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   قّ�اتفي شعر الرُّ  المستو� الّداللي

  ) نماذج مختارة (

    عبد هللا أحمد الوتوات. د

  مقّدمة

وأفضل الّصالة وأتم الّتسل�م على خیر الخل� أجمعین ، الحمد � رب العالمین

  :أما �عد ،وآله وأصحا�ه الطّیبین الّطاهر�ن سیدنا دمحم 

، على الّدارسین أهم�ة الدراسات األسلو�ّ�ة ضمن حقول دراسة األدبى خفَ فال تَ 

من خالل سبر  ، ُمثلى في الكشف عن جمالّ�ات األدب عر إذ أص�حت وسیلةً ومنه الشِّ 

   .وتحلیل نصوصه، أغواره

مـــن خاللهـــا نســـتط�ع أن ، الخاّصـــةلشـــعر�ة ومـــن المعلـــوم أّن لكـــّل شـــاعٍر لغتـــه ا

 لتطـــّرق إلـــى التعر�ـــف �الّشـــاعر؛ ذلـــك ألنّ ا أغفلـــت هـــذه الّدراســـةوقـــد ، فّنـــهتعـــّرف علـــى ن

ـــــعرالدراســـــة األســـــلو��ة تتجـــــه  ـــــى  اعرّشـــــللال  للشِّ ـــــدرس األســـــلو�ي عل وهـــــدفها تطبیـــــ� ال

  .النصوص األدب�ة لب�ان مواطن الجمال واإلبداع فیها

األسلو�ي اختالف توصیف الّداللة في التعبیر  إّن من البدیهي في التحلیل

عر�  فإذا �انت الّداللة هي العالقة بین الّدال ، عن توص�فها في الخطاب النفعي، الشِّ

وما ، الشعر�ین�ذلك في التعبیر والداللة  ل�سفإّن األمر ؛ والمدلول داخل البن�ة اللغو�ة

إذ إنها تغادر مساحة ، )خاصّ�ة اللُّطف(بـهو اتسامها ؛ �مّیز الداللة الِشعرّ�ة عن غیرها

أن یبرز ، وعلى المحّلل األسلو�ي عند تعامله مع المعاني الّشعرّ�ة، الوضوح والب�ان

   .جمالّ�ات تلك المعاني وأثرها في المتلقي

ولكــــي تكـــون عم�قـــة یجــــب أن ، ر الشـــعرّ�ةّن الـــدالالت الشـــعر�ة تــــرت�� �الصـــو إ

  .تّتصف �شيٍء من الغموض

                                                
  جامعة مصراتة  –�ل�ة التر��ة  –قسم اللغة العر��ة.  



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

187 
 

في ) الّرقّ�ات(هذا ال�حث القصیر حاولُت أن أوّضح أهم ما جاء في شعر وفي 

اسًما " )هـ 255ت (جاح� ُه الفعدّ ، الجانب الب�اني إذ إّن الب�ان له ارت�اٌ� وثی� �الّداللة

ي فِض دون الضمیر حتى �ُ  ِحجابوهتك ال، لكّل شيء �شف لك قناع المعنى جامًعا

ومن أ� جنٍس ، ذلك الب�ان محصوله �ائنًا ما �انو�هجم على ، لى حق�قته امع إالسّ 

إنما هو الفهم ، ألّن مدار األمر والغا�ة التي إلیها یجر� القائل والّسامع؛ �ان الدلیل

في ذلك  عن المعنى فذلك هو الب�ان األفهام وأوضحَت  لغَت ف�أ� شيء بَ ، واإلفهام

   )  1(" الموضع

) التشب�ه(حیث تناول الم�حث األّول : وقد قّسمُت هذا ال�حث إلى ثالثة م�احث

أما الم�حث ، وحاولُت أن أوّظف في هذا الم�حث أسالیب التشب�ه التي تمّیز بها الّشاعر

وجعلُت ، إلخ.. .الثاني فخصصته لالستعارة في المد�ح والرثاء والوقوف على الطلل

األغراض الثالثة وذلك ألني أعتقد أّن هذه ، الم�حث الثالث للكنا�ة بدالالتها المختلفة

   .هي األكثر في دیوان الشاعر

  : م�حث التشب�ه: أوًال 

  : التشب�ه لغًة واصطالًحا

ب�هُ " َ�ه والشَّ �ُه والشَّ وفـي ، ماثَلـهُ : وأشـ�ه الشـيُء الشـيءَ  .والجمُع أشـ�اه، الِمثلُ : الشِّ

، منهمـا صـاح�هأشـ�ه �ـلُّ واحـد : وتشـاَ�َه الشـیئان واشـتبها، من أشـ�ه أ�ـاه فمـا ظلـم: المثل

   )2("التمثیل: والتشب�ه، وتشّ�ه فالٌن ��ذا، المتماثالت: والمتشابهات

، ونجــد فــي معجــم مقــای�س اللغــة تعر�ًفــا مشــابًها لتعر�ــف ابــن منظــور فــي اللســان

الشـین وال�ـاء والهـاء أصـٌل واحـٌد یـدلُّ علـى تشـا�ه الشـيء وتشـاكله لوًنـا ": �قـول ابـن فـارس

)3(" ووصًفا
.  
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المــ�م والثــاء أصــٌل صــح�ح یــدلُّ علــى منــاظرة الشــيء ) "مثــل(مــادة  �مــا جــاء فــي

ور�مــا قــالوا مثیــل  .والمثــل والمثــال فــي معنــى الواحــد، أ� نظیــره، للشــيء  وهــذا مثــل هــذا

)4(َ�َشب�ه 
.   

أّن التشــــب�ه �فیــــد ، ومـــا �م�ــــن اســــتفادته مــــن هــــذه المعــــاني واالشــــتقاقات اللُّغو�ــــة

، مؤدً�ــا الغـــرض نفســـه، منهمــا قـــد ینـــوب منــاب اآلخـــروأّن �ـــًال ، التمثیــل و�ـــذلك الع�ــس

   .وهما �عن�ان التقارب بین الشیئین في صفة واحدة أو أكثر

ولهـــذا فـــإّن ، یتضـــح مـــن هـــذا العـــرض اللُّغـــو� أّن التشـــب�ه والتمثیـــل �معنـــى واحـــد

  .)5(التشب�ه في اللغة �عني التمثیل ُمطلًقا 

فیجــب علینــا أن ُنلقــي نظــرًة ولــو  وٕاذا مـا أردنــا أن نعــّرف التشــب�ه فــي االصـطالح

 739:ت( فقــد عّرفــه القزو�نــي، علــى مــا قالــه علمـاء ال�الغــة عــن هــذا الموضـوع، سـر�عة

  : �قوله) ه

والمــراد �التشــب�ه هاهنــا   )6(" التشـب�ه الداللــة علــى مشــار�ة أمــٍر آلخـٍر فــي معنــى"

   .ما لم ��ن على وجه االستعارة التحق�ق�ة وال االستعارة �الكنا�ة وال التجر�د

، )التشــب�ه(وقــد لمــع نجــم �ثیــر مــن علمــاء النقــد واألدب الــذین اهتمــوا بهــذا الفــن 

حیــث أثمــرت جهــودهم عــن وضــع مجموعــة مــن الكتــب األدب�ــة التــي ســاعدت فــي إثــراء 

ومــــــن هـــــذه الكتــــــب علـــــى ســــــبیل المثــــــال ال ، وتنشـــــ�� ال�حــــــث األدبـــــيالحر�ـــــة النقد�ــــــة 

) نقــــــد الشــــــعر لقدامــــــة بــــــن جعفــــــر(و) ع�ــــــار الشــــــعر البــــــن ط�اط�ــــــا العلــــــو� :(الحصــــــر

  .وغیرها) الصناعتین ألبي هالل العس�ر� (و

الحــــدیث عــــن فمــــن الســــ�اقات التــــي ُوّظــــَف فیهــــا أســــلوب التشــــب�ه عنــــد الرقّ�ــــات 

  )7(: مة قصیدتهقوله في مقدفِمن ذلك ، )الّطلل(

ـــــِب  ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــاَر الَكواِعـ ــ ــ ــ ـــــا ِد�ــ ــ ــ ــ ـــــاِرِب   �ـ ــ ــ ــ ــ ـــنعا َفمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــیَن َصـ ــ ــ ــ ــ   َبــ

ــــدَوةً  ــ ــ ــ ـــــعُد ُغـــ ــ ــ ــ ــ ـــاَدِك السَّ ــ ــ ــ ــ ـــاِئِب   جــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــــا ِ�صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   َوالُثَرّ�

ـــــا ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــــز�ٍم َ�َأنَّمـ ــ ــ ــ ــــن َهـــ ــ ــ ــ ـــــِب   ِمـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــي ِ�الَقواِضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   َیرَتمــ
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ــــةٍ  ــ ــ ــ ــــِطفاٍق َوَرنَّـــ ــ ــ ــ ــــي ِاصــ ــ ــ ــ ــ ـــــِب   ف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراِك الَمواِكــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   َوِاعِتـــ

وجـاء هـذا النـداء لل�عیـد مـا ) أسـلوب النـداء(أّنـه ُبنـي علـى نلحُ� في هـذا المقطـع 

وهـــذه الحالـــة التـــي انتابـــت الشـــاعر جعلتـــه یـــدعو لهـــذه ، یـــوحي �ـــالحیرة والتوجـــع والّشـــوق 

ق�ا �مطٍر صائب على عـادة العـرب القـدماء �عـد ذلـك شـّ�ه صـوت الرعـد وهـو ، الد�ار �السُّ

�مــا شــّ�ه البــرق �الســیوف بجــامع ، �الرعــدوجعــل انهمــار المطــر مرفًقــا ، �التكّســر) الهــز�م(

   .اللمعان

وهــي مــا �انــت تمّثلــه هــذه ، رفــ� �الــدعاء لــه داللــة عنــد الشــاعروهــذا التشــب�ه الم

ــَن فیهــا، الــد�ار مــن راحــة وطمأنینــة لــه ، فوجــود هــذه الــد�ار مــرت�� �صــاح�اته الالتــي ُ�قْم

د�ــاُر (: � اإلضــافة فقــالولــذلك قــّدمهنَّ فــي بدا�ــة القصــیدة وعــّرف بهــذه الــد�ار عــن طر�ــ

  .)الكواعبِ 

�مــا نجـــد الشــاعر فـــي موِضــٍع آخـــر �عتمــد فـــي تشــبیهه علـــى أســلوب االســـتفهام 

   )8(: ف�قول

ـــــمُ  ــ ـــــا ِعلـ ـــــِد�اِر ِ�َأهِلهـــ ــــل ِللـــ ــ ـــُ� الَرســــمُ   َهــ ـــــــُن َفَینِط ــ   َأم َهـــل ُتبیـ

ــــِرُمنا   َأُســــَ�یُن َلــــ�َس ِلَوجِهــــِك الَصــــرم  قاَلــــــت ُســــــَ�یَنُة فــــــ�َم َتصــ

ـــو  ــ ــــُوُهماَتخطــ ـــاَلیِن َحشـــ ــ ـــــاَر َعَلیِهمـــــا الَلحـــــمُ   ِبَخلخــ   ساقــــــاِن مـ

ــــا ــا ِإثــمُ   �ــــا صــــاِح َهــــل َأ��ــــاَك َموِقُفن ـــا فــي الُ�� ــ ــ ــ ــ ــل َعَلینـ   َأم َه

ـــــَلقاً  ــ ــــِزًال َخـ ـــــاُؤَك َمنـــ ـــــا ُ��ــ ــــمُ   َأم مــ ــ ــــُه َوشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوُح َ�َأنَّ ــ ــ   ؟َقفـــرًا َیلـ

تفـّرغ ف�ـه  ،فقـ� األسـئلة إّال فـي بیـٍت واحـدٍ في هذه األب�ات لم ��ّف الشـاعر عـن 

أّما �اقي األب�ات فقد �انت ع�ارة عن مجموعة مـن األسـئلة تتكـّرر ، إلى وصف المحبو�ة

انتقـل إلـى أسـلوب الحـوار ، ف�عـد أن بـدأ �ـالوقوف علـى األطـالل، في البیت الواحـد أح�اًنـا

�ـا (فتوّجـه إل�ـه �النـداء ، الحـوارثـم أشـرَك صـاح�ه فـي هـذا ) سـ�ینة(الذ� �ـان بینـه و�ـین 

�ســأله عــن ســبب ��ائــه هــل هــو مــن موقفــه مــع صــاحبته ؟ أم ِمــن هــذه األطــالل ) صــاح

   .)الوشم(ال�ال�ة والمنزل ال�الي الخالي من ُسّ�انه الذ� یلوح مثل 
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ألنهـا تتكـّرُر عنـد  –نراهـا ضـرور�ة  –وتشب�ه هذه األطالل �الوشـم �سـتح� وقفـًة 

امــرأة : و�قـال، فالوشــُم هـو العالمــة علـى الجســم، ین �قفـون علــى الطلـلمعظـم الشـعراء الــذ

وهـو هنـا یتمتـع بداللـة أسـلو��ة فـي شـعر  )9(متوّشمة أ� التـي تغـرز ظهـر الیـد والمعصـم 

ــَدم الــدهر ال تمحــوه الســنون ، الشــعراء ووْصــُف الطلــل �ال�قــاء علــى ، فالوشــم ثابــٌت علــى ِق

و�ــأّن الشــاعر ، وهــو نقــ�ض الفنــاء والــزوال، مــةمــد� الــدهر یــوحي �معنــى ال�قــاء والد�مو 

إّن الشـــاعر فـــي ، یر�ـــد أن ی�قــي عل�ـــه لیتـــذّ�ر �ــه األحّ�ـــة) الوشـــم(بتشــبیهه هـــذا المنـــزل بـــ

