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 الملخص 

كحاكؿ الباحث مف خالليا  ،تناكلت الدراسة ظاىرة العدكؿ في شعر عنترة دراسة أسمكبية    
كعالقتو بالمكركث البالغي العربي كمف ثـ  ،التعرؼ عمى المعنى المغكم كاالصطالحي لمعدكؿ

المصطمحات التي تحمؿ المفيكـ نفسو منيا  تتعددك  ،عالقتو بالمصطمح األسمكبي الحديث
إال أف الباحث آثر استخداـ المصطمح العربي ؛ إحياءن لمتراث النقدم البالغي  ،االنحراؼ كاالنزياح

 الذم يخدـ الدراسة األسمكبية بالقدر نفسو أك أكثر مف المصطمحات الغربية .

كقد تناكلت  ،الدراسة األسمكبية الحديثةكيعد العدكؿ كاحدان مف أىـ المبادئ التي تقكـ عمييا    
كبينت المفيكـ المغكم كاالصطالحي عند  ،في الفصؿ األكؿ العدكؿ مف الناحية النظرية الدراسة 

 القدماء كالمحدثيف كبينت أنكاعو .

العدكؿ في عمـك  فيو تناكلت ،كانت الدراسة تطبيقية أكثر منيا نظريةفأما الفصؿ الثاني كالثالث    
 ب ) التقديـ كالتأخير كالحذؼ ( ف ) التشبيو كالمجاز كالكناية ( كعمـك المعاني كالتركيالبيا

 .عمؿ الشعرم كأخيران تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف النتائج التي تكضح مفيكـ العدكؿ في ال    
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 المقدمة

ليا مف االنحراؼ  كاقينا ، ككاف النحك درعان مفخرة بيف المغات ،كما زالت ،ةالمغة العربي كانت      
دماء كتفاخركا ، التي اعتز بيا أىميا القلبالغة كاسطة العقد في ىذه المغة، ككانت اكالضياع

يع، ، كذكؽ فني رفمف حضكر الخاطر، كسرعة البديية ، بما كانكا يتصفكف بوببالغتيـ كفصاحتيـ
، ككانت اع كالثقافة كاألدبالفنكف كاإلبد، تراثان كحضارة زاخرة بألكاف فقد حممت لنا لغتنا العربية

، بما حددتو مف مكاطف الجماؿ في تمؾ في المفاضمة بيف األعماؿ األدبيةالبالغة المحؾ الرئيس 
 األعماؿ .

بعيدة  ،نظرت إلى العمؿ األدبي بصكرة جزئية –إف صح التعبير  –كلكف ىذه البالغة التقميدية    
 ،كالبديع ،تجاكزت البالغة بعمكميا ) البيافكقد  ،الذم جاء فيو المثاؿ المدركس ،عف السياؽ

حيث كانت  ،كحالتو النفسية ،كبيئتو ،بكؿ ما يمثمو مف ثقافة المبدع ،كالمعاني ( العمؿ الفني الكامؿ
 خالية مف القكاعد كالقكانيف . ،في معظـ الحاالت انطباعية

النظر في لتعيد  ،سمكبيةالدراسات األ ،كعمى كجو الخصكص ،جاءت الدراسات النقدية الحديثة     
حميؿ مككناتو كت ،، فيي تكفر طريقة منظمة لدراسة العمؿ األدبيالنصكص األدبية القديمة

كىذا ال يعني بالضركرة انقطاع العالقة  ،كداللة ،كتركيب ،كنحك ،، مف صرؼكمستكياتو المختمفة
كالمعيف الذم ال  افد األساسفيذه األخيرة تمثؿ الر  ،كالبالغة القديمة ،بيف ىذه الدراسات الحديثة

 ، لدراسة الشعر كاألعماؿ األدبية بأنكاعيا المختمفة .ينضب

فمف خالؿ الرجكع  ،الغيكيمكف القكؿ إف جذكر األسمكبية ضاربة في أعماؽ التراث العربي الب    
كلعؿ  ،لحديثةمف مقكالت األسمكبية ا ان في تراثنا العربي نجد كثير  ،كالنقدية ،ات الكتب البالغيةإلى أمٌ 

لـ  ،أف النقاد كالبالغييف العرب القدماء ،السبب في تجاكز األسمكبية لمتراث البالغي المعيارم
كاالجتماعية لصانع العمؿ  ،كالحالة النفسية ،كالسياؽ العاـ الذم أبدع فيو ،يربطكا بيف العمؿ األدبي

افية صكرة شبو ك  كلتقدـ ،ة القديمةمتو البالغمف ىنا جاءت األسمكبية لتكمؿ ما أغف ،األدبي كالفني
 كتدرس كؿ جكانبو كظكاىره األدبية . ،معالـ الجماؿ فيو كتظير  ،عف العمؿ األدبي
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كجعمكا قراراتيـ ككأنيا سيكؼ  ،عدَّ البالغيكف القدماء أنفسىيـ أكصياء عمى األعماؿ األدبيةك      
كلـ تحاكؿ  ،عند جزئيات النص ،كقد كقفت تمؾ الدراسات البالغية ،مصمتة عمى رقاب األدباء

 .1الكصكؿ إلى العمؿ األدبي الكامؿ 

منيا أف مادة البالغة القديمة  ،فإف ىناؾ اختالفات بيف البالغة القديمة كاألسمكبية ،كعمى ىذا     
 ،أما الدرس األسمكبي فال يأخذ مثالو مف الشاىد كالمثاؿ ،كاألمثمة المجتزأة ،ىي الشكاىد المتفرقة

نما  ا كامالن بكؿ ما فيوكا  كيغمب الطابع التفتيتي عمى البالغة  ،كما يمثؿ مف عصر كفف ،يعالج نصن
 .2في حيف يغمب عمى األسمكبية تصكرات البيئة كالنسؽ كالعالقات  ،القديمة

كترفض ربط النص  ،كاألسمكبية مف المناىج النقدية التي تدرس العمؿ األدبي مف الداخؿ      
كىي تنطمؽ  ،كقد تمس الخارج مسنا خفيفنا ،ي تدرس الشكؿ الفني لمعمؿ األدبيفي ،بعكامؿ خارجية

بي فظاىرة العدكؿ في الشعر العر  ،العدكؿ ،مف مجمكعة مف المبادئ في تحميؿ العمؿ األدبي منيا
كمف خالليا ال نتبيف البعد عف  ،عف جمالية العمؿ األدبي الشعرم تفصح ،كنخص ىنا شعر عنترة

نما نتعرؼ عمى مكاطف الجماؿ في ىذا العدكؿ كالتأثير  ،ي لمفظ أك التركيب فحسبالمعنى الحقيق كا 
ألف الشاعر ال  ؛فيي تيدؼ إلى إحداث نكع متميز مف التأثير  ،كاالنفعالي في المتمقي ،النفسي

ا ،يستخدـ المغة المباشرة نما يتعامؿ مع المغة تعامالن خاصن فالكممات  ،ليعبر عف تجاربو الخاصة ،كا 
كىذا العدكؿ يساعد في إيصاؿ المشاعر أكثر مف  ،في العمؿ األدبي ال يكجد ليا ثبات أك استقرار

 كيتعامؿ مع خياؿ المتمقي أكثر مف تعاممو مع عقمو كمنطقو . ،األفكار

دراسة  ،عنترةمف ىنا جاءت ىذه الدراسة لنتعرؼ مف خالليا عمى ظاىرة العدكؿ في شعر      
 ،كىك أحد فحكؿ الشعر العربي ،اؿ في شعرهػػػا مف التعرؼ عمى مكاطف الجمػػػػػتمكنن ،أسمكبية حديثة

كمالحظة جكانب اختراؽ عنترة لمنسؽ الذم كضعت فيو العربية  ،كصاحب إحدل المعمقات
براز جيكده في تقميب المغة ،المحككمة بالنحك فنيان كتشكيميا  ،كخركجو عف البناء المعيارم لمغة  كا 

 النحك العربي . ما يسمح بو كفؽ
                                                           

. ص  1994 ،ركة المصرية العالمية لمنشر . لكنجماف. الش 1. ط البالغة واألسموبيةينظر : عبد المطمب . محمد :  - 1
158-162 . 

 . 71-67ص  ،آفاق جديدة ،في البالغة العربية واألسموبية المسانيةسعد :  ،ينظر : مصمكح - 2
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ليعبر  ،تخطى المألكؼ مف األنساؽ المغكية عمىعنترة  مقدرةكشؼ عف يإف مالحظة ذلؾ       
بو البالغة كالنحك  ضمف ما تسمح  ،كمشاعره كتجربتو ،أحاسيسو مخرجان  ،عما يجكؿ في نفسو

ضكء  يفلرغبة في دراسة البالغة العربية ا ،أسباب اختيار المكضكعككاف مف  .عمى حد سكاء
ثراء المكتبة العربية، ك الدراسات النقدية الحديثة ضا  كجكد مادة ك  ،دراسات األسمكبيةافة لبنة في الػػػػ، كا 

 ،عمى الرغـ مف كثرة الدراسات في شعر عنترة، ك يمكف أف تثرم المكضكع ،كبالغية ،كنقدية ،أدبية
 نترة .إال أف أينا منيا لـ يتطرؽ بشكؿ محدد حكؿ ظاىرة العدكؿ في شعر ع

التأكيد عمى أىمية الدراسة األسمكبية كبديؿ أك  ،كمف األىداؼ التي يسعى الباحث إلى تحقيقيا     
نقد ىذه ك  ،اـ عنترة لظاىرة العدكؿ في شعرهبياف مدل استخدك  ،دراسات البالغية القديمةمكمؿ لم
ة المغة خالؿ خصكصي عر مفدراسة الشك  ،مف خالؿ شعر عنترة –ظاىرة العدكؿ  –الظاىر 

غير  ،كالتراث البالغي القديـ فيي كثيرة ،، أما عف الجيكد السابقة التي تحدثت حكؿ األسمكبيةالفنية
أف الدراسات النقدية الحديثة حكؿ ظاىرة العدكؿ في شعر أحد الشعراء بشكؿ محدد كمخصص 

     األسمكبي  عمي محمد : االنحراؼ ،دراسة : أحمد ،ف ىذه الدراسات التي كقعت عميياكم ،قميمة
(، 4+3لعدد )ا – 19المجمد  ،مجمة جامعة دمشؽ ،) العدكؿ ( في شعر أبي مسمـ البيالني

مصطفى عبد  ،عبد اهللك  ،ىػ( 176: العدكؿ في شعر ابف ىرمة ) منير ،سمطاف، ك 1223
 . المجمكعة العربية لمتدريب كالنشر ،ظاىرة العدكؿ في شعر المتنبياليادم: 

صؼ ظاىرة ما التي تستيدؼ ك  ،لدراسة إلى مجمكعة الدراسات الكصفية التحميميةتنتمي ىذه ا    
مف أجؿ التكصؿ إلى فيـ العالقات المتداخمة  ،يفيا كالتعبير عنيا، كتصنكجمع المعمكمات عنيا

كجاءت ىذه الدراسة لمتابعة الشكاىد الشعرية في شعر عنترة يمكف مف  ،لمعناصر المككنة لمظاىرة
أعتمد في دراستي كس ،ز الجانب الجمالي في شعرهكتداعياتيا إلبرا ،ظة ظاىرة العدكؿخالليا مالح

 المنيج األسمكبي .

بحيث  ،تحقيقنا لألىداؼ المرجكة مف ىذا البحث في ضكء المنيج المتبعجاءت خطة البحث ؛     
 ،كأسباب اختياره ،كبياف أىميتو ،تشتمؿ عمى تعريؼ لممكضكع -جعمت البحث مف مقدمة 
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كثالثة فصكؿ،  -كمنيجية البحث كالخطة  ،سابقةػػػمع ذكر الدراسات ال ،كاألىداؼ المرجكة مف ذلؾ
 ، كفيرست مع ثبت المصادر كالمراجع .كخاتمة
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 الفصل األول

 العدول في المغة
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 تمييد :

أرسى دعائميا   ماؿ الفني في العمؿ األدبي منذقامت البالغة العربية عمى كشؼ مظاىر الج     
كقفت عند حد لـ تتجاكزه بعد التطكر  ،في كقت مف األكقات ،إال أنيا ،عمماء البالغة القدماء

لتكاكب التطكر  مكممة لما بدأه القدماء ؛فجاءت األسمكبية الحديثة  ،الحاصؿ في أساليب التعبير
نما أقصد بو كال أعني بيذا التطكر التقدـ أك الرقي  ،الحاصؿ الطارئ عمى النقد الحديث  يريالتغكا 
 كاف ىذا التغيير أـ سمبيان .يجابيان إسكاءه 

رة البالغة لتنظر إلى العمؿ األدبي بطريقة مغايرة لنظ ؛ كجاءت األسمكبية بمبادئيا كأسسيا    
عف مظاىر الجماؿ في العمؿ الفني بعيدان عف المؤلؼ أك حياتو إال ما تمسو مسنا  تكشفف ،القديمة
ألف  ؛ اليكل تباعكا ،بعيدان عف حظكظ النفس ،الجت العمؿ األدبي بصكرة مكضكعيةكع ،خفيفنا

فيك  ،التي قد تؤثر في حكمو عمى النص األدبي ،الذاتيةعمى الناقد أف يتخمص قدر جيده مف 
كبيذا _ كحده _ يمكف أف يقدـ تحميالن مكضكعيان بحيث ال  ،يدخؿ إلى النص مف خالؿ صياغتو"

مكاناتيرتبط ىذا التحم نما يرتبط بما في العمؿ ذاتو مف طاقات كا   .  1 "يؿ بنظرتو إلى الحياة كا 

فقد جاء في كتاب الشعر كالشعراء  ،الشاعرحياة  إضاءة سريعة حكؿكلكف ال بأس بداية مف      
كقاؿ ابف الكمبي : شداد جده أك أبك أبيو غمب  ،أنو عنترة بف عمرك بف شداد بف عمرك بف قراد

نمعمى اسـ أ اف ػػػػػػػػػكك ،كقاؿ غيره شداد عمو ،دادػػك عنترة بف عمرك بف شػػػػا ىػػػبيو فنسب إليو كا 
كخفاؼ بف عمير  ،عنترة كأمو زبيبة :كىك أحد أغربة العرب كىـ ثالثة  عنترة نشأ في حجره

شيد  ،ا ممكت يدهػػػػكدىـ بمػػػانو كأجػػػػػػػػػد أىؿ زمػػػاف مف أشػػػكك ،الشريدم كالسميؾ بف عمير السعدم
 قاؿ األصمعي : " ذىب أمية بف أبي. ك 2فحسف فييا بالؤه كحمدت مشاىده  ،حرب داحس كالغبراء

كذىب عمر بف أبي ربيعة  ،كذىب عنترة بعامة ذكر الحرب ،الصمت في الشعر بعامة ذكر اآلخرة
  .3بعامة ذكر النساء" 

                                                           

 . 362. ص  البــالغة واألســـموبيةمحمد :  ،عبد المطمب - 1
 . 153-152ص  ،1. القاىرة : دار المعارؼ . د ت . ج الشعر والشعراءعبد اهلل بف مسمـ :  ،ينظر : ابف قتيبة - 2
.  1. تحقيؽ . المستشرؽ ش. تكٌرم . ط فحولة الشعراءاألصمعي : أبك سعيد عبد الممؾ بف قريب بف عبد الممؾ :   - 3

 . 18. ص  1982لبناف : دار الكتاب الجديد .  –بيركت 
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فما ىك العدكؿ ؟  ،صد ظاىرة العدكؿسيحاكؿ الباحث مف خالؿ شعر ىذا الشاعر العربي ر      
ككيؼ نظر إليو النقاد القدماء مف عممائنا العرب ؟ ككيؼ ىي النظرة الحديثة لو ؟ كما ىي أنكاعو 

 كمعاييره ؟

مترادفات حكلو كطرحت ال ،كتباينت كجيات النظر ،تعددت اآلراء حكؿ مصطمح العدكؿ    
ية نحاكؿ التعرؼ عمى المصطمح مف اإال أننا بد ،ان بالغي ان نقدي ان مصطمحكالبدائؿ عند استخدامو 

 كمدل عالقتو المغكية بالبالغة االصطالحية . ،خالؿ السياحة في معاجـ المغة لإلحاطة بو

 العدول لغة : – 1

مف  و) ع  د  ؿ ( كما يشتؽ من لمجذر المغكية ةمادال البحث في قكدي ،بالرجكع إلى المعاجـ     
تدؿ األكلى منيا عمى اإلنصاؼ  ،مف بينيا داللتاف متناقضتاف ،تعدد مف الدالال إلىمعافو 

حقاؽ الحؽ كعدؿ يعدؿ فيك عادؿ مف عدكؿ  ،حيث إف العدؿ : كالعدالة كالعدكؿ كالمعدلة ،كا 
 . 1نو مستقيـأعدؿ ضد الجكر كما قاـ في النفكس كال ،كعدؿ

ف الشيء يعدؿ عدالن كعدكالن حاد حيث عدؿ ع ،لداللة الثانية لمعدكؿا ،في ىذا المقاـ يـكما ي    
كعدؿ عف الطريؽ  ،كما لو معدؿ كال معدكؿ أم مصرؼ ،كعدؿ إليو عدكالن رجع ،عف الطريؽ كجار

 .2ماؿ 

تقكؿ عدلت  ،كفي تيذيب المغة لألزىرم : " كقاؿ الميث : العدؿ أف تعدؿ الشيء عف كجيو    
اؿ ىك ينعدؿ أم يعكجُّ " ػػػػػاج نفسو قػػػراد االعكجفإذا أ ،كعدلت الدابة إلى مكقع كذا ،فالنان عف طريقو

ليو عدكالن رجع ،القامكس المحيط : " كعدلتو كعدؿ عنو يعدؿ عدالن كعدكالن حاد ، كقاؿ صاحب3  ،كا 
كما لو  ،كل بينيماػػان بفالف سػػكالفحؿ ترؾ الضراب كالجماؿ كالفحؿ نحاه كفالن ،اؿػػػػػؽ مػػػكالطري

                                                           

. تحقيؽ . أنس محمد الشػػػامي ك زكريا جابر أحمد  اموس المحيطالقمجد الديف محمد بف يعقكب :  ،ينظر : الفيركزبادم -1
 .  . مادة عدؿ 1228حديث . . القاىرة : دار ال

 . مادة عدؿ. 12. مج  1228 . بيركت : دار صادر . 6. ط  لسان العربجماؿ الديف محمد :  ،ينظر : ابف منظكر - 2
اث . بيركت : دار إحياء التر  1حقيؽ . محمد عكض مرعب . ط . ت تيذيب المغةمحمد بف أحمد اليركم :  ،األزىرم - 3

 مادة عدؿ ..  1221العربي . 
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أما صاحب تاج العركس فينص عمى : عدؿ يعدؿ عدالن كعدكالن حاد  ،1"  كال معدكؿ مصرؼمعدؿ 
 .2كعدؿ الفحؿ عف اإلبؿ ترؾ الضراب  ،كعف الطريؽ جار

 ،التي دلت عمى االستقامة ،الداللة الثانية تأتي عمى عكس ما دلت عميو الداللة األكلىف     
ي حالة تعمؽ الفعؿ عدؿ مع حرؼ كالميؿ كاالعكجاج ف ،كالثانية دلت عمى االنحراؼ كاالنصراؼ

يجاد عالقة كطيدة  ىؿ كبعد ىذه االستفاضة في داللة ىذا المصطمح ،الجر عف يمكف التكفيؽ كا 
فما ىي داللة  ؟بيف الداللة الثانية لكممة العدكؿ لغة كبيف كممة العدكؿ كمصطمح بالغي كنقدم 

ا ؟   العدكؿ اصطالحن

 العدول اصطالًحا : – 2

ممو كممة العدكؿ في معناىا المغكم مف االنحراؼ كاالنصراؼ كالميؿ ليدؿ داللة إف ما تح      
في المجاؿ النقدم كاألدبي ذلؾ " أف في العدكؿ  ،كاضحة عمى قرب صمتيا بالمعنى االصطالحي

، كىذا الميؿ " لو أثره الفني كالجمالي في النص األدبي فيعدؿ مف 3ميالن مف صياغة إلى أخرل "
 .4رل إلحداث ىذا األثر الذم تنتجو الصياغة المعدكؿ عنيا "صياغة إلى أخ

أم أف الكممة خرجت عف المعنى الحقيقي الذم كضعت لو إلى معنى آخر يفيـ مف خالؿ       
قسـ  ،كىذا يدؿ عمى أف المغة المتاكضعة تنقسـ إلى قسميف ،السياؽ الذم كردت فيو ىذه الكممة

كقسـ آخر يتعمؽ بالناحية  ،األمكر الحياتية لو داللتو المباشرةيأتي بالمعنى الحقيقي المستخدـ في 
 عف المعنى الحقيقي لمكممة في ذلؾ السياؽ الذم كضعت فيو . األدبية يحاكؿ الخركج

 كعمى ىذا فالميؿ كاالنحراؼ في النص األدبي ىك خركج عف المألكؼ مف أجؿ غاية فنية    
ميو العدكؿ كىك " مجاكزة السنف المألكفة بيف الناس يسعى إلييا األديب كىك ما يمكف أف يطمؽ ع

                                                           

 . القاموس المحيطعقكب : مجد الديف محمد بف ي ،الفيركزبادم - 1
 د  ت . مادة عدؿ ..  تاج العروس من جواىر القاموسمحمد بف محمد الحسيني :  ،الزبيدم - 2
. مجمة جامعة أـ القرل لعمـك الشريعة كالمغة العربية كآدابيا .  عدول في البنية التركيبيةالإبراىيـ منصكر :  ،التريكي - 3
 . 549ىػ . ص  1418. ربيع األكؿ  42.ع  19ج
ىػ . 1431. جمادل األكلى  11. مج  3. جذكر . ج العدول واألداء الشعريعبد اهلل بف عبد الرحمف :  ،بانقيب - 4

 . 131ـ . ص 1211
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لتحقيؽ سمة جمالية في القكؿ تمتع القارئ كتطرب السامع  ؛في محاكراتيـ كضركب معامالتيـ 
ا أدبينا "   . 1كبيذا يصير نصن

كفي الحديث عف العدكؿ يحتاج المرء بداية لمتفريؽ بيف مستكييف لمغة حتى يستطيع تحديد      
فالمغة قائمة عمى مستكييف " أحدىما يمكف أف نطمؽ عميو  ،كـ عمى الكجو الصحيحىذا المفي

 .2كاآلخر يمكف أف نسميو المستكل الفني أك المغة الفنية " ،المستكل العادم أك المستكل النمطي

مباحة ليـ ال  ،ذلؾ أف المغة في مستكاىا العادم ىي " لغة متعارؼ عمييا مف الجميع     
أما المغة الفنية فيي مف نتاج الفرد المبدع كىي لذلؾ  ،العمـ بيا أك استخداميايتفاضمكف في 

كيرل الدكتكر محمد عبد  ،3شخصية تصدر عف عبقرية البميغ كتتحدل ما ىك نمطي اصطالحي "
المطمب أف المغة الفنية ىي " انتياؾ ىذه المعيارية كالمثالية بكؿ متعمقاتيا االيصالية كصكال إلى 

 . 4"  اإلبداعية المحاطة بالبيئة الجمالية التراكيب

مف أجؿ إنشاء جماعة  ،فالمستكل األكؿ مف الكالـ ىك ما قعده النحك كبيف طريقو في األداء      
أما المستكل الثاني فيك تنكع في  ،تعتمد طريقة كاحدة في التعبير كالتكاصؿ االجتماعي

ذا كاف النحاة كالمغكيكف ك ضعيا النحك " االستعماالت غير العادية لطريقة التعبير التي ك  قد أقامكا ا 
فإف البالغييف ساركا في اتجاه آخر حيث أقامكا مباحثيـ عمى  ،مباحثيـ عمى رعاية األداء المثالي

 .5أساس انتياؾ ىذه المثالية كالعدكؿ عنيا في األداء الفني "

كضع قكاعده أىؿ المغة كالنحك ؟ البالغييف أنكركا المستكل األكؿ الذم  كلكف ىؿ يعني ىذا أف   
نما " ذلؾ يؤكد إدراكيـ لتحققو بحيث جعمكه الخمفية الكىمية كراء الصياغة  ،ال ليس األمر كذلؾ كا 

فالمستكل العادم أك النمطي "  6عممية العدكؿ في ىذه الصياغة "الفنية التي يمكف أف يقيسكا إلييا 
كثمرة الترابط  ،تمد المغة في تنسيؽ ىذه العناصريعتمد النحك التقعيدم في تشكيؿ عناصره كما يع

                                                           

. الريػػاض : مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع .  رؤية العدول عن النمطية في التعبير األدبيعبد المكجكد متكلي :  ،بينسي - 1
 . 5. ص  1993

 . 87. ص  1223. القاىرة : المجمس األعمى لمثقافة .  1. ط نظرية المغة في النقد العربيعبد الحكيـ :  ،راضي - 2
 . 89ص  ،السابؽ - 3
 . 124. ص  1997. القاىرة : لكنجماف .  1. ط  البالغة العربية قراءة أخرىمحمد :  ،عبد المطمب - 4
 . 169. ص  السابق - 5
 . 169. ص  السابق - 6
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كىي مثالية  ،بيف ما يقكـ بو النحاة كما يقكـ بو المغكيكف ظيكر مثالية المغة في استخداميا المألكؼ
 .1افتراضية أكثر منيا تطبيقية كاقعية" 

ؽ شكؿ عف ىذه الصكرة المثالية لتحقيأما المستكل اآلخر فيك يقكـ عمى أساس مف العدكؿ     
كعمى العكس مف النحكييف فإف البالغييف يدكر اىتماميـ حكؿ  ،فني كجمالي كأدبي في الكالـ

الخركج عف ىذه المثالية التي أرسى دعائميا أىؿ النحك كفي ىذا اعتراؼ مف البالغييف بيذه 
 ان ليـ في كؿ انتياؾ كخركج عنيا .األصكؿ لتككف مرجع

اضحان عمى التذكير بو كالتنبيو إليو في مثؿ قكليـ أصؿ كمف ىنا  كاف حرص البالغييف ك      
ألنو إليو  اإلشارةكلكف اعتدادىـ بيذا األصؿ ال يتجاكز مجرد  ،المعنى كأصؿ الكالـ كرعاية لألصؿ
فإذا كاف النحكم ييتـ بما يفيد أصؿ المعنى فإف البالغي يبدأ  ،يخمك في نظرىـ مف أم قيمة فنية

 . 2اإلفادة مف عناصر جمالية منطقة حركتو فيما يمي ىذه

فمنيـ  ،فاألساس في تحديد المعنى األصمي لمكالـ ىك النحك كىذا ما أكده البالغيكف أنفسيـ     
السكاكي الذم يرل أف النحك ىك الفاعؿ األساسي في تأدية أصؿ المعنى كمعرفة التركيب بيف الكمـ 

ء كالـ العرب كقكانيف مبنية عمييا ليحترز مقان بمقاييس مستنبطة مف استقرالتأدية أصؿ المعنى مط
 .3الخطأ في التركيب  عفبيا 

ليس النظـ إال أف تضع  في سياؽ حديثو عف النظـ " اعمـ أفككما يقكؿ عبد القاىر الجرجاني     
كتعمؿ عمى قكانينو كأصكلو كتعرؼ منيجو التي نيجت  ،كالمؾ الكضع الذم يقتضيو عمـ النحك

فال تخؿ بشيء منيا كذلؾ أنا ال نعمـ شيئان يبتغيو  ،ظ الرسكـ التي رسمت لؾكتحف ،فال تزيغ عنيا
ىذا ىك السبيؿ فمست بكاجد شيئان يرجع  ،الناظـ بنظمو غير أف ينظر في كجو كؿ باب كفركقو
كيدخؿ تحت ىذا االسـ إال كىك معنى مف  ،صكابو إف كاف صكابان كخطؤه إف كاف خطأن إال النظـ

                                                           

 . 168. ص  البالغة واألسموبيةمحمد :  ،عبد المطمب - 1
 . 127-126.  ص نظرية المغة والنقد العربي عبد الحكيـ :  ،ينظر : راضي - 2
 .  75. ص  1987. بيركت : دار الكتب العممية .  1. ط مفتاح العموميكسؼ بف أبي بكر :  ،لسكاكيينظر : ا - 3
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ككضع في حقو أك عكمؿ بخالؼ ىذه المعاممة فأزيؿ عف  ،يب بو مكضعومعاني النحك قد أص
 . 1مكضعو كاستعمؿ في غير ما ينبغي لو "

نما يؤثر كؿ منيا باآلخر " فالمغة أنظمة أم أف مستكيات المغة ال ينفصؿ أحدىا عف اآلخر       كا 
مف كجو آخر ما  يعطي بعضيا بعضان كال بد أف تعرؼ ما يعطيو األدب لمنحك كال بد أف تعرؼ

، كيمكف التعرؼ عمى الفرؽ بيف الخطاب العادم كالخطاب األدبي 2يمكف أف يعطيو النحك لألدب"
مف خالؿ ما ارتآه تكدكركؼ حيف اعتبر أف " الحدث المساني العادم خطاب شفاؼ نرل مف خاللو 

بينما يمتاز منو  ،البصرفيك منفذ بمكرم ال يقـك حاجزان أماـ أشعة  ،معناه كال نكاد نراه ىك في ذاتو
يستكقفؾ ىك نفسو قبؿ أف يمكنؾ مف عبكره أك  ،الخطاب األدبي في ككنو ثخينان غير شفاؼ

بمكرم طيًميى صكران كنقكشان كألكانان فصد أشعة البصر أف تتجاكزه "فيك حاجز  ،اختراقو
3. 

ألنو ال يرجعنا إلى ؛ كعميو " فإف الذم يميز الخطاب األدبي ىك انقطاع كظيفتو المرجعية      
نما ىك يبمغ ذاتو ،بمغنا أمران خارجيان يشيء كال   .4كذاتو ىي المرجع"  ،كا 

فكظيفة  ،فالمغة األدبية تتسـ بخصائص تسمك بيا عمى االستخداـ المغكم المألكؼ أك الشائع     
تكصيؿ ثـ تتضمف كظيفة الالتكصيؿ ىي غاية االستخداـ المغكم المعتاد في حيف أف المغة األدبية 

تتجاكزىا ) تعدؿ عنيا ( إلى تحقيؽ كظيفة فنية ذات بعد جمالي يعبر عنو بمصطمحات الحسف 
 . 5اإلمتاع كاإلطرابك 

ف ما يجب " أف تتصؼ بو المغة الشعرية كاألدبية مف ك بالغيالد ك انقالك  كفمغكيالكقد أدرؾ      
ع مقر بأف لغة الشعر تبايف لغة فالجمي ،خصائص كسمات تباينيا عف المغة في االستعماؿ العادم

كالمخاطبات التي تجرم بيف الناس تتسـ ىذه المغة بصفات فارقة يعدؿ فييا  ،الحديث اليكمي

                                                           

 1221. بيركت : دار الكتب العممية .  1. تحقيؽ . عبد الحميد ىنداكم . ط دالئل اإلعجازعبد القػػػػػاىر :  ،الجرجػػػاني - 1
 .62. ص 

 . 36ص  ،1981. ابريؿ  3. ع  1القاىرة : فصكؿ . مج . قراءة في دالئل اإلعجازمصطفى :  ،ناصؼ - 2
 . 116. الدار العربية لمكتاب . ص  3.  ط األسموبية واألسموبعبد السالـ :  ،المسدم - 3
 . 116. ص  السابق - 4
 . 33. ص  1222. مصر : دار الحضارة .  1. ط تحوالت البنية في البالغة العربيةأسامة :  ،ينظر : البحيرم - 5
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فييا جاللة الممكية األدبية كالمكىبة الفذة التي الشاعر عف المغة المألكفة إلى لغة مف نكع خاص 
 .1منحيا كامتاز بيا عف اآلخريف "

بيذا  ،كىك األصؿ المغكم الذم كضعت لو المغة ،لى معيار أك مرجع يستند إليوكمعرفة الناقد إ     
بما  ،المرجع يمكف لمناقد أف يرل مدل العدكؿ الذم تجاكزه الكاتب أك األديب في العمؿ الفني

قيؽ الجماؿ الفني كالرقي سعيان إلى تح ؛ يحتكم مف خرؽ كانتياؾ كعدكؿ فني عف ىذه المغة المثالية
 األدبي .

 ،بمدل استخداـ العدكؿ الفني في كؿ نص ان كالنصكص األدبية تفترؽ عف بعضيا بعض    
" أننػػػػا كالذم يؤكد ذلؾ  ،عرم أك أدبيػػػص شػػػألم ن ،دكؿ كالمستكل الفنيػػػاط كثيؽ بيف العػػػػػكاالرتب

تمؼ عمؿ كيخ ،كفي ىذا يفترؽ نص عف نص ،اغتوػػػنرل في النص خالقان لجمالياتو مف خالؿ صي
كلكف مف خالؿ نظامو الذم تتشابؾ فيو  –ال مف خالؿ الجكدة كالرداءة  –أدبي عف آخر 

تتكاثر المنبيات  أكاأللفاظ  رألكفة في األداء أك تتكر ػػالية المػػػػػاغة فتنتيؾ المثػػػػات الصيػػػمستكي
 .2" ةالفني

 العدول في التراث المغوي والبالغي :  – 3

يميزكا بيف  أفالذيف استطاعكا  ،العرب القدماء ءعدكؿ اىتمامان كاضحان عند عممانالت مسألة ال     
المغة العادية المألكفة التي كضعت لمتكاصؿ كالتكصيؿ كبيف المغة الفنية كاألدبية التي تجاكزت ىذه 

 بما يسمح بو مف قدرة عمى تشكيؿ ،تمقيمف أجؿ تحقيؽ نكع مف الجماؿ كالتأثير في الم ،المعيارية
العمؿ األدبي كالشعرم ، فمغة الشعر تبايف لغة المخاطبات اليكمية  إنتاج إلىصيغ كأساليب متنكعة 

التي تجرم بيف الناس ، فالشاعر عندما يعدؿ عف المغة المألكفة فإنو يحقؽ ما يريد مف تأثير في 
  كبقدر العدكؿ يككف التأثير . ،بصكرة فنية كأسمكبية متنكعة ،يقمالمت

يدؿ عمى المظاىر الفنية في العمؿ األدبي في  - في بداية األمر - يكف مصطمح العدكؿكلـ      
نما جاء ليعبر عف الصيغ الفنية بصكرة عامة غير مخصكصة  ،المفيكـ الحديث لتمؾ المظاىر كا 

لي أجنحة ك كأنؾ قمت أ ،لي أجنحة مثنى كثالث كرباعك كمالحظة صياغة اآلية في قكلو تعالى " أ
                                                           

 . 131. ص  العدول واألداء الشعريعبد اهلل بف عبد الرحمف :  ،بانقيب - 1
 . 157 – 156. ص  البالغة واألسموبيةمحمد :  ،عبد المطمب - 2
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لـ يصرح بمصطمح  ككلكف الذم ينبغي معرفتو أف أبا عمر  ،أربعةكأربعة  ،ثالثة ثالثةك  ،فاثنيف اثني
بف عمر كابف أبي اسحؽ مف قبميما قد عرفكا ىذيف  ىكما أظنو ىك كعيس كالصرؼ العدكؿ

ف كانكا يعرفكف ذلؾ استعماالن  ،االصطالحيف بمعناىما الفني  .1كا 

نو لـ يغب عف أذىانيـ فإ ،لمستكل المثالي كالمعيارم لمغةة اكلما كاف النحاة كالمغكيكف ىـ سدن     
كىك الغاية القصكل مف  ،ما يحممو العدكؿ عف ىذه المعيارية مف خصكصية كتأثير في لغة الشعر

، كا ءاء أمراء الكالـ يصرفكنو أٌنى شايصرح بأف " الشعر  ؿ بف أحمد الفراىيدم الشعر ، فالخمي
تصريؼ المفظ كتعقيده ، كمد المعنى كتقييده ، كمف  إطالؽيرىـ مف كز لغػػػكجائز ليـ ما ال يج

، كالجمع بيف لغاتو كالتفريؽ بيف صفاتو كاستخداـ ما كمَّت األلسف عف  مقصكره كقصر ممدكده
يضاحوكصفو كنعتو كاألذىاف عف فيمو  ، فيقربكف كؿ بعيد ، كيبعدكف القريب ، كيحتج بيـ كال  كا 

 .2يحتج عمييـ "

لتحقيؽ ؛ يجد القارئ أف لمشعر لغة خاصة معدكؿ إلييا عف المغة المعيارية  ،ا الحديثفبيذ    
المقي ، التأثير في المت ككى ،يسعى إليو الشاعر اليدؼ الذم  ،الخطؿ مف بان ضر  العدكؿ كاف كا 
 .المألكؼ بغير داع كخركجان عف 

فإنو يصؿ  مغة المعيارية ؛التي تتسـ بيا ال القيكد عر بما يممؾ مف مقدرة عمى كسرالشاك     
السنف عف إال أنو " ليس المراد بالعدكؿ  ،بالمتمقي إلى آفاؽ لـ يكف بمقدكره الكصكؿ إلييا مف قبؿ

المألكؼ ىك خرؽ قكاعد المغة كأصكليا الضابطة لتصرفاتيا بؿ ىك عدكؿ كاقع ضمف تمؾ األصكؿ 
 .3شعراء " كضمف ما تحممو مف طاقات كامنة ال يجمييا إال البارع مف ال

كىذا ال نريد الخكض  كعجزان  يرل فييا ضعفان  كانقسـ النقاد حكؿ الضركرة الشعرية قسميف ، قسـ    
 َـّ رتكب مثؿ ىذه الضركرات عف عجز أل، كقسـ يرل أف الشاعر ال ينينا في ىذا المقاـ فيو كال يع
أللسف ، كفريضة الغزك إلى مضايؽ لـ تقترب منيا ا فرضتيا عميو فريضة ضركرة مفبو بؿ "

                                                           

.  1983. الجزائر : ديكاف المطبكعات الجامعية .  المصطمح النحوي نشأتو وتطورهعكض حمد :  ،ينظر : القكيزم - 1
 . 71 -72ص 

. تكنس : الدار العربية  3. تحقيؽ . محمد الحبيب بف الخكجة . ط منياج البمغاء وسراج األدباءحاـز :  القرطاجني ، - 2
 .117ص   1228لمكتاب . 

