن بن
سهل دون أي أحد .
و تلك كانت البنية التصويرية يف ديوان احلسني بن الضحاك ,فقد قدمت لنا – يف جمملها – شاعراً مبتهجاً  ،فرحاً باحلياة ،و ال يريد ان يبارح حلظات
األنس والسعادة و اهلناء  ،و اللذائذ بكافة انواعها  ،وقد أعطته الدنيا عمراً مديداً ،وجناحاً يف بالط اخللفاء ،واعطته شاعرية ،عرف غالباً كيف حيسن
استخدامها ليضمن لنفسه حياة مرتفة وليأخذ منزلته بني شعراء العصر العباسي  ،و العرب عامة.
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الخاتمة
ميكنين أن أعرض النتائج اليت توصلت إليها وهي على النحو األيت:
(أ) لقد كان مصادر البنية التصويرية يف شعر احلسني بن الضحاك مأخوذة من مصادر كثرية  ,بيد أن أكثرها حضوراً يف ديوانه هي:
 )1املصادر التجريبية  :هي املصادر اليت ال بد وان احلسني بن الضحاك جرهبا مبقتضى مالزمته و معاصرته لإلنسان ووجوده يف حميطه
وبيئته  .فقد انتزع احلسني بن الضحاك صورها من الطبيعة اجلامدة و املتحركة واالنسان.
 )2املصادر الثقافية :وهي الصور اليت استمدها احلسني بن الضحاك من القرآن الكرمي  ,من خالل نظرته يف املعارف االنسانية و
الثقافات االجنبية الوافدة على البيئة العباسية و باخلصوص الثقافية اليونانية املتميزة بعلم املنطق وقد بينت ذلك يف هذا البحث.
(ب) أما أنواع الصور البالغية يف ديوان احلسني بن الضحاك  ,فقد جاءت االستعارة يف املرتبة االوىل إذ بلغ عدد تكرارها ( )116مرة وبنسبة
( , )%62تلى ذلك التشبيه وجاء عدد تكراره ()55وبنسبة ( , )%31مث الكمية من الصور البالغية تبدو قليلة إذا ما قيست بديوان
حيمل ( )561بيتاً من الشعر  ,فاحلسني مل يكن مولعاً بالصناعة البيانية و التالعب بأنواع الصور البالغية فأسلوبه اقرب اىل جماراة
الطبع  ,وقد استخدم بدالً من ذلك مشاهد و تصويرات أضعف على القصائد و املقطعات و النتف طابع احلركة و احلياة للمشاهد
الواقعية  ,ولقد لفت انتباهنا صورة الليل يف شعره  ,الصور الكاريكاتورية  ,و الصور اليت استقاها من القرآن الكرمي ووضعها يف غزله
بالغلمان.
(ج) وقد لعبت البنية التصويرية دوراً مهماً يف ديوان احلسني بن الضحاك  ,فاجتهت حنو عامل احملسوسات ,فربز التشخيص و التجسيد
يف قصائده و مقطعاته ونتفه  .وأعطتنا صورة واقعية جملريات االمور يف عصره مع اخللفاء و الغلمان و اجلواري  ....وغريهم.
(ج)ـ لعبت البنية التصويرية دوراً مهماً يف ديوان احلسني بن الضحاك إذ اجتهت حنو عامل احملسوسات  ,فربزت التشبيهات احلسية املتمثلة يف التشخيص
والتجسيد واألنسنة يف قصائده ومقطعاته ونتفه  ,وابتعد عن التشبيهات العقلية  ,املتمثلة يف التجريد والوهم إال يف النزر اليسري من نصوصه  ,وإن
استناده إىل التشبيهات احلسية يدل على شدة تعلقه باجلوانب املادة احملسوسة يف احلياة  ,فأصبح ديوانه صورة واقعية جملريات االمور يف عصره مع
اخللفاء والغلمان واجلواري ...وغريهم.
قائمة المصادر والمراجع
ـ ـ ـ القرآن الكرمي
1ـ ـ ابن منظور ،أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم (ت )925/911
لسان العرب ،ط  -. 3بريوت  :دار صادر  -.1998/1818 -.اجمللد احلادي عشر.
2ـ ابن الندمي  ،حممد بن أيب يعقوب اسحا الورا الندمي البغدادي (ت -.)996\351الفهرست  :حتق ناهد عباس عثمان -.ط -.1قطر :دار
القطري بن الفجاءة .1956/1816,
 3ـ األصفهاين  ،أبو الفرج (ت -.)955/365األغاين :شرحه عبدعلي منها-.ط( 2طبعة جديدة مصححة ومنقحة )-.بريوت :دار الكتب
العلمية.1992/1812,
8ـ امرؤ القيس ،حندح بن حجر الكندي -.ديوان امرا القيس– .ال.ط-.بريوت :دار بريوت للطباعه والنشر .1955/1815,
6ـ الطرابلسي (حممد اهلادي) -.خصائص االساليب يف الشوقيات  -.ال.ط -.تونس :املطبعه الرمسيه للجمهوريه التونسيه.1551/1811,
5ـ ـ عمر(أمحد خمتار) -.علم الدالله-.ط -.1الكويت :مكتبه دار العروبة للنشو والتوزيع.1986/1356,
9ـ ـ املظفر (حممد رضا) -.املنطق _.ط -.2بريوت :دار التعارف للمطبوعات 1956.5/1816 ،
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