لــ�س عاِلًمــا �صــف المنظــر بهــدوء وح�ــاد "ال ســ�ما التشــبیه�ة منهــا ، عمل�ــة بنــاء الصــورة

 ��ت، لمجـرد التسـجیل وشـرح الحق�قـة
ٌ
فـي بنقـل الحقـائ� الخارجــة وال هـو مصــوٌر فوتـوغرافي

ــــا ، وتســــجیلها �مــــا هــــي �آلــــة تصــــو�ره المحایــــدة الجامــــدة الصــــّماء وهــــو مهمــــا ��ــــن مهتم�

بـل هـو ، ل�س مجّرد عالم وال مجـرد مصـّور فوتـوغرافي، �التصو�ر الدقی� الوافي المفّصل

، العاطفـةو�ـر� األشـ�اَء دائًمـا مـن خـالل هـذه ، شاعر �مزج ما �قول دائًما �عاطفته القو�ـة

بــل محاولتــه أن یــنّفس علــى تلــك ، ودافعــه الفنــي األكبــر لــ�س رغ�ــة التســجیل أو اإلعــالم

   .وه�ذا فعل شاعُرنا في ُصَوِره )10(" و�نقلها إلینا نقًال یثیر نظیرها فینا، العاطفة

وتترامـى الصـور التشـبیه�ة فــي شـعر الرقّ�ـات لتشـمل األشــ�اء التـي حـول الشــاعر 

إذ عمـد الشـاعر إلـى ، وقـد أخـذت الحبی�ـة نصـیً�ا وافـًرا منهـا، وغیِرهـامن مظاهٍر للطب�عة 

مــن ذلـــك وصـــفه جــزًءا مـــن جســـم ، رســمها �أســـلوب متفــّرٍد َقـــّل َنظیـــُره بــین شـــعراء عصـــره

   )11(: حبیبته ف�قول

ْ�ـــَع ُمقِفـــرًا َخَلقـــا   َأضــحى َ�ُبــرِد الَ�مــاِن َقــد َســَحقا  َهـــل َتعـــِرُف الرَّ

ـــــــهُ َ�َأنَّمــــا الَبــــدُر الَح  ــ ــ ــ ـــــَد َوالُعُنقــا  صوَرتُـ ــ ــ ـــلُت الجیـ ــ   حیَن َتَأمَّ

وهـــي ) الر�ـــع(فالتشـــب�ه األّول تشـــب�ه ، فـــي هـــذین البیتـــین ��ـــّرر الشـــاعر التشـــب�ه

وفــي هــذا البیــت ســار ، الــدار الخال�ــة ال�ال�ــة شــّبهها �ــالثوب الموّشــى المنســوب إلــى الــ�من

ثـــم ، فــذ�ر المشــّ�ه ثــم أداة التشــب�ه، عنــد ال�الغیــین الشــاعُر فــي ترتی�ــه �مــا هــو معــروفٌ 

فبـدأ �ـأداة التشـب�ه ثـم ، أّما في البیت الثاني فقد حدث ان�ساٌر في هـذا الترتیـب، المشّ�ه �ه
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أ� أّن جیـد ) الجیـَد والعنقـا(ثـم أتـى فـي آخـر البیـت �المشـّ�ه وهمـا ) البدر(�المش�ه �ه وهو

�ه هنا �شتمل على عّدة معـان �اإلشـراق والجمـال ووجه الشّ ، حبیبته وعنقها �شبهان البدر

فالمتأمـــل فـــي هـــذه الصــــورة ، وفـــي هـــذا التحـــّول ســـمة أســـلو��ة �قـــدمها الشـــاعر، وغیرهـــا

التشـــبیه�ة یجـــدها فّ�اضـــًة �المعـــاني النفســـ�ة الُمفعمـــة �مشـــاعر الحنـــین والشـــوق إلـــى تلـــك 

جــاء �مثا�ـة التمهیــد لتلــك  وأعتقــد أّن تصـر�ح الشــاعر �أشــواقه وتعلیلـه ألســ�ابها، المحبو�ـة

ـــه ذ�ـــر جـــزًءا مـــن جســـمها وهـــو العنـــ� أو الجیـــد؛ الصـــورة مـــا یـــوحي بتلهـــف ، ال ســـ�ما أّن

ومـــا یؤ�ـــُد هـــذا الكـــالم هـــو تشـــب�ه هـــذا الجـــزء مـــن جســـم ، الشـــاعر إلـــى رؤ�ـــة مـــن �حـــب

  .صاحبته �البدر المتأل� الوّضاء

لوب التفصـیل فـي وهـي أسـ، وفي الصورة السا�قة نلمح سمًة أسلو��ة لد� شاعرنا

فأح�اًنا �أتي �المشـ�ه �ـه وقـد تناولـه مـن ، وهي سمٌة شاعت في صوره التشبیه�ة، تصو�ره

  .و�أّنه قد َوَضَح أمام عین الّرائي، �حیث �ظهر في لوحته الشعر�ة، جوانب شّتى

ف�قتــرن �ــلُّ واحــد ، ومـن أســلوب شــاعرنا فــي التشـب�ه أن �ــأتي �المشــ�ه و�قابلــه �المشـ�ه �ــه

    )12(: فمن ذلك قوله �صف صاح�اته، �اآلخر في صورة متعددة

�ا َوالَغيُّ َوالَرأُس َأشَیبُ   َأال َأیُّها الَقلُب الَلجوُج الُمَعذَّبُ    !؟َعالَم الّصِ

ـــا   َصَبْوُت َوَقد َیهفو الَكر�ُم َفَ�طَربُ   َطِر�ُت ِلَتغر�ِد الَحماِم َوُر�َّمـــــ

  َوَسْعَدُة في َأتراِبها الب�ِض َر�َربُ   َمهاٌة َغر�ـــــــــــــــَرةٌ َأال ِإنَّما َلیلى 

ــــبُ   َوَسّالَمُة الُكبر� َغدیٌر َوَروَضةٌ    َوَسّالَمُة الُصغر� َغزاٌل ُمَر�َّ

وقــد عّبــَر عنــه ، فــي البیتــین األّول والثــاني نلمــح معــاني الحنــین إلــى لقــاء الحبی�ــة

فقـد جعلـه قطعـًة أخـر� منفصـلًة عنـه و�تضـمن ، )قل�ـه(ه إلـى الموّجـ) أسلوب االسـتفهام(بـ

 یــوحي �طب�عــة مشــاعر الحنــین إلــى الموصــوفة، معنــى التعّجــب
ٌ
ولهـــذا ، وهــو ُ�عــٌد نفســي

وقال إّنـه �میـل إلـى الّصـ�ا ، التفَت في البیت الثاني لیخاطَب نفَسه هذه المرة بدًال من قل�ه

فأح�اًنـا �سـ�طر عل�ـه الفـرح وأح�اًنـا أخـر� ، �مأ� قلب الكر ) یهفو الكر�ُم ف�طربُ (والطرب 

فقـد ، ثـم نـأتي إلـى التشـبیهات التـي ذ�رهـا فـي البیتـین الثالـث والرا�ـع، �س�طر عل�ه الحـزن 
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ومـا یلمـح ) سّالمة الصـغر�  –سّالمة الكبر�  –سعدة  –لیلى (تعّددْت أسماء من ذ�رهّن 

وهـذا األسـلوب ، تعـّدد أنـواع المشـّ�همـع ، في هذه الصورة التشـبیه�ة تعـدد أنـواع المشـ�ه �ـه

إذ �عمـد الشـاعر إلـى ذ�ـر أوصـاف المشـ�ه �ـه لیـدّلل علـى أوصـاف ، من التشب�ه مقصود

ـــبُ  –البـــ�ض ر�ـــرب  –مهـــاٌة غر�ـــرٌة (المشـــّ�ه  ـــد القـــاهر) غـــزاٌل مر�َّ أن : والثـــاني: "قـــال عب

  )13(" تشــّ�ُه �ـــهوتطلبهــا ف�مـــا ، تُفّصــَل �ــأن تنظـــر مــن المشــ�ه فـــي أمــوٍر، لتعتبرهـــا محّلهــا

ل�سـتعیر مـن �ـّل نــوٍع ، وه�ـذا فعـل الرقّ�ـات عنـدما عـّدَد أنـواع المشـ�ه �ـه فـي هـذه الصـورة

أخــذت مــن المهــاة عینیهــا ) لیلــى(فالمحبو�ــة األولــى ، مــن أنواعــه صــفًة رآهــا فــي محبو�تــه

والمحبو�ــــة الثان�ــــة ، المســــتدیرتین وهــــو تشــــب�ٌه مــــألوٌف فــــي الشــــعر العر�ــــي منــــذ الجاهل�ــــة

والمقصــود هنــا ، جعلهــا غــدیًرا) ســّالمة الكبــر� (والثالثــة ، شــّبهها �ــال�قر الوحشــي) عدةســ(

و�ـذلك ، وهـو مـا یتناسـب مـع ح�ـاة الصـحراء وأوصـافها، القطعة من المـاء �غادرهـا السـیل

فهـي ) سـّالمة الصـغر� (أمـا الرا�عـة ، جعلها روضة وهـي األرض المخضـّرة �ـأنواع الن�ـات

ومـن المعلـوم أن هـذا ، ونالحـ� أنـه حـذف أداة التشـب�ه، في البیـتأ� مرّ�ى ، غزاٌل مرّ�بٌ 

أوصــــاف ) المشــــّ�ه(حتــــى �أخـــَذ ، النـــوع مــــن التشـــب�ه تبلــــغ درجـــة المشــــابهة ف�ــــه أقصـــاها

  )14() التشب�ه البل�غ(وهو ما �عرف لد� ال�الغیین بـ) المشّ�ه �ه(

    )15(: فمن ذلك قوله، )�ه المشّ�ه(في حین تتعّدد أنواع ، واحًدا) المشّ�ه(وأح�اًنا �أتي بـ

ــــي ــ ــ ــ ــ ـــدًا َخلیلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاِئًال َقنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه  ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــــَف َأرواُح ُرَقیَّـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ؟َ�یـ

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــُت ِمنه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــي ُبّدِ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه  ِإنَّنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبَّ ِإَلیَّ ــ ـــ ـــــَدًال حـ ــ   َب

ــــوداً  ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لُت خـ ـــــّدِ ــ ـــي ُبـــ ــ ــ ــــه  ِإنَّنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ذاَت َدلٍّ َبخَتِر�َّ

ـــــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــِم َرداحـًـ ــ ـــاَدَة الِجســ ــ ــ ــــه  غــ ــ ــ ــــمِس ِه�َّ ــ ــــرِن الَشــ ــ ــ ــــَل َق ــ   ِمثــ

ـــ ــ ــ ــــَ� الـ ــ ــــِن َوسـ ــ ـــــت َ�الُغصـ ــــه  َنَبَتــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ــ ــى ُقَرِشیَّـ ــ ــ ــ ــ ـــــاِء َفرعــ ــ ــ   مـــ

وهــذه الفتـاة مثــل ) رق�ـة(فهـو ُ�علـُم صــاح�ه �أّنـه قــد تعـّرف علــى فتـاة شـا�ة ونســي 

، �ذلك �الغصـن المـزروع وسـ� المـاءوهي ، أ� به�ة الطلعة مشرقة الُمحّ�ا، قرن الشمس
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فلــك أن تختــار مــن ، والقصــُد هنــا أن یجعــل الّشــخص الممــدوح فــي أبهــى صــورة وأجملهــا

   .بین المشّ�ه �ه ما تشاء

قولـــه  اً ومـــن الســـ�اقات التـــي جـــاءت التشـــبیهات فیهـــا متوالـــدة عـــن �عضـــها �عضـــ

  )16(: �صف صاحبته

ـــ ــ ــ ــ ــ ــــن ُأمِّ الَبنیـ ــ ــ ــ ــــَحوَت َعـ ــ ــ ــ ـــــا   َأَصـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــهاَن َوِذ�ِرهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــ ــ   َوَعناِئـ

ــــِرئٍ  ــ ــ ــ ــ ــــَر ِام ــ ــ ــ ــ ـــــا َهج ــ ــ ــ ـــــفاِئها  َوَهَجرَتهـ ــ ـــــفَو َصــ ــ ــــُل َصــ ــ ـــم َ�قـــ ــ ــ   َلــ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــــمِس َأشــ ــ ــ ــ ـــــ�ٌَّة َ�الَشــ ــ ــ ــ ـــــا  ُقَرِشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ِبَبهاِئه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   َرَق نوُره

ـــــا ـــ�ِض الِحســـ ــ ــ ـــى الب ــ ــ ـــــا  زاَدت َعل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا َوَنقاِئه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ِن ِ�ُحسِنه

لأللفـا� فمن المالمح األسلو��ة التي نالحظها في هذه األب�ـات اسـتخدام الشـاعر 

وهــــي عــــادٌة دأب علیهــــا فــــي أغلــــب أشــــعاره  بخــــالف الشــــعراء الــــذین ، الســــهلة المتداولــــة

وشــاعرنا  )17(وذلــك إلث�ــات قــدراتهم وتم�ــنهم مــن اللغــة ، یتعمــدون اســتخدام غر�ــب اللفــ�

و�فتـتُح ، ومـا تجل�ـه لـه مـن متاعـب وعنـاء) أم البنـین(في هذه األب�ات یبـدأ �الحـدیث عـن 

ثـــم یبـــدأ فـــي البیـــت ، والمخاَطـــُب هنـــا هـــو الشـــاعر نفســـه) الهمـــزة(االســـتفهام البیـــت �ـــأداة 

ف�شــ�ه أوًال هجــر صــاحبته و�حــذف أداة ، الثــاني �التشــبیهات المرّ��ــة �عضــها علــى �عــض

ومـن ) قرشـ�ة(ثم نسب هذه المرأة إلى قبیلـة قـر�ش �قولـه ) �هجر امر�ء(التشب�ه فالتقدیر 