 . 135. ص  العدول واألداء الشعريعبد اهلل بف عبد الرحمف :  ،بانقيب -  3
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اقتحاـ المجاىؿ التي لـ تعمر سيكليا كدركبيا مقاالت القكـ  ... تككف ثمرة اقتحاـ كتجريب 
ات بٌ دى بمى  لطاقات المغة كارتياد لسيكليا المجيكلة كدركبيا المخكفة يقتحميا الفحؿ كىك البصير

 . 1الشعرم "  ي رحموارىـ كأغانييـ كمعزكفاتيـ فالسابقيف عميو ، ألنيـ ساكنكف فيو يحمؿ أشع

اعمـ يحتمؿ الشعر بقكلو : " ما  بابكما يقكلو الخميؿ بف أحمد يردده تمميذه سيبكيو في كتابو     
أنو يجكز في الشعر ما ال يجكز في الكالـ مف صرؼ ما ال ينصرؼ، يشبيكنو بما قد حيذؼ 

   .  3"  كلكف بو كجيان إليو إال كىـ يحا ف، ثـ يقكؿ : " كليس شيءه يضطرك  2" كاستعمؿ محذكفا
، كمكقؼ اعتذار ككثير ما تحرؼ فيو الكممة عف كيرل ابف جني أف " الشعر مكضع اضطرار 

 . 4أبنيتيا كتحاكؿ فيو المثؿ عف أكضاع صيغيا ألجمو " 

نما يرل فيو  العدكؿفي  كال يرل ابف جني     عمى التعدم  أف الشاعر قادرضعفان أك عجزان  ، كا 
يقكؿ : " فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثؿ ىذه الضركرات  ،يارية كما تسمح بوعمى المغة المع

ف دؿ مف  عمى جكره  جيةعمى قبحيا كانخراؽ األصكؿ بيا فاعمـ أف ذلؾ عمى ما جشمو منو ، كا 
الو كتخمطو كليس بقاطع دليؿ عمى ضعؼ لغتو كال قصكره بصيكتعسفو . فإنو مف كجو آخر مؤذف 

لناطؽ بفصاحتو بؿ مثمو في ذلؾ عندم مثؿ مجرم الجمكح بال لجاـ ككارد عمى اختيار الكجو كا
في عنفو كتيالكو فإنو مشيكد لو  ف كاف ممكمان فيك كا   مف غير احتشاـ ، الحرب الضركس حاسران 

إلى النجاة  بشجاعتو كفيض منتو أال تراه أف لك تكفر في سالحو أك اعتصـ بمجاـ جكاده لكاف أقرب
كداللة  بقكة طبعو الالن إدو عمى عممو بما يعقب اقتحامو مثملكنو جشـ ما جشمو كأبعد عف الممحاة 
 .5عؿ شيامة نفسو " 

ليا ما ليا مف تأثير في النفس بالقدر الذم يمكف  ،مف قبؿ الشاعر مثؿ ىذه العدكالتفارتكاب     
أمثمتو أف تراه عند مشاىدة مف يركب المخاطر كيتحدل الصعاب مف مثؿ ما شبو ابف جني في 

نما " ىي ركح ك  ،راران ػػػػػيس اضطػػػػػػارية عند ابف جني لػػػػػػػابقة ، كالعدكؿ عف قكاعد المغة المعيػػػػػػالس ا 
                                                           

 . 62. ص   www.uqu.eduأـ القرل . . جامعة  المدخل إلى عمم البالغة العربيةمحمكد تكفيؽ محمد :  ،سعد -  1
.  1988. القاىرة : مكتبة الخانجي .  3. تحقيؽ . عبد السالـ محمد ىاركف . ط  الكتابسيبكيو ، عمرك بف عثماف :  -  2
 . 16. ص1ج 
 . 31. ص  السابق -  3
 . 191. ص  3ب . د ت . ج. مصر : الييئة المصرية العامة لمكتا 4. ط الخصائصابف جني ، أبك الفتح عثماف :  -  4
 .394. ص  1. ج  السابق -  5
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كاجتياز كؿ طريؽ مخكؼ كالصمة كطيدة بيف حديثو  ،المغامرة كالرغبة في التحدم كتذليؿ الكعر
 .1ىذا كبيف حديثو فيما أطمؽ عميو شجاعة العربية " 

غنائيافائدة في إنماء المغة  لمعدكؿق ( أف  362يرل األصفياني ) ت كما     فالشعراء  ،كا 
المغة العربية عمى الضد مف سائر صيغان كمفردات تدخؿ في متف المغة كيرل أف "  يبتكركف بسببو

األمـ لما يتكلد فييا مرة بعد أخرل كأف المكلد ليا قرائح الشعراء الذيف ىـ أمراء الكالـ لغات 
ضركرات التي تمر بيـ في المضايؽ التي يدفعكف إلييا عند حصر المعاني الكثيرة في بيكت بال

ضيقة المساحة ، كاالقكاء الذم يمحقيـ عند إقامة الثكاني التي ال محيد ليـ عف تنسيؽ الحركؼ 
المتشابية في أكاخرىا ، فال بد أف يدفع استيفاء حقكؽ الصنعة إلى عرض المغة بفنكف الحيمة ، 

يدخمكف مف الحذؼ لما  –مرة يعسفكنيا بإزالة أمثمة األسماء كاألفعاؿ عما جاءت عميو في الجبمة ف
 .2كمرة بتكليد األلفاظ عمى حسب ما تسمك إليو ىمميـ عند فرض األشعار "  كالزيادة فييا

محمد أف " الضركرة بمعنى التجكز ىي أساس الشعرية أك سرىا بؿ ظير  إبراىيـالسيد  رلكي   
 3نيا السبيؿ لمكشؼ عف أسرار العمؿ األدبي نفسو كالكصكؿ إلى تفيمو تفيمان كامالن . " أ

( 471تاني)يظير العدكؿ عند عبد القاىر الجرج ،كفي إطار الحديث عف اإلظيار كاإلضمار   
كيتضح  ،متعبير عف المعنى بصكرة أحسفل ،ليدؿ عمى التحكؿ في الصياغة مف أسمكب إلى آخر

 قو عمى قكؿ الشاعر " :ذلؾ في تعمي

 كلػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػئت أف أبكػػػػػػػػػػي دمػػػػػػػػػػان لبكيتػػػػػػػػػػو

 عميػػػػػػػػػو كلكػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػاحة الصػػػػػػػػػبر أكسػػػػػػػػػع  

   
كلك كاف ىذا قياسان عمى قكلو تعالى " كلك شاء لجمعيـ عمى اليدل " أف يقكؿ لك شئت بكيت دمان 

 و، كسبب حسن خصكصان  ألنيا أحسف في ىذا الكالـ؛ كلكنو كأنو ترؾ تمؾ الطريقة كعدؿ إلى ىذه 

                                                           

 . 64. ص  نظرية المغة في النقد العربيراضي ، عبد الحكيـ  :  -  1
. بيركت : دار  1. تحقيؽ . محمد أسعد طمس . ط التنبيو عند حدوث التصحيفحمزة بف الحسف :  ،األصفياني -  2

 . 122. ص  1991صادر . 
 .  115. ص 1983. بيركت : دار األندلس .  3. ط الضرورة الشعرية  دراسة أسموبيةىيـ : السيد إبرا ،محمد -  3
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أنو كاف بدع عجيب أف يشاء االنساف أف يبكي دمان ، فمما كاف كذلؾ كاف األكلى أف يصرح بذكره 
 . 1في أذف السامع ك يؤنسو بو " ليقرره 

الذم يحممو مصطمح العدكؿ " نفسو كالتخير عند عبد القاىر الجرجاني يحمؿ في طياتو المعنى    
عند عبد القاىر كالذم قمنا مف قبؿ أنو يعني كأما مجاؿ التخير الذم يتميز بو األسمكب كذلؾ 

 . 2العدكؿ عف معنى مف معاني النحك إلى معنى آخر ألداء داللة ال يعطييا المعنى األكؿ " 

ا قدامة في كتابو    كالتي أشار إلييالقدماء  العمماءكمف المصطمحات التي ترادؼ العدكؿ عند       
أف يريد الشاعر داللة عمى معنى مف المعاني فال يأتي  ، قاؿ " ىك اإلرداؼ( مصطمح نقد الشعر )

بالمفظ الداؿ عمى ذلؾ المعنى بؿ بمفظ يدؿ عمى معنى ىك ردفو كتابع لو فإذا دؿ عمى التابع أباف 
 : ابف أبي ربيعةعف المتبكع بمنزلة قكؿ 

 مػػػػػػػػػػػا لنكفػػػػػػػػػػػؿإبعيػػػػػػػػػػػدة ميػػػػػػػػػػػكل القػػػػػػػػػػػرط 

 مػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػمس فياشػػػػػػػػػػػػـا  أبكىػػػػػػػػػػػا ك   

   
نما أراد الشاعر أك  ف يصؼ طكؿ الجيد فمـ يذكر بمفظو الخاص بو بؿ أتى بمعنى ىك تابع لطكؿ ا 

 . 3الجيد كىك بعد ميكل القرط " 

كيشير عبد القاىر إلى مثؿ ىذا القكؿ في سياؽ حديثو عف الصيغ التي يمكف أف تكصؿ إلى    
مف ظاىر  كىي " أف تقكؿ المعنى كمعنى المعنى ، نعني بالمعنى المفيـك ،المعنى بطرؽ مختمفة

المفظ كالذم تصؿ إليو بغير كاسطة كبمعنى المعنى أف تعقؿ مف المفظ معنى ثـ يفضي بؾ ذلؾ 
المعنى إلى معنىن آخر " 

 ، كىذا دليؿ كاضح عمى رسكخ مفيـك العدكؿ عنده . 4

بقكؿ تماـ  ،عند السابقيفكيمكف إجماؿ بعض المصطمحات التي كردت بمعنى العدكؿ       
تكسع كالترخص لإنما كانكا قد سمكىا بأسماء أخرل كا ،فكرة االنحراؼ خافية عمييـ " لـ تكف :حساف

كلقد رصدكا مف  ،بؿ قد سمكىا في بعض الحاالت لزكـ ما ال يمـز ،أك الضركرة عند قياـ الضركرة
                                                           

 .111 - 111، ص  دالئل اإلعجازالجرجاني ، عبد القاىر  :  - 1
 . 35. ص  1986. القاىرة : دار الفكر .  االتجاه األسموبي في النقد العربيالسيد ، شفيع :  -  2
 . 57ىػ . ص  1321: مطبعة الجكائب .  القسطنطينية.  1الشعر . ط قدامة : نقد ،ابف جعفر -  3
 . 173. ص  دالئل اإلعجازالجرجاني ، عبد القاىر :  -  4
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ىذه الظكاىر التكسعية في االستعماؿ نكعيف ميميف مرتبطيف بالنظرية النحكية يمكف أف نسمي 
كأف نسمي الثاني األسمكب  ،ترخص كىك ما عرضو النحاة باسـ الشذكذ أك القمة أك الندرةالأحدىما 
 . 1كطابع النكعيف أنيما مخالفة لقكاعد عمؿ القرائف النحكية المفظية"  ،العدكلي

 العدول في الدراسات األسموبية الحديثة :  -4

ة الذم جاء بديالن أك ترجمة لكممة العدكؿ مف المصطمحات البالغية في الدراسات األسمكبي        
Le'cart   العدكؿ (  االنزياحالفرنسة كما ذكر ذلؾ الدكتكر عبد السالـ المسدم " مصطمح (
Le'cart  لذلؾ لـ يرض بو كثير مف ركاد  ؛ عسير الترجمة ألنو غير مستقر في متصكره

 . 2المسانيات فكضعكا مصطمحات بديمة عنو"

اتو يمكف أف نصطمح عميو بمفظة عمى أف المفيـك بحد ذ  E'cartية لػ ترجمة لفظ كاالنزياح     
 . 3أك نحيي لفظة عربية استعمميا البالغيكف في سياؽ محدد ىي العدكؿ ،تجاكزال

عف إحياء مصطمح عربي أصيؿ  ةن قؼ عاجز تأف المغة العربية لـ  ،ةمنرل مف خالؿ ىذه الترج    
كلـ يأت ىذا المصطمح خبط عشكاء أك عف  ،بي أك الفنييعبر مف خاللو عف جماليات العمؿ األد

نما جاء بكعي لطرح البدائؿ العربية لممصطمحات الغربية ،طريؽ المصادفة  . كا 

ىذا  إحياءمسدم ىك " أكؿ مف لفت االنتباه إلى إمكاف كيرل الدكتكر أحمد كيس إلى أف ال     
ية كاألسمكب غير أنو مع ذلؾ لـ يستخدمو ككاف ذلؾ في كتابو األسمكب ،المصطمح لممفيكـ األجنبي

كلكنو لـ يثبت عمى ىذا األخير فرغب عنو  ،االنزياحكاستعمؿ مصطمحان آخر ىك  ،في كتابو آنذاؾ
كلما سألتو في ذلؾ أجاب : بأنو عندما استعمؿ مصطمح االنزياح ترجمة لمفيـك  ،إلى العدكؿ

Le'cart ىك متصكر إجرائي طارئ عمى التأليؼ مف حيث  أكؿ مرة كاف بقصد إبراز سمة الجدة

                                                           

.  1987.  4-3. مجمة فصكؿ القاىرية.، ع  المصطمح البالغي القديم في ضوء البالغة الحديثةتمػػاـ :  ،حسػػػػػػػاف - 1
 . 18ص 

 . 161. ص   ألسموباألسموبية واالمسدم :  - 2
 . 61. ص  1227. القاىرة : منشأة المعارؼ .  العدول في شعر ابن ىرمةمنير :  ،ينظر : سمطاف - 3
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في المغة العربية ثـ جاء مصطمح العدكؿ إحياءن لمصطمح بالغي تراثي لـ يعد يجر محاذير 
 .  1االلتباس"

مف ىذه ف ،كثيرة ىي المصطمحات التي راجت لتدؿ عمى مفيكـ كاحد أال كىك العدكؿ    
التجاكز كاالنحراؼ كاالختالؿ  ،لفاليرم االنزياح عبد السالـ المسدم ىيالمصطمحات التي أكردىا 

، غير أف كثيران 2كاالنتياؾ كخرؽ السنف كالمحف كالعصياف كالتحريؼ  ،كاإلطاحة كالمخالفة كالشناعة
كما ىك حاصؿ لبعضيا في الدراسات  ،لـ يحالفيا الحظ في الذيكع كاالنتشارمف ىذه المصطمحات 

ات الذيكع كاالنتشار ثالثة مصطمحات ىي العدكؿ فمف بيف ىذه المصطمحات ذ ،العربية المعاصرة
منيا أنيا محدكدة  ،كلـ يكتب ىذا الذيكع لبقية المصطمحات ألسباب متعددة ،كاالنحراؼ كاالنزياح
أك ىي محمكالت  ،ة المفيكميةييمة الحظ التداكلي كمنعدمة الكفاأك ضئ ،القكة االصطالحية

  . 3لمكضكعات أخرل مف حقكؿ غير أدبية أصالن 

بينما يغمب عمى الذيف  ،ي التراث العربيفىك كركده كالذيف فضمكا استخداـ كممة العدكؿ    
في حيف ماؿ إلى االنحراؼ في  ،استعممكا االنزياح ىك اعتمادىـ ثقافة فرنسية استقاءن أك ترجمة

كىي   Deviationفيي ال تحكم إال كممة  ،المصادر االنجميزيةالغالب أكلئؾ الذيف غمبت عمييـ 
 . 4تناسبيا االنزياح   E'cartكممة تناسبيا كممة االنحراؼ ك 

ما قالو " الدكتكر صالح فضؿ كالذم  ،كمف المصطمحات التي يمكف أف تدؿ عمى العدكؿ    
كنسب إلى تكدكركؼ كممة  ،ككممة فضيحة كنسبيا إلى بارت ،أضاؼ كممة الكسر كنسبيا إلى تيرم

كما أضاؼ عدناف بف ذريؿ عدة مصطمحات أيضان  ،ة الجنكفكأما إلى أراجكف فنسب كمم ،شذكذ
نذكر منيا الجسارة المغكية كالغرابة كاالبتكار كالخمؽ ككرد عف جاف ككىف فضالن عما اعتمده مف 
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إنو يقكؿ األسمكب خطأ كليس كؿ  ،االنزياح كاالنحراؼ كالخرؽ لفظ آخر مرادؼ لالنزياح ىك الخطأ
 . 1خطأ أسمكب"

ما يكرده الدكتكر صالح فضؿ  ،التي أدت إلى عدـ ركاج بعض ىذه المصطمحات كمف األسباب   
عمى  ،ليا ،بان كممات ذات إيحاءات أخالقية مكسكمة مما يبرر بعض ردكد الفعؿ الرافضةي" أنيا تقر 

اعتبار ما يمكف أف تفضي إليو في نياية األمر مف العكدة إلى النظرية التي كانت شائعة في القرف 
 .2"كالتي يعد الفف بمقتضاىا ظاىرة مرضية كالشاعر إنساف عصابي  ،الماضي

حيث استعمؿ العدكؿ غير المسدم كثير مف  ،إال أف مصطمح العدكؿ راج بشكؿ كبير     
ك حمادم صمكدم كىك يرل في مصطمح العدكؿ أحسف الدارسيف المحدثيف منيـ تماـ حساف 

 . 3 صكلة كالطيب البمكش كاألزىر الزنادكمصطفى السعدني كعبد اهلل  E'cartترجمة لمفيكـ 

مكقؼ الرافض مف فكرة العدكؿ  يقؼ الدكتكر إبراىيـ أنيسإلى أف  اإلشارةكمف الضركرم      
بقكلو : " كقد  ،ككأنيـ أصحاب المغة ،كاستبدادىـ بالرأم ،كيرجع ذلؾ إلى سمطة النحاة ،المغكم

ىد ال تنطبؽ عمى االذيف كجدكا بعض الشك  ،ةخطرت فكرة الضركرة الشعرية بأذىاف أكلئؾ النحا
ففسركىا عمى أف الناظـ قد اضطر اضطراران لسمكؾ ىذا الشطط خضكعان لمكزف  ،قكاعدىـ كأصكليـ

... أمػػػا الضركرات المباحة فقد ا عدة ظكاىر لتمؾ الضركرة ػػػػػػكا لنػػػثـ استنبطكافي الشعرية ػػكالق
كأنما كانت المغة ممكان ليـ  ،ي تبرعكا لنا بيا كأجازكىا لناالت ،جعمكىا بمثابة الرخص الشعرية

 .4كحدىـ" 

مما اضطر  ،الدكتكر تماـ حساف أف الشعر فرض عمى نفسو قيكدان تركيبيةن كشكميةن كيرل      
حيث أف التكسع في  ،الشاعر إلى أف يمجأ إلى التكسع في المعنى باالعتماد عمى األدلة الطبيعية

كأكضح أنو لكال ىذه الحرية الصرفية كالنحكية لما أمكف  ،رة كغير ضركرةالصرؼ كالنحك ضرك 
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فيك يرل أف الشعراء يترخصكف في شعرىـ حتى أصبح اإليغاؿ  ،الفنيلمشعر أف يككف أداة لمتعبير 
 .1في حقؿ الترخص أكضح ما يميز لغة الشعر مف لغة النثر 

عف طريؽ خرؽ  ،ك الشاعر بكعي منويمجأ إلييا األديب أ ،العدكؿ ىك خصيصة فنيةفإذف    
ىذا األثر أـ يجابيان إإلحداث ىزة في نفس المتمقي كترؾ أثر فيو سكاءه أكاف ؛ المألكؼ مف الكالـ 

 فما تراه جميالن كلطيفان قد يراه غيرؾ ساذجان كسخيفان . ،ألف تذكؽ النص شيء نسبي ،سمبيان 

 أنواع العدول :

 العدول في الحرف : – 1

كأصؿ الكضع فيو ىك تسكينو ثـ نطقو  ،عريفو عمى أنو خركج عمى طريقة نطؽ الحرؼيمكف ت    
فمكؿ صكت  ،كحركؼ المغة العربية تتسـ بالبساطة كالسيكلة كالبعد عف التعقيد ،بعد ىمزة مكسكرة

فكممة ناـ تختمؼ عف كممة قاـ  ،منيا رمز يشير إليو بغض النظر عف صكره الصكتية المختمفة
 . 2 نكف في األكلى كالقاؼ في الثانيةبسبب كجكد ال

 ،نطؽ بالشفتيف كما في : ينبحتقد أنيا ماذج العدكؿ عف أصؿ النكف كجدنا فإذا أردنا أف نعرض ن
كنخمص مف ذلؾ إلى استنتاج كغيرىا  ،كاألسناف العميا كما في : ينفع قد تنطؽ بالشفة السفمىك 

بالمكقع كبسبب ارتباطو  ،بحسب المكقع ككمو عدكؿ عف األصؿ ،مفاده أف كؿ ذلؾ فركع لمنكف
ف لـ يكف  ،كبسبب اطراده يسيؿ رده إلى أصمو ،عدكالن مطردان  فنعرؼ أف ىذا الفرع مف قبيؿ النكف كا 

 . 3نطقو في مخرج المثة ) الذم ىك األصؿ ( كلـ يكف في بعض الحاالت مرققان كما رأينا 

كيمكف  ارجو بتغير الحركؼ المجاكرة لوالحرؼ لو صكرة كاحدة إال أنو يتغير نطقو كمخف     
دراسة ذلؾ مف خالؿ ظاىرة اإلدغاـ كاإلبداؿ فحيف " رأل النحاة أف الحرؼ الكاحد تتعدد صكره 

كأف يجعمكا الصكر  ،ليذه الصكر بحسب مكقعو مما جاكره مف الحركؼ كاف عمييـ أف يجدكا أصالن 
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غيير كالتأثير كأثر اإلدغاـ كاإلخفاء المختمفة عدكالن عف ىذا األصؿ بحسب مبادئ معينة لمت
 .1كاإلقالب " 

فالمماثمة  ،كاإلبداؿ اإلدغاـا دراسة مكبالنظر إلى ظاىرتي المخالفة كالمماثمة يمكف مف خاللي    
ىي عممية تفاعؿ صكتي تتـ بيف صكتيف مختمفيف متجاكريف أك متقاربيف فيكتسباف بالتماثؿ 

عض الحاالت متطابقيف كمنيا المماثمة التقدمية بحيث خصائص صكتية مشتركة أك يصبحاف في ب
كمف اإلبداؿ مثؿ  ،اٌدعىادتعى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اٍددىعى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مف مثؿ  ،ثر الصكت السابؽ بالالحؽيؤ 

اء بسبب تجاكرىا مع حركؼ أقكل منيا فعدؿ عنيا ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ازدحـ . فأبدلت الداؿ بالتكممة ازتحـ ػػػػػػػػػػػػػ
 .2إلى الداؿ 

ـ بمكجبيا تغيير أحد الصكتيف المتماثميف في الكالـ كالتي يت ،اىرة المخالفة الصكتيةكىناؾ ظ    
مثؿ  ،كرار النطؽ بالصكت الكاحدكذلؾ مف أجؿ تجنب الصعكبة الناجمة عف ت ،إلى صكت آخر
فقد تـ قمب الصكت األكؿ في كؿ كممة إلى أحد األصكات التي  ،ػػػ ديباجج ػػػػػػدٌبا ،قٌراط ػػػػػػػػػػ قيراط

 . 3تتسـ بمممح المد أك الميف أك بمممح األنفية أك بمممح التكرار

مف انت عميو ػػػػػػدكؿ بيا عف األصؿ الذم كػػػػػكات كتـ العػػػػػػػػػابت األصػػػػػمعظـ التغيرات التي أص    
المتجاكرة ػػػكات) الحركؼ( اـ بيف األصػػػػػػة النطؽ كتحقيؽ االنسجػػػػاء عمميػػفي أثنأجؿ تكفير الجيد 

فالعدكؿ عف األصؿ المتكاضع عميو في الحركؼ قد أكسب المغة السيكلة  ،4في مالمحيا المختمفة 
 في نطؽ كمماتيا .
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 العدول في الكممة : – 2

ركات اإلعراب كنظرية اخترعكا ح ،معياران لمكالـعندما قاـ النحاة بكضع األصكؿ التي تعتمد      
كالتي تعد كسيمة مف كسائؿ فيـ  ،يترتب عميو مف تأثير في حركات أكاخر الكممات كما ،العامؿ
يو فقد ساعد فيـ األصؿ عمى فيـ مكع ،كميكضحة كميكجيةن لمداللة التي يقصد إلييا المتكمـ ،المعنى

 صؿ .العدكؿ كمدل خركج المتكمـ عمى ىذا األ

ليا تخرجيا مف المعنى األصمي  فأصؿ الكممة تجريدىا مف الزكائد التي تدؿ عمى معافو إضافية    
الذم كيضعت لو 

غة م، كصياغة األعماؿ األدبية كالفنية بحاجة إلى تفاعؿ كتناغـ بيف المبدع كال1
 .تي يشاء كىذا التفاعؿ يساعده عمى تشكيؿ المغة بيف يديو بالكيفية ال ،التي بيف جنبيو

كىذا التشكيؿ يعتمد عمى التمايز بيف األدباء كالشعراء في خمؽ األعماؿ األدبية ألف ىذا      
 دكحيف رأل النحاة أف الحرؼ الكاحد تتعد ،يو مصطمحي التغيير كالتأثيرمالتفاعؿ " الذم أطمؽ ع

كأف يجعمكا  كرصكره بحسب مكقعو مما جاء مف الحركؼ كاف عمييـ أف يجردكا أصالن ليذه الص
الصكر المختمفة عدكال عف ىذا األصؿ ... كحيف رأكا أف الكممة الكاحدة تتغير صكرىا بحسب 

سنادىا إلى الضمائر  كجمعيا كتصغيرىا ... اقترحكا ليا أصالن يخضع لمتأثير كالتغيير تصريفيا كا 
 . 2بحسب قكاعد معينة"

كىذا العدكؿ إما أف  ،شتقاؽ أك الصيغةكالعدكؿ في أصؿ الكممة يككف في التغيير في أصؿ اال    
اس ػػػإنو يحفظ كال يقفإف كاف فصيحان ف ،يكػػػكف مطردان أك غير مطرد ) شاذ ( عمى رأم النحػػػػاة

كىذا  ،كفي ككف العدكؿ مطردان فإنو يخضع لإلعالؿ كاإلبداؿ كالنقؿ كالقمب كالحذؼ كالزيادة ،عميو
فإذا استثقؿ النطؽ في التتابع الصكتي  ،فاؼ كاالستثقاؿخالعدكؿ يككف بسبب الذكؽ الفني كاالست

كما دامت القاعدة تحكـ  ،قاعدة تصريفية معينةلكممة ما عيدؿ بالكممة عف األصؿ إلى نكع بحسب 
  .3مطرد  ؿىذا العدكؿ فيك عدك 
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كقد أشار المغكيكف إلى أنيـ " عدلكا عف الفعؿ إلى اسمو ألمكر ثالث ىي السعة في المغة      
 ،كاحد صوػػػػكؿ لمػػػػتق ،غة كاحدةلذلؾ التزمكا مف أسماء األفعاؿ صيك  ،المبالغة كاإليجاز كاالختصارك 

كلك أدرت المثاؿ نفسو لكجب فيو التثنية كالجمع  ،كلممؤنث صو ،كلمجماعة صو ،كلالثنيف صو
فمما  ،بميع ىذا الباككذلؾ ج ،كاسكتف ،كاسكتي ،كاسكتكا ،اسكتا ،كالتأنيث كأف تقكؿ : اسكت

اجتمعت فيو تسمية ىذه األفعاؿ ما ذكرناه مف االتساع كمف اإليجاز كمف المبالغة عدلكا إلييا بما 
كجعمكا المبالغة عمى كجكه منيا المبالغة في الصفة المعدكؿ عف الجارية كذلؾ  ،ذكرنا مف حاليا

 .1كمفعؿ كمفعاؿ "  ،عمى أبنية كثيرة منيا فعالف كمنو فعاؿ كفعكؿ

كتعدد أشكاليا أتاح لممتكمـ أك صانع العمؿ األدبي  ،استخداـ الصيغ الصرفيةنا نجد أف مف ى   
جمالية البناء كالصياغة كذلؾ مف أجؿ  ،كمف صيغة إلى غيرىا ،أف يعدؿ عف كممة إلى أخرل

خداـ حيث اظ كتفاكتيا في االستػػػػػائص األلفػػػػر خصػػػػػػكقد حشد ابف األثي ،ي التعبيرػػػرية فػػػػػػكالح
ككالىما حسف في االستعماؿ إال أنو ال يقكؿ: مف العجائب أف ترل لفظتيف تدالف عمى معنى كاحد 

كىذا ال  ،بؿ يفرؽ بينيما في مكاضع السبؾ ،يحسف استعماؿ ىذه في كؿ مكضع تستعمؿ فيو تمؾ
ظ ككذلؾ تباعد كييتـ بالجانب السمعي كالنطقي في إحياء األلفا ،يدركو إال مف دٌؽ فيمو كجٌؿ نظره

 .2في مخارج الحركؼ كتقاربيا 

كىي أف يككف تأليؼ المفظ  ،كقد أكرد ابف سناف الخفاجي ثمانية نعكت لمكممة المفردة الفصيحة   
كالثالثة أف تككف  ،كأف تجد لتأليؼ المفظ حسنان كمزية عمى غيرىا ،مف حركؼ متباعدة المخارج

كالخامسة أف تككف الكممة  ،كف الكممة غير عامية ساقطةأف تككالرابعة  ،الكممة غير متكعرة كحشية
كالسادسة أف ال تككف الكممة قد عبر بيا عف معنى  ،جارية عمى العرؼ العربي الصحيح غير الشاذ

كالثامنة أف تككف الكممة  ،كالسابعة أف تككف الكممة معتدلة غير كثيرة الحركؼ ،آخر يكره ذكره
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. تحقيؽ . محمد محي الديف عبد الحميد .  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرضياء الديف :  ،ينظر : ابف األثير - 2

 . 152ص   1ىػ . ج1412ة العصرية لمطباعة كالنشر . بيركت : المكتب
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ت ىذه بعض الصفات التي ارتآىا ابف سناف لمفظ العربي كان ،1مصغرة تدؿ عمى معنى لطيؼ 
 الفصيح كالتي يمكف أف تككف أصكالن لمعدكؿ إلييا كاالنتقاء مف خالليا .

كالعدكؿ عمى مستكل بنية الكممة يزيد مف تفاعميا عمى مستكل األعماؿ األدبية كتشكميا في     
كالزيادة في صيغة  ،2عمى زيادة المعنى  الجانب الكظيفي كقد أكرد ابف جني أف زيادة المبنى تدؿ

خؿ كالمكاحؽ عمى التكلي االكممة يككف إما في بدايتيا أك كسطيا أك آخرىا كىذه تدعى السكابؽ كالدك 
 .3مما يؤدم إلى استيعاب داللة جديدة 

عمى مستكل الصيغة كالذم قرره صاحب كتاب اإلعجاز الصرفي كىناؾ أشكاؿ متعددة لمعدكؿ    
 ف الكريـ أف ىناؾ ثالث صكر لمعدكؿ كىي :في القرآ

كفيو العدكؿ في المصادر أك العدكؿ إلى اسـ المرة أك العدكؿ العدكؿ إلى صيغة االسـ :  -1
العدكؿ أك  ،أك العدكؿ إلى اسـ المفعكؿ ،أك العدكؿ إلى الصفة المشبية ،إلى اسـ الفاعؿ

كالعدكؿ عف صيغة جمع  ،مةالعدكؿ عف صيغة جمع الكثرة إلى صيغة جمع الق ،إلى المفرد
 القمة إلى صيغة جمع الكثرة .

 العدكؿ إلى صيغة تفٌعؿ . ،العدكؿ إلى صيغة الفعؿ : العدكؿ مف فعؿ إلى آخر -1
 العدكؿ إلى صيغة ذات معنى متعدد . -3

 ]الطويل    [                                                    : 4كيستشيد بقكؿ المتنبي 

 م ىػػػػػػػػػػؿ أقػػػػػػػػػػكؿ قصػػػػػػػػػػيدةأال ليػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػعر 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػال أشػػػػػػػػػػػػػػػػػتكي فييػػػػػػػػػػػػػػػػػا كال أتعتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػب  

   

                                                           

 . 112 - 127. ص  1981. بيركت  : دار الكتب العممية.  1. ط سر الفصاحةابف سناف :  ،ينظر : الخفاجي - 1
 . 171. ص 3. ج الخصائص ينظر : ابف جني :  - 2
  314. ص  1221. األردف : دار صفاء   1. ط غيةاألسموبية وثالثية الدوائر البالعبد القادر :  ،ينظر : عبد الجميؿ - 3
لبناف : دار الكتاب العربي .  -. بيركت 1. عبد الرحمف البرقكقي . طوضعو   المتنبي : شرح  ديكاف المتنبي . -  4

 . 324. ص  1. ج1986
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صيغة أتفعؿ ىنا ألجؿ القافية كليس مراعاة لممعنى إذ يصعب حمؿ ىذه رل أف الشاعر قد عدؿ ي
الصيغة في ىذا السياؽ عمى معانييا الشائعة فييا دكف تكمؼ ذلؾ أف ىذه الصيغة تأتي لخمسة 

 معافو :

 .فٌعؿ مضعؼ العيف  ،أكليا : مطاكعة

 كثانييا : االتحاد .

 كثالثيا : التكمؼ .

 التجنب .كرابعيا : 

 . 1كخامسيا : التدرج 

 كيمكف تكضيح بعض أنكاع العدكؿ في الصيغ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر في األمثمة اآلتية: 

كقـك رضان  ،رجؿ دنىؼ" ىذا  : يقكؿ ابف جني  العدكؿ عمى صيغة المشبو إلى المصدر -1
 ،كرجؿ عادؿ ،كقـك مرضيكف ،تو بالصفة الصريحة قمت : رجؿ دًنؼف كصفكرجؿ عدؿ فإ

نما انصرفت العرب عنو في بعض األحكاؿ إلى أف كصفت بالمصدر  ،ىذا ىك األصؿ كا 
 .2ألمريف أحدىما صناعي كاآلخر معنكم " 

 : 3بدراسـ الفاعؿ : مثؿ قكؿ الحطيئة ييجك الزبرقاف بف  إلىالعدكؿ عف اسـ المفعكؿ  -1

 ـ ال ترحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لبغيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادع المكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 

 نػػػػػػػػؾ أنػػػػػػػػت الطػػػػػػػػاعـ الكاسػػػػػػػػيكاقعػػػػػػػػد فإ  

   
 فقد عدؿ عف اسـ المفعكؿ المطعـك كالمكسك إلى اسـ الفاعؿ الطاعـ كالكاسي زيادة في تكبيخو.

" مف سنف العرب ترؾ حكـ ظاىر المفظ كحممو عمى معناه  تذكير المؤنث كتأنيث المذكر :  – 3   
نما حممكه عمى معنى اإلنساف أك الشخص قاؿ الشاعر : ،نثةفيقكلكف : ثالثة أنفس كالنفس مؤ   كا 

                                                           

. ص  1228لكتب الحديث . . اربد : عالـ ا 1. ط  اإلعجاز الصرفي في القرآن الكريمعبد الحميد :   ،ينظر : ىنداكم - 1
172- 188 . 

 . 161. ص  3. ج الخصائص ابف جني : - 2
 . 86. ص 1225. بيركت : دار المعرفة .  1. ط الديوانالحطيئة :  - 3
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 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا إال ثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أنفػػػػػػػػػػػػػػػػػػس

 سً دً ٍنػػػػػػػػالنجػػػػػػػػكـ تػػػػػػػػألألت فػػػػػػػػي الحً  ؿي ٍثػػػػػػػػمً   
   

كالسعير مذكر  ،ثـ قاؿ رأتيـ مف مكاف بعيد ،1{ سعيران كأعتدنا لمف كذب بالساعة  }كجاء في التنزيؿ
 .3، كالسماء مؤنث 2 {السماء منفطر بو  }كقاؿ 

 العدول في التركيب : - 3

فقد اعتمد النحاة فييا عمى  ،كيقصد بو الخركج عمى القكاعد النحكية التي رسميا النحاة لمجممة     
ىذا ىك أصؿ الكضع في ك  ،ككؿ ركف مف ىذيف الركنيف ال تقكـ الجممة إال بو ،المسند كالمسند إليو

جمكعة أخرل مف األصكؿ مثؿ الذكر تضاؼ إليو م ،تركيب الجممة العربية كىك المعيار ليا
كالشرط فيو أمف  ،كتجاكز ىذه المعايير ىك عدكؿ عف األصؿ ،كاإلفادةكالكصؿ كالرتبة  كاإلظيار

 .4فاستكت ىذه القكاعد التي كضعيا النحاة لتككف ىي المعيار لكؿ عدكؿ  ،المبس لتحقيؽ الفائدة
فإف كاف " غير مطرد فالنحاة يسمكنو  دمطر أك غير  كالعدكؿ في تركيب الجممة إما أف يككف مطردان 

يمكف تفسيره بفكرة الترخص عند أمف  يككؿ ذلؾ في رأي ،أك خطأشاذان أك ضركرة أك قميالن أك نادران 
أما إذا كاف العدكؿ مطردان فإنو عندئذ  ،كذلؾ عندما ينسب إلى العربي الفصيح ذم السميقة ،المبس

 : اآلتيةيخضع لالعتبارات 

 أمف المبس ) فال بد أف تتحقؽ الفائدة عمى رغـ العدكؿ ( . الفائدة أك -1
 ة يتـ ىذا العدكؿ في ضكئيا كيطرد في ضكئيا .الخضكع لقكاعد معين -1
 .5اإلطار العاـ لصناعة النحك كما يبدك مف خالؿ قكاعد التكجيو  -3

ا تركب كىك م ،6داؿ عمى معنى يحسف السككت عميو كالكالـ قكؿ مفيد مقصكد  ،كالجممة كالـ    
كال بد لمكالـ مف أمريف التركيب كاإلفادة  ،مف كممتيف أك أكثر كلو معنى مستقؿ مثؿ أقبؿ ضيؼ

                                                           

 . 11. آية  الفرقان - 1
 . 18. آية  المزمل - 2

.  1حقيؽ . عبد الرزاؽ الميدم . ط. ت فقو المغة وسر العربيةأبك منصكر عبد الممؾ بف محمد :  ،ينظر : الثعالبي - 3
 . 131 – 132. ص  1221إحياء التراث العربي . 

 .  111 – 111. ص األصول  تماـ : ،ينظر : حساف - 4
 . 131 - 132. ص  السابقينظر :  - 5
 . 51. القاىرة : دار الطالئع . د ت . ص  شذور الذىبجماؿ الديف عبد اهلل بف يكسؼ :  ،ينظر : ابف ىشاـ - 6
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 قكؿكأف ي ،متاف ظاىرتيف في النطؽكليس مف الالـز في التركيب المفيد أف تككف الكم ،المستقمة
رة كىي كاألخرل مستت ،فيذا كالـ مركب مف كممتيف إحداىما ظاىرة كىي تفضؿ ،تفضؿ: لمضيؼ 

 .كيجب عمى العدكؿ أف ال يتخطى قكاعد النحك التي تصر عمى الفائدة كعدـ المبس  ،1أنت 

 العدول في الداللة : – 4

فيي تخرج المفظ  ،لى معنى جديد أك مدلكؿ جديدإىك خركج المفظ عف المعنى المتكاضع عميو     
دة يستخدميا المبدع مف أجؿ كمعافو جدي ،عف المعنى المعجمي المحدد إلى فضاءات أكسع كأرحب

التأثير في المتمقي " فالمغات في مبدأ النشأة تحرص عمى أف يككف لكؿ داؿ مدلكؿ كاحد كلكؿ 
غير أف جدلية االستعماؿ ترضخ عناصر المغة إلى تفاعؿ عضكم بمكجبو تتراكح  ،مدلكؿ داؿ كاحد

 عما تدخمو القنكات البالغية مف فضال ،األلفاظ تبعان لسياقاتيا في االستعماؿ عف معانييا الكضعية
عف المعاني الكضعية األكلى كجممة ما ينتج ر المغكم إال انحرافات ك مجازات ليست ىي في منظ

 .2عف ذلؾ أف أم داؿ في لغة ما ال بد أف تتعدد مدلكالتو مف سياؽ آلخر " 

لمعرب  "حيث يقكؿ : ،كقد أشار ابف قتيبة إلى المجاز عمى اعتباره عدكالن عف األصؿ الداللي    
تعارة كالتمثيؿ كالقمب كالتقديـ كالتأخير سالمجازات في الكالـ كمعناىا طرؽ القكؿ كمآخذه ففييا اال

كمخاطبة الكاحد  كاإليضاحكالكناية  كاإلفصاحكالتعريض  كاإلظيار كاإلخفاءكالحذؼ كالتكرار 
كالقصد بمفظ الخصكص  ،فمخاطبة الجمع كمخاطبة الجمع مخاطبة الكاحد كالجمع خطاب االثني

 .3 "كبمعنى العمكـ بقصد الخصكص  ،بمعنى العمكـ

ذا لـ يكف لمعدكؿ فضؿ في تحقيؽ اليدؼ منو     كىك التأثير في المتمقي كاف األجدر باألديب  ،كا 
فالغاية مف العدكؿ ىي ايصاؿ المعنى كالتأثير فإف لـ  ،عمى أصمياأك المبدع أف يأتي بالكممة 

يقكؿ ابف األثير : " كاعمـ أنو إذا كرد عميؾ كالـ يجكز أف يحمؿ معناه  ،صؿ أكلىيتحقؽ ىذا فاأل
                                                           

 . 16 – 15. ص  1. ج 1229. القاىرة : دار المعارؼ .  17ط ،النحو الوافيعباس :  ،ينظر : حسف - 1
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عمى طريؽ المجاز باختالؼ لفظة ما نيظر، فإف كاف ال مزية لمعناه في حممو عمى طريؽ المجاز 
كال يعدؿ عف  ،ألنيا ىي األصؿ كالمجاز ىك الفرع ،إال عف طريؽ الحقيقة فال ينبغي أف يحمؿ

 .1فإف لـ يكف في المجاز زيادة فائدة عمى الحقيقة ال يعدؿ إليو "  ،الفرع إال لفائدةاألصؿ إلى 

خرج عف المعنى المألكؼ يبحيث  لمفظليشكؿ أبعادان أخرل فالمبدع يعمد إلى العدكؿ في الداللة     
قي لتمؾ ترؾ المستمع في حالة مف االنفعاؿ كالتأثير ال يتيحيا المعنى الحقييكبالتالي  ،عند الناس

لقاء  ،فالمبدع " يحتاؿ بيا عمى اختصار الطريؽ في أداء المعاني إلى النفس ،الكممة أك المفظة كا 
إف بناء ىذه المغة قػػائـ عمى تأليؼ  ،في فخامة كركعة ،في سمك ينمك أك سمك ينزؿىذه المعاني 

 .  2االستعارة " أسرار المعاني كترجمتيا لمنفس ترجمة مكسيقية بالتشبيو كالمجاز كالكناية ك 

لمفظ فيساعد ذلؾ في تطكر الداللة  ،يحفز المبدع عمى إيجاد صكر مختمفةكاستخداـ المغة     
كلعمو مف الجدير ذكره أف ىناؾ  ،بحيث يصبح العدكؿ عف المعنى األصمي نكعان مف الجماؿ الفني

يير مجاؿ استعماؿ كتعميـ الداللة كتغ ،فيناؾ " تخصيص الداللة ،أشكاال متعددة ليذا التطكر
كلسنا في حاجة إلى القكؿ  ،3" أم أف معنى الكممة يحدث فيو تضييؽ أك اتساع أك انتقاؿ ،الكممة

أف االتساع أك التضييؽ ينشآف مف االنتقاؿ في أغمب األحياف كأف انتقاؿ المعنى يتضمف طرائؽ 
 .4شتى " 

كاصابتيا باالنييار أك الضعؼ فتراىا  ينامثؿ انحطاط المع ،اؿ أخرل لمتطكر الدالليػػػػػػكىناؾ أشك
اف أك تفقد مكانتيا بيف األلفاظ التي تناؿ مف المجتمع االحتراـ ػػػا مف أثرىا في األذىػتفقد شيئ
، مف مثؿ كممة حاجب كانت تطمؽ عمى رئيس الكزراء أما اليكـ فقد انحط معناىا لتدؿ  5كالتقدير 
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ر يمكف أف يطرأ عمى الداللة ىك رقي المعنى مثؿ عمى البكاب في اصطالحنا الحديث ، كشكؿ آخ
 .1كممة فردكس كتعني الكادم الخصيب كلكنيا في القرآف الكريـ اكتسبت معنى راؽ كىك الجنة 

مف أجؿ الفائدة  ؛ يمكنيا مف تجاكز المعنى المعجمي لمكممةفالعدكؿ عف المعنى األصمي     
اؽ حديثو مع ػػػػػف الكالـ في سيمألكؼ ػػػالم عفخركج ال فياعد المبدع ػػػػبالتالي يس كالجماؿ كىذا

 .تأدية ما يجكؿ في خاطره مف مشاعر كأحاسيسكقد يحتاج إليو عندما تقصر الحقيقة عف  ،الناس

يقكؿ عبد القاىر الجرجاني : " اعمـ أف الكالـ الفصيح ينقسـ إلى قسميف قسـ تعزل المزية       
ل ذلؾ فيو إلى النظـ ، فالقسـ األكؿ الكناية كاالستعارة كالتمثيؿ كالحسف فيو إلى المفظ ، كقسـ يعز 

الكائف عمى حد االستعارة ، ككؿ ما كاف فيو عمى الجممة مجاز كاتساع كعدكؿ بالمفظ عف الظاىر، 
ؿ ػػػا ينبغي أكجب الفضػػػكاب كعمى مػػفما ضرب مف ىذه الضركب إال كىك إذا كقع عمى الص

 .2كالمزية " 

 العدول  : معيار  - 5

ىك " النظاـ المغكم الذم ينبغي عمى المتكمـ اتباعو ليحقؽ أداءن لغكيان فصيحان كاعتمادان المعيار     
 . 3عميو تحدد درجة الفصاحة عند مستعمؿ المغة " 

عمى المرء أف يحتكـ إلى معايير تحدد لو معرفة العدكؿ كاألصؿ الذم عدؿ عنو كقد حددت     
األمر فإف " المعيار الذم يخرج عنو العدكؿ قد سمي مسميات كثيرة أيضان مف مسميات كثيرة لذلؾ 
كقد كجد  ،كالكضع الجارم كالدرجة الصفر كالسنف المغكية ،كالمألكؼ كالشائع مثؿ االستعماؿ الدارج

 .4كأصؿ الكضع كغيرىا "  ،لذلؾ مماثالت في البالغة كالنقد عند العرب مف مثؿ أصؿ المغة
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كثمة معايير أخرل  ،فميز بيف المغة المعيارية كالمغة الفنية ،الباحث معيار المغة بدايةكقد تناكؿ    
منيا السياؽ كالقارئ العمدة أك المتمقي كمعيار  ،في العمؿ األدبيغير المغة لمتعرؼ عمى العدكؿ 

ماؿ األدبية يـ الجمالية في األعقمع اللإلنساف تحفزه عمى التفاعؿ  ةفيك قدر  ،الذكؽ المتعمؽ بالقارئ
 .1كالزمف كذلؾ عامؿ ميـ في الداللة األسمكبية ،كىك معيار عاـ ذك مكانة جكىرية في النقد األدبي

كفضالن عف ذلؾ فإنو " يتضمف غيره مف القكاعد بؿ لعمو  ،فالسياؽ يعد قاعدة لقياس العدكؿ    
أك العدكؿ فإننا اعدة لالنحراؼ فإذا ما اتخذنا نظاـ المغة ق ،يككف المظير الكحيد ليا أك الداؿ عمييا

إذ إف  ،عف قاعدة النظاـ المغكم إال ضمف سياؽ الكالـذلؾ االنحراؼ أك العدكؿ  إدراؾال نستطيع 
كىي داللة السياؽ ال غير  ،كمف ثـ فال اعتبار إال لمداللة التركيبية  ،الداللة اإلفرادية ال اعتبار ليا

يقي عف أم قاعدة مف القكاعد كمف ثـ يككف جديران كمف ثـ يصبح السياؽ ىك مظير العدكؿ الحق
 .2بأف يككف ىك القاعدة السائدة في قياس العدكؿ " 

لتكتسب  ،إذف السياؽ أك التركيب المغكم ىك الذم يحدد مدل خركج المفظة عف معناىا الحقيقي   
نما مف خالؿ ىذا التركيب داللة جديدة عمى أرض الكاقع ألف المغة ليست قكالب جاىزة ل متعبير كا 

كىذا العدكؿ عف المعنى األصمي ال يمكف أف  ،النفسي كاالجتماعي كالثقافي ؿحية قابمة لمتكاصىي 
نما ىك كسيمة لمتعبير عف خمجات النفس لتؤثر في المتمقي الصريحة  تفاالستعماال ،يككف حظان كا 

يث ال يتبادر إلى ذىنؾ أم استعماؿ الكممة في كضعيا األكؿ بح ،لمكممة تمقب بالمكاضعة الحقيقية
في حيف عند  ،مثؿ كممة كتاب فيي تدؿ عمى ذلؾ المعركؼ الذم يقرأ فيو ،غير ذلؾ المفيكـ ليا

كىك يأخذ  ،ىك عدكؿ عف المألكؼ إلى معنى مجازم يحدده السياؽ ،قكلنا : عمي كتاب مفتكح
 .3في المعيار المغكم كلكنيا عدكؿ جمالي  مالمح جديدة تبدك خطأن 

سياؽ عند ريفاتير ىك األصؿ المكثكؽ بو في العدكؿ " فيك كحده األصؿ الذم يمكف فال    
ككف ذلؾ كال ي ،كبيف أم كحدة مف كحداتو بو ككضعو مكضع المقابمة بينو كاإلمساؾمشاىدتو 
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أك االستعماؿ الشائع أك اعتبار مستكل  ،بسيكلة بالنسبة لمقكاعد األخرل كقاعدة االستخداـ المغكم
ألف ىذه القكاعد جميعان ليست شيئان حاضران أك جاىزان لمناقد  ،النمكذج المثالي أك غير ذلؾ الكالـ أك

نما ىك شيء يحتاج إلى معاناة لمحصكؿ عميو ،يستطيع أف يضعو بإزاء النص فضالن عف أنو ال  ،كا 
 .1يتحقؽ الحصكؿ عميو كيظؿ مجرد فرض محتمؿ الكقكع " 

لة الجديدة ليا ال يمكف الكصكؿ إلييا إال مف خالؿ تجاكرىا مع فالمعنى المقصكد لمكممة أك الدال   
لتستطيع تحديد داللتيا الجديدة " فمعظـ الكحدات الداللية تقع في مجاكر غيرىا مف الكممات 

ف معاني ىذه الكحدات ال يمكف كصفيا أك تحديدىا  الكحدات األخرل  ةإال بمالحظكحدات أخرل كا 
 .2التي تقع مجاكرة ليا " 

فيك الذم  ،أال كىك المتمقي الذم يعد مقياسان لمصكاب كالخطأ ،ىناؾ معيار آخر ال يمكف تجاكزهك 
" أسمكب تعبيرم يعمد فيو المنشئ إلى الكالـ كيحممو مثؿ معيار تجاىؿ العارؼ الذم ىك  ىيتمق

كالتحقير  ، كذلؾ مف مثؿ المبالغة كالتكبيخ3العدكؿ عف أمر يعرفو عمى كجو الحقيقة لغاية معينة " 
 كالمدح كغيرىا مف الدالالت التي يفيميا المتمقي كفؽ ما يحمؿ مف ثقافة كأدب كعمـ .
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 التشبيو :  -1

يتضمنو المجاز مف  كما ،رأينا في الفصؿ السابؽ مدل العالقة الكثيقة بيف العدكؿ كالمجاز      
كيرل كثير مف  ،كىذا ما يشير إليو مصطمح العدكؿ ،خركج عف المألكؼ لممعنى األصمي لمكممة

 .1"  المجاز از كالتشبيو حيث إنيـ " يعدكف التشبيو مفػػػػػػأف ىناؾ صمة بيف المج عمماء البالغة

صفة أكثر في المشبو بو منيا كالتشبيو يقكـ عمى مقارنة بيف شيئيف أك أكثر بحيث تككف ىذه ال    
كذلؾ ىك األصؿ إال أف ىدؼ المبدع أف يحكؿ التشبيو إلى " دعكة لكلكج المتمقي إلى  ،في المشبو

ما كرائيات االشياء أك تكجو إليو ليحتضف في مكاقؼ مختمفة اإليحاءات التي تظؿ تحكـ فكؽ 
التي سيظؿ بعضيا يرؼ بأجنحة  ليحاكؿ اقتناص ما أمكنو مف صكرىا المختمفة ،الصكرة التشبييية

 .  2حكاليو كال يستطيع أف يقبض عمييا " 

إجراء عدكلي يعمد إليو المبدع أك المنشئ " ليعبر بيا  كىي ،الصكرة البيانيةكالتشبيو جزء مف     
كليذا ... تصبح كسيمة حتمية إلدراؾ نكع متميز  ،عف حاالت ال يمكف لو أف يجسدىا بدكف الصكرة

كتصبح المتعة التي تمنحيا الصكرة لممبدع  ،تعجز المغة العادية عف إدراكو أك تكصيمو مف الحقائؽ
 .3قرينة الكشؼ كالتعرؼ عمى جكانب خفية مف التجربة اإلنسانية " 

تحدث في المتمقي تمؾ اليزة التي تشعره بالمذة التي  ،الصكرة البيانية كيساعد التشبيو في تككيف    
كىذه المذة ىي ذاتيا التي يحدثيا العدكؿ  ،في حالة الصكرة النمطية لمتعبيركالمتعة التي يفتقدىا 

كىي تساعد المبدع في أف " يعبر في ما كراء المسممات المغكية  ،عف المغة العادية في التعبير
ات ػػػػالمنمطة كيتجاكز حدكد العقالنية التي تزعـ أنيا تبرز مف خالؿ تحميؿ ساذج كمبسط لمككن

 . 4اؿ بديؿ العقؿ بؿ إنو يمر بو كلكنو يتجاكزه " ػػػػػػكال نعني أف الخي ،كالتشبيو كالكنايةاالستعارة 
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إف المشبو بو ىك مجاؿ  يو في شعر عنترة يمكننا القكؿ : كفي الحديث عف العدكؿ في التشب     
( كذلؾ  فيك االستجابة المتكلدة عف المثير ) المشبو ،العدكؿ الفني أك الخركج عف مقتضى الحاؿ

لمح عالقة ما بيف المثير  ألنوفالشاعر يستجيب لممثير استجابة غير متكقعة  ،في األغمب األعـ
)المشبو( كاالستجابة ) المشبو بو ( فيرسـ ىذه االستجابة بشكؿ صكرة فنية تنـ عف مقدرة الشاعر 

 .1في التأثير في المتمقي 

العدكؿ في الصكرة البيانية في شعر عنترة  كسيحاكؿ الباحث في ىذا الفصؿ التعرؼ إلى مظاىر   
 :2ففي قكؿ عنترة كاصفان ابنة عمو عبمة  ،مف خالؿ التشبيو

 [ الكامل]                                                                               

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّت أىكافى العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفى نىكاًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو   مى

 ًمثػػػػػػػػػػػػػػًؿ الشيػػػػػػػػػػػػػػمكًس ًلحػػػػػػػػػػػػػػاظيييفَّ ظيبػػػػػػػػػػػػػػاءي   

   
ػػػػػػػػػػػت رَّكى طىػػػػػػػػػػػرىت فىقيمػػػػػػػػػػػتي قىضػػػػػػػػػػػيبي بػػػػػػػػػػػافو حى  خى

ػػػػػػػػػػػػػػػػباءي    نػػػػػػػػػػػػػػػكًب صى  أىعطافىػػػػػػػػػػػػػػػوي بىعػػػػػػػػػػػػػػػدى الجى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذعكرىةه  نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فىقيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي غىزالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه مى  كىرى

سػػػػػػػػػػػػػطى الفىػػػػػػػػػػػػػػالًة بىػػػػػػػػػػػػػػالءي    يػػػػػػػػػػػػػػا كى  قىػػػػػػػػػػػػػد راعى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػوً  بىػػػػػػػػػػػػػػػػدىت فىقيمػػػػػػػػػػػػػػػػتي البىػػػػػػػػػػػػػػػػدري لىيمىػػػػػػػػػػػػػػػػةى ًتم   كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزاءي    يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الجى تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي نيجكمى  قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قىمَّدى

   
ػػػػػػػػػػػػػمىت فىػػػػػػػػػػػػػالحى ًضػػػػػػػػػػػػػياءي لي   ؤليػػػػػػػػػػػػػًؤ ثىغًرىػػػػػػػػػػػػػابىسى

 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًء العاًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيفى ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاءي   

   
تتمثؿ مظاىر الجماؿ في صكر متعددة مكتممة  ،جاءت صكرة حبيبتو عبمة في ىذه األبيات حية

مذعكرة كلكف الشاعر جعؿ منيا غزالة  ،فتشبيو المحبكبة بالغزالة أمر مألكؼ ،البناء كالتصكير
تقاليد  تظير ،ليجعؿ القارئ يفكر فييا مف زاكية مختمفةكىي تخرج الصكرة عف المألكؼ ؛  ،خائفة

فكيؼ ليا كىي السيدة البيضاء  ،بيئتيا التي ترفض العبيد كتمتينيـ ال لشيء سكل أنيـ سكد البشرة
في تشبيييا بالبدر  الشاعربرأ منو أبكه ؟! ككذلؾ عدؿ أف تشاىد كىي تتبادؿ الحب مع عبد أسكد ت

 كتاـ تقمد النجـك ) صكيحباتيا ( . كلكف زاد عميو بأنو مكتمؿ 

فبيذه الصكر المتعددة  ،مثؿ قضيب الباف يتحرؾ شماال كجنكبا ،كىي لينة الخصر صغيرة السف
لممحبكبة قد خرج عنترة عف المألكؼ في تشبيو الشعراء لمحبكباتيـ إلى أبعد مف مجرد صكرة عابرة 
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نما ليؤكد في كؿ كاحدة منيا عمى صدؽ ما رأل  األمكرلمشبو ) محبكبتو ( ىي قرينة تمؾ كأف ا ،كا 
 التي شبييا بيا .

فالصكر التشبييية قادرة عمى إحداث االستجابة المناسبة عند المتمقي كالدخكؿ الالشعكرم في     
انظر إليو في ىذا التشبيو كيؼ يربط بيف حاؿ المقتكؿ مع كثرة الرماح كالنباؿ في  ،تجربة الشاعر

كىذا ىك لب عدكلو الفني حيث  ،محتطب الذم يحمؿ الحطب عمى ظيرهظيره كبيف المشبو بو ال
            :      1يقكؿ ،في صكر غير مألكفةاء ييربط أش

 [ المتقارب ]                                                                                  

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؾو   كىغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىرفى نىضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىةى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ األىًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّ     ةى كىالميحتىًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ يىجي

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأًنو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئالن  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾي عى  فىمى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًجبٍ     فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإفَّ أىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نىكفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد شى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   تىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابىعى ال يىتًٌقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نىفسى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقىبىًس الميمتىًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ     بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىبيىضى كى

   
  

ففي ىذه الصكرة البيانية عدكؿ كاضح يشي بمقدرة الشاعر عمى التأثير بالمتمقي فقد كاف     
إال أف الصكرة التي رسميا  ،قكؿ بأف ظير المقتكؿ أصيب برماح كثير بمغة عاديةباستطاعتو ال

ثـ يسارع  ،كانت أكثر كقعان في النفس حينما قاؿ بأف المقتكؿ كحامؿ حـز الحطب عمى ظيره
كيظير صكرة السيؼ ككأنو قبس ممتيب . فانظر إلى داللة ذكر السيؼ باألبيض تكحي إلى أف 

ظممة كأف سيفو يممع فييا كممع النار الممتيبة كأف التشبيو كالصكر الفنية أرض المعركة شديدة ال
كاليدؼ منيا إحداث ىزة في نفس المتمقي كمحاكلة قكية  ،إنما ىي عدكؿ عف التعبير العادم

 إلدخالو في جك المعركة .
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بمغة  صكر جدية حالو فيمف الصكر البيانية التي استطاع بيا أف يقدـ  نجد كثيران كفي شعر عنترة  
           :                                        1مثؿ  ،أدبية

 [ الكامل ]                                                                             

تي ػػػػػػػػػػاحى ػػػػػػػػػػؿُّ ًبسى ػػػػػػػػػػٍف يىحي  كأىنػػػػػػػػػػا الربًَّبيػػػػػػػػػػعي ًلمى

ػػػػػػػػػػربي أٍبػػػػػػػػػػدىٍت نابىيىػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػده إذا مػػػػػػػػػػا الحن  أىسى

   
كأيامو كما  ،تصكير الشاعر نفسو بالربيع لو داللتو الخاصة بما لدينا مف سابؽ معرفة بالربيع إف

 ،إال أنو كبسرعة خاطفة ،لحب الحياةر تشد النفس ك ككميا ص ،لخير كالخضرة كالماءيحممو مف ا
لو كقبؿ أف يطمع بو الطامعكف يكجو تحذيران شديدان ليـ بأنو يتحكؿ إلى أسد يكاجو مف يتعرض 

 فالحرب في نظره عدكة ليا أنياب .  ،فيك ال يبادر أحدان بالشر إال أف يتعرض لو ،باألذل

عدكؿ فني قصد بو إيصاؿ أبمغ الصكر عف كقع في  ،يكظؼ صكرة شرر النار الممتيبةك    
 :        2يقكؿ ،المعركة

 [ البسيط ]                                                                                 

ٍيػػػػػػػػػػػؿي تىٍشػػػػػػػػػػػيىدي لػػػػػػػػػػػي أٌنػػػػػػػػػػػي أيكىفًكفييػػػػػػػػػػػا  كالخى

ػػػػػػػػػراًر الٌنػػػػػػػػػاًر يىمتىًيػػػػػػػػػبي     كالطٍَّعػػػػػػػػػفي ًمٍثػػػػػػػػػؿي شى

   
كأنو كاف يشؽ  ،كأنو ال يصارع إال الفرساف األشداء ،فيك ييشيدي الخيؿ عمى بسالتو كقكتو في الحرب

طاء أعدائو الخيكؿ كتدرعيـ بالحديد فامت ،دركعيـ بحيث يتطاير الشرر نتيجة ضرب الحديد ببعضو
فقد كاف يكاصؿ ضربيـ كذلؾ مف خالؿ تكظيؼ الفعؿ المضارع  ،لـ يكف ليحمييـ مف سيؼ عنترة

كعمى استمرارية تطاير الشرر مف جية  ،) يمتيب ( الذم يدؿ عمى االستمرارية في القتاؿ مف جية
 أخرل .
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 :  1يقكؿ ،ف كالحبيب في آف معناإنو لعدكؿ غريب ىذا الذم صكر بو حالو مع الزما

 [ لخفيفا]                                                                                 

ًحػػػػػػػػػػػػػب   ـى مي  كيػػػػػػػػػػػػػؿُّ يىػػػػػػػػػػػػػكـو ييبػػػػػػػػػػػػػرم السيػػػػػػػػػػػػػقا

مػػػػػػػػػػػا ًلسيػػػػػػػػػػػقمي طىبيػػػػػػػػػػػبي    بيػػػػػػػػػػػبو كى  ًمػػػػػػػػػػػف حى

   
بيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى يىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل حى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ الزى  فىكى

ق   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف رى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الزى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىٌني عى كى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي كى

   
ككيؼ خالفو الزماف مع أف عادة الزماف أف يجمع بيف  ،ىذه صكرة عجيبة لحاؿ المحب مع حبيبتو

المحب ليا  كعنترة  ككأنو ىك ،يقؼ بينو كبيف حبيبتو توإال أنو في حال ،كيشفي صدكرىـ ،األحباب
الزماف كفي ىذا عدكؿ عف الشيء المألكؼ الذم يفترض أف يككف عميو  ،عمييما يقؼ متفرجان 

 األحبة . تو أف يككف رقيبان كشاىدان عمىفعاد

 :   2أف يرل مدل العدكؿ الحاصؿ في قكلو  القارئكيستطيع 

 [ الخفيف ]                                                                            

يينػػػػػػػػادم ػػػػػػػػيؼي فػػػػػػػػي يىػػػػػػػػدم كى ؾي السى  يىضػػػػػػػػحى

يػػػػػػػػػػػػػرم نىحيػػػػػػػػػػػػػػبي    لىػػػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػػػػي بىنػػػػػػػػػػػػػاًف غى  كى

   
مػػػػػػػػى كيػػػػػػػػؿ  ًقػػػػػػػػرفو  عػػػػػػػػي عى  كىىػػػػػػػػكى يىحمػػػػػػػػى مى

 ًمثمىمػػػػػػػػػػػػػػا ًلمنىسػػػػػػػػػػػػػػيًب يىحمػػػػػػػػػػػػػػي النىسػػػػػػػػػػػػػػيبي   

   
فيذه صكرة  ،يصؼ عنترة السيؼ في يده ضاحكان مناديا مع أنو في يد غيره باكيان يندب حالو

نما  ،فيك ابف القبيمة كليس عبدان ليا ،عدكلية لحاؿ عنترة كما يجب أف تككف عميو عالقتو مع أىمو كا 
ذا ما  ،يدافع عنيا ،حاـو حماىاىك  فإذا ما تبرؤكا منو فسكؼ يبقى حزينا يندب حظو العاثر، كا 

يحث أىمو أف يككنكا مثمو متبنيف لو غير مخزييف بنسبو  ،احتضنتو قبيمتو فسكؼ يبقى باسمنا منادينا
 فيك يحمي ذمارىـ كما يحمي سيفيو نفسو .  ،إلييـ
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ال تزاؿ تذكر خيمو كتمكمو في فرس كاف يؤثره عمى  ،رأة بخيمةكيذكر التبريزم انو كانت لعنترة ام
 :                            1سائر خيمو فقاؿ

 [ الكامل ]                                                                                  

مػػػػػػػػػػػػػػا أىطعىمتيػػػػػػػػػػػػػػوي   ال تىػػػػػػػػػػػػػػذكيرم مييػػػػػػػػػػػػػػرم كى

 ًد األىجػػػػػػػػػرىبً فىيىكػػػػػػػػػكفى ًجمػػػػػػػػػديًؾ ًمثػػػػػػػػػؿى ًجمػػػػػػػػػ  

   
إلى داللة جديدة كظفيا لمحديث عمف  يمكمو في فرسو  ،عدؿ بمفيكـ الجرب عف ككنو مرضان 

صكرة فنية عدؿ بيا عف ذكر  ،كال يرضى عنو غيره ،فجعمو كاألجرب الذم ال يرضى عف نفسو
خريف فاألخالؽ السيئة قد تعدم اآل ،ككأنو جرب يعدم األصحاء ،خكفو مف إصابتو بعدكل البخؿ

                                                   :  2حيث قاؿ  ،كما ذكر الشاعر أبك العالء المعرم

 [ الوافر]                                                                                   

 كىال تىجًمػػػػػػػػػػػػػػػػػس ًإلػػػػػػػػػػػػػػػػػى أىىػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػدىنايا

الئًػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى السيػػػػػػػػػػػػػػػػػفىياءً     تيعػػػػػػػػػػػػػػػػػدم فىػػػػػػػػػػػػػػػػػًإفَّ خى

   
كما تكحيو في  ،كال يكاد المرء كىك يتصفح ديكاف عنترة إال كيقع عمى صكرة األسنة كالرماح     

كيؼ ال كىك شاعر الحرب  ،حيث تثير في نفسو صكرة الشياب المنقض في السماء ،نفس الشاعر
شيب كما فيك يصكر األسنة كالرماح بال ،كالذم ما ىدأت نفسو عف الحركب حتى مات ،كالصحراء

 .فييا مف قكة الرمي بالسرعة كالخطؼ كالنفاد 

 :        3تراه يقكؿ  

 [الوافر]                                                                                    

فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ؾي ًرجمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ريعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كى  ييحى

ػػػػػػػػػػػػػػػػعي كىالًشػػػػػػػػػػػػػػػػيابً ًسػػػػػػػػػػػػػػػنافي الػػػػػػػػػػػػػػػػر     مًح يىممى

   
 

ليرسـ صكرة تمثؿ ما يجكؿ ؛  معتمدان عمى التشبيو ،الكصؼ الطبيعي لمكاقععف الشاعر ؿ عد    
كيمكف أف  ،ككيؼ يثير المشبو عاطفة الشاعر ليخرج لنا االستجابة بالمشبو بو ،في خاطره
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في إشارة كاضحة عمى ظممة  ،ليالن  نستحضر كاقع المعركة مف خالؿ الشياب الذم ال يظير إال
فيي صكرة  ،قع أك أنيا مظممة في نظر الشاعر مف الناحية النفسيةأرض المعركة عمى أرض الكا

 :  1الميؿ المظمـ في كثير مف قصائده كيمكف أف ندلؿ عمى ذلؾ في قكلو

 [ الطويل]                                                                                      

ػػػػػػػػػػةو  طىعػػػػػػػػػػفه تىحػػػػػػػػػػتى ًظػػػػػػػػػػؿ  عىجاجى ػػػػػػػػػػربه كى  كىضى

ػػػػػػػػػالًىبً    قػػػػػػػػػًع أىيػػػػػػػػػدم السى ػػػػػػػػػنًح الػػػػػػػػػديجى ًمػػػػػػػػػف كى  كىجي

   
قدامو في تمؾ المعارؾ ل المباشرة ارةػػػػشعدؿ الشاعر عف اإل ،ىذا التشبيو في     شجاعتو كا 

أرض المعركة إلى  حكالن م ،الغبار الذم تثيره سنابؾ الخيؿالضرب كالطعف تحت إلى ذكر  ،الصعبة
حيث أف السير في الظالـ  ،مشاعر الخكؼ في تمؾ المحظات فيي صكرة فنية تثير فينا ،ليؿ دامس

مميء بالمخاطر ؟! ال شؾ أف القتاؿ في مكقع مظمـ فكيؼ ب ،يثير المخاكؼ عند كثير مف الناس
كىك ما يحاكؿ الشاعر إيصالو إلى المتمقي عف طريؽ ىذا  ،في ىذا قدران كبيران مف الشجاعة كاإلقداـ

 . العدكؿ 

 :  2يقكؿ ،الي صكرة مفجعة كمؤلمة لحاؿ المقاتميفيرسـ في البيت التك 

 [ الطويل]                                                                                    

ؤكسي القىػػػػػػػػػػػكـً تىحػػػػػػػػػػػتى ظىالًميػػػػػػػػػػػا  تىطيػػػػػػػػػػػري ري

ػػػػػػػػػػػػػػػػػالنيجكـي الثىكاًقػػػػػػػػػػػػػػػػػب   تىػػػػػػػػػػػػػػػػػنقىضُّ فييػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  كى

   
ػػػػػػػعي فييػػػػػػػا البػػػػػػػيضي ًمػػػػػػػف كيػػػػػػػؿ  جانًػػػػػػػ تىممى  بو كى

 كىمىمػػػػػػػػػػػػػًع بيػػػػػػػػػػػػػركؽو فػػػػػػػػػػػػػي ظىػػػػػػػػػػػػػالـً الغىياًىػػػػػػػػػػػػػبً   

   
فرؤكس  لفعؿ المضارعكتمؾ ىي داللة ا ،تتطاير فييا الرؤكس باستمرار ،فالمعركة ليست سيمة    

كتبدك ىذه إشارة إلى أف ىؤالء الفرساف كانكا يضعكف الخكذ التي  ،القكـ تتطاير كتممع كالنجـك
كما يكحيو البرؽ  ،الـ الدامسػػػػػػػلسيكؼ كالبرؽ في الظكىذه ا ،تصدر الشرر عند ضربيا بالسيؼ

ـٍ "ػػػػػكس كما أشػػػػارت إلى ذلؾ اآليػػػػمف رىبة في النف ارىىي  . 3ة الكريمة " يىكىادي اٍلبىٍرؽي يىٍخطىؼي أىٍبصى
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قػػػد ف –األبيض كاألسػػػػكد  -كمف المالحظ أف عنترة كثيران ما يجمع بيف المكنيف المتنػػػػاقضيف     
أك  ،ذكػػػر السػػػػػيؼ ) األبيض ( كالظػػالـ ) األسكد ( فالشاعر مف خالؿ ذلؾ " يقدـ إيحاءات فمسفية

كيحاكؿ مف خالليا ترسيخ كجية نظره في قضايا  ،مكاقؼ ذاتية تعبر عف معاف خاصة بو تمثميا
الرتباطو بنسب غير ، فيك يعمـ ما لمكف األسكد مف جكانب اجتماعية مرفكضة 1ليا عالقة بحياتو " 

داد كما يصاحبو مف كآبة كحزف ػػػػاىر نفسية منفرة مف مثؿ الحػػػػكيرتبط عند العرب بمظ ،كؿػػػمقب
 . 2كألـ

كييرب  ،كيتقي الدماء ،كانظر إليو في ىذه الصكرة الفنية التي تصؼ حاؿ مف يخشى الحركب   
ذا ما مات فإنو ال  ،لذليؿ بغصةيعيش كما يعيش ا ،كلـ يقطع المناكب بحد سيفو ،مف األعادم كا 

 :     3يقكؿ ،يستحؽ أف يناح عميو أك تجرم عميو المدامع

 [ الطويل ]                                                                                   

ػػػػػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػػػػػف دىـً الًعػػػػػػػػػػػػدا ك  ريمحى ػػػػػػػػػػػػف لىػػػػػػػػػػػػـ ييػػػػػػػػػػػػرى مى  كى

 قىكاًضػػػػػػػػػػػػػػػبً ًإذا ًاشػػػػػػػػػػػػػػػتىبىكىت سيػػػػػػػػػػػػػػػمري القىنػػػػػػػػػػػػػػػا ًبال  

   
ييعػػػػػػػػػطً  قَّػػػػػػػػػوي  كى ػػػػػػػػػرًب حى ط ػػػػػػػػػيَّ فػػػػػػػػػي الحى  القىنػػػػػػػػػا الخى

ناًكػػػػػػػػػػبً    ػػػػػػػػػػرضى المى ػػػػػػػػػػيًؼ عي ػػػػػػػػػػد  السى يىبػػػػػػػػػػرم ًبحى  كى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػةو   يىعػػػػػػػػػػػػػػػيشي كىمػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػاشى الػػػػػػػػػػػػػػػذىليؿي ًبغيصَّ

ف مػػػػػػػػػػػػػػػاتى ال ييجػػػػػػػػػػػػػػػرم ديمػػػػػػػػػػػػػػػكعى النىػػػػػػػػػػػػػػػكاًدبً     كىاً 

   
كال  ،األعادم فيك يركم رمحو مف دـ ،ففي ىذه األبيات يحشد عنترة صفات المقاتؿ الشجاع    

فإذا كاف المقاتؿ بحاجة لمماء ليركم  ،فيو إيحاء لحالتو النفسية في أرض المعركة ،يحبس القنا حقيا
خرج الشاعر بذلؾ عف المألكؼ كاصفان شجاعتو  ،فإف السيؼ متعطش كذلؾ لدماء األعداء ،ظمأه

قدامو نما ي ،الصفات ال يستحؽ العيش الكريـكمف ال يممؾ مثؿ ىذه  ،كا  عيش صاغران ذليالن ميانان كا 
فيك ال يستحؽ أف يبكى عميو . كفيو إشارة إلى المرأة كما يمكف أف تؤثر في  ،في حياتو كمماتو

 كترفض الجباف الخكار. ،فالمرأة محرض قكم عمى القتاؿ فيي تحب الشجاع المقداـ ،نتائج المعركة

مف خاللو مألكؼ الكالـ إلى صكر كال يسع المرء إال أف يقؼ عند ىذا التشبيو الذم يتجاكز    
كأف ىذه الصفات ىي صفات  ،متعددة لمفارس الذم يستحؽ أف ييبكى عميو كأف يرثى عند فقده
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ال  ،يقر ،يطعف ،راسخة دائمة فيو كييفيـ ذلؾ مف خالؿ تكراره لفعؿ المضارعة ) ييجـ يرك ( كا 
 :  1 فمكانو مع الفتيات في خدكرىف  يقكؿ

 [ الوافر ]                                                                                

ػػػػػػػػػػػػػػػػػيشو   ًإذا قىنًػػػػػػػػػػػػػػػػػعى الفىتػػػػػػػػػػػػػػػػػى بًػػػػػػػػػػػػػػػػػذىميـً عى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجؼو كىالبىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً    كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى كىراءى سى  كى

   
نايػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػى أيسػػػػػػػػػػػػػًد المى لىػػػػػػػػػػػػػـ يىيًجػػػػػػػػػػػػػـ عى  كى

ػػػػػػػػػػػػػػدكرى الصػػػػػػػػػػػػػػاًفناتً    لىػػػػػػػػػػػػػػـ يىطعىػػػػػػػػػػػػػػف صي  كى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػيكؼى ًإذا أىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػكهي  لىػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يىقػػػػػػػػػػػػػػػػػًر الضي  كى

لىػػػػػػػػػػػػـ ييػػػػػػػػػػػػ    رًك السيػػػػػػػػػػػػيكؼى ًمػػػػػػػػػػػػفى الكيمػػػػػػػػػػػػاةً كى

   
ػػػػػػػػػػػػرًب اليػػػػػػػػػػػػاـً مىجػػػػػػػػػػػػدا لىػػػػػػػػػػػػـ يىبميػػػػػػػػػػػػغ ًبضى  كى

لىػػػػػػػػػػػػػـ يىػػػػػػػػػػػػػؾي صػػػػػػػػػػػػػاًبران فػػػػػػػػػػػػػي الناًئبػػػػػػػػػػػػػاتً     كى

   
 فىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ًلمناًعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت ًإذا نىعىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 أىال فىًاقًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرفى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبى الناًدبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتً   

   
ؼ ككي ،مف خالؿ ىذه األبيات كخصكصان البيت األكؿ يمكف مالحظة النظرة الجاىمية لمبنات   

حيث يكصؼ الجباف الذم يرضى ذميـ العيش بالبنات فيي ال تصمح إال لمندب  ،كاف حاليف
 كالبكاء عمى األبطاؿ .