فهـــي مصـــدر فخـــر وقـــوة ، �ائـــل التـــي ینتســـبون إلیهـــاعـــادات العـــرب قـــد�ًما افتخـــارهم �الق

وهـي أ�ًضـا مثـل البـ�ض ، وقد شّ�ه هـذه المـرأة �الشـمس فـي بهائهـا ونورهـا، وحسب ونسب

  .نها زادت على الب�ض �الُحسن والصفاء المالزمان لهاأغیر ، الِحسان

هـــذه التشـــبیهات المتوالـــدة �عضـــها عـــن �عـــض �قتضـــیها الســـ�اق الـــذ� یـــروم مـــن 

ـمًة لكـّلِ جـزٍء ، شاعر رسم لوحته الشعر�ة ��ل دقةخالله ال حتى تظهـَر أمـام المتلقـي مجّسِ

  .من أجزائها

فــي حــین أتــى ) المحبو�ــة(وفــي هــذه اللوحــة نــر� الشــاعر قــد أتــى �المشــ�ه وهــو 

وذلـك لُ��ِسـَب المشـّ�ه ) الِبـْ�ض(وفـي المـرة الثان�ـة ) الشـمس(�المش�ه �ـه فـي المـرة األولـى 
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والمتت�ـــع لهـــذه الصـــورة یجـــدها قائمـــة علـــى معـــاني ، ُحســـن والبهـــاءالمز�ـــد مـــن صـــفات ال

، فالشـــمس تصـــدُر منهـــا أشـــعتها التـــي تشـــرُق علـــى الكـــون ، اإلشـــراق والب�ـــاض والوضـــوح

ـــــومــــن األس، اللتهاــــــــــــو�ة عنــــد إطــــــــــو�ــــذلك المحب ل� علــــى الشــــمس اســــم ـماء التــــي ُتطـــــــ

یوف التــي تصــدر وم�ًضــا ـــــوهــي الس) الِبــْ�َض (ه و�ة ُتشــ�ِ ـــــــثــم إّن هــذه المحب )18() ب�ضــاء(

  .تحت أشعة الشمس

  :م�حث االستعارة : ثانً�ا

  : المعنى اللُّغو� 

شـ�ه المداولـة والتــداول : والمعـاورة والتعــاور، أعـاره الشـيء وأعـاره منــه وعـاوره إّ�ـاه

واحـــد، اســـتعرنا الشـــيء واعتورنـــاه وتعاورنـــاه �معنـــى : ُ�قـــال .فـــي الشـــيء ��ـــون بـــین اثنـــین

   . )19(مستعار �معنى متعاور أ� متداول: وقیل

      : المعنى االصطالحي

فــي قولــه ) ه180ت (لعــّل أّوَل إشــارٍة إلــى معنــى االســتعارة نجــدها عنــد ســیبو�ه 

  : معّقً�ا على قول عامر بن األحوص

ــــو ــ ـــي الَمن ــ ـــن َدواِهـ ــ ــــٍة ِمـ ـــــا َلهـــــا  وداه�ــ ـــــاُس ال ف   ِن َترَهُبهـــــا النَّ

ّن أقــدم َمــن إ: وُنشــیر أ�ًضــا إلــى بــدا�ات االســتعارة فنقــول )20(فجعــل للداه�ــة فًمــا

�انـت َیـد�َّ فـي َیـَدْ� الفـرزدق ": فقد ُذ�ر أّن ابـن العـالء قـال، ذ�رها أبو عمرو بن العالء

  : فأنشدُتُه قوَل ذ� الرمة

  َأقاَمــت ِبهـــا َحّتـــى َذَو� العــوُد فـــي الثَّـــَر� 

  

ــــي ُمآلَءِتــــِه الَفجــــرُ    )21(َوســــاَق الُثَرّ�ــــا ف

إّن الُعـوَد ال یـذو� : فقـال .بـل أرشـدني: أُأرِشـُدَك أم أَدُعـَك ؟ قلـتُ : فقـال لـي: قال  

عر، أو یجف الثَّر�  وال أعلـم قـوًال : ثـم قـال أبـو عمـرو) حتى ذو� العوُد والثَّر� (: وٕانما الشِّ

، َفَصــّیر للفجــر مــالءًة وال مــالءَة لــه) وســاق الثرّ�ــا فــي مالئِتــِه الَفجــرُ (: أحســن مــن قولــه
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فـإّن ، وف�مـا عـدا هـذه اإلشـارات )22("وٕانما استعار هذه اللفظة وهو من عجیب االستعارات

   : �قوله في س�اق شرحه لقول الشاعر) ه 255(أّوَل من عّرَف االستعارة الجاح� 

ـــــاَها   ــــحا�ٌة َتغشــ ــ ـــــت َسـ ــ ــــى عراصــــها عیناهــــا  وَطِفَق ــــي عل   َت��

  ) 23("مقامهتسم�ة الشيء �اسم غیره إذا قام "االستعارة 

ــَج فــي تحلیــل �عــٍض مــن الصــور االســتعار�ة البــد مــن التــذ�یر �ــأّن ، وقبــل أن َنِل

مــن أهـــم مــا شـــغل ، وفـــي ســائر اللغـــات اإلنســان�ة األخـــر� ، دراســة االســتعارة فـــي العر��ــة

إذ إنهـا وسـیلٌة مـن وسـائل التعبیـر عـن  )24(وفـي العصـر الحـدیث ، الدارسین في الماضي

وهـو أحـد أنـواع ، سمة اإل�حائ�ـة لهـذا األسـلوب �ال�سـیر مـن األلفـا�المعاني الكثیرة عبر ال

   )25() التكثیف(اإلیجاز الذ� سّماه �عض المعاصر�ن 

�المـــد�ح ، وقـــد وّظـــف عبیـــد هللا بـــن قـــ�س الرق�ـــات االســـتعارة فـــي مجـــاالت �ثیـــرة

ومـــن ذ�ــره لهـــذه األنــواع قولـــه �صـــف ، والرثــاء والوقـــوف علــى الطلـــل والفخــر وغیـــر ذلــك

  ) 26(: ته �عد أن انقطع بینهما الود ون�ثت العهدصاحب

ـــ�ا ـــُة َأمســـى َحبُلهـــا َقـــد َتَقضَّ   َوَشــطَّت ِلَكــي َتــزداَد ُ�عــدًا َوَتــذَه�ا  ُرَق�َّ

ـــًة فاشـــلة عاشـــها الشـــاعر ـــًة عاطفّ� وفـــي هـــذه التجر�ـــة ، فهـــذا البیـــت �صـــّور تجر�

والطـــرف ، قل�ـــهاألول صـــادق وهــو الشـــاعر الــذ� تغلغـــل ُحـــبُّ رق�ــة فـــي أعمــاق : طرفــان

وإل�صــال هــذه ، فهــي متقل�ــة المــزاج ال یــروق لهــا حــال) رق�ــة(ونعنــي هنــا ، الثــاني �ــاذب

   .للعهد) الحبل(فاستعار ، التجر�ة الفاشلة عمد الشاعر إلى األسلوب االستعار� 

  ) 27(: ومن جمیل استعاراته قوله

ـــي   َلــم َ�صــُح َهــذا الُفــؤاُد ِمــن َطَرِ�ــه ـــي الَهـــو� َوف   َلِعِ�ــــهَوَمیلِـــِه ف

فهــــو �مثا�ــــة ) َ�ْصـــحُ (ف�ســـتخدم الفعــــل ، �عـــرض الشــــاعر مـــد� تعّلقــــه �صــــاحبته

جعــل قل�ـه الُمتــّ�م بتلــك المحبو�ـة مــائًال لهــا فــي ، ولكــي �عّمــ� األسـلوب االســتعار� ، النـائم

وهـــذه الصـــورة فـــي ، وفـــي ذلـــك م�الغـــة فـــي تصـــو�ر معـــاني الحـــب لـــد� الشـــاعر، الهـــو� 

 وهو ما �ان �مّثل جزًءا من بیئة الشـاعر حولـهحق�قتها امتزج فیها ما هو 
ٌ
�مـا هـو ، حّسي
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ٌ
، و�مّثل سمة نفس�ة َتخّل� الشاعر بها في فترة من فترات ح�اتـه وهـي فتـرة الشـ�اب، نفسي

والواقـع ، �أّنه لم �صـُح، فهـو نـائم) وهي إشارته لقل�ه(فقد أظهر الشاعر في صورة جزئ�ة 

فهــو ، فــأطل� الجـزء وأراد الكــل، هــي الصـورة الكل�ــةأّن الصـورة الحق�ق�ــة المـراد توضــ�حها 

وهــي تمّثــل صــورة نفســ�ة توّضــح جانً�ــا مــن خصــائص ، فــي نــوم مســتمر وغفلــة مســتد�مة

وهــذا مــا یجعــل األســلوب االســتعار� عنــد الرقّ�ــات �عیــًدا �ــّل ، الــنفس فــي مرحلــة شــ�ابها

بــل هــو ، ین�ــة الســطح�ةال�عــد عــن الزر�شــة الزخرف�ــة أو الحل�ــة الفن�ــة ذات الوظ�ف�ــة التز�

�عمــل علــى إعــادة ، نشــاٌ� ف�ــر� أســهم فــي خدمــة التجر�ــة الشــعر�ة بواســطة خ�ــال دؤوب

لتتخلـ� فـي مـ�الٍد جدیـد تتّضـح مـن خاللـه ، تش�یل ُجزئ�ات الواقع حیث تـذوب عناصـرها

   )28( الرؤ�ة الفنّ�ة الخاصة لألش�اء والمعاناة االنفعال�ة لصاحبها 

) تصــو�ر الحــرب(فیهــا الشــاعر األســلوب االســتعار�  ومــن الســ�اقات التــي وّظــف

   ) 29(: من ذلك قوله

ـــــــــي ـــــــــوُن ِمّن ـــــــــَر الَل ـــــــــي َتَغیَّ   َوَعـــــال الَشـــــیُب َمفِرقـــــي َوَقذالــــــــــــــــــي  ِإن َتَر�ن

ــــــــیوِف َشــــــــیَّبَن َرأســــــــي   الِســـ�الِ  َوِطعـــاني فـــي الَحـــرِب ُصـــهبَ   َفِظــــــــالُل السُّ

إنمــا ) طعــاني فــي الحــرب(و) الســیوف ظــالل(فهــذه الصــورة االســتعار�ة للحــرب 

ـــة التـــي  هـــي مجموعـــة مـــن االســـتعارات التـــي تظـــافرت فـــي إخـــراج صـــورة الحـــرب المهول

وشهد مآسـیها  فلـذلك جـاء حدیثـه عـن الحـرب �مثا�ـة اإلجا�ـة عـن سـؤاٍل ، عاشها الشاعر

شـار وانت، لكّنه توّقع هـذا السـؤال مـن صـاحبته التـي رأت تغّیـر لـون الشـاعر، لم یوّجه إل�ه

والحرب �صـفة عامـة همـا ) ظالل السیوف(ّن إفالجواب ، الّشیب في مفرق�ه ومؤخرة رأسه

والمعروف أّن تغّیر اللون والشـیب الـذ� ینتشـر فـي اإلنسـان لـ�س سـب�ه ، من فعل �ه ذلك

اعف وهـذه االسـتعارة فــي موضـعها ُتضــ، فجعـل شـیًئا م�ــان شـيٍء آخــر، مـا ذ�ـره الشــاعر

�مـا أن االســتعارة ، ومــن ثـّم سیتضـاعف أثــره فـي الــنفس، المـؤلمداللـة اإلحسـاس �الشــيء 

، جــاءْت ُمشــِعرًة �االســتعارات التــي جــاءت �عــدها مصــّورًة الحــرب وآثارهــا فــي المتحــار�ین

  .  وقد قصد لها الشاعر قصًدا ل��ون تحذیره أبلغ وأوقع في المتلقین
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ــُد وجــدنا أنهــا داِئًمــا ، وٕاذا تأملنــا صــورة الحــرب لــد� شــاعرنا تمّثــل معانــاًة لــه فیتوّل

) وقعـة الحـّرة(�قـول واصـًفا ، اسـتعار�ة نفسـ�ة قبـل أن تكـون حسـّ�ة عن تلك المعاناة ُصوراً 

   ) 30(: التي ُقتل فیها أناٌس �ثیرون من أهل بیته

ــــه ِت�ـ ـــ�ا َوَتَر�ـــــُت َغیَّ ــ ــــه  َذَهـــــَب الّصِ ــ ِت�ـ ـــیَب ِلمَّ ــ ــــواني َشــ ــ   َوَرأ� الَغـ

ــــرُتُهنَّ  ــــي َوَهَجــ ـــــدَوَهَجرَننــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه  َوَق ــ ــــَن ِب� ـــــا َ�ُطفــ ـــــت َ�راِئُمهـ   َغِنَیـ

ـــــ�َس ِبهــــــا ــــوداُء َل ــــي َســ تـ ــــه  ِإذ ِلمَّ ــ ــــع ِبِإخَوِتَ� ـــــم ُأفَجــ ــــٌح َوَلـ   َوضــ

ـــــمُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــواَء َقوِمِهـ ــ ــ ـــــاِملیَن ِل ــــه  الحـــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــدیَن َوراَء َعوَرِتَی ــ ــ ــ   َوالذاِئـــ

ـــــد ــ ــــِة َقـ ــ ــ ــــواِدَث ِ�الَمدیَن ــ ــ ــــَرعَن َمرَوتِ   ِإنَّ الَح ــ ــ ــــي َوَق ــ ــ ــــهَأوَجعَنن ــ   َ�ـــ

ـــــم ـــــناِم َفَلـ ـــــبَّ الَسـ ــــي َجـ ــــه  َوَجَببَننــ ـــي َمناِكِبَ�ـــ ــ ـــــًا فــ ــــُر�َن ر�شــ   َیتـــ