فيك كسيمة الشاعر في جعؿ  ،كالصكرة الفنية ىي تشكيؿ لغكم يقكـ فيو الخياؿ بدكر ميـ   
ت كمعاني ركحية كيفيض عمى الصكرة التي يراىا صفا ،الصكرة الحية قكية مؤثرة أكثر مف الحقيقة

تؤثر في النفس فيغكص في باطف الشيء ؛ ليصؿ إلى مكاف الحياة منو ثـ يخرجو إلى الناس كما 
بمغة أدبية كصكر فنية كتشبيو يعدؿ فيو عف المغة العادية كمألكؼ الكالـ إلى فضاءات  2يشعر بو

 ،عاطفتو ككجدانو فالشاعر يصبغ صكره الفنية كعدكالتو بصبغة ،يحمؽ فييا السامع بعيدأ عاليا
نما سمي الشاعر شاعران  كبمقدار ىذه الصبغة يتفاكت الشعراء كىذا ما قصده ابف رشيؽ بقكلو " كا 

فإذا لـ يكف عند الشاعر تكليد معنى كال اختراعو كاف إطالؽ اسـ  ،ألنو يشعر بما ال يشعر بو غيره
خركجو عف المألكؼ كعدكلو عف  . فتكليد المعنى أك اختراعو ىك 3الشاعر عميو مجازان ال حقيقة "

 لغة الشارع إلى ابتكار طرؽ التعبير التي يمتاز كينماز بيا عف اآلخريف .
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 :      1يقكؿف ،حاؿ قمبو مكدعان حبيبتو عبمةالشاعر يصؼ 

 [ الطويل]                                                                                 

ػػػػػػػػػػػػأىفَّ فيػػػػػػػػػػػػؤادم د عػػػػػػػػػػػػان  كى  يىػػػػػػػػػػػػكـى قيمػػػػػػػػػػػػتي ميكى

 عيبىيمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى ًمٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًربه يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىمىعَّجي   

   
 

بداية يصغر اسـ عبمة لمتحبب كيصؼ قمبو  ،كداعو عبمة باليارب المتمكم ديصؼ فؤاده عن
فمماذا ييرب قمبو بيذه الصكرة ؟ كلماذا يتمكل ؟ كقد عدؿ عف كممة يتمكل إلى يتمعج كما  ،باليارب

فكأنو عدؿ إلييا قصدان ليكصؿ لمقارئ  ،عكبة في النطؽ تكحي بنكع مف األلـفييا مف الغرابة كالص
 ،كما أحيؿ القارئ إلى ىذا العدكؿ الفني الذم استخدـ فيو التشبيو ،مدل األلـ الذم يعتصر فؤاده

ككيؼ كظؼ لكف الخمكؽ شديد االحمرار ليصؼ بو  ،ليصؿ إلى مستكيات عالية مف المتعة كاالنتباه
 .حت كالثكب المزيف بالمكف األحمر فأصب ،ككيؼ تمكنت بيا مالبسيـ ،دماء الفيرس

ا يدلؿ عمى كبيذ ،فيك يرسـ صكرة لقتمى الفيرس ليدؿ عمى أنو في الحرب كالرساـ الذم يزيف لكحاتو
       2يقكؿ : ،ىكاف الحرب في عينيو

 [ الطويل ]                                                                                   

ػػػػػػػػػػدَّرىت ػػػػػػػػػػأىفَّ ًدمػػػػػػػػػػاءى الفيػػػػػػػػػػرًس حػػػػػػػػػػيفى تىحى  كى

ػػػػػػػػػػػػػػدىبَّجي    مػػػػػػػػػػػػػػكؽي العىػػػػػػػػػػػػػػذارل أىك قيبػػػػػػػػػػػػػػاءه مي  خى

   
ككأف الحرب عنده عبارة عف عرس ليس إال  ،كيربطو بالثياب المزينة ،نراه يذكر العذارل كعطرىا

مقي كالكصكؿ بعيدان في أعماقو كقد أكتي ممكة التشبيو كاستطاع مف خاللو نقؿ شعكره إلى نفس المت
 :            3 كفي تصكير آخر يقكؿ كقمبو مف خالؿ عدكلو الفني .

 [ الكامل]                                                                                    

مػػػػػػػػػػػػػػاًؿ كىديميىػػػػػػػػػػػػػػةو   ًمػػػػػػػػػػػػػػف كيػػػػػػػػػػػػػػؿ  فاًئقىػػػػػػػػػػػػػػًة الجى

ػػػػػػػػػك رىت فػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػاجً     ًمػػػػػػػػػف ليؤليػػػػػػػػػؤو قىػػػػػػػػػد صي

   
تىرفيػػػػػػػػػػػػؿي فػػػػػػػػػػػػي الًثيػػػػػػػػػػػػاًب كىأىنَّيػػػػػػػػػػػػا  تىمشػػػػػػػػػػػػي كى

نَّحى فػػػػػػػػػػػػػي نىقػػػػػػػػػػػػػان رىجػػػػػػػػػػػػػراجً     غيصػػػػػػػػػػػػػفه تىػػػػػػػػػػػػػرى
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 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًيفَّ ىىيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي القىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاـً كىأىنَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

مػػػػػػػػػػػػػػػػػى األىمػػػػػػػػػػػػػػػػػكاجً    ػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّعىةه عى  فيمػػػػػػػػػػػػػػػػػؾه ميشى

   
ػػػػػػػػػعًرىا طىػػػػػػػػػؼى الظىػػػػػػػػػالـي كىسػػػػػػػػػاًرؽو ًمػػػػػػػػػف شى  خى

 فىكىأىنَّمػػػػػػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػػػػػػرىفى الػػػػػػػػػػػػػػػػديجى بًػػػػػػػػػػػػػػػػدىياجي  

   
ليبرر لنا ما أصابو مف  ،لتشبييات كالعدكالت الفنية التي استخدميا عنترةانظر إلى كؿ ىذه ا    

كالدمية المصنكعة مف  ،فيي فائقة الجماؿ ،كالتي لـ تكف كغيرىا مف أقرانيا ،افتناف بيذه المحبكبة
ففي ىذا التشبيو عدكؿ فني قد أجاد بو الشاعر نقؿ ما شاىدتو نفسو إلى  ،المؤلؤ المصكر مف العاج

 لساف حالو يقكؿ : انظركا بعيني ال بأعينكـ . ،قيالمتم

كالنعيـ الدائـ  ،كالمألكؼ مف الكالـ معبران عف نضارة العيش ،عدؿ الشاعر عف المغة العادية     
 ،مظيران ما ليا مف صفات الجماؿ الدائـ ،مستعينان بالفعؿ المضارع ،الذم ترفؿ فيو ىذه الجميمة

 كالعيش الرغيد .  ،داللة عمى حسف المنبت ،سيمةككأنيا غصف طرم يتمايؿ في أرض 

كتبدك أنيا سفينة النجاة بالنسبة  ،كىي بيف صكيحباتيا ىيفاء القكاـ كأنيا سفينة بيف األمكاج     
ففي ىذا العدكؿ الفني المميء بالحركة كاالضطراب صكرة حسية نقميا لممتمقي ليعيش الحالة  ،لو

 التي عاشيا تجاه محبكبتو .

انظر إليو  ،خطؼ مف سكاد شعرىا لكنو ،ما في البيت األخير فيك يصكر الميؿ كالظالـ بسارؽأ    
كلكنو عدؿ عف ذلؾ  ،فيـ يصكركف شعر الجميمة بالميؿ ،كيؼ عدؿ عف المعتاد مف كالـ العرب

ففي ىذا زيادة في المبالغة  ،سرؽ مف شعرىا سكاده ،كصكر الميؿ سارقان  ،مف خالؿ التشبيو المقمكب
فكأني بو عدؿ في ىذا التشبيو عف  ،جرم عمى غير عادة العرب كخالؼ لممألكؼ مف التشبيوك 

كادعى أف كجو الشبو في المشبو أتـٌ كأظير منو في المشبو بو  ،فيك عدكؿ في عدكؿ ،العدكؿ
1 ،

كمحصنة ال يستطيع  ،كلمخطؼ داللتو النفسية فالميؿ يخشى االقتراب منيا ألنيا بنت حسب كنسب
 ؿ إلييا إال كخطؼ البصر.الكصك 
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 :                    1كيقكؿ في كصؼ مف فقدىـ بسبب المكت 

 [ الكامل]                                                                                   

ػػػػػػػػػػػػػػػػكاًرـه  سػػػػػػػػػػػػػػػػكـي صى  فىكىأىنَّمػػػػػػػػػػػػػػػػا ًتمػػػػػػػػػػػػػػػػؾى الجي

ـي ًمػػػػػػػػفى الميحػػػػػػػػكًد غيمكدىىػػػػػػػػا   ػػػػػػػػتى الًحمػػػػػػػػا  نىحى

 
   

 

في  ،عند الممات ،فيذا تشبيو تمثيمي تجاكز بو حدكد المألكؼ مف الكالـ في كصؼ المفقكديف    
 ،كعمؽ الفجيعة التي أصابتو ،ليصؿ بالقارئ إلى ذلؾ المستكل مف الحزف كاألسى عدكؿ فني

نما ىـ صكاـر كانت مشرعة كلـ تغمد إال عند مماتيا ،فيؤالء القكـ ليسكا أناسان عادييف ث حي ،كا 
فيـ سيكؼ ال تعرؼ الراحة أبدان كلـ تكضع في أغمادىا حتى  ،صنع ليـ الًحماـ أغمادان مف المحكد

ففي ىذا براعة كاقتدار في نقؿ الصكرة التي يراىا عنترة فيمف فقدىـ إلى المتمقي كالسامع  ،الممات
 بأسمكب عدكلي رائع .

 :      2كنراه يصؼ آؿ عبس بقكلو 

 [ الطويل ]                                                                                  

ػػػػػػػػػكًطفو   بىياليػػػػػػػػػؿي ًمثػػػػػػػػػؿي األيسػػػػػػػػػًد فػػػػػػػػػي كيػػػػػػػػػؿ  مى

ػػػػػػػػػيدي    ـى األىعػػػػػػػػػداًء فػػػػػػػػػي فىًمًيػػػػػػػػػـ شى ػػػػػػػػػأىفَّ دى  كى

   
 

كيعرضيا بعرض يصؿ بالقارئ إلى ما يكنو في نفسو  ،في ىذا البيت نراه يرسـ صكرة فنية ألىمو   
فيـ سادة مثؿ األسكد كفي كؿ  ،فيك ابف العشيرة كابف قائدىا ،تراـ ألىمو كعشيرتومف حب كاح

فقد استطاع عنترة أف يقدـ لنا كيؼ  ،كنعمـ مدل شجاعة األسد كاحترامو ،ال يخشكف أحدان  ،مكطف
فيؤالء القـك يشبيكف األسد  ،فالحقيقة أف األسد يبدأ بشرب دـ الضحية ،تصنع األسد بأعدائيا

 ،فيذا عدكؿ فني عف الصكرة المألكفة لمشجعاف ،كىك عمى قمكبيـ ألذ مف العسؿ ،األعداء بشرب دـ
 ،كعدؿ عف قكؿ السادة بالبياليؿ ،كبيذا العدكؿ قرب التشابو المصيؽ بيف ىؤالء السادة كبيف األسد

 .   3كالبيمكؿ ىك الذم يجمع صفات الخير كميا
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فينا صكرة فنية يصؼ بيا أىمو بالكـر  ،فات الحسنةكال ينفؾ عنترة عف ذكر أىمو ككصفيـ بالص   
                       :                     1حيث يقكؿ  ،كالجكد أياـ القحط

 [  الطويل]                                                                                  

ػػػػػػػػػػػػمُّوي  يػػػػػػػػػػػػاـً تىشي  ًإذا الػػػػػػػػػػػػريحي جػػػػػػػػػػػػاءىت ًبالجى

 ذاليميػػػػػػػػػػػػػػوي ًمثػػػػػػػػػػػػػػؿي الًقػػػػػػػػػػػػػػالًص الطىرائًػػػػػػػػػػػػػػدً ىى   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػدًبريفى ًبغىبػػػػػػػػػػػػػػػػػرىةو   كىأىعقىػػػػػػػػػػػػػػػػػبى نىػػػػػػػػػػػػػػػػػكءي المي

قىطػػػػػػػػػػػرو قىميػػػػػػػػػػػػًؿ المػػػػػػػػػػػػاًء ًبالمىيػػػػػػػػػػػػًؿ بػػػػػػػػػػػػاًردً     كى

   
     

فيك يصؼ مف يأتي  ،فيذا عدكؿ عمى خالؼ العادة مف مألكؼ الكالـ في كصؼ الكـر      
ر _ بالسحاب الذم ال ماء فيو تجره إلييـ مف الناس العطشى كالجكعى _ مف قمة الخير كالمط

فالناقة في ىذه الحالة تككف خائفة مضطربة  ،كأنيا نكؽ مسرعة لـ تركب مف قبؿ ،الريح كتسرع بو
فاإلنساف العادم قد يذكر  ،حتى يأتي ماجد مف قكمو يريحيا كيقدـ ليا الخير ،ال تدرم أيف ستحؿ

شاعر الذم يممؾ المغة كالبراعة في صياغتيا كلكف مثؿ ىذا ال ،فيقكؿ بأٌننا كراـ ،قكمو بالكـر
لتشعرنا بعظيـ كرميـ كحسف ضيافتيـ  ؛ يستطيع أف يعدؿ عف ىذا بتمؾ الصكرة الفنية التي كصمتنا

كقت الشدة . انظر إليو في ىذا العدكؿ الفني الذم يصؼ مف خاللو شجاعتو كجبف عدكه أمامو 
           :                   2في الكقت نفسو حيث يقكؿ 

 [ الطويل]                                                                                 

صػػػػػػػػػػػاًرمي ػػػػػػػػػػػؿُّ الػػػػػػػػػػػذيؿُّ قىمبػػػػػػػػػػػي كى يػػػػػػػػػػؼى يىحي كى  كى

 ًإذا ًاىتىػػػػػػػػػزَّ قىمػػػػػػػػػبي الًضػػػػػػػػػد  يىخفيػػػػػػػػػؽي كىالرىعػػػػػػػػػدً   

   
 

كفي كؿ  ،دائمة مع األعداء فيك في مكاجية ،عنترة فارس الحرب لـ ييدأ يكمان كلـ يكؿ عنيا    
كال  ،مرة يكاجو بيا عدكان فإف قمب ىذا العدك يخفؽ مف الخكؼ عندما ييز عنترة سيفو مجرد اىتزاز

كداللة الفعؿ المضارع ) يخفؽ (  ،يتمكف الذؿ مف قمب عنترة ماداـ سيفو مشرعان في كجو عدكه
اكز ذلؾ مف خالؿ ذكر حاؿ قمب كيتج ،تشير إلى استمرارية المكاجية كحتمية الخكؼ مف عنترة

فيك ال  ،فيك دائـ الخكؼ قمؽ يسمع صكت دقات قمبو كأنيا الرعد مف شدة خكفو ،المقاتؿ الضد
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نما عدؿ عنيا إلى صكرة فنية ليؤثر بالمتمقي  ،يريد أف يقكؿ بأف ىذا العدك جباف بصكرة مألكفة كا 
 أكبر تأثير .  

                   :           1كيقكؿ في صكرة عدكلية أخرل 

 [ الطويل ]                                                                                 

تٌػػػػػػػػػى تىبىػػػػػػػػػدَّدىت يػػػػػػػػػؿى حى نػػػػػػػػػوي الخى نػػػػػػػػػتي عى طاعى  كى

 ًىزامػػػػػػػػػػػان كىأىسػػػػػػػػػػػراًب القىطػػػػػػػػػػػاًء ًإلػػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػػًكردً   

   
 

ة تعيش في الصحراء بشكؿ يصكر الخيؿ كىي منيزمة ىاربة كأنيا طيكر القطا كىي صغير     
فقد ىرب الفرساف مف كجو عنترة أكال  ،جماعي ىاربة مف كجيو إلى كردىا حيث الماء عنكاف الحياة

كفي ىذا  ،فقد قذؼ فييـ الخكؼ كالعطش ،خائفيف كثانيان زرافات كثالثان عطشى يبحثكف عف الماء
الفني ضفاؼ المألكؼ مف يتجاكز عنترة بعدكلو  ،إلى شجاعتو كجبف خصمو عمى كثرتوإشارة 

فيا ىك يصؼ حالو بعد أف عمؿ  ،الكالـ إلى حدائؽ مف الصكر الفنية التي تشي بقدرتو الشعرية
 : 2حيث يقكؿ  ،الزماف بو ما عمؿ

 [ الخفيف]                                                                                 

يػػػػػػػػػػػؼى رى  مػػػػػػػػػػػاًف كى يػػػػػػػػػػػحى ىىػػػػػػػػػػػذا الزى  مػػػػػػػػػػػانيكى

ـى فيػػػػػػػػػػػػػػػؤادم   ػػػػػػػػػػػػػػػمي  ًبًسػػػػػػػػػػػػػػػياـو صػػػػػػػػػػػػػػػابىت صى

   
سػػػػػػػػػػػاـً ًإذا مػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػرى أىٌنػػػػػػػػػػػي ًمثػػػػػػػػػػػؿي الحي  غى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػقالن جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى ًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدً     زادى صى

   
 

ليقر في نفسو مدل المعاناة التي كاف  ،شاعر بتشبييو ىذا إلى أعماؽ قمب المتمقي كعقمواليصؿ 
كمما زاد صقال زاد قكة كمضاءن فيك كالسيؼ  ،غير أنيا لـ تكف لتفت مف عضده ،يعانييا عنترة

فال ىـ نالكا منو كال الزماف كاف  ،فيك يصارع الزماف مصارعتو األبطاؿ ،فعنترة صقمتو التجارب
 .ذلؾ أصبح أكثر مضاءن كأشد بأسان بؿ عمى العكس مف  ،قادران عمى كسر شككتو
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كمقدرة جفكنػػػػػػيا  ،يبتوكصكره الفنية ليصؼ ما يراه مف عيكف حب ،كىك يستجمع مقدرتو الشعرية     
 :          1 يقكؿ ،لؾ حاؿ سيؼ أبييا القاطع المرىؼنعـ حاليا في ذ ،كتمزيؽ األحشػػػاء ،عمى قطع القمكب

 [ الطويل ]                                                                                 

فكًنيػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػكاجي جي سػػػػػػػػػامان ًمػػػػػػػػػف سى ػػػػػػػػػمَّت حي سى  كى

ػػػػػػػػػػد     ػػػػػػػػػيًؼ أىبييػػػػػػػػػػا القػػػػػػػػػػاًطًع الميرىىػػػػػػػػػػًؼ الحى  كىسى

   
 

كمف ثـ يختار كممة  ،كىذا الحساـ كسيؼ أبييا ،فيك بداية يصكر عيكنيا كجفكنيا بالحساـ    
فيي أيضان مرىفة مع قدرتيا عمى قطع قمب العاشؽ ) عنترة ( كاختار كذلؾ أباىا  ،)مرىؼ( بعناية

إال بعد مجابية أبييا صاحب  ،ا ليس مف السيؿ الكصكؿ إليياكأف عيكني ،لمداللة عمى المنعة كالقكة
 السيؼ القاطع كالرأم النافذ .

كىنا عدكؿ آخر يصؼ كاقع المعركة بشكؿ استطاع مف خاللو أف يكصؿ لممتمقي صعكبة       
كالظركؼ الصعبة لحظة  ،كالمشاعر التي يمكف أف يكاجييا اإلنساف في تمؾ األجكاء ،المعركة

 ،تصكر المعركة لحظة بمحظة ،ككأنيا شريط مف الصكر المتعاقبة ،صكرة حركية جميمة الطعاف في
  :2يقكؿ  ،كعمى المرء عندىا أف يشعر بما شعر بو ذلؾ المقاتؿ

 [ الطويل ]                                                                                  

تىػػػػػػػػػػػػػرل ًبيػػػػػػػػػػػػػا الرايػػػػػػػػػػػػػاًت تىخفيػػػػػػػػػػػػػؽي   كىالقىنػػػػػػػػػػػػػاكى

تىػػػػػػػػػػػػػرل العىجػػػػػػػػػػػػػاجى كىًمثػػػػػػػػػػػػػًؿ بىحػػػػػػػػػػػػػرو ميزبًػػػػػػػػػػػػػدً     كى

   
بىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًرؽي البػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًض الًرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ لىكاًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه   كى

ـى الميرًعػػػػػػػػػػػػػدً     فػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػاًرضو ًمثػػػػػػػػػػػػػًؿ الغىمػػػػػػػػػػػػػا

   
ذىكابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي السيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمري الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قاًؽ كىأىنَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً كى

دً     تىحػػػػػػػػػػػػػػػتى القىتػػػػػػػػػػػػػػػاـً نيجػػػػػػػػػػػػػػػكـً لىيػػػػػػػػػػػػػػػؿو أىسػػػػػػػػػػػػػػػكى

   
ػػػػػػػػػػفا مػػػػػػػػػػى الصى يػػػػػػػػػػًؿ الًعنػػػػػػػػػػاًؽ عى ػػػػػػػػػػكاًفري الخى  كىحى

ػػػػػػػػػػػػػكاًعًؽ فػػػػػػػػػػػػػي ًقفػػػػػػػػػػػػػاًر الفىدفىػػػػػػػػػػػػػدً  ًمثػػػػػػػػػػػػػؿي     الصى

   
    

كالرماح  ،فالرايات تخفؽ ال تتكقؼ ،يضعيا عنترة أماـ المتمقي ،ىذه صكرة فنية كأنيا الحقيقة    
في يكـ غائـ مرعد مغبر  ،كالعجاج فييا كزبد البحر كالرايات كالقنا كاألمكاج المتالطمة ،كذلؾ

كحكافر الخيؿ تطمؽ البرؽ في  ،سماء في ليؿ شديد الظممةكرؤكس الرماح كأنيا النجـك تممع في ال
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كنعيش معو  ،فمف خالليا يمكف أف نمج إلى نفس الشاعر ،كر متراكبة كمتراكمةص ،األرض الغميظة
 ،في يـك عاصؼ كرعد كبرؽ كمكج البحر في ليؿ قاتـ ،لحظات الحرب كالقتاؿ في أرض غميظة
 ستطاع مف خالليا أف يشعر القارئ بمشاعر المقاتؿ .كا ،صكر فنية عدؿ بيا الشاعر عف المألكؼ

 :                 1يقكؿ 

 [ الوافر ]                                                                                 

تٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػى يىرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  كىأىطعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي ًبالقىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارىًة ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بىعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌكم كىالشى  عى

   
ػػػػػػػػػػػػربي دارىت   لػػػػػػػػػػػػي رىحاىػػػػػػػػػػػػاًإذا مػػػػػػػػػػػػا الحى

ػػػػػػػػػػػػػػػديدً    ػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الشى ػػػػػػػػػػػػػػػكتي ًلمرىجي طػػػػػػػػػػػػػػػابى المى  كى

   
ػػػػػػػػػػػعي فػػػػػػػػػػػي لىظاىػػػػػػػػػػػا  تىػػػػػػػػػػػرل بيضػػػػػػػػػػػان تىشىعشى

نػػػػػػػػػػػػػػػكدً    ػػػػػػػػػػػػػػػقىت ًبأىعضػػػػػػػػػػػػػػػاًد الزي  قىػػػػػػػػػػػػػػػًد ًالتىصى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ًرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو  لىًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف مى مييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى  فىأىقحى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػعيدً    ػػػػػػػػػػػػػػػػػري الصى جى ػػػػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ قيمكبىيػػػػػػػػػػػػػػػػػا حى  كى

   
  

القنا كالسيكؼ البيض كيقتحـ متسمحان ب ،بؿ يبحث عنو ،عنترة الفارس المقداـ ال يخشى المكت    
يريد عنترة أف يضع نفسو في صفكؼ  ،فيك فارس مف ضمف فرساف أشداء ،الصفكؼ مع الرجاؿ

فيذا العبد األسكد المنبكذ  ،أال كىك الحرية كالبطكلة ،الفرساف لكي يؤكد عمى أمر يجكؿ في خاطره
كنعمـ أف الفارس ال يككف إال  ،كأف يككف ضمف الفرساف ،مف قبيمتو يؤكد ليـ بأنو يستحؽ الحرية

فإذا كاف الفرساف يقتحمكف المكت  ،فبيذه الصفات استطاع أف يظير لقكمو أنو سيد ،حران كسيدان 
ارع ) أطعف ػػكىي صفة دائمة فيو حيف استخدـ الفعؿ المض ،ائدىـػػػػكيبارزكف األعداء فيك أكليـ كق

 .  كيراني ( فيك شرارة مف بعيد مع فرساف كحجارة الصعيد

ليكاجو مشكمة شعكرية لديو تجاه المكف األبيض  ،كىك يكرر المكف األبيض صفة لمسيؼ     
كذلؾ أف البياض " عمى المستكل الكاعي كالشعكرم يمثؿ لدل عنترة النقيض  ،المحركـ منو

لفكاؾ مف طكؽ عبكديتو كمحاكلة عنترة ا ،الذم ىك معمـ لكني عمى العبكدية ،المكضكعي لمسكاد
 .2في البياض ... منفذان يمكف لو تحقيؽ طمكحو في الحرية "  كجد السكاد
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خاض الحركب كيؼ ال كىك الفارس المقداـ الذم  ،إف السيؼ مككف أساسي مف شخصية عنترة   
 :1فكثيران ما نراه يذكر سيفو في أشعاره مف مثؿ قكلو  ،ككاف سيفو صديقو كنديمو ،كلـ يباؿ

 [ الوافر]                                                                                    

مىيػػػػػػػػػػػػػػػوً  ػػػػػػػػػػػػػػػت عى ػػػػػػػػػػػػػػػيفي صػػػػػػػػػػػػػػػاًرـه قىبىضى سى  كى

 أىشػػػػػػػػػػػػػػػػاًجعي ال تىػػػػػػػػػػػػػػػػرل فييػػػػػػػػػػػػػػػػا ًانًتشػػػػػػػػػػػػػػػػارا  

   
ػػػػػػػػػػػػػػػيفي كىالعىقيقىػػػػػػػػػػػػػػػًة كىىػػػػػػػػػػػػػػػكى ًكمعػػػػػػػػػػػػػػػي سى  كى

 ًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحي ال أىفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ كىال فيطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارا  

   
 

ليبرىف لقكمو عمى أف ىذا العبد  ،فييايكثر عنترة مف ذكر السيؼ في قصائده ككأنو متالزمة     
األسكد مف الخارج ليس سكل رجؿ يحمؿ في داخمو فارسان مقدامان سيفو نديمو كصديقو كمضاجعو 

ككأنو يريد أف يقكؿ بأف  ،إنما ىك كالعقيقة في الميمة السكداء المظممة ،كىك ليس سيفان عاديان يميك بو
مف خاللو البرؽ ىك معادؿ مكضكعي فعنترة الميؿ أك  سكاده الذم يشبو الميؿ كالسحاب الذم يظير

 السحاب كالسيؼ الذم يحممو معادؿ مكضكعي لمبرؽ الخاطؼ .

نما ىك لصيؽ بو مثؿ لكنو ال ينفؾ عنو ،فالسيؼ في حياة عنترة ليس شيئان عابران  نالحظ ذلؾ في  ،كا 
 :                  2مثؿ قكلو 

 [ البسيط ]                                                                                   

يشػػػػػػػػػػكـً ميقتىػػػػػػػػػػًدران  مػػػػػػػػػػى الخى مػػػػػػػػػػركان عى ػػػػػػػػػػرىبتي عى  ضى

 ًبصػػػػػػػػػػػػػػػػاًرـو ًمثػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ لىػػػػػػػػػػػػػػػػكًف الًممػػػػػػػػػػػػػػػػًح بىتٌػػػػػػػػػػػػػػػػارً   

   
 

نرل متالزمة السيؼ عنده في ىذا البيت الذم يدؿ مف خاللو عمى أف عنترة لـ يكف يكاجو الجبناء 
نما كاف ي ،مف الرجاؿ فمك  ،نمحظ ذلؾ مف خالؿ ذكر بتر أنؼ عدكه ،كاجو الشجعاف كالفرسافكا 

فقتاؿ الشجاع أكثر فخران  ،كاف عدكه جبانان ليرب منو إال أف الضربة في الكجو تدؿ عمى المكاجية
فالسيؼ ذك  ،كنمحظ كذلؾ أمران أشرت إليو في البيتيف السابقيف كىك المكف األبيض ،مف قتاؿ الجباف
فبياض السيؼ يدؿ عمى بياض حاممو في أفعالو البطكلية  ،جزء مف كينكنة عنترةالمكف األبيض 
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فقد كظؼ السيؼ لمكشؼ عف معنى اإلنساف الحر الساكف في داخمو المناىض  ،كأخالقو الكريمة
سقاط مضاداتيا عنو   . 1لمكف األسكد المنحاز لمعبكدية ليثبت معاني الحرية كا 

 : 2يقكؿ  ،الرجؿ الحر الساكف بداخمو كاثبات شجاعتو يفاخر عنترة كثيران بنفسو إلظيار

 [ الطويل]                                                                                   

يػػػػػػػػػػػػػػري صػػػػػػػػػػػػػػاًبرو  ػػػػػػػػػػػػػػكتي ًإاٌل أىنَّنػػػػػػػػػػػػػػي غى  أىنػػػػػػػػػػػػػػا المى

ػػػػػػػػػكتي يىصػػػػػػػػػبيري    مػػػػػػػػػى أىنفيػػػػػػػػػًس األىبطػػػػػػػػػاًؿ كىالمى  عى

   
ػػػػػػػدي الحػػػػػػػامي ًحمػػػػػػػى  ػػػػػػػف يىمػػػػػػػكذي بػػػػػػػيأىنػػػػػػػا األىسى  مى

صػػػػػػػػؼه ًإلػػػػػػػػى الػػػػػػػػدىىًر ييػػػػػػػػذكىري    ًفعمػػػػػػػػي لىػػػػػػػػوي كى  كى

   
  

غير أنو ال يصبر عمى أعدائو كما يصبر  ،يرسـ لنفسو صكرة فنية حيف يشبو نفسو بالمكت    
ككما نعمـ فإف األبطاؿ مف طبقة الفرساف  ،أكالن ىك بطؿ ال يصارع إال األبطاؿ ،المكت عمى الناس

كثانيان إذا كاف المكت يصبر عمى الناس فإف عنترة ال  ،ر عمى ككنو حران كاألحرار كىذا دليؿ آخ
 فيك كالمكت خمؽ ليذؿ بو الممكؾ . ،يصبر عمى قتؿ األعداء

كنعمـ ما لألسد مف صفات السيادة كالقكة كالمنعة فإذا كاف األشراؼ  ،كيصؼ نفسو باألسد     
ضا سيد يحمي حمى مف يمكذ بو فيك يقارف فعنترة أي ،كاألحرار كالممكؾ يمنعكف الناس كيحمكنيـ

كفعالو تدؿ  ،فاألسد ممؾ يحتمي بو مف يحتمي ككذلؾ عنترة ىك أسد قبيمتو ،، كالممكؾلسادةنفسو با
كنراه يكمؿ  ،ففعمو أصدؽ دليؿ عمى سيادتو ،فإذا كاف لكنو ال يسعفو كمنظره ال ينجده ،عمى ذلؾ

 :         3فيقكؿ  ،يانفسالقصيدة في 

 [ الطويل ]                                                                                 

ػػػػػػػػػماًئمي ػػػػػػػػػكادم بىيػػػػػػػػػاضه حػػػػػػػػػيفى تىبػػػػػػػػػدك شى  سى

ػػػػػػػػػري    يىفخى مػػػػػػػػػى األىنسػػػػػػػػػاًب يىزىػػػػػػػػػك كى ًفعمػػػػػػػػػي عى  كى

   
 

ب فإف فعالو تنبي كتكشؼ عف قمب حرٍّ يترفع مف خالليا عمى األنسا ،فإذا كاف لكنو لكف العبيد    
كذلؾ ألنو كاف  ،فال يمكف لعبد ميما كاف كضعو أف يصؿ إلى ما كصؿ إليو ،كيفخر فكؽ فخرىا
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كاستطاعت أفعالو أف تزيؿ الغبار كالقتاـ  ،لكنو حاؿ دكف االعتراؼ بو أفغير  ،فعالن سيدان ابف سيد
 ليظير مف تحت ذلؾ المكف األسكد سيد حر .  ،عف عيكف الناس

إلى بالقارئ  ليصؿ ،يعدؿ مف خالليا عف المألكؼ ،كران تشبييية فنيةص رسـيال يزاؿ عنترة    
 ،يضع المتمقي مكضع الشاعر بكؿ التفاصيؿك  ،ليتحقؽ مراده مف كصؼ كتشبيو ،وخمجات نفس

 : 1حيث يقكؿ  ،فنراه يرسـ صكران فنية متتالية لمعركة خاضيا بنفسو

 [ الكامل]                                                                                  

متيػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػباًب ىىزى حفىػػػػػػػػػؿو ًمثػػػػػػػػػًؿ الضى ػػػػػػػػػـ جى  كى

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػحو أىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمىرً     ًبمييىنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػاضو كىري

   
 : 2كيقكؿ 

 [ الكامل ]                                                                                  

سػػػػػػػػػًط المىضػػػػػػػػػيًؽ تىبػػػػػػػػػادىرى  يػػػػػػػػػؿي فػػػػػػػػػي كى  تكىالخى
ػػػػػػػػػػػػػػػػرً     نىحػػػػػػػػػػػػػػػػكم كىًمثػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ العػػػػػػػػػػػػػػػػاًرًض الميتىفىج 

   
ػػػػػػػػػػػػرل ـى كىالًريػػػػػػػػػػػػاًح ًإذا جى  ًمػػػػػػػػػػػػف كيػػػػػػػػػػػػؿ  أىدىىػػػػػػػػػػػػ

 أىك أىشػػػػػػػػػػػػػػيىبو عػػػػػػػػػػػػػػالي المىطػػػػػػػػػػػػػػا أىك أىشػػػػػػػػػػػػػػقىرً   

   
بًسػػػػػػػػػػػػػػػػيَّةن  ةن عى ػػػػػػػػػػػػػػػرخى ػػػػػػػػػػػػػػػرىختي فػػػػػػػػػػػػػػػػيًيـ صى  فىصى

 كىالرىعػػػػػػػػػػػػًد تىػػػػػػػػػػػػدكم فػػػػػػػػػػػػي قيمػػػػػػػػػػػػكًب العىسػػػػػػػػػػػػكىرً   

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػأىنَّييـ ػػػػػػػػػػػػػػػػعيًد كى طىػػػػػػػػػػػػػػػػرىحتيييـ فىػػػػػػػػػػػػػػػػكؽى الصى  كى

ػػػػػػػػرً  أىعجػػػػػػػػازي نىخػػػػػػػػؿو    ضػػػػػػػػيًض المىحجى  فػػػػػػػػي حى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػبىت ًدمػػػػػػػػػػػػػػػاؤيىيـ فىػػػػػػػػػػػػػػػكؽى الػػػػػػػػػػػػػػػديركًع تىخىضَّ  كى

ػػػػػػػػػػػػػػػرً    ػػػػػػػػػػػػػػػالعىقيًؽ األىحمى  ًمنيػػػػػػػػػػػػػػػا فىصػػػػػػػػػػػػػػػارىت كى

   
 

يحاكؿ عنترة أف يصبغ مشاعرنا كأحاسيسنا بما شعره  ،ففي ىذه األبيات المميئة بالعدكالت الفنية    
كر جحافؿ األعداء بالضباب فيك يص ،فقد أدخؿ المتمقي إلى جك المعركة بتفاصيميا ،كأحٌسو
كفي البيت الثاني  ،و األسمررمحإال أنو شؽ ىذا الضباب ب ،رؤياكعدـ مقدرتو عمى ال ،لكثرتو

ثـ يصؼ جنكدىـ  ،كما يككف عميو مف المكف األسكد ،يصكر خيؿ العدك بالغيـ المميء بالمطر
فيك يكاجو  ،مكف األسكدنالحظ مدل تأثره بال ،باألدىـ كاألشيب ككميا ألكاف تمت لألسكد بصمة

عقدة نفسية صاحبتو عمى مدار حياتو بسبب لكنو األسكد إال أنو يحاكؿ عالجيا عف طريؽ 
 مكاجيتيا .
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كأنو  ،كفي البيت الرابع يصر عنترة عمى أف يككف مف نفس النسيج المجتمعي الذم يعيش فيو    
كىذه  ،ة عمى االنتماء لقكمودالل ،ليس شاذان عنيـ بسبب لكنو فقد صرح أف صرختو صرخة عبسية

ككميا صكر مخيفة ال  ،المطر كالغيـ كالضبابب صكرة الكقد أكمؿ  ،الصرخة كالرعد ترعب األعداء
كقد تركيـ بعد ىذه الصيحة كأعجاز النخؿ الخاكية . كذكر ىذا المعنى  ،يكمميا إال صكت الرعد

ازي نى  ،في القرآف الكريـ ـٍ أىٍعجى اًكيىةو " قاؿ تعالى : " كىأىنَّيي  .1ٍخؿو خى

بالمكف األحمر  كأنيا تخضب دركعيـ ،كعند القتاؿ فإف عنترة يشاىد الدماء النازفة مف األعداء    
فيك يدخؿ عنصر الفخر في المكحة الشعرية ليدؿ عمى تفكقو كيمكنو مف  ،الداؿ عمى لكف الدـ
 . 2إلحاؽ اليزيمة بعدكه 

 : 3قكؿ ي ،كثيران ما يصكر نفسو باألسد أك الميث

 [ الكامؿ]                                                                                  

ػػػػػػػػػػف لىػػػػػػػػػػوي  مى  ًإٌنػػػػػػػػػػي أىنػػػػػػػػػػا لىيػػػػػػػػػػثي العىػػػػػػػػػػريًف كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػدىكشي    يَّػػػػػػػػػػػػػػػره مى بػػػػػػػػػػػػػػػػاًف ميحى  قىمػػػػػػػػػػػػػػػبي الجى

   
 

جاكزان مت ،التشبيو البميغ يعدؿ الشاعر عف ذكر صفة الشجاعة بصكرة مباشرة إلى استخداـ     
فالميث ىنا ىك  ،فيك يصكر نفسو بميث العريف ،عف كصؼ نفسو بأنو قائد كسيد في قكمو بذلؾ

غير أف  ،فمك كاف عبدان ما كاف لو أف يصكر نفسو بالميث ،عنترة كالعريف معادؿ مكضكعي لمقبيمة
ئبة عف قكمو فبيذا البيت كأمثالو يؤكد عمى حقيقة غا ،عنترة كىك ابف السيد كالشجاع فيك سيد كذلؾ

ففعالو تخرجو مف عداد العبيد المنبكذيف إلى مقاـ السادة  ،بسبب لكنو أال كىي ككنو سيدىـ
 :                 4كىذا ما يؤكده في قكلو  ،كاألشراؼ المنافحيف عف عرينيـ كقكميـ

 [ البسيط]                                                                                   

يػػػػػػػػػؿي الًعػػػػػػػػػدا طىمىعىػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػري ًإذا خى  أىنػػػػػػػػػا الًيزى

ًدمػػػػػػػػاءي الشػػػػػػػػكًس تىنػػػػػػػػدىًفؽي     يىػػػػػػػػكـى الػػػػػػػػكىغى كى
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استخداـ التشبيو ب كعدؿ عنيا ،ابتعد الشاعر عف الذكر المبػػػػػاشر لصفة الشجاعة كاإلقداـ    
الخيؿ  تفعموالذم يمكف أف  فما ،فيك أسد ىزبر عند لقائيـ ،فإذا كاف أعداؤه خيالن في الكغى ،البميغ

فإذا كاف الفرساف أحراران فيك سيدىـ يمقاىـ  ،كىذا إصرار منو عمى أنو سيد كممؾ ،أماـ األسد
نما يقاتؿ األشاكس األشداء  ،كيضربيـ كيضرجيـ بدمائيـ كىي إشارة إلى أنو ال يقاتؿ الجبناء كا 
                         :              1يقكؿ عنترة  كذلؾ زيادة في الفخر بنفسو .