�م�ــن أن ��ــون ر�ًطــا بــین الوضــع النفســي ، فتصــو�ر الحــرب وفــ� هــذا األســلوب

ــــر عــــن هــــذا الوضــــع، الــــذ� ��ــــون ف�ــــه الشــــاعر أو طب�عــــة ، و�ــــین نــــوع األســــلوب المعّب

أّن "أحـــد المعاصـــر�ن الـــذ� رأ� المنســـجم مـــع ذهـــن الشـــاعر  وذلـــك �مـــا قـــّرره ) العـــدول(

البــد أن ��ــون لهــا ، اإلثــارة الذهن�ــة التــي تنحــرف عــن المعتــاد الق�اســي فــي ح�اتنــا الذهن�ــة

ومعنـــى ذلـــك أّن الـــدافع إلـــى الُعـــدول  )31(" انحــراف لغـــو� مرافـــ� عـــن االســـتعمال العـــاد�

 �حـت وهـو خـارٌج عـن إرادة القائـل واخت�ـاره
ٌ
ومـردُّ ، دفًعـا فهـو مـدفوٌع إل�ـه، األسلو�ي نفسـي

فــإذا �انـت الع�قر�ــة تمّثــُل نوًعـا مــن الالعقالن�ـة وتعّبــر عـن نمــٍ� غیــر ، ذلـك إلــى الع�قر�ـة

فــإنَّ التعبیـر عـن هـذه الع�قر�ــة ، عـاد� مـن التف�یـر یبـدو ف�ــه شـيء مـن تجـاوز المعقـوالت

  )33(: ومن لطیف استعاراته قوله )32(ال ��ون إّال �ما هو غیر ُمعتاد أو متوقع 

ـــدارَ  ـــَدتْ َت ـــد َب ـــِه َوَق َل ـــُد اِإل ــي َمقاِتــلُ   َ�ني َعب ــنآِن ِمّن ــِد َوالَش ــذ� الِحق   ِل

  الَمناِهــلِ  َرَأیــُت ِح�ــاَض الَمــوِت ُجــمَّ   َفَأنَقَذني ِمن َغمَرِة الَمـوِت َ�عـَدما

ورمـــز لـــه ، ثــم حـــذف المشـــ�ه �ـــه، شــّ�ه الشـــاعر المـــوت �المـــاء الكثیـــر الُمغـــِرق   

ومـــا زاد مـــن ، علـــى ســـبیل االســـتعارة الم�ن�ـــة، والحـــوض�شـــيء مـــن لوازمـــه وهـــو الغمـــر 
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ف�أّن الشاعر قد أوشك على الغـرق ومـدَّ یـده إلـى ) أنقَذني(جمال هذه االستعارة هو اللف� 

  .ممدوحه طالً�ا المساعدة

حیـث تغّیـرت حر�ـة الـّرو� مـن ، وفـي البیتـین الماضـیین عیـٌب مـن عیـوب القاف�ـة

  .)اإلقواء(عل�ه العروضّیون اسم وهو ما �طل� ، الضمة إلى الكسرة

تلك التي �شّخص فیها أعضاء الجسـم و�خاطبهـا فتظهـر ، ومن استعاراته الم�ن�ة

    ) 34(: �قول، وُ�تألُم من أجله، �أنها إنساٌن آخر ُ�شفُ� عل�ه

ــــا الَقلــــُب اللَّجــــوُج الُمَعــــذَّبُ    َأال َأیُّه

  

�ا َوالَغـيُّ َوالـرَّأُس    ؟َأشـَیبُ  َعالَم الّصِ

وهــي ) اللجاجــة(فصــفته ، صــّور الشــاعر قلَ�ــه �أّنــه شــخٌص متمــاٍد فــي العنــاد فقــد  

والحظنـا فـي بدا�ـة  )35(" الَزَمُه وأَبـى االنصـراَف عنـه أو ألـّح عل�ـه"في األمر) لجّ (مصدُر 

وَ�عـد النـداء ، و�أّنـه �عیـٌد عنـه) أال أیُّها(البیت أّن الشاعر افتتح قصیدته بنداء هذا القلب 

وهما أ�ًضا من صفات اإلنسـان ال مـن صـفات ) عالَم الّص�ا والغي ؟(لسؤال توّجه إل�ه �ا

فهـــو قلـــٌب ، �مـــا نالحـــ� أن األســـلوب الـــذ� أتـــى �ـــه الشـــاعر یـــوحي �االســـتمرار�ة، القلــب

   .لجوج معّذب الزمته هاتان الصفتان على مّر الوقت

  : االستعارة المضافة

  ) 36(: ذلك قولهفمن ، وهي التي تقع فیها االستعارة مضاًفا إل�ه

ــــرِّ  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــَنُع ِ�الِسـ ــ ــ ــ ــ ـــــا َتصــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  َومــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــُك َمجنونـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم َت ــ ــ ــ ــ ــ   ِإذا َلـ

ـــ ــ ــ ــ ــ ــــَل الُحـــ ــ ــ ــ ــ ـــــَت ِثق ــ ــ ــ ـــــا  ِإذا عاَلجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ �نــ ـــــَت اَألَمرَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بِّ عاَلجـ

الــذ� جــاء علــى ســبیل االســتعارة الم�ن�ــة حیــث ) الُحــب(لـــ ) الثقــل(فقــد أضــاف 

وجـاء �مـا وحـذف المشـ�ه �ـه ، شّ�ه الحب �الشيء الذ� له وزٌن ثقیل �صـعب علـى حاملـه

وهــذه االســتعارة تجعــل الشــاعر فــي صــورِة مــن �حمــل شــیًئا ثقــ�ًال ) الثقــل(یــدلُّ عل�ــه وهــو 

ومجیئـه �ـأداة الشـر� فـي بدا�ـة ، و�صعب أن یتخلص من هذا الشـيء الثقیـل، على �اهله
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البیـت الثـاني دلیــٌل علـى أّن األمـَر الــذ� �عـاني منـه الشــاعر وهـو تحّملـه عنــاء الحـب هــو 

  .�ستط�ع أ� شخص أن �عالجه ال، أمٌر صعب

     )37(: ومن ذلك أ�ًضا قوله �مدح عبد هللا بن الّز�یر

ــــال ــ ــ ــ ــ ــــو� ِ�ــ ــ ــ ــ ــ ـــــِ�الَد ِســ ــ ــ ــ ـــاِئها  ِإنَّ الـــ ــ ــــرُض َفضـــ ــ ـــــاَق َعــ   ِدَك ضـــ

حیث شّ�ه الشاعر في هذا البیت ال�الد التي ال �س�نها الممدوح �الم�ان 

عن شدة ضی� الم�ان لیدّلَل بها ) العرض(و) الّضی�(واستخدم في ذلك لفظة ، الضی�

  .مع أّنه �الٌد �بیرة

  )38(: ومنه أ�ًضا قوله �مدح األمو�ین

ــــَة ِإّال  ــــي ُأَم�َّ ــن َبن ـــــبوا  مــــا َنَقمــــوا ِمــ ــ ــــوَن ِإن َغِضـ ــ ـــم َ�حُلمــ ــ   َأنَُّهـــ

ــــال ـــــ ــ ــــوِك َف ــــم َمعــــــِدُن الُملــ ــــَربُ   َوَأنَُّهــ ــ ــ ـــــیِهُم الَعـ ــ ــ ـــــُلُح ِإّال َعَل ــ   َتصــ

القوم جـاء �طر�قـة تأكیـد المـدح �مـا �شـ�ه في البیت األّول نلح� أّن مدحه لهؤالء 

ثم استمّر في البیـت الثـاني ، )الّنقمة(�عد أن ذ�ر ، فقد وصفهم �الحلم عند الغضب، الذم

والمــراد أّن ) الملــوك(�الــذهب وغیــره وأضــافهم إلــى ، فــي مــدحهم فشــبههم �المعــدن النفــ�س

فقـد عّبـر الشـاعر ، العـربوحـرٌ� بهـؤالء النـاس أن یتزّعمـوا ، هؤالء القوم هم أصل الملوك

ثــم حــذف المشــ�ه �ــه وأشــار إل�ــه �شــيء ، عــن أصــالتهم وزعــامتهم بتشــبیههم بهــذا المعــدن

  .لیثبت لهم الشرف والعزة والكرامة، من لوازمه وهو المعدن

    )39(: ومن استعاراته التي جاءت عن طر�� الوصف قوله

ـــأُكلو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــَتط�عوا َ�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاِربُ   ِإن َ�سـ ــ ــ ــ ــ ـــــَد�َك َأق ــ ــ ــ ــ ـــــم َل ــ ــ ــ ــ   َك َوُه

ثــم جــاء �صــفة ، شـّ�ه الشــاعُر هــؤالء القـوم �ــالوحوش التــي تأكـل مــن �قــف أمامهـا

وهذه االسـتعارة ُتضـیُف عمًقـا ، من صفات هذه الوحوش وهي أكل ما ال یؤ�ل عند ال�شر

ثـــم �قـــول مفتخـــًرا بنفســـه واصـــًفا هـــؤالء ، لب�ـــان صـــفة هـــؤالء القـــوم الـــذین ال یـــؤمن جـــانبهم

     )40(: قولالرجال �أنهم ل�سوا من ال�شر ف�

ـــــا ــ ــ ــ ــ ـــاٌم ِللِرجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــد� ِلجـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبُ   ِعنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــٌب َوَ�الِلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ِل َوِمخَلـ



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

200 
 

ــــهِ  ــ ــ ــ ـــي َرأِســ ــ ــ ــ ــــِه فـــ ــ ــ ــ ــــن ُألِقــ ــ ــ ــ ـــــبُ   َمــ ــ ــــِه القاِتـــ ــ ــ ــــح َعَل�ــ ــ ــ   )41(ُیلِحــ

ـــــا ــ ـــي َ�مـــ ــ ــ ـــــ� لـــ ــ ــــن َوَ�نَســـ ــ ــ ـــــبُ   َوَ�لِـ ــ ــ ــ ــــيَّ الراِكـ ــ ــ ــ ــ ـــــاَق الَمِط ــ ــ ــ   سـ

�ّلهــا أدوات ال تســتخدم مــع بنــي ال�شــر، بــل ) الكاللــب(و) المخلــب(و) الّلجــام(فـــ 

لكـّن الشـاعر تعّمـد ذ�رهـا هنـا مـع هـؤالء الّنـاس داللـة ، �الخیل ومـا شـابههامع الحیوانات 

ف�عـد أن ، وأّنه قادٌر أن یرّوضهم و�جعلهم ینساقون إل�ه مهما بلغت قـّوتهم، على الوصف

  .)�ما ساَق المطيَّ الراكبُ (�ستخدم هذه األش�اء معهم َیلیُنون له 

  : االستعارات المبن�ة على التشخ�ص

خص": ان العربجاء في لس والمـراد �ـه إث�ـات ، �لُّ جسٍم له ارتفـاع وظهـور: الشَّ

                                  ) 42("فاسُتعیر لها لف� الّشخص، الذات

اختفــى فیهــا لفــ� المشـــّ�ه واكتفــي بــذ�ر شــيء مـــن "وهــو مثــُل االســتعارة الم�ن�ـــة 

غیر أّنه في هذا الضرب من االسـتعارة لـ�س هنـاك شـ�ٌه قر�ـب أو  )43(" لوازمه دل�ًال عل�ه

ــدُخَل فــي �ــاب ، �عیــد �م�ــن حمــل العالقــة عل�ــه ولــ�س فیهــا ضــرٌب مــن المال�ســة حتــى َت

تجعـــل لألشـــ�اء غیـــر المتنّفســـة أفعـــاًال "وٕانمـــا هـــو ادعـــاء بوجـــود عالقـــة ، المجـــاز المرســـل

ر�ٌم ـمُّ غــــــــــــوالغَ ، ُب لجـــوٌج شـــِرٌس ـــــــــالغض: ل�مـــا ُ�قـــا، اكي بهـــا ذوات األنفـــســــــــوأقـــواًال ُتح

   )45(" استعارات غیر شعور�ة"وتسّمى عند المحدثین  )44("شِ�ٌس 

 لمـــا لهـــذه الظـــاهرة ال�الغ�ـــة مـــن، و�مـــنُح التشـــخ�ص اللغـــَة الشـــعر�ة خصوصـــ�ة

هـا �حــ� مـن أهــم االنز�احـات اللغو�ــة وأخطرهـا فــي الــنَّص تـأثیر جمــالٍي وُ�عـٍد إ�حــائي جعل

حیــث �حّقــ� التشــخ�ص انز�اًحــا لغوً�ــا واضــًحا وصــر�ًحا �أنســنته لألشــ�اء وٕاســناد ، األدبــي

  .لینتج عن ذلك ص�اغة خاصة ألسلوب الشعر، الفعل إل�ه

وٕاذا أطَلَقـِت العـرُب  )الّشـر( تشـخ�ص، فمن التشخ�صات التي استخدمها شاعرنا

، والحـرب، والعـذاب، والمصـی�ة، والم�ـروه، المـوت: لف� الّشر ت�اَدَرْت إلى أذهانهم معـاني

   .إلخ.. .والنار والش�طان
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وجـــــدناه ال یخـــــرج �االســـــتعارة للشـــــر عـــــن المعـــــاني ) الرق�ـــــات(وٕاذا تأملنــــا شـــــعر 

حتـى ال ��ـاد �ـأتي �ـه إّال فـي جملـِة ، فـي شـعره �االسـتعارة) الشر(بل ارت�� لف� ، السا�قة

�قـول فـي ، وما شـا�ه ذلـك، األعداءولؤم ، وفساد الناس، استعارة یذ�ر فیها تقل�ات الزمان