 [  الكامؿ]                                                                                  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  ًنيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عيبىيمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي دىكحى  ًإفَّ المى

فيركعييػػػػػػػػػػػػػػا    كىأىنػػػػػػػػػػػػػػا كىريمحػػػػػػػػػػػػػػي أىصػػػػػػػػػػػػػػمييا كى

   
 

مقت مف    عدكؿ فني  ،نفس عنترة كرمحو يصكر عنترة المنية بتشبيو بميغ كالدكحة إال أنيا خي
يصؼ بو نفسو ككأف األبطاؿ الذيف يقاتمكنو في الصحراء عندما يركف الدكحة في أكقات الحر 
تغرييـ كتشدىـ إلييا ليستظمكا بظميا كلكنيـ يتفاجؤكف بأف ىذه الدكحة ما ىي إال المكت الذم 

مكف عنترة مف خالليا أف يغزك فأم صكرة ىذه التي ت ،ينتظرىـ   كما المكت إال مف عنترة كرمحو
اع بذلؾ العدكؿ أف ييز نفس المتمقي ػػػػػػػفقد استط ،عقكؿ المتمقيف ليكصميـ إلى صكرتو كحالتو

ا في نياية األمر فعؿ ػػػػػػػػػػإال أف فعمي  ،كيخرجو مف الصكر التقميدية لممكت إلى صكرة جميمة
 المكت.

كما تربطو تمؾ األلكاف بكاقع عنترة  ،حالة النفسيةكلأللكاف كما أشير سابقان داللة تعكس ال   
فيك يستخدميا بشكؿ متكرر لترسيخ مفاىيـ كقيـ يريد أف يكصميا لمجتمعو أك  ،االجتماعي كالقبمي

كخاصة المكف األسكد الذم  ،يحاكؿ أف يكصؿ المتمقي إلى مشاعره كمشاعر بيئتو تجاه ىذه األلكاف
كما يحممو الغراب في تمؾ  ،فكيؼ إذا ربط ىذا المكف بالغراب ،يرتبط بذىف الجاىمي بمظاىر سيئة

 حيث كانكا يتطيركف بو . ،البيئة مف سكء الطالع
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 :                   1 يقكؿ

 [  الكامل]                                                                                  

قَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  عي ظىعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى الَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيفى فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراقىييـ أىتىكى
ـي الغيػػػػػػػػػػػػػػػػرابي األىبقىػػػػػػػػػػػػػػػػعي    ػػػػػػػػػػػػػػػرل ًببىيػػػػػػػػػػػػػػػػًنًي  كىجى

   
ػػػػػػػػػػأىفَّ ًلحيىػػػػػػػػػػي رىأًسػػػػػػػػػػػوً  نػػػػػػػػػػاًح كى ػػػػػػػػػػًرؽي الجى  حى

مىمػػػػػػػػػػػػػػػػاًف ًباألىخبػػػػػػػػػػػػػػػػاًر ىىػػػػػػػػػػػػػػػػشَّ مكلىػػػػػػػػػػػػػػػػعي     جى

   
كزيادة عمى ذلؾ فإنو يؤكد عمى  ،نراه يتطير عنترة بالغراب كغيره مف الشعراء الجاىمييف          

كيزيد مف نحسو أنو متساقط ريش الذيؿ زيادة  ،آبة كالحزفسكاد لكنو كما يحممو ىذا المكف مف الك
كىك مكلع  ،يفرؽ بينيما كما يفرؽ بيف الحبيب كمحبكبو ،في التطير كلو منقاراف ال يأتياف بخير

باإلتياف باألخبار التي تؤكد عمى الفراؽ يقكؿ الدميرم في ذلؾ : "  غراب أسكد ينكح نكح الحزيف 
ف شاىد ربعا عامرا المصاب، كينعؽ بيف الخالف  كاألحباب، إذا رأل شمال مجتمعا أنذر بشتاتو، كا 

بشر بخرابو، كدركس عرصاتو، يعرؼ النازؿ كالساكف بخراب الدكر كالمساكف، كيحذر اآلكؿ غصة 
 .  2المآكؿ، كيبشر الراحؿ بقرب المراحؿ، ينعؽ بصكت فيو تحزيف، كما يصيح المعمف بالتأذيف "

بو عنترة إلى غراب البيف الذم ال يأتي بخير بحسب معتقد عنترة كقكمو كىنا بيت آخر يشير     
 :  3حيث يقكؿ 

 [ الوافر]                                                                                   

تٌػػػػػػػػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػػػػػػرابي البىػػػػػػػػػػػػػػػػيًف حى  كىعػػػػػػػػػػػػػػػػاداني غي

ػػػػػػػػػػػػػػػػأىٌني قىػػػػػػػػػػػػػػػػد قىتىمػػػػػػػػػػػػػػػػتي لىػػػػػػػػػػػػػػػػوي قىتػػػػػػػػػػػػػػػػيال    كى

   
 

يت عدكؿ فني يصكر مف خاللو عنترة سبب العداكة بينو كبيف الغراب الذم يتقصده ففي ىذا الب    
فيذه  ،ككأنو قتؿ لو قتيال كيحاكؿ أخذ الثأر منو ،فيذا الغراب متسمط عمى عنترة ،كيتقصد حبو

كما كاف مستقران في نفسو تجاه الغراب أكالن  ،الصكرة الفنية ربطت بيف مشاعر عنترة تجاه الغراب
ف ىناؾ قكة إ : ككأف عنترة يريد أف يقكؿ ،ر بوكثانيان لما يحممو مف شؤـ كحزف لمف يتطي ،لسكاده

كىذه القكة الخارجة سكادىا الغراب الذم  ،قاىرة خارجة عف الطبيعة كىي تحكؿ بينو كبيف حبيبتو
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تو كما يشير في ىذا المعنى في أبيا ،يشبو سكاد جمده ككأف السبب في ذلؾ ىك لكف عنترة األسكد
 :                                        1التي يقكؿ فييا 

 [ الوافر ]                                                                                 

ػػػػػػػػػػػػػػجاني  ًإذا صػػػػػػػػػػػػػػاحى الغيػػػػػػػػػػػػػػرابي بًػػػػػػػػػػػػػػًو شى

لػػػػػػػػػػػػػػػػػي    كىأىجػػػػػػػػػػػػػػػػػرل أىدميعػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًمثػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى ال ى

   
زايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًبأىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناًؼ الرى  كىأىخبىرى

بًػػػػػػػػػػػػػػػ    الييجراًف ًمػػػػػػػػػػػػػػػف بىعػػػػػػػػػػػػػػػًد الًكصػػػػػػػػػػػػػػػاؿً كى

   
ػػػػػػػػػػػرابى البىػػػػػػػػػػػيًف مػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػؾى كيػػػػػػػػػػػؿَّ يىػػػػػػػػػػػكـو   غي

قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أىشػػػػػػػػػػػػػػػػػػغىمتى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي    تيعانًػػػػػػػػػػػػػػػػػػديني كى

   
ػػػػػػػػػػػػػيفي ػػػػػػػػػػػػػد  سى ػػػػػػػػػػػػػأىٌني قىػػػػػػػػػػػػػد ذىبىحػػػػػػػػػػػػػتي ًبحى  كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى أىك قىنىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيؾى ًبالًحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً     ًفراخى

   
 

سكد المكف كىك يبدك أنو يريد أف يقكؿ إف السبب كراء فشمو في حصكلو عمى محبكبتو ىك الغراب األ
فقد أسقط لكف  ،نفس السبب الذم كاف يقؼ عائقان دكف حصكلو عمى حريتو أال كىك لكنو األسكد

 الغراب األسكد عمى لكف جمده األسكد .

 :       2 يقكؿ

 [ الكامل]                                                                                  

ـي تىنػػػػػػػػػػػػػػػػديري  ػػػػػػػػػػػػػػػػعيًد كىأىنَّمػػػػػػػػػػػػػػػػا كىاليػػػػػػػػػػػػػػػػا  ًبالصى

نظىػػػػػػػػػػػػؿً    ؤكسى الحى  تيمقػػػػػػػػػػػػي السيػػػػػػػػػػػػيكؼي ًبيػػػػػػػػػػػػا ري

   
 

فيي تتدحرج عمى  ،يصكر الشاعر تساقط الرؤكس عند لقائيا بسيفو ككأنيا رؤكس الحنظؿ     
كقد  ،كىذا عدكؿ فني يصؼ بو مضاء سيفو كسطكتو عمى رؤكس االعداء ،لسيكلة قطعيا األرض

فيك ال يجد في قطعيا أدنى  ،ليذا دالالت منيا أف رقابيـ طريةك  ،شبو رؤكس األعداء بالحنظؿ
 ،الحنظؿ المر كراىةفيك يكرىيـ  ،إنما ىـ كالحنظؿ عمى قمبو األعداءكمنيا أف ىؤالء  ،صعكبة

 كلذلؾ كاف يفتؾ بيـ . ،كاف عمى عنترة أف يزيؿ المرار مف عمى كجو األرض

كصؿ لممتمقي مشاعره ػػػػػػػالليا عنترة أف يػػػػػػػػػػيسعى مف خ ة التيػػػػػػػػػػانظر إلى ىذه الصكر الفني    
كر ػػػػػػػػػالعديد مف الص افيك يرسـ لي ،كنو لوت التياه فرسو التي تظير مدل االحتراـ كالحب ػػػػتج
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فيك  ،صكر عدؿ بيا عف الكصؼ العادم إلى ىذه المجمكعة مف التشبييات ،اليةػػػػػػػػػالفنية المتت
 : 1يقكؿ 

 [ الكامل]                                                                                 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ ىاًديىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًإذا ًاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىقبىمتىوي  كى  كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػذىلَّؿً    يػػػػػػػػػػػػػػػػرى مي كػػػػػػػػػػػػػػػػافى غى  ًجػػػػػػػػػػػػػػػػذعه أيًذؿَّ كى

   
كًحػػػػػػػػػػػًو فػػػػػػػػػػػي كىجًيػػػػػػػػػػػوً  ػػػػػػػػػػػأىفَّ مىخػػػػػػػػػػػرىجى رى كى  كى

يػػػػػػػػػػػػػػػػأىؿً    يًف ًلجى ػػػػػػػػػػػػػػػػكًلجى باًف كانػػػػػػػػػػػػػػػػا مى ػػػػػػػػػػػػػػػػرى  سى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأى  كى رَّدتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كى تنىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًإذا جى  فَّ مى

تنػػػػػػػػػػػػػا أي ػػػػػػػػػػػػػؿً    ػػػػػػػػػػػػػؿَّ مى نػػػػػػػػػػػػػوي الجي نىزىعػػػػػػػػػػػػػتى عى  كى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًفري مكثىػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽه تىركيبييػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي حى  كى

نػػػػػػػػػػػدىؿً    ُـّ النيسػػػػػػػػػػػكًر كىأىنَّيػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػف جى ػػػػػػػػػػػ  صي

   
ػػػػػػػػػػػػػػػبيبو سػػػػػػػػػػػػػػػاًبغو  لىػػػػػػػػػػػػػػػوي عىسػػػػػػػػػػػػػػػيبه ذك سى  كى

مػػػػػػػػػى الغىنًػػػػػػػػي  الميفًضػػػػػػػػػؿً     ًمثػػػػػػػػًؿ الػػػػػػػػًرداًء عى

   
ػػػػػػػػػػًمسي الًعنػػػػػػػػػػاًف ًإلػػػػػػػػػػى الًقتػػػػػػػػػػاًؿ فى   عىينيػػػػػػػػػػوي سى

ؿً    ػػػػػػػػػػػػػةه كىعىػػػػػػػػػػػػػيًف األىحػػػػػػػػػػػػػكى  قىػػػػػػػػػػػػػبالءي شاًخصى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ ًمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىتىوي ًإذا نىينىيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  كى  كى

 ًبالنىكػػػػػػػػػػػػػًؿ ًمشػػػػػػػػػػػػػيىةي شػػػػػػػػػػػػػاًربو ميسػػػػػػػػػػػػػتىعًجؿً   

   
    

بالنخيؿ فيك يحتـر فرسو كيصكره  ،في البيت األكؿ يصكر عنقو كجذع النخمة في الطكؿ      
يت الثاني يصكر سعة منخريو بسعة جحر الضبع داللة كالب ،2 التي تعد رمزان لمحياة في الجاىمية

عمى القكة كالسرعة فإذا كاف المنخراف كاسعاف فإنيما ينقالف اليكاء إلى الرئتيف كبالتالي يساعده 
كىنا أيضا  ،عمى العدك بسرعة . كالبيت الثالث يصكر لحمتا ظيره بظير األيؿ الممتمئ كالمستكم

و باألمكر المقدسة في بيئتو كىذا دليؿ عمى احترامو كتقديسو فيك يصكر فرس ،3شاىد أسطكرم آخر
كىك في المقابؿ سمس االنقياد  ،كيصكر شعر ذيمو كمف يجر ثكبو مف األغنياء تكبرا كتبختران  ،لفرسو

كىي صفة في المتكبر الذم يسير متبختران يمينان  ،إلى القتاؿ كىك كاألحكؿ ينظر بعيف كاحدة
ف الفرس مف إ ؿبييات أف يسقطيا عمى نفسو ؟ كيقاا مف خالؿ ىذه التشكيساران. أال يريد شاعرن

فيك يريد أف يكصؿ  ،معادؿ مكضكعي لعنترة الفارس يكى ،احمؿ صفات فارسيتفالفرس  ،فارسيا
 ،إنما ىك فارس مقداـ سمس االنقياد لمحركب ال ييابيا األسكدلكؿ شخص في القبيمة أف ىذا العبد 

 سيد .  كحؽ لو ذلؾ فيك سيد ابف
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 :           1كيقكؿ في عدكؿ فني آخر

 [ الكامل]                                                                                   

ػػػػػػػػػػػػػػػةو  مامى ػػػػػػػػػػػػػػػةو  أىفىًمػػػػػػػػػػػػػػػف بيكػػػػػػػػػػػػػػػاًء حى  فػػػػػػػػػػػػػػػي أىيكى

ػػػػػػػػػػؾى فىػػػػػػػػػػكؽى ظىيػػػػػػػػػػًر المىحًمػػػػػػػػػػؿً    فىػػػػػػػػػػت ديمكعى  ذىرى

   
مػػػػػػػػػػػاًف تىقىطَّعىػػػػػػػػػػػت ػػػػػػػػػػػًض الجي  كىالػػػػػػػػػػػدير  أىك فىضى

ػػػػػػػػػػػػػػػػؿً    قائًػػػػػػػػػػػػػػػػدي ًسػػػػػػػػػػػػػػػػمًكًو لىػػػػػػػػػػػػػػػػـ يكصى  ًمنػػػػػػػػػػػػػػػػوي عى

   
 

ففاضت عيناه بالدمع عمى محمؿ سيفو كأنيا  ،يتذكر عنترة حبيبتو عند سماعو بكاء الحمامة      
أرل أف عنترة يبكي حريتو المفقكدة  ،الدر أك الجماف الذم انقطع سمكو فتفرقت كتساقطت حباتو

فمثؿ ىذا الشجاع العنيد ال أظنو  ،أيضان يبحث عنيا فالحمامة تدؿ عمى الحرية كىك ،التي ينشدىا
كثمف ىذه الحرية  ،كلكف أرل أنو كاف يبكي عمى الحرية الضائعة ،يبكي عمى امرأة ميما كانت

فيك مستعد أف يدفع  ،دمكعو الغزيرة التي ىي في كاقع االمر أغمى كأعز عميو مف الدر كالجماف
 .حصكؿ عمى حريتو كاعتراؼ أىمو بو في سبيؿ ال –إذا كاف لديو  –كؿ ما لديو مف أمكاؿ 

يقدمو قربانان عمى  التي ىي رأس مالو الذم يمكف أفيدلؿ عنترة عمى شجاعتو  يانفسكفي القصيد  
 .معبد الحرية 

 :           2حيث يقكؿ  

 [ لكاملا]                                                                                     

ػػػػػػػػػػػػػػػػأىنَّني تػػػػػػػػػػػػػػػػكؼى كى فني الحي ػػػػػػػػػػػػػػػػك  ػػػػػػػػػػػػػػػػرىت تيخى  بىكى

عػػػػػػػػػػًزؿً    تػػػػػػػػػػكًؼ ًبمى ػػػػػػػػػػرىًض الحي ػػػػػػػػػػف غى  أىصػػػػػػػػػػبىحتي عى

   
نيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه  ًنيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى مى بتييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًإفَّ المى  فىأىجى

نيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأًس المى  ال بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّ أىف أيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى ًبكى

   
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىمىةي الكيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًه كىأىنَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كىالخى

نظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً     تيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى فىكاًرسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا نىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى الحى

   
 

ككيؼ  ،مف ىذا الذم يمكمو في الحركب كاقتحاميا ؟ فيك الشجاع الذم ال يخشى المكت      
 ،ثـ يستدرؾ كيصكر نفسو بالمكت ،يخشاه كال شيء في الدنيا يمكف أف يدفع المكت إذا جاء

فالمكت إذا ما تشبو لألعداء فإنما يأتي عمى صكرة عنترة فيك المكت بعينو . كيصكر الخيؿ ساىمة 
كالخيؿ معادؿ مكضكعي لفرسانيا فيؤالء الفرساف  ،كمف شدة التعب عند مالقاتيا عنترةمف خكفيا 
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كالحاؿ عند مالقاة  ،كلمفعؿ المضارع داللة عمى استمرارية الحدث ،حاليـ كمف يشرب نقيع الحنظؿ
فيذا  ،عانية ىي النقيػػػػػػػػكالداللة الث ،عنترة ككأف كؿ مف يالقيو سيككف حالو كمف يشرب نقيع الحنظؿ

فعنترة في الحرب اشد مراران  ،الشراب مف الحنظؿ المنقكع لفترة فيذه عصارة العصارة لشدة مرارىا
ان مف الحنظؿ فيؿ يصح لمثؿ ىذا البطؿ الشديد القسكة األشد مرار  ،مف نقيع الحنظؿ أعدائوعمى 

سيفو مفتاح إنما ىك يبكي حريتو كقطرات دمعو تساقط عمى محمؿ  ،ال ؟ أف يبكي فراؽ امرأة
 :   1في قكلو  ونفسحريتو. كلو في المعنى 

 [ الخفيف ]                                                                                 

رىعػػػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػػػيفي جي ػػػػػػػػػػػػد  سى  كىًانيىمػػػػػػػػػػػػكا ًمػػػػػػػػػػػػػف حى

نظىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّةن ًمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى نىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع الحى  مي

   
 

 ،فاإلنساف ال يحيا لكي يأكؿ كيشرب فقط ،لعبيدعنترة الباحث عف الحرية يرفض عيشة ا      
فما معنى أكؿ الثريد كالعيش عيشة العبيد ؟ كما معنى القصكر تحت  ،فيناؾ ما ىك أعظـ مف ذلؾ

ظؿ العبكدية ؟ كما معنى الشراب تحت النعاؿ ؟ فيك يرفض كؿ ذلؾ كيتمنى العيش في جينـ عمى 
ف كاف في الجنة  :                2 . يقكؿ أف يعيش ذليالن صاغران حتى كا 

 [ الكامل ]                                                                                 

يػػػػػػػػػػػػػػػػػاًة ًبًذلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػةو   ال تىسػػػػػػػػػػػػػػػػػًقني مػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى الحى

نظىػػػػػػػػػؿً    ػػػػػػػػػأسى الحى  بىػػػػػػػػػؿ فىًاسػػػػػػػػػًقني بًػػػػػػػػػالًعز  كى

   
يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّـو  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًة ًبًذلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كىجى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي الحى

يىػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّـه بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعً    نػػػػػػػػػػػػػػػػػػًزؿً كىجى  ز  أىطيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي مى

   
انظر إلى ىذه الصكر الفنية الجميمة الداعية إلى الحرية كالنيكض في كجو االستبداد كالظمـ 

ف كانت جحيما عمى العيش تحت  ،كالعبكدية فيك يحث نفسو كغيره عمى العيش في حرية كا 
ف كانت جنةا كثير مف الناس الذيف فالعبكدية التي اكتكل بنارىا يكتكم بنارىا ال ،لعبكدية حتى كا 

 يظنكف أف الحياة مجرد طعاـ كشراب. فاإلنساف ال يحيا بالخبز كحده .
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 :             1يقكؿ في معمقتو 

 [ الكامؿ ]                                                                                  

ـٍ يىػػػػػػػػػػػػػػتىكىمَّـً  ـي الػػػػػػػػػػػػػػٌداًر لىػػػػػػػػػػػػػػ ٍسػػػػػػػػػػػػػػ  أعيػػػػػػػػػػػػػػاؾى رى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً حتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تى    ـ  األٍعجى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ـى كاألىصى  كىمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

   
 

كما يفكر  ،ىذه صكرة فنية عدؿ بيا عنترة ليكصؿ لممتمقي مشاعره كأحاسيسو تجاه ما يعانيو     
إال أف  ،كقد كانت ديار الحبيبة خيطان ميمان لمكصكؿ إلى ىذه الغاية ،فيو مف الحصكؿ عمى الحرية

كىك بذلؾ يكحي عمى  ،كحي بالخراب كالدمارفرسـي الدار م ،حظو العاثر حاؿ دكف ىذا الخيط
إال أنو لـ ييأس فقد تعرؼ عمى الدار ككأنو األصـ  ،خراب كدمار ما يصبك إليو مف الحرية

إال أنو في النياية ترؾ خيطان إلثبات تكصمو إلى معرفة طريؽ الحرية أال كىي دار  ،األعجـ
 الحبيبة. 

 :2يقكؿ  ،ؿ بيا عف الحديث المباشر حكؿ الحريةكيكمؿ عنترة صكره الفنية كتشبيياتو التي عد

 [ الكامل]                                                                                    

كىأىنَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقىتي كى  فىكى

ـً    ػػػػػػػػػػػػػػػػةى الميتىمىػػػػػػػػػػػػػػػػك   فىػػػػػػػػػػػػػػػػدىفه أًلىقًضػػػػػػػػػػػػػػػػيى حاجى

   
 

فإف كانت الممكؾ  ،و القصر مف الفخامة كالضخامةيصكر عنترة ناقتو بالقصر كما يكحي ب     
فالناقة ىي المعادؿ المكضكعي لمقصر رمز الممؾ  ،تسكف القصكر فمدل عنترة قصره الخاص بو

نما يبكي حريتو التي بعدت عنو بسبب بعد  ،كالحرية كالسيادة فيك ال يبكي محبكبتو بعينيا كا 
 ه . محبكبتو التي كانت الخيط الذم سيكصمو إلى مراد

مف الناحية المادية سكاءن أكانت  ،فالقصر يتكافؽ مع الناقة في بنيتو مف حيث القكة كالصالبة    
غير أنو ما أف اكتمؿ ىذا الصرح الخيالي عنده حتى عادت صكر الحرماف  ،ىذه القكة أـ المعنكية
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كقد عكس  ،ألسحـالتي تشبو بسكادىا خافية الغراب ا ،فقد راعو راحمة الحبيبة ،كالفقداف تالحقو
 :2، كذلؾ مف خالؿ قكلو 1صكرة العبيد في مجتمع مف األحرار كما يعانكه مف استالب إلنسانيتيـ 

 [ الكامل]                                                                                  

مكبىػػػػػػػػػػػػػػػػةن   فييػػػػػػػػػػػػػػػػا ًاثنىتػػػػػػػػػػػػػػػػاًف كىأىربىعػػػػػػػػػػػػػػػػكفى حى

ـً سػػػػػػػػػػػػػػكدان كىخاًفيىػػػػػػػػػػػػػػًة الغيػػػػػػػػػػػػػػرا    ًب األىسػػػػػػػػػػػػػػحى

   
 

 :                        3حيث يقكؿ  ،كيكمؿ عنترة في معمقتو عدكالتو الفنية 

 [ الكامل]                                                                                   

كىأىنَّمػػػػػػػػػػػػػػػػا نىظىػػػػػػػػػػػػػػػػرىٍت ًبعىٍينػػػػػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػػػػػاًدفو   كى

شػػػػػػػػػػػػػإو ًمػػػػػػػػػػػػػفى الًغػػػػػػػػػػػػػزالًف لػػػػػػػػػػػػػيسى ًبتىػػػػػػػػػػػػػكٍ     أـً رى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىةى تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًجرو ًبقىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمىةو  كى  كى

ػػػػػػػػػػيا ًإلىيػػػػػػػػػػؾى ًمػػػػػػػػػػفى الفىػػػػػػػػػػـً    ػػػػػػػػػػبىقىت عىكاًرضى  سى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػمَّفى نىبتىيػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػةن أينيفػػػػػػػػػػػػػػػان تىضى كضى  أىك رى

يػػػػػػػػػػػثه قىميػػػػػػػػػػػؿي الػػػػػػػػػػػًدمًف لىػػػػػػػػػػػيسى ًبمىعمىػػػػػػػػػػػـً     غى

   
 أك عاًتقػػػػػػػػػػػػػػػان ًمػػػػػػػػػػػػػػػف أذريعػػػػػػػػػػػػػػػاتى ميعتَّقػػػػػػػػػػػػػػػان 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً     ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تيعىت قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾي األعجى

   
مييػػػػػػػػػػػػػػا كيػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػيفو ثػػػػػػػػػػػػػػرَّةو جػػػػػػػػػػػػػػادىت عى  ؿُّ عى

ديقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كىالػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدرىىـً     فىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىكفى كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ حى

   
ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّةو  تىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػكابان فىكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌحان كى  سى

ـً    ػػػػػػػػػػػرَّ مىييػػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػػاءي لىػػػػػػػػػػػـ يىتىصى  يىجػػػػػػػػػػػرم عى

   
 فىتػػػػػػػػػػػرل الػػػػػػػػػػػذيبابى ًبيػػػػػػػػػػػا ييغٌنػػػػػػػػػػػي كىحػػػػػػػػػػػدىهي 

ن ـً    تىػػػػػػػػػػػػػػػرى  ىىًزجػػػػػػػػػػػػػػػان كىًفعػػػػػػػػػػػػػػػًؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػاًرًب المي

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًبًذراًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًردان يىسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػفُّ ًذراعى  غى

ـً    مػػػػػػػػػى الًزنػػػػػػػػػاًد األىجػػػػػػػػػذى ًكػػػػػػػػػب  عى  ًفعػػػػػػػػػؿى المي

   
 

و الدائـ عف الحرية التي ليظير لممتمقي بحث ،يتابع عنترة عدكالتو الفنية ،كمف خالؿ ذكر الناقة
 : 4حيث يقكؿ   ،كيمكف الرجكع إلى المعمقة كالنظر في صفات الناقة ،ايفتقدى

 [ الكامل]                                                                                    

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىًنيَّةه   ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تيبًمغىٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دارىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شى

ـً    ػػػػػػػػػػػػػػرَّ ػػػػػػػػػػػػػػراًب ميصى  ليًعنىػػػػػػػػػػػػػػت ًبمىحػػػػػػػػػػػػػػركـً الشى

   
ٌيافىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  طٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىةه ًغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّ السيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل زى  خى

ػػػػػػػػػػػػػؼٍّ ميػػػػػػػػػػػػػثىـً    ـى ًبكيػػػػػػػػػػػػػؿ  خي  تىًقػػػػػػػػػػػػػصي اإًلكػػػػػػػػػػػػػا
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ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّةن  ـى عى كىأىنَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػصي اإًلكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػمَّـً ًبقىريػػػػػػػػػػػػػػػػًب بىػػػػػػػػػػػػػػػػيفى المى    يًف ميصى  نًسػػػػػػػػػػػػػػػػمى

   
كىأىنَّمػػػػػػػػػػػػػػػا يىنػػػػػػػػػػػػػػػأل ًبجانًػػػػػػػػػػػػػػػًب دىفَّيػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػ  كى

ـً    تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىعُّ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىحًشي  بىعدىمىخيمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كى

   
نيػػػػػػػػػػػػػػػػبو كيمَّمػػػػػػػػػػػػػػػػا عىطىفىػػػػػػػػػػػػػػػػت لىػػػػػػػػػػػػػػػػوي   ًىػػػػػػػػػػػػػػػػرو جى

بًػػػػػػػػػػػػػػػالفىـً    ػػػػػػػػػػػػػػػبى ًاتَّقاىػػػػػػػػػػػػػػػا ًباليىػػػػػػػػػػػػػػػدىيًف كى  غىضى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالن ميعقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان  ٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان أىك كيحى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ ري  كى

كانًػػػػػػػػػػػػػبى قيمقيػػػػػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػػشَّ القيػػػػػػػػػػػػػافي بًػػػػػػػػػػػػػًو جى  ـً حى
   

ػػػػػػػػػػػػػرىةو   يىنبػػػػػػػػػػػػػاعي ًمػػػػػػػػػػػػػف ًذفػػػػػػػػػػػػػرل غىضػػػػػػػػػػػػػكبو حي

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـً    ٌيافىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو ًمثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى الفىنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؽ المي  زى

   
     

نرل عنترة في ىذه الصكر الفنية المتتابعة يحاكؿ التمسؾ بخيط الحب الذم سيكصمو يكمان إلى     
اكؿ فمقد كاف ىاجس العبكدية شبحان يالحقو كيح ،كيخمصو مف عبكديتو التي طالما أرقتو ،مبتغاه

فقد تمثؿ الجماؿ في صكر  ،كييفيـ ذلؾ مف خالؿ عدكالتو الفنية بكصفو لحبيبتو ،التخمص منو
ككأنو يصكر  ،كطيب رائحة الفـ ،فيك يتغزؿ بجماؿ العيف ،حسية متداخمة كاممة األطراؼ في بنائيا

 ،فقد ابتدأ بكصؼ عيكف الحبيبة ،ركضة بعينيا مستخدمان صفات الحبيبة الشاخصة في ذىنو
كيصكرىا بفيض مف التشبييات كالعدكالت المتتابعة فجعؿ  ،كمقبميا الطيب كرائحة فميا الزكية

كربط نزكؿ المطر بالعيش كالحياة  ،كجعؿ أمطارىا غزيرة ال تتكقؼ ،لمركضة أنيفان لـ يدخميا الناس
لؼ الناس كجعؿ الذباب يأ ،كجعمو يخمؼ البرؾ العديدة التي تبدك كمنظر الدراىـ تممع تحت الضكء

 . 1كيتركيـ كيعيش كحيدان كقد أسكره جماليا فراح يغني تييان كسركران 

فالمتمقي ال يتكقع مثؿ ىذه الصكر الفنية التي  ،ىذه األبيات تضـ حشدان مف العدكالت الفنية    
تكصمو إلى القدر المطمكب مف المشاركة في عممية الشعكر الذم كاف ينتاب عنترة تجاه ىذه 

 فيي طكؽ النجاة لو مف بحر العبكدية لترسمو في نياية المطاؼ عمى شاطئ الحرية . المحبكبة 

 ،كقد يقفز إلى الذىف سؤاؿ مفاده لماذا شبو عيني الحبيبة بعيني الشادف أك الغزاؿ ؟ كاالجابة     
كالغزاؿ حيكاف طكطمي مقدس في الجاىمية كانت تعمؿ لو  ،2في أف مف معاني الغزاؿ الشمس 

                                                           

 . 12. ص  التشبيو في معمقة عنترة رؤية بالغية جديدةأسماء سعكد :  ،ينظر : الخطاب - 1
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كيحرؽ مف يقتمو ثـ إنو حيكاف لـ يذكر  ،كييناح عميو إذا مات ،يؿ كيكضع في محاريب الممكؾالتماث
 . 1الشعراء الجاىميكف أنو صيد عمى كثرة حديثيـ عف الصيد 

كالمكانة الدينية بحيث يشبييا بالمقدس عند  ،فالمرأة التي يحبيا عنترة عمى درجة مف القدسية    
سيا لكال أنو كاف ينشد مف خالؿ عدكالتو الفنية أمران آخر غير الظاىر فيؿ كاف يقدر أف يقد ،العرب

كقد ركز عمى الفـ  ،فعبمة ىي معادؿ مكضكعي لمحرية في كجدانو كسريرتو ،أال كىي الحرية ،لنا
ككاف يمقب بعنترة  ،فقد كصؼ أنو كاف ميدؿ الشفاه أفمح ،لمتخمص مف عقدة خمقية في فمو

 .2الفمحاء

 ،فممحرية رائحة طيبة كرائحة الطيب ،لرائحة المنبعثة مف فميا ككأنيا فارة تاجركقد صكر ا     
كحمؿ العطر  ،كضمخكا بو أجساميـ كاغتسمكا بماء الكرد ،فالعرب قديمان اكلعكا بالطيب كتزينكا بو
، ككاف عندىـ مف صناعات األشراؼ كتاجر بو ممككيـ 3دائما في حياتيـ أعظـ معاني التكريـ 

 .4 كأمراؤىـ

فالحرية ىي  ،مف خالؿ ىذه الصكر الفنية يحاكؿ عنترة أف يرسـ المستقبؿ الذم يحمـ بو    
 ،الركضة التي يمجأ إلييا مف قيظ الصحراء كشقاكة الحياة تحت ظؿ العبكدية التي مكرست عميو

كاستطاع مف خالؿ اختياره لمركضة األنؼ الخضراء كالغيث األبيض فيك يكحي إلى ما يجكؿ في 
فالركضة الخضراء كالغيث مدعاة لالستقرار كاألماف الذم  ،كلو دالالتو النفسية كالكجدانية ،اطرهخ

 ينشده عنترة في صحراء العبكدية القاحمة .

                                                           

ماف : مكتبة . ع 1. ط الصورة الفنية في الشعر الجاىمي في ضوء النقد الحديثنصرت :  ،ينظر : عبد الرحمف - 1
 . 118 -117ص  ،1981األقصى . 

.  1228. تحقيؽ احساف عباد كآخركف .  بيركت : دار صادر . 3. ط كتاب األغاني:  أبك الفرج ،ينظر : األصفياني - 2
 .  168. ص  8ج
 16 – 15ث ع . دبي : مجمة آفاؽ لمثقافة كالترا صناعة الطور في الحضارة اإلسالميةعمي جمعاف :  ،ينظر : الشكيؿ - 3

 .  154. ص  1999. السنة السابعة . يكليك 
. ص  1983.  6. جامعة قطر : حكليات كمية اإلنسانيات . ع  الزينة في العصر الجاىمييحيى :  ،ينظر : الجبكرم - 4

121-167 . 
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كىذا الذباب  ،كقد عدؿ عف الشيء المألكؼ مف خال ذكر الذباب في صكرة الركضة الخضراء    
رة الجميمة ؟ أليس غريبان أف يستحضر مثؿ ىذا فما سر كجكده في ىذه الصك  ،نشكاف سكراف مترنـ

يبدك غريبان كعدكالن عف المألكؼ لكف " المعنى  ،الشاعر في مثؿ ىذه الصكر صكرة الذباب ؟ نعـ
الجامع في سبب الغرابة أف يككف الشبو مقصكدان مف الشيء مما ال ينزع إليو الخاطر كال يقع في 

بؿ تثبيت كتذكر كفكر لمنفس في الصكرة التي  ،شبو بوالكىـ عند بديية النظر إلى نظيره الذم ي
كىذا ىك جكىر العدكؿ الفني  ،1تعرفيا كتحريؾ الكىـ في عرض ذلؾ كاستحضار ما غاب منو " 

 في الصكر الفنية كىك تحريؾ الذىف لمكصكؿ إلى أبعد مف مجرد النظر السطحي لألمكر .

اب كيغني بيا نشكافى إال أنو في نياية األمر فركضة عنترة كثيرة العشب كالنبات يألفيا الذب    
كلربما استفاؽ عنترة في نياية حممو عمى حقيقة مرة ىي انو  ،كالمجذكـ الذم ال يستطيع قدح النار

 عبد ال يستطيع نيؿ الحرية  لبعد حبيبتو عنو كىي كممة السر كمفتاح الدخكؿ إلى ركضة الحرية .

ى كجكد ظاىرة العدكؿ في الصكر البيانية كعمى رأسيا يرل الباحث أف ىذه أدلة كافية عم    
كسيحاكؿ الباحث في ىذا الجزء مف الفصؿ التعرؼ عمى مظاىر العدكؿ في الصكرة  ،التشبيو

 البيانية في شعر عنترة مف خالؿ المجاز .

 المجاز :-2

از ىذا كىك مأخكذ مف ج ،المجاز ىك المفظ الذم أريد بو غير المعنى المكضكع في أصؿ المغة   
ككذلؾ األلفاظ تنتقؿ مف  ،كحقيقتو ىي االنتقاؿ مف مكاف إلى مكاف ،المكضع إلى ذاؾ المكضع

 .2كىك أكلى باالستعماؿ مف الحقيقة في باب الفصاحة كالبالغة  ،محؿ إلى محؿ

     

                                                           

: مكتبة اإليماف . د ت . . شرح كتعميؽ . محمد عبد المنعـ خفاجي . المنصكرة  أسرار البالغةعبد القاىر :  ،الجرجاني - 1
 .  128 – 127ص 

 . 78ص  .1ج  . المثل السائرينظر : ابف األثير :  - 2
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ي: ػػػػػػػػػػػػػالخطيب القزكينكالحقيقة كما يراىا  ،ك الحقيقة عند النطؽػػػػػػػػػالـ ىػػػػػػػػؿ في الكػػػػػفإذا كاف األص 
اعؿ مف ػػػػػػػػؿ بمعنى فػػػػػػػػػو أك فعيػػػػػػػػػػػػيء أحقػػػػػػػمف قكلؾ حققت الش ،كؿػػػػػػػػػػػػؿ بمعنى فعػػػػػػػػػػػا فعيػػػػػػػػػػػ" إم

 . 1ة أك الثابتة في مكضعيا األصمي " ػػؽ إذا ثبت أم المثبتػػػػػػػؽ الشيء يحػػػػػػػػػقكلؾ : ح

ا " كضعت لو بحيث تدؿ عمى معناىا بنفسيا ػػػػا االصطالحي فيي تدؿ عمى مػػػػأما في بعدى    
كذلؾ كاستعماؿ القمر لمكككب المعركؼ ال لمكجو المشرؽ  ،مف غير حاجة إلى عالقة أك قرينة

كاإلبداع  ، فإف خركجيا عف المألكؼ المتكاضع عميو كتجاكزىا ذلؾ مف أجؿ الصكرة البيانية2مثالن " 
كالتفرد في صياغة العبارات أك األشعار فيذا ما يدؿ عميو المجاز باعتباره " أداة كبرل مف أدكات 

شارات ترمز إلى الحقيقة المجردة باألشكاؿ  ،التعبير الشعرم ألنو تشبييات كأخيمة كصكرة مستعارة كا 
 . 3كىذه ىي العبارة الشعرية في جكىرىا األصيؿ "  ،المحسكسة

 ،لمجاز كما يراه عبد القاىر الجرجاني ىك " المجاز مفعؿ مف جاز الشيء يجكزه إذا تعداهكا    
ذا عدؿ بالمفظ عما يكجبو أصؿ المغة كصؼ بأنو مجاز عمى معنى أنيـ جازكا بو مكضعو  كا 

 .4أك جازه مكانو الذم كضع فيو أكالن "  ،األصمي

كيذىب ابف األثير إلى  ،يقي الذم كضع لوكالمجاز عبارة عف عدكؿ في المفظ عف معناه الحق     
أبعد مف ذلؾ حيث يقكؿ : " فإف كاف ال مزية لمعناه في حممو عف طريؽ المجاز فال ينبغي أف 
يعمؿ إال عمى طريؽ الحقيقة ... كىكذا كؿ ما يجيء مف الكالـ الجارم ىذا المجرل فإنو إف لـ 

 .5يكف في المجاز زيادة فائدة ال يعدؿ إليو " 

فإف لـ يكف  ،ابف األثير يرل أف العدكؿ عف األصؿ ىك في ذاتو مزية كتفاضؿ في الكالـف   
ككأنو يريد القكؿ إف الشعر أك  ،الكالـ مشكقنا كمؤثران في المتمقي فاألفضؿ أف يحمؿ عمى حقيقتو

                                                           

.   1223. بيركت : دار الكتب العممية .  1. ط اإليضاح في عموم البالغةالخطيب محمد بف عبد الرحمف :  ،القزكيني - 1
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النثر أك الكالـ األدبي ال بد أف يعدؿ بو عف المعنى األصمي الذم كضع لو ليحدث في المتمقي 
 لتأثير المطمكب مف العمؿ األدبي .ا

َـّ أطراؼ      كىذا ما يقكلو الدكتكر فايز الداية فالقدرة عمى التصكير ال تؤتى إال " مف يممؾ عمى ل
كتجسيدىا في عمؿ أدبي  ،التجربة كتكثيفيا كالجمع بيف االنغماس في طياتيا كالقدرة عمى بمكرتيا

كسر حجز األلفة كالرقابة ... إف المغة ال تعطي بصكرة كالصكرة التي ت ،قكامو األلفاظ كالتراكيب
مباشرة عالـ اإلنساف كآفاقو لذا يفزع إلى المجاز كالتشبيو كاالستعارة كالرمز كسائر األساليب الفنية 

 .  1لمصكرة كلمتركيب الجمالي "

از كالعدكؿ الفني في ػػػػػػلمجاني بيف االرتباط الكثيؽ بيف اػػػػػػػػػػػػاىر الجرجػػػػػػكالحقيقة أف عبد الق    
عمى معنى أنيـ جازكا بو  ،كلو : " إذا عدؿ بالمفظ عما يكجبو أصؿ المغة كصؼ بأنو مجازػػػػػػق

األصمي أك جاز ىك مكانو الذم كضع فيو .. كالغرض المقصكد بيذه العبارة أف يبيف أٌف  مكضعو 
الثاني إنما ىك عمى سبيؿ الحكـ يتأدل  كأف جريو عمى ،لمفظ أصالن مبدكءان بو في الكضع كمقصكدان 

يتضح مف ذلؾ أف المجاز ىك في حقيقة األمر عدكؿ في التشكيؿ البياني  ،2إلى الشيء مف غيره "
 الذم يضفي عمى الكالـ صيغة فنية تؤتي أكميا في المتمقي .

ما أف تككف كا   ،كالعالقة في المجاز إما أف تككف عالقة مشابية كما ىك الحاؿ في االستعارة     
كالحديث عف الصكر المجازية المرسمة ىي عدكالت  ،غير المشابية عندىا يصير المجاز مرسالن 

كىي تتجاكز ضفاؼ المألكؼ إلى أبعاد فنية أجمؿ تكحي  ،فنية أبمغ في ىذا المقاـ مف المشابية
يع المبدع أك كعف طريؽ الصكرة المجازية أك العدكؿ يستط ،بمقدرة الشاعر أك األديب عمى اإلبداع

األديب إقامة عالقات بيف اإلنساف كاألشياء كتمتقي المكجكدات باألشياء التقاءن يتجاكز الممكف لكنو 
كيكسر الحكاجز كيمغي الحدكد التي  ،فالخياؿ يجمع بيف المتناقضات كالمتآلفات ،ال يتجاكز الخياؿ
 .3كضعيا العقؿ 
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فالشاعر يتجاكز مف خاللو المألكؼ  ،في المغة كالمجاز أك العدكؿ يعطينا قدرة عمى التصرؼ    
فيعمؿ  ،كيشده إلى النص بطريقة مثيرة لالىتماـ ،بحيث يستطيع التأثير في المتمقي ،مف الكالـ

 .المتمقي عمى التفكير بالنص كتحميمو 

 السببية كالحالية كالمحمية كاعتبار ما سيككف كالجزئية: كلممجاز المرسؿ عالقات متعددة منيا    
 .، ككميا عالقات درست مف الناحية البالغية الحديثة 1كالكمية 

 . كاىر العدكؿ الفني في شعر عنترة كاليكـ يحاكؿ الباحث دراسة المجاز كظاىرة مف ظ    

  :                     2 يقكؿ

 [ لكاملا]                                                                                  

مػػػػػػػػػػػػافي فىػػػػػػػػػػػػًإنَّني  ًإف كػػػػػػػػػػػػافى ييسػػػػػػػػػػػػًعديني الزى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركًفًو ًإزراءي    تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًبصي  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًىمَّ

   
 

فقد تجاكز ذكر ذلؾ  ،يعدؿ عنترة في ىذا البيت عف ذكر مصائب الدىر كأحكالو كما يحدث فيو
نما  ،غير أف الزماف بحد ذاتو ال يممؾ شيئان كال يحدث أك يؤثر في شيء ،إلى قكلو الزماف كا 

فالزماف ال يسعد كال يحزف فقد عدؿ عف ذلؾ  ،اث التي أصابت عنترة بالمصائب كالدكاىياألحد
 كأحدثت فيو األثر الذم يريده عنترة أك كادت . ،بصكرة فنية أكصمت مبتغاه لممتمقي

 :                 3 يقكؿ ،كفي عدكؿ فني آخر مستعينان بالمجاز

 [ الكامل ]                                                                                 

نتييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذا لىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي كىتيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن طاعى  كا 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػمبتييا عنػػػػػػػػػػػػػػػػػدى المقػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء عيقابىيػػػػػػػػػػػػػػػػػا   سى  كى

   
 

                                                           

 -111ص  . 1975. الككيت : دار البحكث العممية .  1. ط فنون بالغية البيان البديعأحمد :  ،ينظر : مطمكب - 1
114  

  11. ص  الديوان - 2
 . 14. ص  الديوان - 3



67 

 

فالناظر إلى ىذا البيت يجد عنترة قد عدؿ بمجازه المرسؿ عف ذكره الفرساف كاألبطاؿ بقكلو     
نما يطعف الرجاؿ المشكمكف ليذه فالكت ،كتيبة كعدؿ عف طعف رجاليا بقكلو طاعنتيا يبة ال تطعف كا 

نما ذكر ما يشكمكنو في مجمكعيـ  ،الكتيبة  .فمـ يذكر الرجاؿ كا 

كاقدامو عمى مجابية  ،كفي ىذا العدكؿ يثبت عنترة لممتمقى مدل الشجاعة التي يتحمى بيا      
فيك ال  ،رأس زعيميـ الفرساف كقتاليـ ككأنيـ شخص كاحد كيزيد عمى ذلؾ بأنو عند لقائيـ يسمب

نما يزيد عمى ذلؾ قتؿ رأس القكـ كعند النظر إلى داللة الفعؿ يسمب كىك  ،يكتفي بمنازلتيـ جميعان كا 
كالسمب ىك األخذ بكؿ  ،يدؿ عمى االستمرارية فسمبو لزعيـ أم كتيبة شيء معتاد عميو ،فعؿ مضارع

 :                       2كيقكؿ في بيت آخر ، 1سيكلة 

 [ الكامل ]                                                                                 

ػػػػػػػػػػػػػبَّحنا الًجفػػػػػػػػػػػػػارى عىكاًبسػػػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػػػداةى صى  كىغى

 يىيػػػػػػػػػػػػػػػػدم أىكاًئمىييػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ شيػػػػػػػػػػػػػػػػعثه شيػػػػػػػػػػػػػػػػزَّبي   

   
 :                           3كفي معناه يقكؿ 

 [ الطويل]                                                                                  

ـي بػػػػػػػػػػػػػػػػالًحنًك خػػػػػػػػػػػػػػػػيالن ميغيػػػػػػػػػػػػػػػػرىةن  ػػػػػػػػػػػػػػػػبٍحناىي  صى

ػػػػػػػػػٍت تىحػػػػػػػػػكم األسػػػػػػػػػارل كتىسػػػػػػػػػػًمبي     فمػػػػػػػػػا بىًرحى

   
 لىػػػػػػػػػديٍف ذىرَّ قىػػػػػػػػػٍرفي الٌشػػػػػػػػػمًس ٌحتٌػػػػػػػػػى تىغٌيبػػػػػػػػػتٍ 

ٍييىػػػػػػػػػػػبي     كأىقبىػػػػػػػػػػػؿى لٍيػػػػػػػػػػػؿه يىقػػػػػػػػػػػًبضي الطَّػػػػػػػػػػػٍرؼى غى

   
 

رساف كالجنكد إلى ذكر ما يركبكنو مف الخيكؿ المغيرة في ىذه األبيات عدؿ عنترة عف ذكر الف    
 ،فإذا كانت الخيكؿ شعثاء كضامرة مف كثرة القتاؿ ،داللة عمى قكتيا كأصالتيا ،الضامرة الخصر

كفي  ،فحاؿ الخيكؿ مف حاؿ الفرساف ،فيمكف إسقاط صكرتيا عمى الفرساف الذيف يمتطكف صيكاتيا
إال أف  ،لقكـ في الصباح كتتركيـ أسارل كقتمى في المساءالبيتيف األخيريف تغير الخيكؿ عمى ا

كىك  ،فقد تجاكز عنترة ذكر الفرساف بعدكلو الفني إلى ذكر ما يركبكنو ،الخيكؿ ال تغير لكحدىا
 ،كيترؾ فيو األثر المرجك مف ىذه األبيات ،مجاز أك عدكؿ يزيد مف كقع الحدث عمى المتمقي
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ألف مقاميـ  ،يستعمي مف خاللو عنترة عف ذكر الفرساف ،فنيان  كالعدكؿ في ىذه الحالة أراه عدكالن 
 زيادة في الفخر كاالستعالء كالقكة كالمنعة . ،أسمى مف أف يذكركا في قتاؿ أعدائيـ

 :            1يقكؿ مفاخران بنفسو 

 [  سيطالب]                                                                                  

ـي يػػػػػػػػػا نيعمػػػػػػػػػافي أىفَّ يىػػػػػػػػػدم  ًإف كينػػػػػػػػػتى تىعمىػػػػػػػػػ

ـي تىنقىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػبي    نػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى فىاألىٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػا  قىصػػػػػػػػػػػػػػػػػيرىةه عى

   
 

في ىذا البيت مجاز مرسؿ في كممة ) يدم ( كقد عدؿ بيا عنترة عف ذكر نفسو إلى ذكر جزء     
اجز عف فيك غير ع ،منو كعدؿ عف ذكر قكتو كسطكتو بكممة ) يدم ( كالتي تدؿ عمى القكة كالقدرة

ف ظف خصمو أٌف يد عنترة قصيرة عنو ،مالقاة خصمو فاليد ىنا ليست المقصكدة بذاتيا في  ،كا 
نما ىي مجاز أك عدكؿ فني يجذب انتباه المتمقي كيحكـ السيطرة عميو ،الطكؿ أك القصر كيشده  ،كا 

ش كتقطع فقد رمز إلى قكتو بيده التي تحمؿ السالح كىي التي تبط ،إلى ما يريد أف يكصمو إليو
 الرؤكس . 

 :        2بقكلو  ياذاتالقصيدة بنفسو في  افتخاران كيزيد 

 [ البسيط]                                                                                 

يػػػػػػػػػػػؿي تىشػػػػػػػػػػػيىدي لػػػػػػػػػػػي أىٌنػػػػػػػػػػػي أيكىفًكفييػػػػػػػػػػػا  كىالخى

ػػػػػػػػػراًر النػػػػػػػػػاًر يىمتىًيػػػػػػػػػبي     كىالطىعػػػػػػػػػفي ًمثػػػػػػػػػؿي شى

   
 

فالخيؿ ال تستطيع النطؽ حتى  ،كز عنترة حدكد المألكؼ مف الكالـ عند قكلو الخيؿ تشيدتجا   
نما الذم يشيد مف يمتطي صيكاتيا ،تشيد لو فقد أسقط الكاقع الذم تعيشو الفرساف عمى  ،كا 
نما ذكر خيكليـ أكال ليثبت ل خريف أنو فارس  ،فيك يالحقيـ كيكفكفيـ مف ىنا إلى ىناؾ ،خيكليـ كا 

و كىك ثانيان يؤكد عمى أنو يتعالى عف ذكر الرجاؿ كيسقط كاقعيـ عمييا ككأن ،يالقي إال الفرسافال 
 :                          3يقكؿ  وذاتالسياؽ كفي  ،يرعى الفرساف كما يرعى الخيكؿ
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 [ سيطالب]                                                                                   

نػػػػػػػػدىًفقان  يػػػػػػػػًؿ مي ػػػػػػػػدكرى الخى  مػػػػػػػػا ًزلػػػػػػػػتي أىلقػػػػػػػػى صي

ػػػػػػػػػػرجي كىالمىبىػػػػػػػػػػبي    تٌػػػػػػػػػػى يىًضػػػػػػػػػػجَّ السى  بًػػػػػػػػػػالطىعًف حى

   
فقد ذكر جزءان منيا كىك يريد بطبيعة الحاؿ  ،فقد عدؿ عف ذكر الخيؿ كاممة إلى قكلو صدكرىا    

نما الفرساف ا ،كؿ الخيؿ الشداء كجيان لكجو كىذا داللة كاضحة عمى أنو لـ يكف يكاجو الجبناء كا 
كىك بذلؾ  ،فيك يطعنيا حتى تضج السركج كالمبب ،إال أنو صاحب الحظكة كالنصر ،كصدران لصدر

ليس يشير إلى حقيقة ال تغيب عنو كال يريدىا أف تغيب عف باؿ المتمقي أال كىي أنو مارس شجاع ك 
 ،كأصحاب القكة كالمنعة ،فرسافيراكح عنترة مكانو إلثبات كجكده بيف ال ،عبدان حقيران كما يظنو قكمو 

قدامو ،كأنو ليس عبدا بؿ شجاعان كفارسان                                                                        :   1تراه يقكؿ  ،كقد انتزع األمر بفضؿ سيفو كقكة قمبو كا 
 [   الطويل] 

ػػػػػػػػػػةن مػػػػػػػػػػا ًاسػػػػػػػػػػتىفادىىا ػػػػػػػػػػيفي فيرصى مىكػػػػػػػػػػتي ًبسى  مى

يًف أىغمىػػػػػػػػػػبي ًمػػػػػػػػػػفى الػػػػػػػػػػدىى   فتػػػػػػػػػػكؿي الػػػػػػػػػػًذراعى  ًر مى

   
يػػػػػػػػػػػا  لىػػػػػػػػػػػًئف تىػػػػػػػػػػػؾي كىفٌػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػا تيطػػػػػػػػػػػاًكعي باعى

ػػػػػػػػػذىرَّبي    ػػػػػػػػػؼ  قىمػػػػػػػػػبه مي  فىمػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي كىراًء الكى

   
 

از في كممتي ػػػػػػػػػيثير عنترة القارئ باستخداـ عدكلو الفني لرسـ صكرة لنفسو مستعينا بالمج     
فكيؼ  ،كتترؾ في نفسو األثر الذم يستكقفو ،تمقيكىذه المجازات تجذب انتباه الم ،السيؼ كالكؼ ()

ف  ،ككيؼ يككف السيؼ بدكف الكؼ ؟! كزيادة في الثقة بالنفس ،تككف الكؼ  بدكف الجسد فيك كا 
فقد ذكر القمب مكمف الشجاعة كالعزيمة  ،خذلتو كفو فإف كراءىا قمب مذرب يزيد مف قكتو كعزيمتو

 :2يتكعد ابف زياد بقكلو  يانفسالقصيدة كفي  ،كاليمة كالنفس المقدامة

 [ الطويل]                                                                                 

ػػػػػػػػػداكىةن   فىيػػػػػػػػػا ًابػػػػػػػػػفى ًزيػػػػػػػػػادو ال تىػػػػػػػػػريـ لػػػػػػػػػي عى

 فىػػػػػػػػػػػػًإفَّ المىيػػػػػػػػػػػػالي فػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػكىرل تىتىقىمَّػػػػػػػػػػػػبي   

   
 

فقد عدؿ عف ذكر  ،سره زمف ساءتو أزماففمف  ،أنو ييدد ابف زياد محذرا إياه بأف األياـ دكؿ    
نما الحكادث التي تصاحبيا ،كمعمـك أف الميالي بذاتيا ال تفعؿ شيئان  ،المصائب بذكر الميالي كما  ،كا 
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كداللة الميالي السكداء المظممة داللة  ،تحممو في جعبتيا مف ميانة سكؼ ترم ابف زياد سكء تقديره
 كداللة المكف األسكد زيادة في الرعب كالخكؼ .  ،في سكادعمى ما سيؤكؿ إليو أمر عدكه مف سكاد 

 :   1يقكؿ في ظمـ الناس لو 

 [ الخفيف]                                                                                 

مػػػػػػػػػػػػػػػػاًف ذينػػػػػػػػػػػػػػػػكبي  ػػػػػػػػػػػػػػػػناتي ًعنػػػػػػػػػػػػػػػػدى الزى سى  حى

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبي    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه كىعي فىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي مىذىمَّ  كى

   
 

 :               2يا اتذالقصيدة كيقكؿ في 

 [ الخفيف ]                                                                                

ػػػػػػػػػػػعى الدىىػػػػػػػػػػػػ  كيػػػػػػػػػػػؿَّ يىػػػػػػػػػػػكـو لىػػػػػػػػػػػوي ًعتػػػػػػػػػػػابه مى

 ػػػػػػػػػػػػػػػًر كىأىمػػػػػػػػػػػػػػره يىحػػػػػػػػػػػػػػػاري فيػػػػػػػػػػػػػػًو المىبيػػػػػػػػػػػػػػػبي   

   
 

 ،مميـ لو بذكر الزمافىنا يستخدـ عنترة مجازاتو ليعدؿ بيا عف ذكر الناس كحاليـ معو كظ     
نما الناس الذيف يعيشكنو ىـ مف يقكمكف  ،كنعمـ أف الزماف ليس بعاقؿ ليذكر الحسنات كالسيئات كا 

ككأنيـ جميعان مذ كاف طفالن إلى أف بمغ أشده كىـ  ،كقد تجاكزىـ إلى ذكر زمانيـ ،بذلؾ الظمـ
لذلؾ ذكر الزماف ليكصؿ  ،بينيـ فيـ كاحد ال فرؽ ،يظممكنو فتغير الزماف لـ يغير نظرة الناس لو

فيك  ،حجـ الظمـ الكاقع عميوك  ،لممتمقي حجـ المعاناة التي تالحقو عمى تعاقب األياـ كتكالي الدىكر
 ب دىره كيقصد فيو الناس الذيف يحار مف فعميـ العاقؿ . تيعا

 :  3يقكؿ  ،كلو مع الدىر صكر أخرل عدؿ بيا عف ذكر أصحاب الدىر

 [ البسيط ]                                                                                 

ػػػػػػػػػػف أىرجػػػػػػػػػػك أيقاًربيػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػـ ييبًعػػػػػػػػػػدي الػػػػػػػػػػدىىري مى  كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطانان أيحاًربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي    يىبعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػثي شى ٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى  عى

   
ػػػػػػػػػػػرىفىت مػػػػػػػػػػػافو كيمَّمػػػػػػػػػػػا ًانصى  فىيػػػػػػػػػػػا لىػػػػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػػػػف زى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عىكاًقبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركفيوي فىتىكى  صي

   
 ًمػػػػػػػػف ًإحػػػػػػػػدل طىباًئًعػػػػػػػػو دىىػػػػػػػػره يىػػػػػػػػرل الغىػػػػػػػػدرى 

ػػػػػػػػػػػػػػػر  ييصػػػػػػػػػػػػػػػاًحبيوي    يػػػػػػػػػػػػػػػؼى يىينػػػػػػػػػػػػػػػا بًػػػػػػػػػػػػػػػًو حي  فىكى
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يرل المتمقي مدل الظمـ الكاقع عمى عنترة كحجـ المعاناة التي يالقييا ًمف الناس أك مىف يممككف     
إال أنيـ  ،لعمو يقصد الحرية التي طالما انتظرىا ،يفرقكف بينو كبيف مف يتمنى لقاءه ،القرار فييـ

بؿ كيزيدكف عمى ذلؾ فيـ يبعثكف لو شيطانان يحاربو  ،سدان منيعان بينو كبيف تحقيؽ مراده يقفكف 
كالناظر إلى داللة الفعؿ المضارع ) أحاربو (  ،كلعمو يقصد بالشيطاف ىك الفراؽ كالبعاد عف حريتو

دائمة ال  صكؿ إلييا عداكةمعاناتو مع أعدائو الذيف يحرمكنو الك  أفاالستمرارية في محاربتو تكحي 
 :                1يقكؿ ،تنتيي

 [ الطويل]                                                                                    

نػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػف ًشػػػػػػػػػفاًئيا ػػػػػػػػػفى الػػػػػػػػػنىفسى ًمٌنػػػػػػػػػي أىك دى  شى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بً    ٌديييـي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًلؽو ميتىصى  تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى

   
 

ككيؼ تجاكز بذلؾ  ،نفسو التي بيف جنبيو عدؿ عنترة عف ذكر حالو كشخصو إلى ذكر    
 ،المألكؼ مف الكالـ ليكصؿ بالقارئ إلى الحالة النفسية التي كاف عمييا مف شفاء الغميؿ كالقمب

فإذا كانت النفس منيمكة  ،كالنفس جزء مف كؿ إال أنيا ىي التي تفرح كتحزف كتؤثر بسائر الجسد
ذا ما شفيت النفس ،كمضطربة كاف الجسد كذلؾ العقؿ السميـ في : ككما يقكلكف  ،شفي الجسد كا 

كبذلؾ تحصؿ الراحة  ،الجسـ السميـ فمف الضركرم أف يككف الجسـ السميـ في النفس السميمة
كارتاحت لذلؾ نفسو كلكنو مع ذلؾ  ،فقد شفاه رؤيتيـ يترددكف مف فكؽ المرتفعات ،كاالستقرار

 :                    2 يقكؿ يرل في أعدائو أكثر مف ذلؾ .ككأنو يريد أف  ،يستدرؾ كيقكؿ : أك دنا مف شفائيا

 [ الوافر]                                                                                   

تٌػػػػػػػػى ػػػػػػػػركؼى دىىػػػػػػػػرم فيػػػػػػػػًؾ حى تىبػػػػػػػػتي صي  عى

 فىنػػػػػػػػػػػي كىأىبيػػػػػػػػػػػًؾ عيمػػػػػػػػػػػرم فػػػػػػػػػػػي الًعتػػػػػػػػػػػابً   

   
 

نما يفنى الجسد الذم  ،لكنو يريد جسدهاستخدـ عنترة المجاز بقكلو ) عمرم ( ك  فالعمر ال يفنى كا 
فيك يعدؿ بذلؾ المجاز كيكسر المتكقع لدل المتمقي لمفت انتباىو مف خالؿ ىذه  ،يعيش العمر
ككأف العمر عبارة عف مجسـ يفنى كىك ليس كذلؾ ػ، كقد استخدـ عنترة المغة  ،الصكرة الفنية

كبر األثر في المتمقي كليكصؿ لو صكرة عف الكاقع الذم آؿ األدبية كرسـ الصكرة الفنية إلحداث أ
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كصركؼ الدىر عدكؿ أك مجاز استخدمو نيابة عف ذكر أىمو كقبيمتو  ،إليو بسبب صركؼ الدىر
 التي طالما حرمتو مف الحرية التي يجسدىا بصكرة حبيبتو عبمة .

جميعان تظير قدرتو عمى كىي  ،كاألياـ كمصائبيا كثيرة في ديكانو ،كعتابو الدىر كصركفو   
استخداـ المجاز ككثرتو كىك العدكؿ الفني المستخدـ لمفت انتباه المتمقي ككلكجو إلى نفس عنترة 

 كرؤية المعاناة الحقيقية كاقعان أماـ عينيو .

 : 1ييذكر بفعالو كشجاعتو كقدرتو في القتاؿ أىمو كعشيرتو في حاؿ نسكه بقكلو 

 [ الطويل]                                                                                     

يػػػػػػػػػػػػؿي أىصػػػػػػػػػػػػبىحىت ػػػػػػػػػػػػيىذكيريني قىػػػػػػػػػػػػكمي ًإذا الخى  سى

 تىجػػػػػػػػػػكؿي ًبيػػػػػػػػػػا الفيرسػػػػػػػػػػافي بىػػػػػػػػػػيفى المىضػػػػػػػػػػاًربً   

   
ػػػػػػػػػػػػػػكاًرـي كىالقىنػػػػػػػػػػػػػػا  فىػػػػػػػػػػػػػػًإف ىيػػػػػػػػػػػػػػـ نىسػػػػػػػػػػػػػػكني فىالصى

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى مىضػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًربي   كى  تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىك ريىيـ ًفعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كى

   
 

فإف الصكاـر  ،و أنو شجاع ال يمكف نسياف فعالو حتى إذا نسي قكمو فعمويعدؿ عنترة عف قكل     
كقد عدؿ عف ذكر الفرساف المعارؾ كأبطاليا إلى  ،كالقنا كالخيؿ ال يمكف ليا أف تنسى ىذا الشجاع

غير أف الصكاـر كالقنا  ،ذكر الصكاـر كالقنا كالخيؿ فيي عدة الحرب كالنزاؿ كال يمكف القتاؿ دكنيا
كفي ىذا لفت لالنتباه ككسر لقكاعد  ،اد ال يضر كال ينفع دكف أبطاؿ تحمميا كتقاتؿ بيامجرد جم

فكيؼ ليذه الصكاـر أف تتحرؾ كتقاتؿ كتشيد  ،المغة المالكفة كرسـ لصكرة فنية تجذب انتباه المتمقي
نما قصد الفرساف فيـ مف يذكركف عنترة كيشيدكف قتالو  لعنترة ؟! بالتأكيد ىك لـ يقصدىا كا 

كىك يرسؿ  ،كشجاعتو في الحرب كىك بذلؾ ال يمكنو نسيانو في حيف قد يتنكر لو قكمو كينسكه
رسالة ضمنية إلى قكمو في أنيـ إذا ما تنكركا لو كلـ يحفظكا لو معركفو فإف السيكؼ كالرماح 

 :2 يقكؿ ،أكثر إخالصا لو كلف تنساه -لفعالو  -كالفرساف 

 [ البسيط]                                                                                  

ػػػػػػػػػػػػدىؽي الفيرسػػػػػػػػػػػػاًف تىرميقينػػػػػػػػػػػػي  ًإذ أىقبىمىػػػػػػػػػػػػت حى

ػػػػػػػػػػػػػػربو مػػػػػػػػػػػػػػاؿى ًلميىػػػػػػػػػػػػػػرىبً    كيػػػػػػػػػػػػػػؿُّ ًمقػػػػػػػػػػػػػػداـً حى  كى

   
كػػػػػػػػػػػػػتي لىييػػػػػػػػػػػػػـ كىجيػػػػػػػػػػػػػان ًلمينيىػػػػػػػػػػػػػًزـو   فىمػػػػػػػػػػػػا تىرى

 كىال طىريقػػػػػػػػػػػػػػػػػان يينىٌجػػػػػػػػػػػػػػػػػيًيـ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػفى العىطىػػػػػػػػػػػػػػػػػبً   
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 نىظىػػػػػػػػػػرىتفىبػػػػػػػػػػاًدرم كىًانظيػػػػػػػػػػرم طىعنػػػػػػػػػػان ًإذا 

ػػػػػػػػػبي   ليػػػػػػػػػًد ًإلىيػػػػػػػػػًو شػػػػػػػػػابى كىىػػػػػػػػػكى صى ػػػػػػػػيفي الكى  عى

   
 

ييدؼ مف خالليا الكصكؿ إلى قمب  ،صكرة فنية تبرز شجاعة عنترة كخكؼ الفرساف مف لقائو     
المتمقي كلفتت انتباىو كحث فكره كخيالو لرسـ صكرة لذلؾ الفارس مستعينان بالعدكؿ الفني كالمجاز 

الفرساف كىي جزء مف أجسادىـ يقصد بيا الفرساف كىي مجاز عالقتو فعيكف  ،في لغة أدبية ماتعة
فالمقداـ فييـ كالشجاع  ،عدكؿ استطاع مف خاللو أف يكصؿ لممتمقي حاؿ مف يكاجو عنترة ،الجزئية

فيك لـ يترؾ ليـ كجيان لمنيـز كقد ذكر الكجو  ،منيـ ييرب مف كقع الضربات التي يتمقاىا مف عنترة
ا أيضا عدكؿ يكحي لممتمقي مدل الصغار كالشنار الذم لحؽ بمف ىرب مف كأراد بو الكؿ كىذ

كيدعك حبيبتو إلى النظر  ،كلـ يدركا أيف المفر ،فقد ضاقت عمييـ األرض بما رحبت ،امامو
 .لسطكتو كجبركتو الذم يشيب منو الكلداف 

في القرآف  كيمكف االشارة إلى ىذا المعنى ،صكرة مكحية بالرعب الذم يصيب مف يكاجيو    
الكريـ مصكران حاؿ الناس يـك القيامة بقكلو تعالى : " فىكىٍيؼى تىتَّقيكفى ًإٍف كىفىٍرتيـٍ يىٍكمنا يىٍجعىؿي اٍلًكٍلدىافى 

 :          2يجعؿ عنترة مف نفسو حامي الحمى كالمدافع عنو مف خالؿ قكلو  .1ًشيبنا " 

 [ الوافر]                                                                                   

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي األىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػادم ف دارىت ًبًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ خى  كىاً 

تػػػػػػػػػػػػػػػى ديعيػػػػػػػػػػػػػػػػتي    بػػػػػػػػػػػػػػػػتي مى نػػػػػػػػػػػػػػػادىكني أىجى  كى

   
نايػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّهي ييزجػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؼو حى  ًبسى

تػػػػػػػػػػػػػػؼي الميميػػػػػػػػػػػػػػػتي    ػػػػػػػػػػػػػػدريهي الحى مػػػػػػػػػػػػػػحو صى  كىري

   
    

متمقي كاقع الحاؿ عند يرسـ عنترة صكرة فنية مستخدما المجاز ) العدكؿ ( ليكقع في نفس ال    
كلكف قكـ عنترة ينادكنو لصد ىذا العدكاف،  ،كتدكر بيف بيكتيـ مطمئنة ،إغارة األعداء عمى قكمو

يريد اف يكصؿ لممتمقي أنو فارس  ،كىك في المقابؿ ما أف يسمع نداءىـ حتى ييب ممبيان دعكتيـ
يأتي حامالن سيفو كرمحو  ،حد سكاهييمجأ إليو في أكقات الشدة كالمحف ىك نفسو ال أ ،القكـ كحامييـ
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كقد عدؿ عف ذكر السيؼ كمو إلى حده كمعمكـ أف حٌد السيؼ كصدر الرمح ىما مف يحمالف 
 كقد ذكر جزءان مف السيؼ كالرمح ليعدؿ بو عف ذكر كامؿ السيؼ أك الرمح . ،المكت

األعداء إلى إنو يسكؽ  ،كقد صكر حٌد سيفو يسكؽ المكت ككأنو راعو يسكؽ اإلبؿ سكقان      
ككؿ ىذه الصكر عدكالت فنية تبرز ميارة الشاعر كقدرتو عمى تجاكز المألكؼ بغية  ،حتكفيـ

دخالو في جك الحدث ليشعر بما قاساه قكمو كاليمع الذم أصابيـ مف  ،إحداث األثر في المتمقي كا 
بسيفو أال كىك  اجتياح األعداء ليـ ما اضطرىـ في نياية األمر إلى مناداة مف يمكذكف بو كيحتمكف

ككثيران ما يصكر نفسو بالمكت كما يصكر سيفو كرمحو بأنيما يحمالف المكت  ،عنترة الفارس
ان قدرات كيسكقانو إلى مف يشاء مف األعداء مصكران نفسو بالمتحكـ بمصائر كأركاح العباد متجاكز 

    : 1المجاز بقكلو  إبداعو كعدكالتو مستخدمان  يانفسكيتابع في القصيدة  ،البشر إلى أبعد مف ذلؾ

 [ الوافر]                                                                                    

ـى األىعػػػػػػػػػػػػػػػادم ػػػػػػػػػػػػػػػًربتي دى ٌنػػػػػػػػػػػػػػػي قىػػػػػػػػػػػػػػػد شى  كىاً 

كيػػػػػػػػػػػػػػػتي    مػػػػػػػػػػػػػػػا رى ؤكًس كى  ًبأىقحػػػػػػػػػػػػػػػاًؼ الػػػػػػػػػػػػػػػري

   
 

كيشربيا  ،دؿ الماءصكرة مكحية بالرعب كالخكؼ مف ىذا الفارس المغكار الذم يشرب الدماء ب   
فالناظر إلى ىذه العدكالت يشعر بقكة عنترة كثقتو بنفسو  ،بأقحاؼ الرؤكس كالجماجـ بدؿ الكؤكس

ف شرب فإنو ال  ،كيكحي لممتمقي مدل شراستو فيك ميما كاف ال يستطيع شرب الدماء حتى كا 
ض الدماء إلى كؿ فقد استعاف بالمجاز ) العدكؿ ( ليعدؿ بو عف ذكر بع ،يستطيع شرب كؿ الدماء

كلممرء أف يتخيؿ شخصان يشرب الماء بالجماجـ فيك بال ريب  ،الدماء زيادة في رسـ الصكرة المرعبة
كيزيد عمى ذلؾ  ،فكيؼ بو كىك يرل مف يشرب الدماء بأقحاؼ الرؤكس ،سكؼ يشعر باالشمئزاز

 :                2 يقكؿ بأنو ال يرتكم كيبقى متعطشان ليا .

 [ الوافر]                                                                                   

ٌيػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػال فىمىػػػػػػػػػػػػػػػؾى الثيرى لػػػػػػػػػػػػػػػي بىيػػػػػػػػػػػػػػػته عى  كى

 تىًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ ًلعيظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً ىىيبىتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو البييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي   
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كقد ذكر البيت كعدؿ بو عف ذكر أىمو ليؤثر في  ،إنو فارس ينتمي لبيت عز كشرؼ كجاه    
فميس ىك المقصكد  ،فالبيت عبارة عف حجارة كطيف ،اىو إلى تعبيراتو الفنيةالمتمقي كيمفت انتب

نما المقصكد ىـ عشيرتو كقكمو كأخص منيـ أبكه يعمك بيذا الشرؼ  ،فيك ابف سيد القكـ ،بالطبع كا 
كىك يعتز بيذا الشرؼ كما أنو في  ،أم كؿ العشائر ،فكؽ الثريا كتخر أماـ ىذه الييبة كؿ البيكت

ر قد أعزىـ بدفع األعداء عنيـ كردع غيرىـ مف التجرؤ عمى مياجمتيـ بما رسـ لنفسو بداية األم
فيك يقكد المكت بسيفو كرمحو كيشرب الدماء بأقحاؼ الرؤكس . يريد عنترة مف  ،مف صكرة مفزعة

ىذه الصكرة أف يعيد لألذىاف ما يصبك إليو مف الحرية كانو يستحقيا ألنو أكالن فارس كشجاع 
 كثانيان ألنو ينتمي إلى أعز البيكت كأعالىا شرفان كجاىان . كيحتمى بو

 :                 1يقكؿ مفاخران بنفسو 

 [ الوافر]                                                                                   

قػػػػػػػػػػػػػػػػتو  عػػػػػػػػػػػػػػػاًمعي كيػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ كى ػػػػػػػػػػػػػػػتىذكيريني المى  سى

مػػػػػػػػػػ   يػػػػػػػػػػاًة ًإلػػػػػػػػػػى المى مػػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػػكًؿ الحى  اتً عى

   
 فىػػػػػػػػػػػػذاؾى الػػػػػػػػػػػػًذكري يىبقػػػػػػػػػػػػى لىػػػػػػػػػػػػيسى يىفنػػػػػػػػػػػػى

ػػػػػػػػػػػػدل األىٌيػػػػػػػػػػػػاـً فػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػاضو كىآتػػػػػػػػػػػػي    مى

   
    

كقد  ،كأف ذكره ال يمكف أف يفنى عمى مدل الزماف ،يصر عنترة عمى التذكير بنفسو كشجاعتو    
فيذا العدكؿ إنما يأتي إلثبات  ،ذكر المعامع مجازان كعدكالن عف ذكر مف يخكضكف ىذه المعارؾ

كأنو ال يريد ذكر األبطاؿ كالفرساف الذيف يالقييـ في المعركة  ،منيا أنو شجاع ال يينسى أمكر
مف  نما ىـ الفرساف سكاءه فالمعامع أحداث كمف يخمدىا كيذكرىا إ ،انتقاصان مف قدرىـ عمى ما يبدك

قى ( كيؤكد عمى ىػػذا األمر استخدامو فعؿ المضارع ) يب ،أـ في صؼ األعػػػػداء كانكا في صفو
 كالمضارع فعؿ يدؿ عمى االستمرارية ليؤكد عمى أف ىذه الحاؿ مستقرة في نفسو .

 ،ا يريد أف يكصموػػكصؿ لممتمقي مػػػػػػػلي ،المألكؼ مف الكالـ متجاكزان  ،يانفسالقصيدة كيكمؿ في     
 :                 2فيقكؿ  ،ككيؼ يعامميـ كيحمي ذمارىـ كأعراضيـ ،كما يعتمؿ في صدره مف مشاعر تجاه قكمو
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 [ الوافر ]                                                                                   

ٌنػػػػػػػػػي اليىػػػػػػػػػكـى أىحمػػػػػػػػػي ًعػػػػػػػػػرضى قىػػػػػػػػػكمي  كىاً 

مػػػػػػػػػػػػػى العيػػػػػػػػػػػػػػداةً    ػػػػػػػػػػػػػبسى عى ػػػػػػػػػػػػػري آؿى عى  كىأىنصي

   
 

ألعراض كالنساء مف يحمي ا كحدهكىي أنو  ،عمى حقيقة ميمة تجكؿ في خاطره الشاعريؤكد    
كيريد بيذه الحقيقة أف يكصؿ آلؿ عبس كمف يشكؾ في فركسيتو  ،ككؿَّ آؿ عبس مف غزك األعداء

إذ كيؼ بفارس ييحتمى بو كيذكد عف عرض قكمو ثـ يقابمو  ،كيمنعو حريتو أنو يستحؽ ىذه الحرية
 قكمو بالسخرية كعدـ االحتراـ كيعاممكنو معاممة العبيد ؟! .