  ) 46(: أب�اٍت له واصًفا فراَق إحد� ُرقّ�اته

ــــا ــ ــ بـ ـــُة َأمســـى َحبُلهـــا َقـــد َتَقضَّ ـــدًا َوَتـذَه�ا  ُرَق�َّ ــ ــ ــ   َوَشطَّت ِلَكي َتـزداَد ُ�ع

ـــُر َحّتـــى ِإذا َأتـــى ـــــُت ِللَشـرِّ   َ�غـــ�ٌض ِإَلـــيَّ الشَّ ــ ــ ــ ــ   َمرَح�ـاَفَحلَّ ِبدار� ُقلـ

ــّر� َوَمــأِقطي ــَم اَألقــواُم َش ــي َ�عَل ــرِّ َمرَ��ــا  ِلَك ــى الَش ــد ِإّال َعل ــم َأِج   ِإذا َل

فهــو ، غیـر أّنـه إذا أتــى وحـّل بـداره، إّن الشــّر �غـ�ٌض إل�ـه وال �ح�ــه: �قـول الشـاعر

ــّدار، وذلــك �نا�ــًة عــن عــدم الم�ــاالة �ــه، یرّحــُب �ــه ، فقــد جعــل الّشــر إنســاًنا �ــأتي و�حــلُّ �ال

   .�أّنه ال �أ�ه للشر إذا وجد نفسه مضطًرا لمجالسته ومرافقته، وعّلل ذلك في البیت الثالث

  )47(: قوله) الشر(ومن تشخ�ص 

ـــــاِء ِإذا ــ ــ ُذ النِّسـ ــــوَّ ــ ـــــبُُّهم ُعـــ ــ ـــواِنِس الَحـــَدقُ   ُتِحــ ـــرَّ َتحـــَت الَق   مـــا احَم

ـــ ــــُب َأهَلــــُه َوَأتــــى الــ ـــــبَُّن   َوَأنَ�ــــَر الَكل ــ ـــــاَف الُمَج ــ ــــرُّ َوخـ ــ ــــِرقُ َشـ ــ   الَفـ

�شـّخص الشـر و�جعلـه فـي إحـد� المعـاني ، فالشاعر في حدیثه عن هـؤالء القـوم

فقـد صـّوره فـي ) الحـرب(ولعّل أقرب معنى من هذه المعاني هو معنى ، التي تحدثنا عنها

  .صورة إنساٍن یخوض الحرب و�خافه الجبناء

     )48(: �قول الرقّ�ات) الزمان(ومن ذلك أ�ًضا تشخ�ص

ـــي  ــ ــ ــــي َوفـ ــ ـــِإّنــ ــ ــ ـــــَدهِر الَجدیــ ــ ـــــاِربُ   الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــُب َوَتج ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ِد َعجاِئ

ـــ ــ ــ ــ ـــي َر�یـــ ــ ــ ــ ـــــَد َبنــ ــ ــ لُت َ�عــ ـــــّدِ ــ ــ ـــــبُ   ُبــ ــ ــ ــ ـــــاُن ُمعاِقـــ ــ ــ ــ ــــَة َوالَزمـــ ــ ــ ــ ــ   َعـ

ـــــَنُهم ــ ــ ــ ــ ــــوٍء َبیــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــراَن َس ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاِربُ   جی ــ ــ ــ ـــــاِن َعقـ ــ ــ ــ ــــطَر الَزمـ ــ ــ ــ ــ   َش

ــه شــخٌص وقــد عاق�ــه علــى ذنــٍب اقترفــه  فأبدلــه ) الزمــان(فقــد صــّور الشــاعر  �أّن

�مـا نالحـ� مـن ، ووصفهم �ـأق�ح األوصـاف، �عد بني ر��عة بجیران سوٍء لم �حتمل أذاهم
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استخلصـها الشـاعر مـن تجر�تـه فـي ، هذه االستعارة التشخ�ص�ة أنها تحمل ح�مـة ح�ات�ـة

   .والقصد منها أّن الزمان ال یؤمن عواق�ه فهو متغّیٌر وال َ�ْصُفو داِئًما لإلنسان، الح�اة

   )  49(: ومن تشخ�صه للزمن قوله

ـــــاِحبٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــَك صــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــه  ال ُ�عِجَبنَّـــ ــ ــ ـــــا ِط�اُعـ ــ ــ ـــــیََّن م ــ ــ ـــى َتَب ــ ــ ــ   َحّت

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــِه َعَلیـ ــ ــــنُّ ِ�ـ ــ ـــاذا َ�َضـ ــ ــ ـــــاُعه  م ــــِه ِاتِّســ ــــوُد ِ�ـــ ـــــا َیجـــ   َك َومــ

ــــه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــا الَّــذ� َ�قــو� َعَلی ــــه  َأو م ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــِه ِذراُع   َومـــا َ�ضـــیُ� ِ�

ـــفا ــ ــ ــ ـــى َصــ ــ ــ ــ ـــــاُن َرمـ ــ ــ ـــالَحواِدِث مـــــا   َوإِذا الَزمـ ــ ــــهَتـــــَك ِ� ــ ــ ــ ــ ــ   ِدفاُعـ

ـــــا ــ ـــــا ارِتفـ ــ ــــِرُف مـ ــ ــ ـــــاَك َتع ــ ــــو� َأخ�ـــــَك َومــــا اتِّضـــــاُعه  َفُهنـ   ُع َه

إذا تأملنا هذه األب�ات نجـد أنهـا تشـتمل علـى مجموعـٍة مـن النصـائح والِحَ�ـم وقـد 

فجعلــه راٍم وهــي ، أتـى الشــاعر بتصــو�ر مـا �قــوُل مــن خـالل االســتعارة التشخ�صــ�ة للـزمن

ولـــذلك �صــدق علــى ُصــوِرِه االســتعار�ة �ـــأن ، وتجر�تــه الشــعر�ةتمثــُل ذات الشــاعر ورؤاه 

   .نطل� علیها حقی�ة ملیئة �التصّورات الذهن�ة والتفاعالت النفس�ة

) الفـؤاد والحـب(تشـخ�ص ، ومن االستعارات التـي جـاءْت عـن طر�ـ� التشـخ�ص

    ) 50(: �قول في هذا الشأن

ــه ــؤاُد ِمــن َطَرِ� ـــِه   َلــم َ�صــُح َهــذا الُف ـــي َلِعِ�ـــهَوَمیِل ـــي الَهـــو� َوف   ف

ـــ ــَن ال ــاَك ِم ــن َأت ــهًال ِ�َم ــــِة َ�ســــر� ِإَل�ــــَك فــــي ُســــُخِ�ه  َأهــًال َوَس   َرقَّ

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــــت ِ�ُحلــــواَن َتبَتغ�ــــَك َ�م   َأرَســــَل َأهــــُل الَولیــــِد فــــي َطَلِ�ــــه  �اَت

ـــــا ــ ــــبُّ َفِاشــــَتَفیَت َ�مـ ــــَدلَّها الُح ــوِك ِمــن َ�َلِ�ــه  َف   َتشــفي ِدمــاُء الُمل

، ولـم �ـأِت وقـُت صـحوته �عـد، الشاعر قصیدته بتصو�ر قل�ه �أنه إنسان نـائم بدأ

فقــد ، فتوّجــه إل�ــه �الخطــاب، واســتمّر فــي البیــت الثــاني بتصــو�ر فــؤاده علــى هــذه الصــورة

، جـاء سـارً�ا وهـو المجـيء فـي اللیــل، وهـي مدینـة علــى الفـرات) الرقـة(أتـى المحبـوب مـن 

، وهي إحد� مدن العراق القد�مة قبل الفـتح اإلسـالمي) حلوان(وقد �اتت تلك الحبی�ة في 

حیـُث نجــده ، وجعـل الشـاعر هــذه المـرأة فــي صـورة مــن ی�حـث عــن شـيء ُمعــّین ولـم یجــده
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فقــد جعــل الشــاعُر الحــبَّ ، وهنــا تشــخ�ٌص آخــر) فــدّلها الحــبُّ (: فــي البیــت األخیــر �قــول

فأصــــ�حت ، االســــتعار�ةوقــــد تظــــافرت هــــذه الصــــور ، �ائًنــــا حً�ــــا یــــدّل التائــــَه إلــــى طر�قــــه

وأكمـــل البیـــت ، األشـــ�اء غیـــر العاقلـــة و�أّنهـــا شـــخوٌص تتحـــّرُك وتفعـــل مـــا �فعلـــه العقـــالء

مـن صـاحبته �مـن ُ�شـَفى �شـراب دِم ملـٍك شـر�ف ) القلـب(فقد ش�ه اشـتفاء ، بتشب�ٍه تمثیلي

  .�ما یروون 

  : م�حث الكنا�ة: ثالًثا

فالجملــة التــي تحمــل ، نفســهالكنا�ــة صــورة تعتمــد معنیــین مســتن�طین مــن الــنَّص 

أو لنُقــل هــي عالقــة بــین الــدال ، معنو�ــة أخــر� تتضــمن معنــى الكنا�ــة ةفــي ألفاظهــا خلف�ــ

فــالنص هــو الــدال والمعنــى الــداللي هــو مــدلول الــنص المعنــو�  وهــذا ال �عنــي ، والمــدلول

  .أّن الّدال یختلف عن المدلول في الكنا�ة

والمعنــى ال�عیـد هــو ، واآلخــر �عیـد والـدال أو الـنص �حمــل معنیـین أحــدهما قر�ـب

وعلینـا أن نفهـم أّننـا ال نلغـي المعنـى الم�اشـر للـنص ألّن هـذا ، المقصود في نفس المتكلم

ولهــذا لــم َ�ُعــدَّ �عــُض ال�الغیــین الكنا�ــَة ، المعنــى الكنــائي إلــىالمعنــى هــو الــذ� �ســیر بنــا 

فـي حـین أّن ، معنـى الحق�قـيألّن المجاز �حمل قر�نًة مانعًة من إیـراد ال، من �اب المجاز

: جـــاء فـــي اللســـان، الكنا�ـــة تحمـــل المعنـــى الحق�قـــي أو الم�اشـــر والمعنـــى غیـــر الم�اشـــر

، تسـتر: وتكّنـى، أن تتكلم �شيء وتر�د غیره  و�ّنى عن األمر �غیـره ��ّنـى �نا�ـة: "الكنا�ة

  .)51(" أو من الُكن�ة، من �ّنى عنه إذا ور� 

ومـــن أوائــــل مـــن تكلمــــوا عــــن الكنا�ـــة فــــي القـــرآن الكــــر�م أبـــــو عبیــــدة معمــــر بــــن 

هـي �نا�ـة :"فقـال ) 52( ِنَساُؤُ�ْم َحـْرٌث َلُكـمْ : عند تفسیر قوله تعالى) هـ 210ت (المثنى

. )53("وَفَهَم الكنا�ة على أساس ما فهم مـن الكـالم مـن غیـر تصـر�ح، وتشب�ه عن الغش�ان

َساءَ : وتحّدث عن قوله تعالى   .)55(�نا�ة عن الغش�ان : فقال) )54أو الَمْسُتُم النِّ



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

204 
 

ونالحـ� �یــف خلــ� أبــو عبیــدة بـین التشــب�ه والكنا�ــة ألّن القواعــد ال�الغ�ــة آنــذاك 

    .فاآل�ة تضّمنت تشبیهًا بل�غًا ألّن النساء �الحرث في العطاء، لم تتبلور �عد

  :أغراض الكنا�ة عند الرقّ�ات

حیــُث حفلـــْت ، هــو أقـــرب األســالیب إلـــى الح�ــاة االجتماع�ـــةلعــّل أســلوب الكنا�ـــة 

فــإْن �ــان ثّمــة ، أســالیبها �ســلوك وعــادات المجتمــع العر�ــي إلــى درجــة أنهــا تكــاد تســتوعبها

فــإّن الكنا�ــة هــي أكثــر مــا ُ�عطینــا هــذا ، ارت�ــا� بــین اآلثــار األدب�ــة واألنظمــة االجتماع�ــة

، َعَرفهـــا المجتمـــع العر�ـــي �عضـــها محمــــودٌ وفـــي أغـــراض مختلفـــة ، المثـــال �صـــورة واف�ـــة

فقد وجدنا في الكنا�ـة مـا یخـصُّ الرجـل مـن صـفات تمثّـُل الرجـل العر�ـي ، و�عضها مذموم

، وعلـوِّ الهّمـة، والسـؤدد، �الكرم والشـجاعة: في صورته المثال�ة التي �ان یر�دها المجتمع

ـــة ، والحقـــارة، ُجبن�ـــال: وجـــاء فیهـــا مـــا هـــو مـــذموم �ـــذلك .والعفـــة، والنشـــا�، والـــذ�اء وقّل

   .الشأن

نالــِت المـرأة فـي الكنا�ــة ، ومثلمـا �ـان للرجـل صــفات ُ�عبَّـُر بهـا عــن طر�ـ� الكنا�ـة

ـــا �بیـــًرا ـــون ، والرّقـــة، فقـــد ُوصـــفْت �العّفـــةِ ، حظ� وُوِصـــفْت أحوالهـــا عنـــد الفـــزع وعنـــد ، والصَّ

ودّقــة ، مـن امــتالءٍ فــي وصـف مفاتنهــا  -ومـن بیــنهم الرقّ�ـات –�مــا تفـّنَن الشــعراء ، الحیـرة

  إلى غیر ذلك .. .وجماٍل للعیون ، خصر

         : الكنا�ة عن الكرم ورفعة الشأن

ور�مــا صــعو�ة ، ُ�عــد الكــرم مــن العــادات العر��ــة األصــیلة التــي �فخــر بهــا العر�ــي

حیــث ، الح�ــاة فــي ذلــك الوقــت أْعَلــْت مــن م�انــة هــذه الق�مــة اإلنســان�ة فــي نفســ�ة العر�ــي

ولهـذا أسـهم الكـرم ، والقح� والترحال من أجل الكأل وال�حث عن لقمة العـ�ش�ان الَجدُب 