ف كاف نسبو ال يعترؼ بو فإف أفعالو كفيمة بأف  ،ألسياد كاألشراؼ مف جية النسبعنترة ابف ا    كا 
كالمجاز بقكؿ ) عرض قكمي ( عدكؿ عف ذكر العشيرة أك القبيمة إلى ذكر  ،تمنحو احتراـ أىمو لو

كقد أراد بو كؿ ما يتعمؽ بقكمو سكاءن أكاف ىذا متعمقان بالشرؼ كالنساء أـ  ،جزء منيا كىك العرض
مف يحمي األرض كاألمالؾ  ألف مف يحمي العرض كالشرؼ ىك ،ألرض كالتراب كاألمالؾبا

 :                    1 يقكؿ .كغيرىا

 [ الطويل ]                                                                                

ػػػػػػػػػبىيَّجي  يػػػػػػػػػاؿي المي بػػػػػػػػػؿى الخى  أىشػػػػػػػػػاقىؾى ًمػػػػػػػػػف عى

 وي الًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجه يىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىىَّجي فىقىمبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ًمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

   
   

كىذا ما يسعى إليو الشاعر أك  ،إف العدكؿ عف المألكؼ مف الكالـ يستكقؼ المتمقي كيؤثر بو     
كلك كاف الكالـ عاديان ما كصؿ إلى  ،األديب مف خالؿ استخدامو المغة األدبية أك المغة الشاعرة
لكف  ،تفكير في جماؿ تعبيره أك صياغتوقمب المتمقي كعقمو كما كاف ليستكقفو لحظة مف أجؿ ال

 شاعران مثؿ عنترة استطاع مف خالؿ عدكلو الفني أف يؤثر في المتمقي .

كقد لمح عنترة إلى خياؿ المحبكبة كلـ يذكر شخصيا كىذا ىك العدكؿ الذم يترؾ ألثر       
يد مف المتمقي أف فيك ير  ،كما كاف لو أف يحرؾ مشاعره لك ذكرىا مباشرة ،األكبر في نفس المتمقي

غير أف صكرة عبمة كالخياؿ الحاضر في ذىف عنترة إنما ىي  ،يرسـ لعبمة الصكرة التي يريدىا
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كشكقو إلى عبمة كىي المعادؿ المكضكعي لمحرية ليس شكقان  ،الحرية التي أشعمت فؤاده كأحرقتو
نما غاية الشكؽ  إذا مافكيؼ بو  ،ما عمؿفبمجرد تسمؿ خياليا إلى عقمو كقمبو قد عمؿ بو  ،عاديان كا 

أظنو قد أكصؿ لممتمقي مدل الحزف كالشعكر باألسى الممزكج بالشكؽ  ،تجسدت أمامو كاقعان محققان 
ا مإلى ذلؾ الطيؼ الذم يصبك إليو منذ نعكمة أظفاره .كيكمؿ متخيالن صديقيف يحدثيما كيريد مني

 :     1أف يكمما الديار فيقكؿ 

 [ الطويل ]                                                                                

ػػػػػػػػػػػػػػػػيًف فىكىمَّمػػػػػػػػػػػػػػػػا  أىًلٌمػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبمػػػػػػػػػػػػػػػػاًء الديحريضى

ب يػػػػػػػػػا بًػػػػػػػػػتُّ أىليىػػػػػػػػػجي     ًديػػػػػػػػػارى الَّتػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي حي

   
 

يطمب مف صديقيو المتخيميف أف ينزال كيقصدا ديار الحبيبة ليستطمعا أمرىا فقد فضحو حبيا     
كنعرؼ شجاعة عنترة  ،كنعرؼ غيرة العربي عمى الشرؼ ،منان دكف حياءكقد بات يميج بذكرىا ع

نما عدؿ بيا  كفركسيتو التي تمنعو مف ىذا الغزؿ المباشر كما كاف لو أف يذكرىا كيقصدىا لذاتيا كا 
 كىك األمر الذم طالما أرقو كبات يميج بو . ،عف ذكر الحرية كاالنتماء لمقبيمة كاعتراؼ أىمو بو

مية ليعدؿ بيا محرسؿ كعالقتو الال يمكف ليـ أف يكممكا الديار فقد استخدـ المجاز الم كاألصدقاء    
عف ذكر قكمو أك مف يسكنكف تمؾ الديار كقد نأل بنفسو عف الحديث المباشر حكؿ مطالبو خكفان 

ككذلؾ فإنو بيذا العدكؿ يضفي عمى العمؿ األدبي ركنقان كجماالن يثير المتمقي  ،مف عدـ تحقيقيا
 يترؾ في نفسو المشاعر التي كاف يحمميا عنترة تجاه ىذه المحبكبة ) الحرية ( . ك 

كتتبادر إلى فيـ السامع عند عدـ كجكد قرينة  ،إذا كانت الحقيقة تدؿ عمى معناىا بنفسيا     
تميز عمكمان عف التعبيرات غير المجازية بأنو صارفة بمجرد سماع األلفاظ فإف المجاز ) العدكؿ ( ي

الشائع فميس لو  ر التعبي أما ،كجكىره أنو ذك شكؿ ،يتضمف تعديال اك انحرافان خاصان يجعمو مجازان 
 . 2كقكة الشكؿ البالغي تأتي مف درجة شذكذه  ،شكؿ
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بالعدكؿ الفني ليحكؿ منتيكان إياه مستعينان  ،فالشاعر يستخدـ المجاز بعيدان عف األداء المثالي    
كتمؾ ىي الحالة التي  ،تترؾ المتمقي في حالة مف الشركد أك االنبيار ،الكالـ إلى صيغ كصكر فنية

كلكؿ منشئ بصمتو في استخداـ المجازات كعمى قدر تمكنو مف المغة كفحكلتو في  ،يريدىا المنشئ
 .الفنية يككف التأثير في المتمقي التعبير كرسـ الصكر 

 :1 يقكؿ 

 [ الوافر ]                                                                                  

ػػػػػػػػػػػػػرؼى دىىػػػػػػػػػػػػػرو ال ييعػػػػػػػػػػػػػادل  أيعػػػػػػػػػػػػػادم صى

 كىأىحتىًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي القىطيعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى كىالًبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادا  

   
ػػػػػػػػػػػػػػػيَّعكني  كىأيظًيػػػػػػػػػػػػػػػري نيصػػػػػػػػػػػػػػػحى قىػػػػػػػػػػػػػػػكـو ضى

ف خانىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبيييـي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًكدادا    كىاً 

   
م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمينى قىمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيالن أيعى  ان عى

ف تىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل   ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ كىاً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبًر الجى ًبالصى  كى

   
 

كالقارئ يعمـ أف الدىر إنما ىك زمف  ،يرسـ عنترة بعدكالتو كمجازاتو صكرة فنية لحالو مع الدىر
 كلطالما  ،كلكف المقصكد بو ما يحدث في ذلؾ الزمف أك الدىر مف مصائب تعادم عنترة ،ككقت

كىك عمى  ،ككأنيما عدكاف أزلياف ،ائمة مع الدىر كأحكالوأكد مف خالؿ شعره انو عمى قطيعة د
فحكادثو كثيرة كال يمكف ألحد ميما كاف أف يتعرض  ،قناعة أنو ال يستطيع معاداة صركؼ الدىر

إال أنو كقؼ صامدان متماسكان مع كثرة شككاه التي ال يخفييا عف  ،لما تعرض لو عنترة أف يحتممو
 معاناة كالصراع الدئـ بينو كبيف الدىر .ربما ليكصؿ لو حجـ ال ،المتمقي

فقكمو في البيت الثاني ال يقمكف  ،كىك يقصد بالضركرة المظالـ التي يرتكبيا قكمو في حقو     
كعاداتيـ السيئة حرمتو مف الحرية كمف اعتراؼ أىمو بو مع  ،فقد ضيعكا نصحو ،سكءان عف الدىر

 كثرة األفعاؿ البيضاء في حقيـ .

إنو يخاطب  ،مكبيـ كىي مكامف األضغاف كاألفعاؿ كمنبع اإلرادة كالعكاطؼ كالمشاعركقد ذكر ق   
قمكبيـ كيذكر خيانتيا مستخدمان المجاز ) العدكؿ ( بصكرة فنية كقد عمـ أف القمكب ىي المحرؾ 

 ،كفي نفس الكقت يعمؿ قمبو كقد ذكر القمب مجازان ليعدؿ بو عف ذكر حالو ،لممشاعر تجاه اآلخريف
كقد ذكر القمب لمداللة عمى العقؿ كالرشد في القرآف الكريـ في  ،ألف القمب مكمف كؿ فعؿ كذلؾ
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لىييـٍ  ـٍ قيميكبه الى يىٍفقىييكفى ًبيىا كى ٍنًس لىيي ـى كىًثيرنا ًمفى اٍلًجف  كىاإٍلً يىنَّ لىقىٍد ذىرىٍأنىا ًلجى  أىٍعييفه الى قكلو تعالى : " كى
لىييـٍ آذىافه  كفى ًبيىا كى ـي اٍلغىاًفميكفى "  ييٍبًصري ؿُّ أيكلىًئؾى ىي ـٍ أىضى الى يىٍسمىعيكفى ًبيىا أيكلىًئؾى كىاأٍلىٍنعىاـً بىٍؿ ىي

1. 

 :      2يقكؿ مفاخران بنفسو كبقكمو 

 [ الوافر ]                                                                                  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبابي كىال ًاكتى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زاؿى الشى  يىمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكى

ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي لىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى  كىال أىبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الزى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًرمينا ًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادان  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػت صى  كى

ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا    تىقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ ًبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىناًممينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحى

   
 

كذلؾ لترؾ األثر البميغ في نفس  ،صكرة فنية يرسميا كقد عدؿ عف استخداـ المغة المثالية   
ذيف البيتيف يؤكد عمى ىذا فيك يصكر صراعو مع الزماف اك الدىر كأحكالو كفي ى ،المتمقي
الذم لـ يستطع أف يبمي الحديد  ،كلكنو في ىذه المرة يجعؿ مف نفسو نٌدان قكيا لمزماف ،الصراع

كأظنو يقصد األعداء الذيف صارعكه عمى  ،فمـ يستطع الزماف النيؿ منو ،كيقصد بو قكتو كشبابو
بيت الثاني األنامؿ كىي رؤكس كقد ذكر في ال ،مدل األياـ فسيكؼ قكمو ما زالت ماضية لـ تفؿ

عدكؿ رسـ بو أصابعو كأناممو ككأنيا شيء  ،كبالتأكيد يريد بيا يده كقكتو التي تقد الحديد ،األصابع
 خارؽ أك أداة تقد الحديد كتبميو .

كيمكف مالحظة أمر في ىذيف البيتيف فقد استخدـ ) ما زاؿ ( في األكؿ كىك بمعنى الزكاؿ     
أما ) ما زالت ( الثانية فيي فعؿ  ،كالشباب بعدىا فاعؿ مرفكع ،ليست ناقصةكالذىاب كىي تامة 

 ناقص مف أخكات كاف بمعنى البقاء كالصكاـر مف بعدىا اسـ ليا كخبرىا حدادان .

 :                 3قائالن  يانفسالقصيدة كيكمؿ فخره في 

 [ الوافر]                                                                                   

مىكنػػػػػػػػػػػػػا يىػػػػػػػػػػػػػكـى البىػػػػػػػػػػػػػذًؿ نيعطػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػا مى  كى

نىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال األىرضى ًإحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانان كىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدا    كى
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كالكؿ يعمـ أنو ما مف أحد يمكف لو أف يمأل األرض كميا عطاءن كخيرات إال اهلل سبحانو كتعالى     
فيـ ليسكا  ،الذم يتمتع بو قكموكلكنو تجاكز ذلؾ كعدؿ عنو ليظير لممتمقي مدل الكـر كالعطاء 

كقد مألت عطاءاتيـ فجاج  ،أناسان عادييف بؿ ىـ سادة األرض يعطكف عطاء مف ال يخشى الفقر
 األرض .

كقد تعامؿ مع المغة كعمد إلى خمخمة أنظمتيا الثابتة مستخدمان المجاز كالعدكؿ ليحمؿ لممتمقي     
كالعدكؿ يمبس الكممات دالالت  ،الراسخة في ذىنو طاقة تأثيرية بسبب الخمؿ في العالقات المغكية

كىذا العدكؿ مقصكد لذاتو يرجك الشاعر مف خاللو زيادة التأثير في  ،جديدة لـ تكف مألكفة مف قبؿ
فيك يتجاكز بالعدكؿ المألكؼ مف الكالـ عف طريؽ المحفزات األسمكبية كالصكر الفنية ،المتمقي

  :  1 يقكؿ ،المتمقي كاستساغتو ليا دل تفيـكيتكقؼ قبكؿ مثؿ ىذه المجازات عمى م

 [ الكامل]                                                                                  

قىػػػػػػػػػػػػد ػػػػػػػػػػػةه طابىػػػػػػػػػػػت لىنػػػػػػػػػػػا ًإاٌل كى  ىىػػػػػػػػػػػؿ عيشى

ديػػػػػػػػػػػػػػػدىىا   مػػػػػػػػػػػػػػػافي قىػػػػػػػػػػػػػػػديمىيا كىجى  أىبمػػػػػػػػػػػػػػػى الزى

   
 أىك ميقمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه ذاقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كىراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىيمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن 

طػػػػػػػػػػػػػػػػػكبي ىيجكدىىػػػػػػػػػػػػػػػػػاًإاٌل كىأىعقى     بىػػػػػػػػػػػػػػػػػًت الخي

   
    

مازاؿ عنترة يصارع الزماف كصركفو مستخدمان مجازاتو كصكره الفنية التي يعدؿ بيا عف مألكؼ     
كقد  ،فما أف يطيب لو العيش حتى يعمد الزماف إلى ردميا كدرسيا فال يبقي لو شيئان منيا ،الكالـ

نم اب البالء ػػػػفيـ أسب ،يد بو مف يعيشكف معوا ير ػػػذكر الزماف في قصائده ككأنو عدك لو كا 
فالعالقة في ىذا المجاز المرسؿ  ،ثـ يستخدـ المجاز بذكر المقمة كىي جزء مف كؿ ،كاألحزاف

كقد أخرج  ،عالقة جزئية استخدميا ليعدؿ بيا عف ذكر جسده أك عينو كميا فإذا سيرت سير الجسد
كيضفي عمى عممو  ،ع لرسـ الصكرة الكاممةالكممة مف داللتيا األصمية إلى معنى أرحب كأكس

 األدبي ركنقان كجماالن يثير المتمقي كيستكقفو .

 :      2قائالن  يانفسالقصيدة ثـ يكمؿ في 

 [ الكامل]                                                                                   
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قىػػػػػػػػػػدىت ًبيػػػػػػػػػػا نا كى ػػػػػػػػػػدكرى  يػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػيسي ًإفَّ صي

قكدىىػػػػػػػػػػػػػػػػػا    نػػػػػػػػػػػػػػػػاره ًبأىضػػػػػػػػػػػػػػػػميًعنا تىشيػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ كى

   
 

فقد أشعمت النار صدكرىـ طمبان  ،يصكر عنترة كاقع الحاؿ الذم كصمت إليو نفكس آؿ عبس    
لمثأر كالنار تشتعؿ في الصدكر كالصدكر جزء مف كؿ فالعالقة ىنا جزئية عدؿ بيا عف ذكر كامؿ 

كىذا التجاكز في  ،عؿ نيراف الثأر كالحقدكالصدكر مكامف القمكب كفييا تشت ،الجسد مف آؿ عبس
المغة أخرج العمؿ األدبي مف ضيؽ المغة المألكفة إلى سعة المغة األدبية كالتصكرات الفنية كىي 

كمف يقدر  ،بالتالي تكصؿ المتمقي إلى الحالة النفسية كالمشاعر الممتيبة التي كاف عمييا بنك عبس
طالما تصدل لمثؿ ىذه الميمات كرسـ لنفسو صكرة عمى إطفاء ىذه النار ؟ إنو عنترة الذم 

 المخم ص في األىكاؿ كالمصائب التي تمحؽ قكمو .

 :      1يقكؿ كاصفان نفسو 

 [ الطويل ]                                                                                 

مُّػػػػػػػػػػػػػػػدان  ػػػػػػػػػػػػػػػبرم تىجى  أيقاتًػػػػػػػػػػػػػػػؿي أىشػػػػػػػػػػػػػػػكاقي ًبصى

قىمبًػػػػػػػػػػػػػػيى     فػػػػػػػػػػػػػػي قىيػػػػػػػػػػػػػػًد الغىػػػػػػػػػػػػػػراـً ميقىيَّػػػػػػػػػػػػػػدي كى

   
ػػػػػػػػػػػػةه  ـي أىرضػػػػػػػػػػػػان أىنػػػػػػػػػػػػًت فييػػػػػػػػػػػػا ميقيمى  كىأىلػػػػػػػػػػػػًث

ػػػػػػػػؿَّ لىييبػػػػػػػػي ًمػػػػػػػػف ثىػػػػػػػػرل األىرًض يىبػػػػػػػػريدي     لىعى

   
ـ  تائًػػػػػػػػػوه  قىمبػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػا ًابنىػػػػػػػػػًة العىػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػًت كى  رىحى

كػػػػػػػػػًب يىنشيػػػػػػػػػدي    مػػػػػػػػػى أىثىػػػػػػػػػًر األىظعػػػػػػػػػاًف ًلمرى  عى

   
 

كأخذ  ،داء يصكر قمبو كقد قيده حب عبمةإف عنترة الشاعر المغامر الذم يمقى األشداء مف األع    
فيذا القمب الشجاع تراه رقيقان  ،كقد تاه قمبو لرحيميا ،يمثـ األرض المقيمة فييا ليطفئ لييب الحب

مفعمان بالحب كالعشؽ كالكجد أماـ محبكبتو كىي المعادؿ المكضكعي لمعنى الحرية التي ينشدىا منذ 
ك جزء مف كؿ مستخدمان المجاز بعالقتو الجزئية ليعدؿ بيا كقد ذكر القمب مرتيف كى ،نعكمة أظفاره

كيرسؿ المتمقي بعيدان إلى الكراء مئات السنيف كيضعو في تمؾ الحالة التي  ،عف المألكؼ مف الكالـ
نفسو بيا فالباحث عف الحرية يحؽ لو أف يقيد  ،ىي حالة الحزف التي تيد الجباؿ ،كاف عمييا عنترة

 . ىكفقيد العبكدية أشد كأن
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فيك يعدؿ عف ذكر جزء مف األرض إلى ذكر األرض  ،لقد قيد قمبو بحب الحرية كالبحث عنيا    
 ،ككذلؾ قمبو التائو ىك جزء مف كؿ ،حيث أنو ال يستطيع أف يقبؿ األرض كميا ،كميا فالعالقة كمية

 فالشاعر تائو في األرض دائـ البحث عف الحرية المتمثمة بابنة عمو عبمة . 

شؾ أف مثؿ ىذه العدكالت تستكقؼ المتمقي كتخرجو مف االستماع إؿ المألكؼ الممجكج مف ال     
الذم يعمد فيو الشاعر عمى كسر الرتابة في التعبير  ،الكالـ إلى الكالـ األدبي الراقي برقي لغتو

 إلحداث األثر المرجك منو .

 :                 1كيقكؿ مخاطبا محبكبتو 

 [ الكامل]                                                                                  

ًنيَّػػػػػػػػػةي فىًانػػػػػػػػػديبي بػػػػػػػػػؿى قىػػػػػػػػػد دىنىػػػػػػػػػًت المى  يػػػػػػػػػا عى

فنيػػػػػػػػػػػػػػًؾ ًبالػػػػػػػػػػػػػػديمكًع يىجػػػػػػػػػػػػػػكدي     ًإف كػػػػػػػػػػػػػػافى جى

   
          

كعدؿ باستخدامو المجاز لرسـ  ،لقد خالؼ عنترة المألكؼ مف الكالـ في ىذا البيت الشعرم     
فاستخدامو المجاز المرسؿ كعالقتو  ،فنية مكحية لمقارئ بعمؽ المشاعر التي تجتاح قمبو صكرة

فقد ذكر األجفاف  ،ماتعة لممتمقي ونفسكلكنيا في الكقت  ،الجزئية كٌكف صكرة فنية غريبة كمدىشة
كلكنو استخدـ الجفف  ،كمعمـك بالضركرة أف العيف ىي التي تذرؼ الدمكع ،كىي جزء مف العيف

 ،ر المتكقع مف الكالـ كإلحداث التكتر لدل المتمقي ليثير انتباىو كيجبره عمى االستماع لولكس
مما ألجأه إلى ىذا النكع مف األسمكب العدكلي  ،كليكحي لو بالكضع النفسي الذم كصؿ إليو الشاعر

ميما يذكر عبمة بشجاعتو المنقطعة النظير فيك يالقي الفرساف  يانفسكفي القصيدة  في التعبير.
 :          2فيقكؿ  ،كاف عددىـ 

 [ الكامل ]                                                                                 

لىقىػػػػػػػػد لىقيػػػػػػػػتي الفيػػػػػػػػرسى يػػػػػػػػا ًابنىػػػػػػػػةى ماًلػػػػػػػػؾو   كى

نيػػػػػػػػػػا البيػػػػػػػػػػػدي    يكشيػػػػػػػػػػيا قىػػػػػػػػػػد ضػػػػػػػػػػػاؽى عى  كىجي

   
ػػػػػػػػػػػػػػػكاًرـى بىينىنػػػػػػػػػػػػػػػا كَّمنػػػػػػػػػػػػػػػا الصى  جػػػػػػػػػػػػػػػاركا فىحى

ػػػػػػػػػػػػػت كى     أىطػػػػػػػػػػػػػراؼي الًرمػػػػػػػػػػػػػاًح شيػػػػػػػػػػػػػيكدي فىقىضى

   
      

                                                           

 . 56. ص  الديوان - 1
 . 56. ص  الديوان - 2



83 

 

رس الفي  لـ يالؽ فحقيقة األمر أف عنترة ،يبدك العدكؿ باستخداـ المجاز ذم العالقة الكمية جميان      
لكف الشاعر    ،جميعان كما كاف لمفرس شيبان كشبانان كنساءن كأطفاالن أف يجتمعكا في مكاف كاحد ليقاتمكا

فعنترة الفارس  ،لممتمقي الحالة التي كاف عمييا المقاء بيف الصفيفاختار ىذا العدكؿ الفني ليكشؼ 
كأصحابو الشجعاف ليـ مف العظمة كالقكة ما يمكنيـ مف مالقات الفرس كلك اجتمعكا جميعا في 

 داللة عمى حجـ الجيش الذم كاجيو في تمؾ المعركة . ،صعيد كاحد

كىذه الصكرة الفنية التي رسميا ككأنو في  ،نيثـ استخدـ المجاز ) االستعارة ( في البيت الثا      
المقتمة التي لحقت إلى إشارة  ،كالشيكد عمييـ أطراؼ األسنة ،قاعة محكمة كالقضاة ىـ الصكاـر

لفاعمة كالمؤثرة في عممية باألعػػػػػػداء كقد ذكر أطراؼ الرمػػاح كىي جزء مف الرمح إال أنيا ىي ا
عف ذكر حجـ القتؿ كالدـ الميراؽ في المعركة في البيت كمف المجازات التي عدؿ بيا  ،القتؿ
 :                      1حيث يقكؿ  ،اآلتي

 [ الوافر ]                                                                                   

تٌػػػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػأىجيىؿي بىعػػػػػػػػػػػػدى ىىػػػػػػػػػػػػذا الًحمػػػػػػػػػػػػـً حى  سى

كاًضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر كىالبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادم أيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى    ـى الحى  دى

   
 

فكيؼ بشخص  ،إف قدرة الشاعر عمى استخداـ المجاز المرسؿ يحدث تأثيران في نفس المتمقي    
ىنا عدكؿ عف ذكر جزء مف الدماء أك بعض القتمى ككأنو يريد  ،كاحد أف يريؽ دـ الحضر كالبدك

 القكؿ إنو باستطاعتو كمقدكره أف يفني أىؿ األرض كىك عندما يغضب يجيؿ بحيث ال يرده عف
 جيمو إال رؤية الدماء .

 :                       2يا نفسالقصيدة كقاؿ في 

 [  الوافر]                                                                                     

مػػػػػػػػى ًحػػػػػػػػػذارو  مػػػػػػػػػركي ًمنػػػػػػػػوي عى  فىكيػػػػػػػػف يػػػػػػػػا عى

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً    فكنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى ًبالري  كىال تىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألى جي
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عر عف التيديد المباشر كالمغة العادية في التعبير كالعدكؿ عنيا إلى المغة األدبية يبتعد الشا     
فالمتمقي عندما تيكسر أمامو حكاجز المغة بشرط  ،الشاعرة الحداث ذلؾ التأثير المرجك في المتمقي

كالجفف  فالعيف جزء مف اإلنساف ،قبكليا فإنيا بالتأكيد تثير اىتمامو كتشعره بركعة التعبير كالصياغة
كىذا عدكؿ في عدكؿ كتيديد مبطف يحث عدكه عمى عدـ الرككف إلى الدعة  ،جزء مف العيف

كال شؾ أٌف ىذا التحذير يحرؾ في المتمقي  ،ألف القادـ ىك المكت ال محالة؛ كاالستقرار كالراحة 
 المشاعر كيبعث عمى التأمؿ كذلؾ ألف " النص الجيد ىك النص المحرؾ كالباعث عمى التأمؿ

 . 1كالنظر " 

كصكرة أخرل متضادة لقمب مف يكاجيو مف  ،يصكر عنترة نفسو كقمبو كىك يحمؿ السالح كييزه   
 :  2حيث يقكؿ  ،األعداء بشكؿ فني كعدكؿ يؤثر في المتمقي كيشد انتباىو

 [ الطويل ]                                                                                  

صػػػػػػػػاًرمي ػػػػػػػػؿُّ الػػػػػػػػذيؿُّ قىمبػػػػػػػػي كى يػػػػػػػػؼى يىحي كى  كى

 ًإذا ًاىتىػػػػػػػػػزَّ قىمػػػػػػػػػبي الًضػػػػػػػػػد  يىخفيػػػػػػػػػؽي كىالرىعػػػػػػػػػدً   

   
 

يتساءؿ مستنكران كيؼ لمذؿ أف يحؿ بقمبو كسيفو بيده ؟ فعندما ييز سيفو فإف قمب عدكه يخفؽ    
تسارع كالقمب عند الخكؼ ت ،كقد عدؿ عف ذكر نفسو إلى ذكر جزء منيا كىك القمب ،كالرعد
كىك عدكؿ  ،بسبب سيفو رمز القدرة كالمنعة ،إال أف قمب عنترة ال يعرؼ الذؿُّ إليو سبيال ،نبضاتو

ىناؾ الجبف كالخكر في  ،عف ذكر القكة ألنو سبب القكة كالمنعة في مقابؿ العزة كالقكة لدل عنترة
تسمع نبضات قمبو ى صكرة فنية يرسميا لمعدك المنازؿ لو الذم ما أف يرل عنترة حت ،قمب الجباف

كال شؾ  ،كىنا تبرز قدرة عنترة عمى التخيمية الفاعمة في خمؽ التأثير في المتمقي ،في خضـ المعركة
 في أف الحالة النفسية التي يتمتع بيا عنترة قادتو إلى رسـ مثؿ ىذا العدكؿ .

الزماف كيريد بو فيك يذكر  ،إف ذكر الزماف في شعر عنترة يشكؿ كيرسـ كيصكر البعد النفسي لو   
كىك بيذا يدفع المتمقي إلى التدبر كالتأمؿ ليرل الحقيقة المرة أك الكاقع المؤلـ الذم مٌر بو  ،أىمو
 .ذك سطكة كتأثير عمى حياة الشاعر فالزماف لـ يعد مجرد زمف بؿ  ،عنترة
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  :  1يقكؿ 

 [ الخفيف]                                                                                 

مػػػػػػػػػػػاني يػػػػػػػػػػػؼى رى مػػػػػػػػػػػاًف كى يػػػػػػػػػػػحى ىىػػػػػػػػػػػذا الزى  كى

ـى فيػػػػػػػػػػػػػػػؤادم   ػػػػػػػػػػػػػػػمي  ًبًسػػػػػػػػػػػػػػػياـو صػػػػػػػػػػػػػػػابىت صى

   
تٌػػػػػػػػػػػػػػػػى نَّكىتنػػػػػػػػػػػػػػػػي نىكائًػػػػػػػػػػػػػػػػبي الػػػػػػػػػػػػػػػػدىىًر حى  حى

شػػػػػػػػػػػػػػػػادً    مػػػػػػػػػػػػػػػػى طىريػػػػػػػػػػػػػػػػًؽ الرى  أىكقىفىتنػػػػػػػػػػػػػػػػي عى

   
 

فقد  ،الذم خرؽ بو المألكؼ مف الكالـ ،في ىذا العدكؿ الفني يرسـ لنفسو حالة مف القكة كالبأس   
إال أف ىذه المصائب لـ تفت في عضد عنترة  ،جعؿ لمزماف قكة ترمي السياـ كتصيب صميـ الفؤاد
نما أرشدتو إلى الطريؽ الصحيح كالمسار القكيـ فقد ىذبتو المصائب كشذبتو المحف حتى صار  ،كا 

ؿ كتجاكزىا كقد تبيف المتمقي ذلؾ مف خال ،إلى ما صار عميو مف القكة كالبأس في مقارعة الخطكب
 العدكؿ كالمجاز أك باألحرل مف خالؿ اسخداـ المغة األدبية المكحية كالشاعرة .

صابة اليدؼ كحٌكلو مف مجرد شكؿ إلى ىيئة تنتقؿ     كقد منح الزماف القدرة عمى الرمي كا 
المبدع ىك القادر عمى تحكيؿ المعاني المجردة إلى أشياء كال ريب في أف  ،بالحكاس كتشاىد بالعيف

 .تحس كتشاىد  يمكف أف

 :        2 يقكؿ

 [ الطويل ]                                                                                 

ـي يػػػػػػػػا ًابنىػػػػػػػػةى ماًلػػػػػػػػؾو   فىيىػػػػػػػػؿ تىسػػػػػػػػمىحي األىٌيػػػػػػػػا

ػػػػػػػػد     صػػػػػػػػؿو ييػػػػػػػػداكم القىمػػػػػػػػبى ًمػػػػػػػػف أىلىػػػػػػػػـً الصى  ًبكى

   
)اؿ( ػكقد جاءت معرفة ب ،كعرفيا حؽ المعرفة ىذه صكرة أخرل لألياـ يرسميا الشاعر كقد خبرىا

كقد تخمت عف الداللة المعجمية إلى لغة شعرية تثير انتباه المتمقي مف  ،فاألياـ ليست مجيكلة لديو
فاألياـ مجردة في المغة العادية كلكنيا ىنا تحمؿ المجاز كالعدكؿ  ،خالؿ احداث خمؿ في تكقعو

حالت دكف كصكؿ عنترة إلى  كىي نفسيا مف ،بعد القريبيففيي تممؾ أف تقرب البعيديف كت ،الفني
كاألياـ بما فييا  ،ىؿ تسمح األياـ بمالقاتنا  -المعادؿ لمحرية  -إنو يخاطب ابنة عمو عبمة  ،مراده

                                                           

 . 62. ص  الديوان - 1
 . 61. ص  الديوان - 2



86 

 

مف مصائب كأحداث كشخكص، كقد ذكر مجازان ) عدكالن ( آخر عند ذكر القمب كالقمب جزء مف كؿ 
 . كىك مكاف الحب كاأللـ كالمرض

 : 1يقكؿ  ،ياذاتالقصيدة كقد رسمت تجربة الشاعر مع األياـ صكرة لما ىك عميو كاقع الحاؿ في 

 [ الطويل]                                                                                   

ينػػػػػػػػػي المىطايػػػػػػػػػا كىرىكبييػػػػػػػػػا  فىػػػػػػػػػًإف عايىنىػػػػػػػػػت عى

ةى ا   ػػػػػػػػفحى شػػػػػػػػتي لىػػػػػػػػدل أىخفاًفيػػػػػػػػا صى ػػػػػػػػد  فىرى  لخى

   
 

فيذا يمارس سمطتو عمى المتمقي ليحثو عمى  ،يشكؿ المجاز أك العدكؿ أىمية كبيرة في النص     
فعندما ييخرج العدكؿ المغة مف المعجمية إلى المغة الفنية  ،ككشؼ ما استتر داخؿ النص ،التأكيؿ

ثارة ع كيقؼ عمى  ،كاطفوعندىا يسيـ في تحريؾ مشاعر المتمقي كتحفيز حكاسو كاطالؽ خيالو كا 
 مف التعبير . لنكعا اذمثؿ ى حقيقة المشاعر كاألحاسيس التي جعمت شاعران مثؿ عنترة أف يمجأ إلى

كقد رسـ عنترة  ،في رسـ الصكرة التي يريدىا اإلبداعيةكىذه المغة الفنية التي أطمقت طاقاتو     
في سبيػػؿ الحصػػػػكؿ عمى محبػػػكبتو  صػػػػػػكرة المحػػػػب الػػحقيقي الذم يمكف أف يتخمى عف كؿ شيء

كقد ذكر صفحة الخد كعدؿ عف  ،) الحرية ( فيك مستعد أف يجعؿ مف خده مداسان ألخفاؼ المطايا
 ذكر الخد كمو أك حتى جسمو لمعبكر عميو . 

 :               2 يقكؿ

 [ الوافر ]                                                                                  

مىيػػػػػػػػػػػػػػػوً  ػػػػػػػػػػػػػػػت عى ػػػػػػػػػػػػػػػيفي صػػػػػػػػػػػػػػػاًرـه قىبىضى سى  كى

 أىشػػػػػػػػػػػػػػػػاًجعي ال تىػػػػػػػػػػػػػػػػرل فييػػػػػػػػػػػػػػػػا ًانًتشػػػػػػػػػػػػػػػػارا  

   
 

إف تعبيره عف صكره الفنية كتجاربو الشخصية يتـ عف طريؽ عدكلو عف النسؽ الذم كضعت فيو 
أف الذم كمعمكـ  ،فمف ىذه العدكالت استخدامو المجاز كعالقتو الجزئية عندما ذكر األشاجع ،المغة

إال أنو ذكر األشاجع كىي عصب ظاىر اليد ليصؿ  ،اليد كاألصابع ييقبض عمى السيؼ ى

                                                           

 . 61. ص  الديوان - 1
 . 69. ص  الديوان - 2



87 

 

كىي  ،فعصبو شديد الخمؽ ،بالمتمقي إلى الحالة الصحية كالقكة البدنية التي كاف يتمتع بيا عنترة
قد. ك ليرل بعيف البصر كالبصيرة معان  صكرة بالغية رسميا لممتمقي  :      1امو يقكؿ كاصفان شجاعتو كا 

 [ الطويل ]                                                                                  

ػػػػػػػػػػخصي الًحمػػػػػػػػػػاـً لىقيتيػػػػػػػػػػوي   فىمىػػػػػػػػػػك الحى لػػػػػػػػػػي شى

بىػػػػػػػػػػًؿ الراسػػػػػػػػػػي   ػػػػػػػػػػديًد البىػػػػػػػػػػأًس كىالجى  ًبقىمػػػػػػػػػػبو شى

   
 

فو أكثر منو لك قاؿ منح الشاعر قمبو صفات اإلنساف كىك أسمكب يجسد انفعاالتو كعكاط     
كذلؾ ألف المتمقي يفاجأ عندما يسمع مثؿ ىذا العدكؿ أك المجاز ليدرؾ في نياية  ،بأسمكب مباشر

كقد ذكر القمب  ،يقتحـ المكت إف تمثؿ لو بقمب شديد البأس ،المطاؼ أنو أماـ بطؿ ال نظير لو
عي أف يككف القمب فميس مف الطبي ،كىك جزء مف الجسد ،كىك مكمف المشاعر مف خكؼ كشجاعة

 ،كىذا الخركج عف المألكؼ ىك الذم يدفع بالمتمقي إلى الدىشة كاالنتباه ،كحده في مكاجية األعداء
 كيترؾ فيو التأثير المطمكب كحسف االستماع .

 ،كقد اختار القمب ألنو ذك صمة باالنفعاؿ كاإلحساس كىك معادؿ مكضكعي لذات الشاعر     
كتبدك أنيا كانت حالة في  ،عف الحالة النفسية التي كاف عمييا عنترةكيكشؼ مف خالؿ ىذا البيت 

كىذا بحد ذاتو عدكؿ عف المألكؼ مف البشر كيؼ ال كقد  ،قمة الركح المعنكية في مكاجية المكت
كلكف شخصان مثؿ عنترة يقدر عمى مكاجية  ،يقتؿ الشخص المقبؿ عمى الحرب كال يعكد إلى أىمو

 ادة .المكت بنفس مفعمة بالسع

كلو صكرة بالغية تمفت االنتباه كتأسر المتمقي كتبقيو في حالة مف الذىكؿ كىك يرل عنترة في    
 :     2حيث يقكؿ  ،ذلؾ المكاف متفاخران بنفسو

 [ الكامل]                                                                                    

كَّمػػػػػػػػػػان كىرىأىيػػػػػػػػػػًت ريمحػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي القي   مػػػػػػػػػػكًب ميحى

مىيػػػػػػػػػػًو ًمػػػػػػػػػػف فىػػػػػػػػػػيًض الػػػػػػػػػػًدماًء نيقػػػػػػػػػػكشي     كىعى

   
ػػػػػػػػػػكاًبسه  يػػػػػػػػػػًؿ كىىػػػػػػػػػػيى عى ػػػػػػػػػػدكرى الخى  أىلقػػػػػػػػػػى صي

بىشػػػػػػػػػػػػػػػكشي    ػػػػػػػػػػػػػػػحكؾه نىحكىىػػػػػػػػػػػػػػػا كى  كىأىنػػػػػػػػػػػػػػا ضى

   
ػػػػػػػػػػػػف لىػػػػػػػػػػػػوي  مى  ًإٌنػػػػػػػػػػػػي أىنػػػػػػػػػػػػا لىيػػػػػػػػػػػػثي العىػػػػػػػػػػػػريًف كى

ػػػػػػػػػػػػػػػدىكشي    يَّػػػػػػػػػػػػػػػره مى بػػػػػػػػػػػػػػػاًف ميحى  قىمػػػػػػػػػػػػػػػبي الجى
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يػػػػػػػػػؼى يىنظيػػػػػػػػػري صػػػػػػػػػكرىتي ػػػػػػػػػبي كى ىعجى  ًإٌنػػػػػػػػػي ألى

يىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػيشي يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى القً    بػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًرزه كى  تػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ مي

   
 

كاف المتمقي أـ قارئان لشعره بعد كاحدان أ سكاءه  ،مؤثرة في نفس المتمقييرسـ لنفسو صكرة قكية      
اذبة لنفس المتمقي مستخدمان المجاز في كممة ) ػػػػػػػفيك يستخدـ العدكؿ بصكرة ج ،كد مف الزمفػػػػػػػػػػػػعق

كىك في  ،غير أنو لجأ إلى ذكر جزء منو ألنو مضخة مادة الحياة ،القمكب ( كىك يريد ذات المبارز
كىذا العدكؿ  ،كلكنو ذكر صدر الخيؿ كىي جز منيا ،البيت الثاني يالقي األعداء عمى الخيكؿ

كذلؾ ألنيـ يككنكف  ،ليظير أنو يالقي الفرساف الشجعاف ليدلؿ عمى أنو فارس أكثر شجاعة منيـ
 حكان بشكشان .عكابسان في حيف يككف عنترة ضا

أم أنو الكحيد في المعركة مف أبناء قبيمتو  ،كيصؼ نفسو في البيت الثالث بأنو ليث العريف     
كغيره مف األعداء ليـ قمب الجباف المندىش مف بأس كقكة  ،الذم يستحؽ أف يكصؼ بميث العريف

فيو المشاعر ذلؾ ألف القمب  ،عنترة كمرة أخرل يذكر القمب كىك جزء مف اإلنساف المبارز
 أما في البيت األخير فإنو يستخدـ المجاز مرة أخرل كيعدؿ بو عف ذكر  ،كالعكاطؼ كاألحاسيس

 ذاتو إلى ذكر صكرتو كشكمو كىي جزء مف كؿ .