فمـن ذلـك قـول عبیـد هللا ، و�ثیًرا ما جاء الكرم مرتِ�ًطا �الشـرف والسـؤدد، في تكافل الناس

      )56(: بن ق�س الرقّ�ات �مدح عبد هللا بن الز�یر

ـــــتَ  ــ ـــــاا َأن ــ ـــ ــ ـــــَتِلِج الِ�طـ ــ ــــُن ُمع ــ ـــــَدیِّها   بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاِح ُ� ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ   َفَكداِئه
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ـــ ــ ــ ــ ـــــاِن َفالــ ــ ــ ـــــِت ذ� اَألر�ـ ــ ـــــا  َفالَبیـــ ــ ــ ــ ــن َ�طحاِئهــ ــ ــ ــ ــ ـــــَتنِّ ِمـــ ــ ــ ــ   ُمســ

ــــى ــ ــ ــــالها ِإلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــّلِ َأع ــ ــ ـــــا  َفَمَحـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا َفِحراِئهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   َعَرفاِتهـ

ـــ ــ ــ ــــعــ ــ ــ ـــــا َوَمـ ــــرِّها فیهـــ ــ ــــن ِســ ــ ـــــا  ِمــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا َوَوفاِئهـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ِدِن ِبرِّه

ــــى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــَر�ٍش ِ�الُعل ــ ــ ــى ُقـــ ــ ــ ــ ــــي  َأوفـــ ــ ــ ــ ـــاِئها فــ ــ ــ ــ ــ ـــــا َوَقضـ ــ ــ ــ   ُح�ِمهـ

ــــةً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ها آِخیَّـ ـــــدُّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  َوَأَشــ ــ ــ ــ ـــــا َوَثراِئه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ِعزِّهـ ــ ــ ــ   فـ

ــــى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــَد الُعل ــ ــ ــ ها ِعن ـــــدُّ ــ ــ ــ ـــاِئها  َوَأَم ــ ــ ــ ــــِل ِرشـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــًا ِ�َحب ــ ــ ــ   َ�ّف

ـــَل أن �صـــف ممدوحـــه �ـــالكرم بـــدأ األب�ـــات بب�ـــان  فالشـــاعر فـــي هـــذه األب�ـــات َقْب

" األرُض التـي طـال ن�اتهـا"وهـي) ابن معتلج ال�طـاح(فقال إّنه ، ممدوحه بین العربم�انة 
، فجبـل عرفـات وغـار حـراء، والمقصـود �ـه هنـا الكع�ـة المشـّرفة) البیـت(ثم نس�ه إلى  )57(

وقــد اعتبــر ممدوحــه مــن أكثــر القرشــیین وفــاًء �أســ�اب المجــد مؤّ�ــًدا بهــذه النعــوت ِســمات 

أّنــه نســ�ه لهــذه القبیلــة وهــي قــر�ش المعروفــة �الّســخاء والكــرم �مــا ، الزعامــة فــي ممدوحــه

ـــا(: حـــین �قـــول أ� أكثرهـــا عطـــاًء ألن امتـــداد الكـــف �نا�ـــة عـــن ) وأمـــّدها عنـــد العلـــى �ف�

   .وهو أحد زعماء هذه القبیلة، السخاء

    )58(: ومن ذلك أ�ًضا قوله

ـــــم ــ ــ ــ ــ ــ ــ دوا َ�ضــــِر�وَن �اِطَلُهـ ـــالَح�ِّ   َتَجــــرَّ ــــِذبُ ِ� ــ ــ ــ ــ ــ ـــیََّن الَكـ ـــى َتَب   َحّت

ــــم ــ ــ ــ ــ ــــوا  َل�ســـوا َمفـــار�َح ِعنـــَد َنوَ�ِتِهـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ   َوال َمجــــاز�َع ِإن ُهــــُم ُنِ�بـ

  َواُألســـُد ُأســـُد الَعـــر�ِن ِإن َرِ�بـــوا  ِإن َجَلســوا َلـــم َتِضــ� َمجاِلُســـُهم

ـــــاً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا  َلم ُتـنِ�ِح الُصـمُّ ِمـنُهُم َعَز� ـــ ــ ــ ــ ــ   َوال ُ�عــــابوَن ِإن ُهــــُم َخَطب

واســــتطاع ، إّن النـــاظر فــــي هــــذه األب�ــــات یجــــدها ُبنیـــت علــــى األســــلوب الكنــــائي

ــــه �ــــأنهم ُجّمــــاع للفضــــائل ــــه أن �صــــّوَر ممدوح� فهــــم ال �فرحــــون إذا ، الشــــاعر مــــن خالل

حّلـت بهــم و�ــذلك ال یجزعـون إذا ، �نا�ـة علــى الخلـ� الكبیـر الــذ� یتمتعـون �ـه، انتصـروا

وقـد قصـد الشـاعر فـي ذلـك إلـى ، �نا�ًة عن الصبر والح�مة التي یتمتعوَن بهـا، المصی�ة

تصو�ر الممدوحین وقد اجتمعـت فـیهم صـفات السـؤدِد والكـرم و�مـا نّوهنـا فـي حـدیثنا عـن 
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فقـــد ر�ـــ� شـــاعرنا ممدوح�ـــه �ـــالكرم �عـــد أن ، �نا�ـــة الكـــرم وأّنهـــا غالً�ـــا مـــا تـــرت�� �الســـؤددِ 

  : خالق العال�ة ورفعة الشأن فقالوصفهم �األ

ـــر�ِن ِإن َرِ�بـــوا  ِإن َجَلســـوا َلـــم َتِضـــ� َمجاِلُســـُهم   َواُألســـُد ُأســـُد الَع

ــــد فــــاح الكــــرم منهــــا ــــة وق ، مــــن خــــالل هــــذه الصــــورة الكنائ�ــــة ظهــــرْت هــــذه القبیل

ــــّر والنــــوال �اإلضــــافة إلــــى صــــفة ، فمجالســــهم ل�ســــت ضــــ�قة  وهــــم موصــــوفون ��ثــــرة الب

�ضـــر�ون (تناســـقت مـــع صــفة الكـــرم فقـــد وصـــفهم فــي البیـــت األّول �ـــأنهم الشــجاعة التـــي 

      .، والكرم في الحق�قة صورة من صور الشجاعة)�اطلهم �الح�ّ 

 آخــر
ٍّ
، الكـــرم، الشــجاعة(نجــد شـــاعرنا یــذ�ر المعــاني ذاتهـــا ، وفــي ســ�اٍق مـــدحي

 جمیل) والشرف
ٍّ
      )59(: إذ �قول في مدح عبد العز�ز بن مروان، في أسلوٍب �نائي

ـــــمُ  ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاٌء ِإذا َأتیَتُهـ ـــــیِهم َبهــ ــــه  فــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــٌل ال َ�غـــ�ُض ِمـــن َحَلِبـ ــ   َوناِئ

ـــى ِإذا ـــِن َلیل ـــِب ِاب ـــى الَطیِّ ـــِن َعل ــــــه َأثَنیــــَت فـــي دینــِه َوفـــي  َأث ــ ــ ــ   َحَسِب

  َغَضـــِ�هشـــى َ�َ فـــي ِحلِمـــِه َوفـــي   َمـــن َ�صـــُدُق الَوعـــَد َوالِقتـــاَل َوَ�خــــ

ــن ُتفــــ�ُض الَنــــد� َیــــداُه َوَمــــن ــــه  َوَمــ ــ ــ ــ ـــــَد ُمنَتَهِب ـــــَد ِعن ـــــُب الَحم   َینَتِه

ـــ ــَك َب�ضــاُء ِمــن ُقضــاَعَة فــي ال ـــــــه  ُأمُّ   َبیــــِت الَّــــذ� ُ�ســــَتَظلُّ فــــي ُطُنِبـ

ـــن ـــذَِّب ِم ـــوَهِر الُمَه ـــَت فـــي الَج ــــه  َوَأن ــ ــ ــ ــ ـــي َسَبِبـ ـــداَك ف ـــاٍف َی ـــِد َمن   َعب

....................................................................  

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــــرانیِن َینُظــــروَن َ�مـ ــه  ُشــــمُّ الَع ــَلیِب ِمــن َحَدِ� ــت ُصــقوُر الُص   َجلَّ

الكـــــرم (فـــــي هـــــذه األب�ـــــات صـــــوٌر �نائ�ـــــة أخـــــر� لصـــــفات إنســـــان�ة نبیلـــــة منهـــــا 

فقــد بــدأ الشـــاعُر أّوًال ، تم�ًنـــا فــي نفــس الموصــوفوأعمقهــا ، فــي أبلــغ صــورة) والشــجاعة

أ� ، �مـا أّن یـد� الممـدوح تفـ�ض مـن النـد�، فالمعروف عندهم ال ینضـب، �صفة الكرم

فجاءت الصور الُم�ّنى بهـا �مثا�ـة أدلـة تُبـرهُن علـى ، ُتعطي ��ثرة �الجود والفضل والخیر

فوجــود هــذه الصــورة الماد�ــة دلیــٌل علــى المعــاني ، الخــالل التــي �ــاَن یتصــف بهــا الممــدوح
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والمعنــى الُم�ّنــى عنــه نتیجــٌة مــن نتــائج األشــ�اء ، المعّبــر عنهــا ألنهــا الزمــٌة مــن لوازمهــا

   .الُم�ّنى بها

فنعتـه �الشـجاعة والشـرف ، ولم ��تِف الشاعُر فـي األب�ـات الماضـ�ة �صـفة الكـرم

  : فقال

  شـى َ�َ فـي ِحلِمـِه َوفـي َغَضــِ�ه  َمــن َ�صــُدُق الَوعــَد َوالِقتــاَل َوَ�خـــ

ــــه  ُأمَُّك َب�ضاُء ِمن ُقضـاَعَة فـي الــ ــ ــِت الَّــذ� ُ�ســَتَظلُّ فــي ُطُنِب   َبی

ــــــا ــ ــ ــ ــ   َجلَّت ُصقوُر الُصَلیِب ِمـن َحَدِ�ـه  ُشــمُّ الَعـــرانیِن َینُظـــروَن َ�مـ

ســّیًدا تقً�ــا یخــاُف  وهــذه الصــفة ال تتــوّفُر إّال فــ�من �ــان، فالممــدوح صــادُق الوعــد

وال �قُصـُد الشـاعر �الب�ـاض هنـا ب�ـاض ، ثم  وصف ُأمَّ الممدوح �أّنهـا ب�ضـاء ، هللا تعالى

فقـد نسـبها إلـى ُقضـاعة �نا�ـًة عـن شـرف ، إنما قصد بذلك أنها امرأة طـاهرٌة ونقّ�ـة، الَ�شرة

وهـي ، اس �ـهثم زاد في تأكید شـرف هـذه العائلـة فوصـف البیـت الـذ� �سـتظلُّ النـ، العائلة

   .ألّن الناَس تفيء إلى بیته الواسع الطو�ل، �نا�ة عن الزعامة والوجاهة والعّزة

شــمُّ (وصــف قــوم الممــدوح �ــأنهم ، وز�ــادة لهــذا الوصــف الــذ� شــّد �عضــه �عًضــا

 )60(" سـادتهم وأشـرافهم: رأس األنـف وعـرانین القـوم"والعـرانین جمـع عـرنین وهـو ) العـرانین

حتّـى أّن نظـرتهم ُتشـ�ه نظـرة الصـقر الـذ� ، فقد �ّنى عن هؤالء القوم �أّنهم ُأ�ـاٌة ذوو شـمم

   .یتمّیز ��ونه ثاقُب النظر

وه�ــذا تظــافرت الصــور الكنائ�ــة فــي إظهــار الممــدوح وقومــه علــى الوضــع الــذ� 

   .من �رٍم في األصل والنسب والشرف والوجاهة والعطاء، �ان یراه الشاعر ف�ه

قولـــه �مـــدح ، والشـــجاعة الكنا�ـــات التـــي جـــاءت حاملـــًة معنـــى الكـــرم والنبـــلومـــن 

  )61(: بن عبد هللا بن خلف بن أسیداطلحة 

ـــــا ـــ ــ ــ ــ ـــــًا َدَفنوهـ ــــَر َ�ُ َأعُظم ـ ـــــاتِ   َنضَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ِ�ِسِجســتاَن َطلَحــِة الَطَلح

ـــ ــ ــــَل َوال َ�ع ــــاَن ال َ�حــــِرُم الَخلی ــَب   � ـــِذراتِ َتــلُّ ِ�الُبخــِل َطیِّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   الَع

ـــــــا ــ ــ   �ــاَن جــوُد الَبخیــِل ُحســَن الِعــداتِ   َســـِ�َ� الَكـــفِّ ِ�ـــالَنواِل ِإذا م
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ــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاتِ   َوَلَدتـــُه ِنســـاُء آِل َأبـــي َطلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   َحَة َأكـِرم ِبِهـنَّ ِمـن ُأمَّه

ـــ ـــُب الُبخـــَت َوالَنجاِئـــَب َوالَقیـ   مشــي فـــي الــَر�ِ� َوالِحَبـــراتِ َنــَة تَ   َیَه

ـــــداةِ   َوَ�ُفـــكُّ اَألســـیَر فـــي جیـــِدِه الُغلــــ ـــــفُّ الُع ــــِه َأُك ـــــد ِاوَدت ِ�ـ   ُل َق

ـــ ـــد ُ�نـ ـــذ� ِاجَت�ـــاَك َلَق ـــُر الَّ   َت َرحیــــَب الِفنــــاِء َســــهَل الَم�ــــاةِ   َفَلَعم

ـــى الَعـــُدوِّ ُمشـــ�حاً  ـــــاتِ حــیَن َ�ع�ــا الَكــر�ُم   ذا َضـــر�ٍر َعل ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ِ�الَنِقم

و��ّنـي عنهـا �عـدة ، یتنّقُل الشـاعر بـین صـفات الممـدوح، في هذه الصور الكنائ�ة

وال �عتـلُّ �البخـل ثـم یبـّیُن مـد� شـهامته ، أسالیب  فالممدوح �ان ال �حُرُم صاحب الحاجة

جمـع فـي حیـث اسـتخدم صـ�غة ال) طّیـب العـذرات(إّن الممـدوَح : ومقامه فـي قومـه  ف�قـول

) طیـــب العـــذرات(وقولـــه  )62(" فنـــاء الـــدار"والمقصـــود بهـــا ) َعـــِذرة(وهـــي جمـــع ) العـــذرات(

ثـم ، �نا�ة عن الطهارة ورفعة الشأن وفي هذه الصور الكنائ�ة الُكل�ـة إجمـاٌل فـي التصـو�ر

فــي ، و�تضـح لنـا ذلــك فـي البیــت الثالـث، �عـود الشـاعر ل�صــف ممدوحـه �ــالكرم مـرًة ثان�ــة

وأّنـه ال یـردُّ سـائًال محتاًجـا �سـأله ، أ� �ّفه م�سوطة ول�سـت مقبوضـةً ) الكفس�� (: قوله

ــم ��تــِف �مــدح ممدوحــه فقــ�  بــل تجــاوز ذلــك إلــى مــن ولدتــُه ، الَعــون  �مــا أّن الشــاعر ل

  .لیثبَت له الشرف والعّزة

بـل �عطـي ، فهـو ال �قتصـر علـى إطعـام المحتـاج، وقد تجاوَز الممدوح فـي �رمـه

وهــي النــوق واإلبــل الخرســان�ة و�ــذلك یهــب ) یهــُب الُبخــت والنجائــب( أكثــر مــن ذلــك فهــو

�مـــا أّن ، وهـــي الجار�ــة المغن�ـــة التـــي تمشـــي فــي أحســـن الث�ـــاب) القینـــة(اإلبــل الكر�مـــة و

�عــد ، الم�ّبــل �ـاألغالل) و�فــك األسـیر(: شـاعرنا أراد أن �صــفه �الشـجاعة والشــهامة فقـال

   .رهأن ��ون قد نال منه العدو ف�قوم �فك أس

و�ستمر شاعرنا فـي التعبیـر �الصـور الكنائ�ـة عـن الكـرم تـارًة وعـن الشـجاعة تـارة 

لقـد : وهذه الصفة هـي صـفة الكـرم ف�قـول، أخر� ف�أتي في البیت السا�ع ��نا�ة عن صفة

وهــو صــبوٌر ، �نا�ــًة عــن ســعة العــ�ش والكــرم واتســاع مجلســه للنــاس، ُ�نــَت رحیــب الفنــاء

   .على العدّو متحّمًال لشّره
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لوجــــدناها قــــد امتزجــــت �مشــــاعر الــــنفس ، فلــــو تأملنــــا الصــــور الكنائ�ــــة الســــا�قة

اســتثمرها الشــاعر فــي البــوح ، بــل جــاءت هــذه الصــور �مثا�ــة خلجــات شــعور�ة، الشــاعرة

ولــذلك ، ومــن م�انــة الشــخص الــذ� �مدحــه فــي هــذه األب�ــات، عّمــا �ــان یخــتلُج فــي نفســه

إنمــا هــو نتــاُج مشــاعر ، الشــاعر المبــدع الُمجیــدفــإن األســلوب الكنــائي فــي حق�قتــه وعنــد 

حتـى تتسـع ، �صـنع �نا�اتـه أو رمـوزه اللغو�ـة  -أ� الشاعر –وهو ، خاصة تجاه األش�اء

إذ إّن للمتلقــي دوًرا مهًمــا فــي عمل�ــة إبــداع الــنص األدبــي ، الــدائرة الوجدان�ــة لــد� المتلقــي

تـداخل الصـور الكنائ�ـة �مـا رأینـا و�نائه في سائر الفنون القول�ة مـن حیـث التر�یـب  وقـد ت

تكـــون فـــي دالالتهـــا ، وتكـــّون بنـــاًء تجســـیدً�ا لُتفّجـــَر دالالت رمز�ـــة، فـــي األب�ـــات الســـا�قة

   )63(. المتآزرة م�ّونة وشائَج متداخلة معّبرة عن موقف متكامٍل للشاعر

فــي ) الشـجاعة والكـرم ورفعــة الشـأن(ولـو استقصـینا األســالیب الكنائ�ـة فـي ســ�اق 

ولعلــه مــن المفیــد التنب�ــه إلــى أّن أكثــر الســ�اقات التــي ، الشــاعر لطــال بنــا الم�ــوث دیــوان

  )64( .هي س�اقات الحدیث عن الكرم والشجاعة) األسلوب الكنائي(استثمر فیها الشاعر

  : المرأة في م�اني الكنا�ة

حیــُث وصــفْت بهــذا األســلوب عف�فــة ، تعتبــر المــرأة میــداًنا ِخصــً�ا ألســلوب الكنا�ــة

و�م�ننــــا القـــول �ـــأّن الكنا�ـــة قــــد .. .وغیـــر ذلـــك، وفزعــــة خائفـــة، مصـــونة ومترفـــة منّعمـــة

، اســتوعبت المــرأة أو �ــادت �مــا أّن الكنا�ــة قـــد عّبــرت عــن المــرأة �مــداخل نفســ�ة عم�قـــة

ولقــد �ــان العر�ــيُّ غیــوًرا علــى حر�مــه حر�ًصــا ، حیــُث صــّورت حالتهــا عنــد الفــرح والحــزن 

یجـد أّن �ثیـًرا مـن الحـروب التـي دارت ، لـألدب العر�ـي القـد�مولعـّل القـار� ، على صـونها

، لهـذا �ـان سـفور الُحـّرة أمـًرا غیـر عـاد� فـي ح�ـاة العر�ـي، بین العرب �انت �سبب المرأة

) منّعمــة) (ب�ضــة ِخــدر) (غض�ضــة الطــرف(: وال �حــدُث إال عنــد الشــدائد والنائ�ــات فهــي

إلــى غیــر ذلــك مــن الرمــوز ) ى والّتمــ�معلــى نحرهــا الّرقــ) (تخفــي المشــي) (ال تفــش الســر(

   .والتي صّورها شاعرنا �أسلوٍب �نائي جمیل، التي تبّین م�انة المرأة في الشعر العر�ي



�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

210 
 

، �مــا أّن شــاعرنا لــم یخــرج فــي �نا�ــة المــرأة عــن أســالیب مــن ســ�قه مــن الشــعراء

ن المـرأة �ما أن الرقّ�ات �عّبُر ��نا�اتـه عـ، ذات حسب ونسب، مصونة، فهي عنده منّعمة

فهـــو �ســـیر فـــي هـــذا النـــوع مـــن الكنا�ـــة علـــى عـــادة ، مـــن خـــالل الوصـــف الحســـي للجســـم

الشـعراء الجــاهلیین  حیــث إّن المــرأة الممتلئــة تحظــى لــدیهم �م�انــة عال�ــة فنجــده فــي أكثــر 

، مـن موضــع �صــف امــتالء الّســاقین والعجــز ل�عّبــر بهمــا عــن الجمــال الحّســي لمــن �حــب

     )65( :ن الكنا�ة العف�فة والحس�ة قولهومن األب�ات التي جمعت بی

ـــــاً  ــ ــ ـــ�ًا خاِلصـ ــ ــ ــ ـــــدُت ِمسـ ــ ــــه  َوَوَجـــ ــ ــ ــ ــــوَق ُعیوِنِهنَّ ــ ــ ــ ــــد ُذرَّ َف ــ ــ ــ   َق

ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمَُّخ ِ�الَعبیـ ــ ــ ــ ــــه  َوإِذا َتَضــ ــ ــ ــ ــ ــــَورِد زاَن ُوجوَهُهنَّـ ــ ــ ــ ــ   ِر الـ

ـــ ــ ــــِي الَقر�ــ ـــي الَمشــ ــــیَن فـــ ـــد�َقُهنَّه  َیخَفــ ــ ــ ــ ــ ــــُزْرَن َصـ ــ ــ ــ ــ   ِب ِإذا َی

ـــ ــ ــ ـــي الَحر� ــ ــــر� فـ ـــاُت ِ�ســ ــ ــــه  َوَ�نـ ــ ــ ــ ــــٌل َیخُدمَنُهنَّـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ِر َعواِمـ

ـــــالُبرو ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاٌت ِ�ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ فـ ــــه  ُمَتَعطِّ ــ ــ ـــــاِل َوُفرِهِهنَّ ــ ــــى الِ�غـ ــ ــ   ِد َعل

ـــــا ــ ــ ــــى الِ�غــ ــ ــ ــــدَن َعلـــ ــ ــ ــــه  َوإِذا َقَعـــ ــــوَر ِ�غاِلِهنَّـــ ـــــت ُظهـــ ـــــ ــ   ِل َمَلـ

، في هذه األب�ات نجد أّن الشاعر قد ضّمن �ل بیـٍت مـن أب�اتـه �نا�ـة عـن صـفة

والواقــع أّن ِذ�ــر العیــون وجمالهــا فــي الشــعر ، هــذه النســاء فــذ�ر فــي البدا�ــة جمــال عیــون 

التـــي طالمـــا ُشـــّبهت ، أخـــر� �عیـــون الظ�ـــاء وال�قـــر الوحشـــي) عیـــونٌ (العر�ـــي قـــد خالطـــه 

، غیـــر أّن الشـــاعر فـــي هـــذه األب�ـــات أراد أن یخـــّص عیـــون محبو�تـــه، عیـــون النســـاء بهـــا

وهـذه ) ا قـد ذّر فـوق عیونهّنـهووجـدت مسـً�ا خالًصـ(: فذ�ر قبلها ما �فید هذا الشيء فقـال

فهــي تحمــل إ�حــاًء �الترّفــه والتــنّعم ، الكنا�ــة علــى مــا فیهــا مــن وصــف لجمــال هــذه العیــون 

فعــل ذلــك �ــالوجوه فــي ، ومثلمــا �ّنــى عــن العیــون ، اللــذین �انــت هــذه النســوة تعــ�ش فیهمــا

رٌب آخـر مـن وهـذا ضـ، فوجوه هؤالء النسوة ازدانت �الّطیب والـروائح الز�ّ�ـة، البیت الثاني

فــالّترف والنعــ�م �اد�ــان ، ضــروب التــنّعم �ســتلزم معــه وصــَف مــا تمتلكــه مــن أدوات الز�نــة

وفـــي عبـــ� المســـك الـــذ� ، فـــي رشـــاش العبیـــر الـــذ� تنـــاثر علـــى األْعـــُین وعلـــى الُخـــدود

   .یتضّوع منها
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ینتقـــل فـــي األب�ـــات ، و�عـــَد هـــذا الوصـــف الحّســـي الـــذ� جـــاء عـــن طر�ـــ� الكنا�ـــة

إلـى �نا�ــة عـن صــفٍة أخـر� وهــي صـفة العّفــة واألخـالق الرف�عــة والم�انــة  الثالثـة األخــر� 

فهؤالء النسوة عند ز�ارتهّن للصدی� �مشین �ما �مشـي الـذ� ال یر�ـد أن یـراه أحـد ، العال�ة

�مـــا أن بیــوتهّن ملیئــٌة �الخادمـــات الالتــي ُ�ْغنیـــنهّن عــن العمـــل ، وهــو �نا�ــة عـــن الخــوف

ــــْرد وٕاذا، والكــــد �نا�ــــة عــــن الرفاه�ــــة : ر�ــــبَن علــــى ال�غــــال  �فترشــــَن البــــرود وهــــي جمــــع ُب

، �مــا أّن هـــذه ال�غـــال قـــد ُوصـــفت �الســـرعة، �نا�ـــة عـــن التـــنّعم )66(" الثـــوب الموّشـــى"وهــو

   .وهي �نا�ة عن جودتها وصّحتها وصغرها

ف�صـــف ، ثـــم ینتقـــل فـــي البیـــت األخیـــر ل�عـــود إلـــى الكنا�ـــة عـــن صـــفة محسوســـة

�نا�ـــًة عـــن االمـــتالء ، ظهـــور ال�غـــال حـــین یجلســـَن علیهـــاأعجـــاز هـــذه النســـوة �أّنهـــا تمـــأل 

  .الُمحّبب لدیهم

�مـا أسـلفنا  –وهـذا ، قد تكّررت مع الشـاعر فـي أر�ـع مناسـ�ات )االمتالء(وِصَفُة 

یــدّل علــى أّن الشــاعر �ــان �قتفــي آثــار الّســا�قین و�ت�ــع خطــاهم فــي هــذه الصــورة  -الــذ�ر

  )67(: الشأن�قول ابن ق�س الرق�ات في هذا ، الكنائّ�ة

ـــــارُ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــزارُ   ُشــبَّ ِ�العــاِل ِمــن َ�ثیــَرَة ن ــ ــ ــ ــ ـــــا الَم ــــَن ِمّن َقتنا َوَأیـ ــــوَّ   َشـ

  ِب َفتـــاٌة َقـــد ضـــاَق َعنهـــا اِإلزارُ   َأوَقـــَدتها ِ�الِمســـِك َوالَعنَبـــِر الـــَر�

   .ألّن إزارها قد ضاق عنها، فهذه الفتاة ل�ست نحیلًة وال هز�لة

   )68(: آخرو�قول في موضٍع 

ـــاَدةٌ  ــ ــ ــ ــ ــ ــــَرواِدِف غــ ــ ــ ــ ــ ـــــا الـــ ــ ــ ــ ــ ـــــیَره  َرّ�ـ ــ ــ ــــِة َوالَقصــ ــ ــ ــــیَن الَطو�َلـــ ــ ــ   َبـــ

   .ل�ست طو�لًة وال هي �القصیرة، أ� أّنها ممتلئة األعجاز) رّ�ا الروادف(: فقوله

  )69(: و�قول في موضع آخر �نا�ًة عن امتالء الجسم

ُف   َ�عِجــُز الِمطــَرُف الُســ�اِعيُّ َعنهــا ــــوَّ ــ ــ ــ ــ ـــــاقُ َواِإلزاُر الُمَفـ ــ ــ ــ   الِملفــ

أ� الـذ� ) الـرداء السـ�اعي(حیث �قول الشاعر إّن هذه المـرأة عنـدما ُیلـفُّ علیهـا 

) المفـّوف(و�ـذلك ال ��فیهـا الثـوب ، یبلغ طوله س�عة أذرع فإّنه ال ��فیها المـتالء جسـمها
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ّ
وهــذا �ّلــه �نا�ــة  )70(والملفــاق الــذ� ضــم طرفــه الواحــد إلــى اآلخــر ، وهــو الثــوب الموشــى

  .عن االمتالء

  )71(: ومن هذا النوع أ�ًضا قوله

ـــاِلٌج َوُحجـــــولُ   ِمــــن َفتــــاٍة َ�َأنَّهــــا َقــــرُن َشــــمسٍ    ضــــاَق َعنهــــا َدمـ

نــوع مــن الُحلــي التــي ُتلــ�س فــي ، وهــي جمــع دملــج) الــدمالج(فهــذه المــرأة تلــ�س 

وهــي الخالخیــل التــي تحــ�ُ� �الســاقین و�الهمــا  )الحجــول(و�ــذلك فهــي َتلــَ�ُس ، المعصــم

ــــدمالج والحجــــول( ــــاللحم، قــــد ضــــاقا عــــن معصــــمیها وســــاقیها) ال والعــــرب ، المتالئهمــــا �

أّمــا محاســن ": �قــول األلوســي، وتــر� فیهــا فتنــة وجمــاالً ، تستحســن فــي المــرأة صــفة �هــذه

لـم ، ّینة القصـبل، جمیلة الوجه  حسنة المعر� والقد، خلقها فأن تكون شا�ة حسنة الخل�

مــع امتــداد ، لط�فـة الخصــر، لط�فــة الكشــحین، لط�فـة الــ�طن، یر�ـب �عــُض لحمهــا �عًضــا

ومــن تشــبی�ه �ــالمرأة عــن طر�ــ� الكنا�ــة وصــف  )72(" ممتلئــة الــذراعین والســاقین.. .القامــة

  )73(: �قوله، �عض أجزائها

ـــــا ــ ــ ـــــت َذواِئَبه ــ ــ ـــــَدوِدٌن َجَمَع ــ ــ ـــ�ُّ ُمجیــــَدِة الَجمـــــعِ   ُمغ   ِ�الِمســــِك ُحـ

والمقصــود �ــه شــعر ) هــو(حیــث بــدأ الشــاعر البیــت بخبــٍر لمبتــدأ محــذوف تقــدیره 

  .وهي الضفائر، مع ان�عاث رائحة المسك من ذوائ�ه، الرأس وقد وصفه �الّطول

�صـــف الشــاعر عــن طر�ــ� الكنا�ـــة ُحلــي المــرأة التــي �انـــت ، وفــي أب�ــات أخــر� 

  )74(: تل�سها ف�قول

ـــاِلِهمُ  ــ ـــى ِرحـ ــــي ِإلـــ ــــٍة َنحــــَو ر�ِحهــــا اَألِرجِ   َأقَبلــــــُت َأمشــ ـــي َنفَح   فـ

ــــو� َیــــــداها ِ�َشــــــفِّ ز�َنِتهــــــا   ُ�ِصــــمُّني َصــــوُت َحلِیهــــا الَهــــِزجِ   َتهــ

ــــِمجِ   َتِشــــفُّ َعــــن واِضــــٍح ِإذا َســــَفَرت ــ ــــٍة َوال َس ــ ــــذ� آَم ــ ـــــ�َس ِب   َلـ

وهــي مــا تُــزّ�ن �ـــه ، أراد الشــاعر أن ُیبــّیَن مقــدار مــا تل�ســه هــذه المـــرأة مــن ُحلــي

�نا�ــــة عــــن ) �صــــمُّني(فــــأتى بلفظــــة ، المعــــدنّ�ات واألحجــــار الكر�مـــةنفســـها مــــن مصــــوغ 

�مـا أّن یـدیها تهو�ـان مـن ، الصوت الذ� تحدثـُه هـذه الّز�نـة التـي تل�سـها المـرأة فـي عنقهـا
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حیـث لـم یـذ�ر ، ثـم أتـى فـي البیـت الثالـث ل��نـي �صـفة حسـّ�ة، الُحلي التـي �انـت تل�سـها

، بــل رمـز إل�ــه، �عـادة الكثیــر مـن الشـعراء، شـرةً اسـم العضـو الــذ� یر�ـد أن ��ّنـى عنــه م�ا

) األصـا�ع(وال �صـرحون بـذ�ر) المـدامع(ف�طلقون علیهـا ) العیون (ف�عض الشعراء ��ني بـ

) العــوارض(بــل �عبـرون عنهــا بـــ، صــراحة) األســنان(وال یـذ�رون ) البنــان(ف�طلقـون علیهــا 

والرقّ�ـات ، �ـل ابتسـامة التـي تظهـر مـع، وهي األجـزاء األمام�ـة مـن األسـنان) الواضح(أو

أراد أن �صــف أســنان هــذه المــرأة �شــ�ل ، فــي هــذا البیــت الــذ� نحــن �صــدد الحــدیث عنــه

لـ�س فیهـا ، إنهـا تكشـف عـن أسـنان جمیلـة إذا ضـح�ْت : وفمها �ش�ل عـام  فقـال، خاص

    .عیٌب أو ُق�ح

  )75(: ومن �نا�اته في المرأة قوله

ـــــا ــ ــ ــ ــ ـــــا َوَلِكنَّهــ ــ ــ ــ ــ ـــــا َ�لََّمتنــ ــ ــ ــ ــ ــــت   َومــ ــ ــــجِ َجَلـ ــ ــــِر اَألبَلـ ــ ــــَة الَقَمـ ــ   ِفلَقـ

وهــو �شــ�ه قطعــة مــن ، أ� وّضــاء) أبلــج(�صــف الشــاعر وجــه هــذه المــرأة �أّنــُه 

   .القمر �نا�ة عن حسنه و�هائه

�غــوص الشــاعر أح�اًنــا فــي أغــوار المــرأة النفســ�ة ومــا ، و�عیــًدا عــن هــذه الصــفات

  )76(: حیث �قول، و�عّبر عن ذلك �الكنا�ة، �عتر�ها من حزن وفرح

ـــ ــیِن ذا اللُّ ــم ُ�َ�لِّمــَن َخشــَ�َة الَع   ِب َوَغّطــى الــُدموَع ِمنهــا الِخمــارُ   َل

فالمقــاُم �ســتلزم ذلــك ، فالــدموع التــي انهمــرت مــن عینــي هــذه المــرأة �انــت غز�ــرة

حتى أّنه قد �شف عن حزنها ولوعتها مـع أّن الخمـار �ـان �غطـي ، ألنها في موقف وداع

   .صاحبتهتلك الدموع المنس��ة من عیني 

  :صورة الحیوان في الكنا�ة 

�ان للحیوانات من خیل و�الب ووحش وخالفها مساحٌة ال �أس بهـا فـي �نا�ـات 

  )77(: فمن هذه األنواع قوله �مدح مصعب بن الز�یر، عبید هللا بن ق�س الرق�ات

ـــ ــ ــــَك الَرت ــــُه ِ� َل ـــــداءُ   َ�عــــَدما َأحــــَرَز اِإل ــ ــــَك اَألعــ ــ ــ ت ِ�الَ�ـ ــــرَّ ــ   َق َوَهـــ
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ممدوحــه �أّنــه هــو الســبب فــي إزالــة الفرقــة والضــغائن والتصــّدع  �صــف الشــاعر

صــوته ": وَهر�ــُر الكلــب، و�ّنــى عــن ذلــك بَهر�ــر �ــالب الممــدوح، الــذ� ســاد ذلــك العصــر

   )78("وهو دون الُن�اح

  )79(: فقال، �نا�ة عن �ثرة العدد) الخیل(واستخدم الشاعر 

ـــــا تِ   َوَقــــد َمــــَألَت ِ�ناَنــــُة َبــــیَن ِمصــــرٍ  ــــى ُعل�ــ ـــــاءِ ِإلـــ ــــَة َفالرُّهــ   هاَمـــ

ماتٍ  ــــوَّ ــ ــ ــ ــــرُّ ُمَســ ــ ــ ــ ـــــًا َتُمــ ــ ــ ــــواءِ   َبراز�قـــ ــ ــ ــــى ِل ــ ــــؤوُل ِإلــ ــ ــ ــــًة َت ــ   َوَألِوَ�ــ

فارســــــي ، جماعـــــات الخیــــــل واحـــــدهم برز�ـــــ�"فــــــي البیـــــت ) البراز�ـــــ�(فـــــالمراد بــــــ

فلجأ إلـى أعـداد الخیـل التـي �ـانوا ، فالشاعر أراد أن �صف �ثرة قومه وشّدتهم )80("معّرب

��نـي عـن �ثـرة عـددها مـع مـا تحملـه مـن ، غیر هذا البیت وفي بیٍت آخر، یر�بون علیها

  )81(: ف�قول) الفیل(و�شبهها �حیواٍن آخر هو ، عتاد الحرب �الدروع وغیرها

ـــــیِهم ـــــاُء فـ ـــــُذ الَبلقـ ــــلُّ العاِئـ   َوُ�خِطـــُئ َرحـــَل صـــاِحِ�ِه الَزمیــــلُ   َتِضــ

ــــهِ  ــــِل ف�ـ ــ ــ ــ ـــاِت الَخیـ فــ ـــــَأنَّ ُمَجفَّ ـــــًا   َ� ــ ــ ــ ت َبراز�قـ ــــرَّ ــ ــ ــ ــــولُ ِإذا َمـ ــ ــ ــ   ُفیـ

مـــن �ثـــرة عـــددها ، وهـــي آالت الحـــرب) المجّففـــات(فصـــورة الخیـــل وهـــي تحمـــل 

  .وهذا �نا�ة عن �ثرة العدد وضخامة الحجم، وضخامتها بدت و�أنها فیوٌل تسیر

   )82(: فقال، و�ّنى بها عن خسارة المعر�ة) الخیل(�ما استخدم شاعرنا 

ـــاِلَمهِإذا الَخیـــــُل   َوَ�ّ�ـــي ُحَســــینًا ُحَســـیَن الِطعــــانِ  ـــم َتنَقِلـــــب ســ   َلــ

  .�نا�ة عن هالك من �ان �متطیها، فعدم رجوع الخیل سالمةً 

إلث�ــــات شــــجاعة ممدوحــــه  ) الطیــــر(اســــتخدامه ، ومــــن �نا�ــــات الشــــاعر الجمیلــــة

  )83(: �قول

  َعواِرفًا َأنَُّه َ�سطو َفَ�ْقر�ها  َوالَطیُر ِإن ساَر ساَرت َفوَق َموِ�ِ�هِ 

ّنـه إذا رأتـه قـد خـرج حتّـى إ، الممـدوح معرفـًة جیـدة عـرفّن الطیـَر تر إ�قول الشاع

، عمهـا مـن جثـِث أعدائـهألنهـا تعلـم أّن الممـدوح سـوف �ط، لمالقاة العدو فإنها تسیر فوقه

   .عن قوة الممدوح وشّدة سطوته وهو �نا�ةٌ 
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  ةــــــالخاتم

، ُبنیت هذه الدراسة على استظهار شعر عبید هللا بن ق�س الرقّ�ات واستنطاق لغته -

   .وتعّرفت على أسلو�ه في بناء أر�ان الكالم ولبناته ونقوشه، وجني ثمارها ال�الغ�ة

إّن مــــنهج : مــــن خــــالل هــــذه الرحلــــة القصــــیرة مــــع شــــعر الشــــاعر نســــتط�ع أن نقــــول -

، التحلیــل األســلو�ي الــذ� ینظــر إلــى الــنص بوصــفه �ــًال غیــر قابــل للتجــز�ء فــي دراســته

أو الوصـــــفي فقــــــ� أو ، التحلیـــــل اللســـــاني فقــــــ�ولـــــ�س مـــــن الصــــــح�ح االقتصـــــار علــــــى 

مسـتفیدین مـن ، بل من األجد� دراسة النص بوصفه �ـالً ، اإلحصائي أو التحلیل النفسي

 .قواعد ال�الغیین وقوانین اللغة

ومـا مّیـزه فـي هـذا َ�ثرت عند الشاعر الصور الشعر�ة من تشبیه�ة واستعار�ة و�نائ�ة  -

فـإذا نظرنـا فـي ُصـوره ، یـ� صـوره ومعان�ـه الشـعرّ�ةالمجال إّنه �ان �قصـد قصـًدا إلـى تحق

ف�انــت تشــبیهاته وصــوره ، التشــبیه�ة مــثًال نجــده �ســتف�ض فــي تصــو�ره مــن �ــّل الجوانــب

  .متوّلدة �عضها من �عض

وتمّیــزت هــذه الصــور بتجســ�مها ، منتزعــة مــن عــدة صــورجــاءت الصــور االســتعار�ة  -

 .للموضوع الذ� تناولته

س�اقها العـام وموضـوعاتها التـي وّظفـت فیهـا �مختلفـة عـن  ل�ست الصور الكنائ�ة في -

     .فقد امتزجت فیها الفاعل�ة النفس�ة والدالل�ة للتصو�ر، الصور األخر� 
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