يستغرب مف حاؿ المبارز في ساحة المعركة كيؼ لو أف يبقى عمى قيد الحياة لمجرد أنو رأل     
كالعدكالت المجازية يستخدـ الشاعر أسمكب ) المكنكلكج (  كفي ىذه الصكر الفنية ،صكرة عنترة

فاصطناع مثؿ ىذا الحكار يشد القارئ إلى مضمكف الحكار  ،الحكار الداخمي ليجمب أنظار القارئ
كىك يتكئ في البيت الثاني عمى التضاد ليظير  ،ليعبر منو إلى ما كراء ذلؾ مما أراده الشاعر

مف رباطة الجأش في مقابؿ االنيزاـ كاالنكسار لمفرساف الذيف الحالة النفسية التي كاف عمييا 
 :   1يقكؿ في سياؽ آخر ك  ،رفتيـ أنيـ أماـ فارس مثؿ عنترة يالقكنو عكابسان لمع

 [ الوافر ]                                                                                  

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىكدىعىني لىييبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  دَّعى  كىكى

يىشػػػػػػػػػػػػػػػػػعيؿي فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًعظػػػػػػػػػػػػػػػػػامي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػت ريهي كى  أيسى

   
 

عدكؿ يكصؿ  ،عدؿ عف ذكر كامؿ الجسدلي ،في ذكره العظاـ كىي جزء مف كؿ يتجاكز الشاعر    
    لممتمقي إلى درجة مف التأثير تستكقفو ليرل مدل المعاناة التي أصابتو عند مفارقتو حبيبتو عبمة 
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إال أف ىذه المحاكلة تشعؿ فيو  ،يبو عف أعيف الناس) الحرية ( يحاكؿ أف يخفي حبيا كيستر لي
ككأنو يريد أف يقكؿ إف نار حبيا قد كصمت إلى عظامو التي ىي دعامتو التي  ،عظامو التي تحممو

 يرتكز عمييا كىي درجة عالية مف الضعؼ كالكىف قد أصابتو .

داـ عنترة لممجاز كظاىرة إلى ىنا يكتفي الباحث بعرض ىذا الكـ مف األمثمة الدالة عمى استخ     
كخكفان مف الكقكع في عيب اإلحصاء الذم قد يقع فيو  ،لمعدكؿ الفني كما ترؾ مف أمثمة أكثر بكثير

نما تتمثؿ في  دارس األسمكبية لـ يذكر الباحث كؿ األمثمة ألنيا دراسة غير إحصائية في حقيقتيا كا 
لمتدليؿ عمى كجكد ىذه الظاىرة في الصكر  كىذه األمثمة كفيمة ،دراسة ظاىرة العدكؿ في شعر عنترة

 البيانية .

كسيحاكؿ الباحث في الجزء األخير مف الفصؿ الثاني التعرؼ عمى مظاىر العدكؿ في الصكرة     
 البيانية مف خالؿ الكناية .

 الكناية : – 3

لمعنى األصمي الكناية " لفظ أطمؽ كأريد بو الـز معناه الحقيقي مع قرينة ال تمنع مف إرادة ا      
كال ىك بالخفي  ،" كالمفظ في الكناية ليس بالكاضح كضكح المذككر صراحة ،1مع المعنى المراد " 

معاف نظر "  ،الذم أخفي عف عمد كقصد  . 2فال تكاد تبينو إال بتدقيؽ كا 

كأف  ،كال شؾ أف في الكناية عدكؿ حيث أف الكناية " تعني العدكؿ عف لفظ إلى آخر داؿ عميو
 . 3أك يعدلكا عما ال يميؽ ذكره إلى ما يميؽ "  ،كانكا قد اعتادكا أف يكنكا الناس

 ،يقكؿ الثعالبي في مقدمة كتابو الكناية كالتعريض : " ىذا الكتاب خفيؼ الحجـ ثقيؿ الكزف    
في الكنايات عما يستيجف ذكره كيستقبح نشره أك يستحيا مف تسميتو أك  ،صغير الجـر كبير الغنـ

كتفصح عف المغزل كتحسف  ،تؤدم إلى المعنى ،و أك يترفع كيتصكف عنو بألفاظ مقبكلةيتطير من
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القبيح كتمطؼ الكثيؼ .... فيحصؿ المراد كيمكح النجاح مع العدكؿ عما ينبك عنو السمع كال يأنس 
كما ذلؾ إال  ،بو الطبع إلى ما يقكـ مقامو كينكب منابو مف كالـ تأذف لو األذف كال يحجبو القمب

 . 1ف سحر البياف في النفكس كخصائص البالغة كنتائج البراعة كلطائؼ الصناعة " م

كقد تذكر الكناية كيككف المقصكد بيا الغرض األصمي كليس معنى آخر كىذا ما أشار إليو     
إذا أطمقت ككاف الغرض األصمي غير معناىا فال يخمك إما  ةالفخر الرازم بقكلو : " اعمـ أف المفظ

ما أف ال يككف ،معناىا مقصكدان أيضان ليككف داالن عمى ذلؾ الغرض األصميأف يككف  فاألكؿ  ،كا 
كقاؿ القزكيني : " الكناية لفظ أريد بو الـز معناه مع جكاز إرادة  ،2ىك الكناية كالثاني ىك المجاز " 

مف  كيقكؿ السكاكي : " ىي ترؾ التصريح بذكر الشيء عمى ما ذكر ما يمزمو ،3معناه حينئذ " 
 . 4المذككر عمى المتركؾ " 

إف الكناية تقكـ عمى عالقة خاصة بيف الداؿ كالمدلكؿ فييا نكع مف الخداع كالمراكغة كبما أف 
فإنيا تقكـ بشحذ فكر المتمقي لرسـ الصكر الذىنية التي يمكف أف تتشكؿ نتيجة ىذه  ،الكناية خفية

القبكؿ مرىكف في " كمية الصكر الذىنية  أك العدكؿ عف التعبير المباشر كعميو يككف ،المراكغة
كأنيا كمضات تتكثؼ كتتراكـ لتشكؿ في النياية معنى ثابتان يطمئف  ،التي يستحضرىا المتمقي تباعان 
 . 5إليو العقؿ كيتأثر بو القمب " 

كالعدكؿ بيا عف التعبير المباشر عما يجكؿ في  ،فاليدؼ مف كراء األدباء كالمبدعيف لمكناية    
ر ىك التأثير في نفس المتمقي كجعمو يمعف في التفكير مف أجؿ الكصكؿ إلى المعنى الخاط

 األصمي كالمراد مف كراء استخداـ ىذا النكع مف العدكؿ في التعبير .
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تركؽ كتعجب القارئ كتبيره  ،كالكناية ليا القدرة عمى تجسيـ المعاني ككضعيا في صكرة حسية    
كمف  ،كىذه ميزة في الكناية ،فيتضح لو ما خفي عنو بجالء ،ألنو يرل ما كاف يعجز عف رؤيتو

مىا أبرز خصائصيا التعبير عف المفظ القبيح المستيجف بالجميؿ المألكؼ مف مثؿ قكلو تعالى " 
فً  مىٍت ًمٍف قىٍبًمًو الرُّسيؿي كىأيمُّوي ًصد يقىةه كىانىا يىٍأكيالى ـى ًإالَّ رىسيكؿه قىٍد خى ٍريى ـى  اٍلمىًسيحي اٍبفي مى فكنى عف  1"   الطَّعىا

كمف أسباب جماؿ الكناية كبالغتيا ترؾ المفظ إلى ما ىك أجمؿ  ،عممية طرد الطعاـ بأكؿ الطعاـ
ـٍ قىاًصرىاتي الطٍَّرًؼ ًعيفه )منو كقكلو تعالى :  ٍكنيكفه 48كىًعٍندىىي ، فالبيض كناية عف 2" ( كىأىنَّييفَّ بىٍيضه مى

د اإليجاز في التعبير فالكممة الكاحدة تحمؿ في طياتيا معاني كالكناية تفي ،مكصكؼ كىك النساء
ٍف كيٍنتي لىًمفى كثيرة مثؿ قكلو تعالى : "  ٍنًب المًَّو كىاً  ا فىرٍَّطتي ًفي جى مىى مى تىا عى ٍسرى أىٍف تىقيكؿى نىٍفسه يىاحى

يكجب األسمكب كمما  ،فجنب اهلل كناية عف نسبة كتدؿ عمى معاف كثيرة بألفاظ قميمة ،3"السَّاًخًريفى 
اـً غىٍيري مثؿ قكلو تعالى : "  ،الكنائي ميزة قصد المبالغة مىٍف يينىشَّأي ًفي اٍلًحٍميىًة كىىيكى ًفي اٍلًخصى أىكى

 . 5النساء  عفكناية  ،4"ميًبيفو 

فيي تستند إلى مدل إدراؾ المتمقي إلى المقصكد  ،كالكناية في الحقيقة تخاطب ذكاء المتمقي    
كبما أنيا تدؿ قطعان  ،لـ يتمكف المتمقي مف فيـ قصد المبدع لذىب ركنقيا كجماليا فمك ،مف الكالـ

فيي أيضان تشي كتكمئ عمى قدرة المتمقي كحسف تحميمو عمى اعتبار أنيا  ،عمى قدرة المبدع كتميزه
أك ىي مخاطبة ذكاء المتمقي فال يذكر المفظ المكضكع لممعنى  ،" إيماء إلى المعنى كتمميح

 . 6كلكف يمجأ إلى مرادفو دليالن عميو"  ،المقصكد

نما تعتمد عمى العدكؿ      إف جمالية الصكرة الفنية في أنيا ال تعتمد عمى التعبير المباشر الفج كا 
كقد يحتاج المتمقي مف  ،فيي بحاجة إلى الفيـ كحسف التدبر ،عف ذلؾ بأساليب متعددة منيا الكناية
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ىذا إعماؿ لمعقؿ كالقمب كبالتالي فإف مف يتعب مف أجؿ أجؿ فيميا إلى خطكة أك خطكتيف كفي 
 الحصكؿ عمى ما يريد يجد في ذلؾ المذة كالمتعة أكثر ممف يحصؿ عميو مباشرة كدكف عناء .

كىك جكىر عممية العدكؿ  ،كىذا األمر يعطي إمكانية تحسس الجماؿ الفني في العمؿ األدبي   
نكعية لمخطاب األدبي في استغالؿ قابمية األلفاظ لمدخكؿ الفني كالتي مف خالليا " تنشأ الخاصية ال

في عكالـ جديدة يتكلد مف لحمتيا السياقية معاف شعرية كخطابية ينتفي منيا المشيكر كالمباشر 
 .   1كيبرز بيا المخترع الطريؼ " 

داللية فالمبدع عندما يستخدـ الكناية ليعدؿ بيا عف االستعماؿ المعجمي لمكممة يعطييا إضافة    
بحيث يحثو عمى  ،كىك يضفي عمى البناء الفني سحران كجماالن يقدمو لممتمقي ،لـ تكف في السابؽ

كالسعي كراء المعاني  ،استكشاؼ الداللة المطمكبة كالمستترة خمؼ المعنى المعجمي المتعارؼ عميو
دكؿ الفني الذم كىذه ىي حقيقة الع ،التي تختمج نفس المبدع بحيث يظؿ مشدكدان إلى العمؿ الفني

يسعى إلى اخراج المتمقي مف حضرة المعاجـ كالمعاني القريبة إلى فضاءات التفكير كالبحث 
 كبالتالي التشكيؽ .

كذلؾ ألف النفس تميؿ إلى التشكيؽ  ،كال شؾ في أف اإليحاء بالمعنى أبمغ مف التصريح بو    
مف العدكؿ الفني الذم يتكئ عمى عدـ ذكر كبما أف الكناية نكع  ،كاإلثارة أكثر مف الجمكد كالمباشرة

 ،فإف المتمقي يرل في ىذا النكع مف العدكؿ ذلؾ التشكيؽ كتمؾ اإلثارة التي يرغبيا ،المعنى مباشرة
كىذا ما يؤكده الجرجاني بقكلو : " الصفة إذا لـ تأتؾ مصٌرحا بذكرىا، مكشكفا عف كجييا، كلكف 

نيا، كألطؼ لمكانيا، كذلؾ إثباتؾ الٌصفة لمشيء تثبتيا لو، مدلكال عمييا بغيرىا، ككاف ذلؾ أفخـ لشأ
اف لو ػػػػإذا لـ تمقو إلى السامع صريحا، كجئت إليو مف جانب التعريض كالكناية كالٌرمز كاإلشارة، ك

 .2ا ال يقٌؿ قميمو، كال يجيؿ مكضع الفضيمة فيو " ػػػػػمف الفضؿ كالمزٌية، كمف الحسف كالٌركنؽ، م
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مف المرككز في الٌطباع، كالٌراسخ في غرائز العقكؿ، أنو متى أريد  مكضع آخر : " كيقكؿ في     
الٌداللة عمى معنى، فترؾ أف يصٌرح بو كيذكر بالٌمفظ الذم ىك لو في المغة، كعمد إلى معنى آخر 
فأشير بو إليو، كجعؿ دليال عميو كاف لمكالـ بذلؾ حسف كمزٌية ال يككناف إذا لـ يصنع ذلؾ، كذكر 

 . 1مفظو صريحا "ب

كيرل جابر عصفكر أف " الصكرة الحسية التي نكاجييا في ظاىرة الكناية أك التمثيؿ أكثر      
ذا لـ يحدث ذلؾ فقدت الصكرة قيمتيا ككانت  ،داللة عمى المقصكد مف معناىا األصمي المجرد كا 

 . 2الحقيقة أكلى كأنفع "

أكثر جماالن كداللة عمى المعنى المقصكد في بطف كرة فنية ػص فالكناية تؤتي أكميا إذا رسمت     
ذا لـ تعط الكناية ىذا الشرط فال حاجة لمم ،المبدع منو لك ذكره مباشرة بدع مف استخداميا أك ػكا 

كقد جرل تقسيـ الكناية في الدرس البالغي عند العرب مف  ،كد المباشرػػػالعدكؿ بيا عف المقص
 :         3 المتنبيفة مف مثؿ قكؿ حيث نكع المكنى عنو إلى الكناية عف ص

 [ الوافر ]                                                                                

بيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىي ػػػػػػػػػػػػػمىسٌ ػػػػػػػفى  بيس ـػػػػيي ػػػػػػػػػحى ػػػػػػػػػػػبَّ ػػػػػػػػكصى   ريره ػػػػػػػػػـي حى ػػػػػػػػطييي ػػػػػػػػـ كى  رابي ػػػػػػػػػػػتي  ـي ػي طييػػػػػكى

كأخرل عف الذؿ  ،فيو كنايتاف عف صفة األكلى في العز كالكرامة في قكلو ) بسطيـ حرير (   
كىناؾ الكناية عف نسبة مف مثؿ قكؿ امرئ القيس في بني  ،كالميانة في قكلو ) بسطيـ تراب (

 :       4عكؼ 

 [ الطويل]                                                                                  

ػػػػػػػػػػػكؼو طىيػػػػػػػػػػػارل نىًقيَّػػػػػػػػػػػةه   ًثيػػػػػػػػػػػابي بىنػػػػػػػػػػػي عى

ييييػػػػػػػػػػػػػػـ ًعنػػػػػػػػػػػػػػدى الميشػػػػػػػػػػػػػػاًىًد ًغػػػػػػػػػػػػػػػٌرافً     كىأىكجي
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 . 1فقد نسب الطيارة إلى ثياب بني عكؼ كناية عف طيارتيـ 

فحات القميمة القادمة سيتحدث الباحث كفي الص ،كانت ىذه نظرة سريعة عمى الكناية بأنكاعيا    
 حكؿ العدكؿ الفني في الصكر البيانية بدراسة الكناية في شعر عنترة .

 :          2 يقكؿ

 [   الكامل ]                                                                                 

ـه  ػػػػػػػػػػيغى بػػػػػػػػػػؿى ًإٌنػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي الكىرييىػػػػػػػػػػًة ضى  يػػػػػػػػػا عى

ػػػػػػػػػػػػًرسه    ػػػػػػػػػػػػؽَّ ًجباىػػػػػػػػػػػػا شى  ًإذا مػػػػػػػػػػػػا الطىعػػػػػػػػػػػػفي شى

   
دىنىػػػػػػػػػػت ًكبػػػػػػػػػػاشه ًمػػػػػػػػػػف ًكبػػػػػػػػػػاشو تىصػػػػػػػػػػطىمي  كى

 نػػػػػػػػػػػػػػػػارى الكىرييىػػػػػػػػػػػػػػػػًة أىك تىخػػػػػػػػػػػػػػػػكضي لىظاىػػػػػػػػػػػػػػػػا  

   
ـي كىالفىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًرسي أىنَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي تىعمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كىالخى

فىتاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   كىيمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػركًب كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخي الحي  شى

   
 

فقد  ،كيشؽ جباه األعداءإال أنو يخكضيا  ،مف ظاىر األبيات السابقة يبدك عنترة كارىا لمحرب    
 ،ار الكريية ( كىي الحربػػػػػػػعدؿ عف ذكر ذلؾ عندما لجأ إلى الكناية عف مكصكؼ في قكلو ) ن

 ،كىي صكرة مكحية بالجزع كالخكؼ ،كمعمكـ ما في الحركب مف قتؿ كقطع كشؽ لمقمكب كاألكباد
إلى ىذا العدكؿ الفني ليرسـ  غير أف عنترة عمد ،كال شؾ أف االنساف بفطرتو السميمة يكره الحركب

 مف خاللو الكاقع النفسي الذم كاف عميو في كؿ حرب .

يريد عنترة أف يرسؿ رسالة مفادىا أنو خاض الحركب كعرفيا حؽ فأما في البيت الثالث      
ككيميا  ،فقد صكر نفسو شيخ الحركب كناية عف الخبرة كالتجربة ،المعرفة ككنى بذلؾ عف نفسو

فقد جمع في ىذا البيت الشعرم عدكالت  ،كاإلقداـكفتاىا كناية عف القكة  ،حكـ بعقموالتكناية عف 
كذلؾ ألف الشيخ  ،فيك المجرب الخبير كالقادر القكم ،مف خالليا أف يصؼ نفسو يريد  ،ثالث

 ،كالكيؿ لديو القدرة كالمنعة ،المجرب تككف لديو الحكمة فال يمقي بنفسو إلى التيمكة دكف حسابات
ككميا صكر فنية عدؿ مف خالليا إلى رسـ الصكرة المثالية الكاممة  ،تى لديو اإلقداـ كالشجاعةكالف
قداـ الفتى . ،كقكة الكيؿ ،كذلؾ ألف الحرب التي يكرىيا بحاجة إلى حكمة الشيخ،لذاتو  كا 
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 :            1 يقكؿ

 [ الوافر ]                                                                                  

مػػػػػػػػػػػػػػػا أىبقىيػػػػػػػػػػػػػػػتي فييػػػػػػػػػػػػػػػا بىعػػػػػػػػػػػػػػػدى ًبشػػػػػػػػػػػػػػػرو   كى

ػػػػػػػػػػؿي فػػػػػػػػػػي فىالىػػػػػػػػػػا    ًسػػػػػػػػػػكل الًغربػػػػػػػػػػاًف تىحجي

   
 

يصكر عنترة حاؿ القبيمة التي غزاىا، كما آلت إليو بصكرة مكحشة مستخدمان عدكلو الفني      
 ،الخرابفقد أخذت الغرباف تحجؿ في عرصاتيا كناية عف  ،الذم يرتكز عمى الكناية عف صفة

 كىذا حاليا ػ  ،فالغرباف ال تمشي مطمئنة في كسط الديار إال إذا كانت خرابان 

لمخراب ككانت العرب تتشاءـ  رمزان  افبالغر  تفقد كان ،كبالنظر إلى اختياره الغرباف داللة أخرل   
 .  2كىي تحمؿ بيف أعطافيا المكف زيادة في الشؤـ  امني

          :         3كيقكؿ في كصفو لمحرب 

 [ الكامل]                                                                                  

رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءى ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًىرىًة األىداًة كىأىنَّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  خى

قكديىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبمىظاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ كي  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػاره ييشى

   
 

ال  فمف يستمع إلى صكت المعركة كتداخؿ األصكات ،فيذه الحرب خرساء ال ييتبيف فييا صكت   
كفي ىذا عدكؿ فني يصكر مف  ،يفقو شيئان فييا كمف يخكضيا ال يحسف التعبير كال النطؽ السميـ

 ،فكأنيا خرساء ال تحسف التعبير أك الكصؼ ،خاللو حالة الحرب كشدتيا لكثرة اليرج كالمرج فييا
كيعيد  ،ؿصكران بيانيةن بعدكؿ فني يحمؿ في طياتو كاقع الحا يانفسالقصيدة كيصكر الفرساف في 

 :                   4يقكؿ عنترة  ،لى مشاىد مٌر عمييا مئات السنيفالمتمقي إ

 [ الكامل ]                                                                                 

ػػػػػػػػػػػػػػػػداًعسى ًبالقىنػػػػػػػػػػػػػػػػا  يىحًممػػػػػػػػػػػػػػػػفى ًفتيانػػػػػػػػػػػػػػػػان مى

ػػػػػػػػػػػؼَّ ًلكاىػػػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػربي خى قيػػػػػػػػػػػران ًإذا مػػػػػػػػػػػا الحى  كي
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ػػػػػػػػػػػػكلىةو ًمػػػػػػػػػػػػ  ف كيػػػػػػػػػػػػؿ  أىركىعى ماًجػػػػػػػػػػػػدو ذم صى

ػػػػػػػػػػػػًرسو ًإذا لىًحقىػػػػػػػػػػػػت خيصػػػػػػػػػػػػىن ًبكيالىػػػػػػػػػػػػا    مى

   
 

ليدلؿ  ،عدؿ عنترة عف ذكر أف ىؤالء الفرساف متمرسكف في الحرب كثيرك الطعف بقكلو مداعس    
ثبت ىؤالء فإذا انيـز القكـ كخٌؼ لكاىـ  ،كىـ أيضان ثبته في الحرب ،عمى كثرة طعنيـ في الحرب

في  ،قمة الشجاعة كالبأس عند المقاء كؿ كنائي يعبر عفدكفي ىذا ع ،كلـ يستخفيـ الفزع ،فالفرسا
كفي البيت الثاني  ،ىذه الكنايات عدكالت فنية تصؼ حاؿ الفرساف الذيف كانكا يشارككنو في الحرب

فيـ مف  ،عدكؿ كنائي بقكلو ) لحقت خصى بكالىا ( كىي كناية عف صفة الجبف كالخكؼ كالجزع
أركع ماجد كىـ ثبت في الحرب يعرفكنيا إذا اشتد الجزع كصغرت خصية الجباف حتى كادت  كؿ

 .ؼ الجباف إذا استكلى عميو الخكؼ كبيا يكص ،تمحؽ كميتو

 :                   1 ياذاتكيقكؿ في القصيدة  

 [ الكامل ]                                                                                 

َـّ األينػػػػػػػػػػػػػػكًؼ بىعىثػػػػػػػػػػػػػػتيييـ ػػػػػػػػػػػػػػحابىةو شيػػػػػػػػػػػػػػ  كىصى

ػػػػػػػػػػػػرل ًبطيالىػػػػػػػػػػػػا   قىػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػاؿى الكى  لىػػػػػػػػػػػػيالن كى

   
 

يصكر مف كاف معو مف الفرساف بالشجاعة في قكلو ) شـ األنكؼ ( كناية كعدكالن يدؿ عمى العزة 
كمف أراد  ،ان كال شؾ في أف األنؼ األشـ يدؿ عمى الكبر أيض ،فيـ أعزة ال يتحممكف الضيـ ،كالمنعة

كمف ذلؾ قكؿ  ،أف يحتقر شخصان أك يقمؿ مف ىيبتو فإنو يعمؿ عمى تمريغ أنؼ خصمو في التراب
ؿى  ؿو دىخى ـى أىٍنؼي رىجي ، كىرىًغ مىيَّ ؿ  عى ـٍ ييصى ؿو ذيًكٍرتي ًعٍندىهي فىمى ـى أىٍنؼي رىجي الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ : " رىًغ

مىخى قىٍبؿى  افي فىاٍنسى مىٍيًو رىمىضى نَّةى "  عى هي اٍلجى ـٍ ييٍدًخالى ؿو أىٍدرىؾى ًعٍندىهي أىبىكىاهي اٍلًكبىرى فىمى ـى أىٍنؼي رىجي أىٍف ييٍغفىرى لىوي، كىرىًغ
2 .

 كذلؾ ألف األنؼ ىك العضك ألبرز في الكجو . ،ففيو مف الذلة كالصغار ما فيو
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بالعفة كاألخالؽ الحميدة  في ىذه القصيدة يصؼ عنترة نفسو بالشجاعة كاإلقداـ كىك أيضان يصفيا 
 :               1فقد كنى عف ذلؾ بقكلو 

 [ الكامل ]                                                                                  

ػػػػػػػكىأ  ضُّ طىرفػػػػػػػي مػػػػػػػا بىػػػػػػػدىت لػػػػػػػي جػػػػػػػارىتيغي

تٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارم جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارىتي مىأكاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    حى

   
عدكؿ فني  ،الخمؽ كاحتراـ الجار كصكف عفتو كشرفوففي قكلو أغض طرفي كناية عف حسف 

 بكممات قميمة استطاع مف خالليا أف يكقؼ المتمقي عند الصفات الحميدة التي كاف يتحمى بيا .

 :              2يقكؿ

 [ الوافر]                                                                                     

يػػػػػػػػػػػػػؿي تىيػػػػػػػػػػػػػكمكىخيضػػػػػػػػػػػػػتي   غيبارىىػػػػػػػػػػػػػا كىالخى

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًرىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي كىالقىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىرى سى  كى

   
 

إنما يتنافساف في المعركة  ،كما يتنافساف في قميؿ ،يصكر فرسو كرمحو بأنيما فرساف يتنافساف     
فيـ ما بيف قتيؿ  ،عمى قتؿ األعداء كىذا عدكؿ كنائي يعبر فيو عف سطكتو كقكتو عمى أعدائو

كاالتكاء عمى الخطاب التقميدم إلى  ،صكرة عدؿ بيا عف التعبير المباشر ،بسيؼ أك مطعكف برمح
مبيكران ال يسعو سكل التأمؿ كرسـ  ،إحداث خمؿ في تكقع المتمقي يكقفو مشدكىان أماـ ىذه الصكر

فكيؼ يككف السيؼ كالرمح متنافساف ؟! كىي صكرة  ،الصكر الكاقعية عمى مثؿ ىذه الحكادث
كفرسا رىاف " مف أمثاؿ العرب في  ،و إلى النص األدبي مف غير إرادةتستكقؼ المتمقي كتجذب

 .  3االثنيف يتسابقاف إلى غاية فيقاؿ ليما كفرسي رىاف "
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كأنو طالما القى  ،كثيرة ىي األبيات التي يصكر فييا عنترة نفسو بأنو بطؿ ال قريف لو كال منافس 
  :1يقكؿ  ،ةكذلؾ زيادة في الفخر كالشجاع ،األبطاؿ كالشجعاف

 [ الوافر]                                                                                   

ػػػػػػػػػػػيفي ػػػػػػػػػػػي دو أىضػػػػػػػػػػػحى ًبسى ػػػػػػػػػػػـ ًمػػػػػػػػػػػف سى كى  كى

تىيًف ًبغىيػػػػػػػػػػػػػػػػًر ًحٌنػػػػػػػػػػػػػػػػا   ضػػػػػػػػػػػػػػػػيبى الػػػػػػػػػػػػػػػػراحى  خى

   
  

س ليمة زفافو الكنػػػػػاية في قكلو ) خضيب الراحتيف ( كنعمـ أف مف يتخضب إنما ىي أك ىك العرك   
فعنترة عػػػػػدؿ عف ذكر قتػػػمو لعدكه سيد القػػػػػكـ كتضرجو بالدمػػػػػاء إلى ذكر الكنػػػػػاية عف ذلؾ بقػػػػكلو 

فأم عركس ىذا الذم القى عنترة ؟ كأم عرس أقيـ لو ؟ إنما  ،)خضيب الراحتيف( مخضبان بدمائو
 ،بالركح الفكاىية التي يتحمى بيا عنترة كىذا البيت فيو مف السخرية بعدكه ما يشي ،ىك المكت

فمـ يكف ىدفو اإلخبار عف قتؿ عدكه بقدر ما كاف ىدفو  ،كالشاعر يبتعد عف لغة الخطاب اإلخبارم
فقد انحاز إلى األسمكب العدكلي بكنايتو التي تحتاج إلى التأمؿ كالكقكؼ  ،السخرية منو كالتشيير بو
رئ أك المتمقي إلى البحث عف مصير ذلؾ الفارس أك العدك فيك يشد القا ،عمييا لمتفكير في األمر
كما تخضبت بالحناء كلكف بالدماء كلـ تكف ىذه الدماء سكل دمو الذم  ،الذم تخضبت راحتاه

كقد منحت ىذه الكناية لمنص بعدان جماليان يستكقؼ المتمقي كيمفت انتباىو كىذه الصكرة  ،سفكو عنترة
ر الفارس الذم القاه ممقىن عمى األرض معفر الخد مخضكب حيث يصك  ،مكجكدة في قصيدة أخرل

 :     2يقكؿ ،البناف

 [ الوافر ]                                                                                   

ػػػػػػػػػػػعيًد األىرًض ميمقػػػػػػػػػػػىن  مػػػػػػػػػػػى صى ػػػػػػػػػػػرَّ عى  فىخى

ػػػػػػػػػػػػػػػد  مىخضػػػػػػػػػػػػػػػكبى البىنػػػػػػػػػػػػػػػافً    فيػػػػػػػػػػػػػػػرى الخى  عى

   
ية أخرل كىي ) عفير الخد ( كىي عدكؿ فني ألقى بو عنترة عمى المتمقي كفي ىذا البيت كنا

كتعفير الخد فيو مف الميانة كالمذلة ما فيو    ،كيصكر لو حاؿ خصمو في المعركة ،ليستكقفو لحظة
 كىي كناية عف الصغار كالشنار الذم لحؽ بخصمو .
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يا كبصكرة مباشرة أف يقكؿ قد قتمت ادية التي يمكف مف خاللػػػػػػابتعد عنترة عف المغة الع     
منتيكان  ،إال أنو استخدـ المغة الشاعرية مستعينان بالكناية ليعدؿ بيا عف الخطاب المباشر ،الخصـ

كال  ،المألكؼ مف المغة العادية إلى لغة فنية يرسـ مف خالليا حاؿ خصمو كقد تمرغ كجيو بالتراب
يالقي الفرساف شـ األنكؼ كال يتركيـ إال كقد مرغ  يككف ذلؾ إال لقكة عنترة الفارس الشجاع الذم

تمؾ األنكؼ بالتراب كالبعير أك الشاة التي تمقى عمى األرض كتستسمـ لذبحيا فيرمغ أنفيا كيمطخ 
 :               1يقكؿ ،رؤ عمى مالقاة عنترة في المعركةكىذه ىي صكرة مف يج ،كجييا

 [ الطويل]                                                                                 

ػػػػػػػػػدان تيصػػػػػػػػػًبحي األىعػػػػػػػػػداءي بىػػػػػػػػػيفى بييػػػػػػػػػكًتكيـ  غى

 تىعىػػػػػػػػػػػػضُّ ًمػػػػػػػػػػػػفى األىحػػػػػػػػػػػػزاًف كيػػػػػػػػػػػػؿَّ بىنػػػػػػػػػػػػافً   

   
 

 ،في قكلو ) تعض كؿ بناف ( كناية عف صفة الندـ عمى فعؿ أمر ما كاف لممرء ألف يقكـ بو    
فعنترة لف يترؾ ىذه الفعمة تمر مركر  ،تجرئيـ عمى قكمو فيك يعد أعداءه كأعداء قكمو بالندـ عمى

كىك يرسؿ تيديده ككعيده مف خالؿ ىذا العدكؿ الفني الذم خرج بو عف المألكؼ مف الكالـ  ،الكراـ
نفاذه .إسـ عنترة لنفسو صكرة القادر عمى كفي ىذا العدكؿ ير  ،إلى الكناية ،في التيديد  نجاز كعده كا 

فيك  ،مكف لو كال يرضى لنفسو أف يغدر بأحد كال يسمح لنفسو أف تحدثو بذلؾإف عنترة الفارس ال ي
 :        2يقكؿ  ،كيالقي خصمو مباشرة دكف خداع ،فارس ال يخاؼ أحدان 

 [ مجزوء الرمل]                                                                           

صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  أىنَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أىطعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي خى

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافً كىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى يى     قظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي الجى

   
 

ففي ) يقظاف الجناف ( عدكؿ فني يقؼ المتمقي أمامو منجذبان ليذا األسمكب مف العدكؿ الكنائي     
الذم ابتعد بو عف لغة الخطاب العادم إلى لغة أدبية معبرة تجذب االنتباه كيتمذذ بيا السمع كالقمب 

نما قاؿ ) يقظاف الجناف ( التي تدؿ  ،اشرةفيك لـ يقؿ أف الفارس الذم يقابمو كجيان لكجو بصكرة مب كا 
نما يطاعف  ،ما كاف لعنترة الفارس أف يضرب غافالن بسيفو ،عمى اليقظة كالجاىزية في المعركة كا 

 كيضرب بالرمح كؿ مف كاف مستعدان لمكاجية .
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أك فيك يكره الغدر كما يكره الغدر بحميمة غيره  ،تدؿ عمى أخالؽ عنترة الرفيعة في الحربك     
كفي ىذا العدكؿ استطاع عنترة أف يكصؿ لممتمقي تمؾ األخالؽ التي يتسـ بيا كصكرىا لو  ،جارتو

لو قيمو كمبادئو التي أرسى دعائميا بسيفو  ،األبكابىذا الجاىمي العبد المدفكع عف  ،أيما تصكير
فات أىؿ ككما كاف ليذا العبد أف يعدؿ عف صفات العبكدية كاف يتحمى بص ،كرمحو كحسف أخالقو

 الكـر ك األخالؽ الحميدة كيمفت انتباه المتمقي ألخالقو كذلؾ كاف في عدكالتو الشعرية .

 :           1يقكؿ في قصيدة يرثي بيا ابف عمو مالؾ 

 [ الطويل]                                                                                 

ػػػػػػػػػػػف رىأل ينػػػػػػػػػػػا مى  ًمثػػػػػػػػػػػؿى ماًلػػػػػػػػػػػؾو  فىًممَّػػػػػػػػػػػًو عى

سػػػػػػػػػػػػػػػػافً    ػػػػػػػػػػػػػػػػرل فىرى قيػػػػػػػػػػػػػػػػرىةى قىػػػػػػػػػػػػػػػػكـو أىف جى  عى

   
ميصػػػػػػػػػػػػػابيوي   فىقىػػػػػػػػػػػػػد ىىػػػػػػػػػػػػػدَّ ريكنػػػػػػػػػػػػػي فىقػػػػػػػػػػػػػديهي كى

فىقػػػػػػػػػػػػػػػػػافً    ـى الخى مٌػػػػػػػػػػػػػػػػػى فيػػػػػػػػػػػػػػػػػؤادم دائًػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كىخى

   
قٌػػػػػػػػػػػػػػان لىػػػػػػػػػػػػػػك بىقيػػػػػػػػػػػػػػتى لىنىظػػػػػػػػػػػػػػرىةو  ـي حى  كىأيقًسػػػػػػػػػػػػػػ

ينػػػػػػػػػػػػاؾى حػػػػػػػػػػػػيفى تىرانػػػػػػػػػػػػي    لىقىػػػػػػػػػػػػرَّت ًبيػػػػػػػػػػػػا عى

   
 

( لتدؿ عمى سيد القكـ كاألخرل ) فرساف ( في البيت األكؿ كنايتاف أكليما ) عقيرة قكـ       
في ىاتيف الكنايتيف استطاع عنترة أف يمفت نظر المتمقي  ،لمداللة عمى حرب داحس كالغبراء

نما كاف سيدان في  ،كيدىشو ففي كممتيف قصيرتيف صكر حاؿ الفقيد بأنو لـ يكف شخصا عاديان  كا 
فقد خرج عنترة عف مألكؼ الكالـ إلى  ،قكمو لتدؿ عمى المكانة المرمكقة التي كاف عمييا في ،قكمو

 رسـ صكرة لمفقيد بعدكؿ فني كنائي .

دان مثؿ التي تفعمو المغة حدية كلكنيا ما كاف ليا أف تثير أككاف باستطاعتو أف يستخدـ المغة العا    
الشعرية كالعدكؿ الكنائي الذم أحدث في المتمقي ما أحدث بصيغة أدبية رفيعة المستكل يقؼ 

انية ) ػػػػاية الثػػػاع مف خالؿ الكنػػػػكاستط ،ا الشاعرػػػا الحقيقية التي قصدىػػػػػا لمتفكير في داللتيػػػػػػػػاميأم
فرساف ( كالتي قصد بيا داحس كالغبراء أف يختصر الكثير مف العبارات مف خالؿ الميزة التي 

مما ال شؾ فيو أف  ،ي طياتياكىي ترسؿ مف المعاني التي تحمميا ف ،تتصؼ بو الكناية العدكلية
عمى المتمقي أف يتكقؼ قميالن متفكران بكممة ) الفرساف ( كىذا ىك اليدؼ منو لمحصكؿ عمى المتعة 
في البحث كالتفكير مما يترؾ األثر الجميؿ في المتمقي الذم يصؿ إلى قصد الشاعر بعد تعب ككد 

عماؿ لمعقؿ .   لمفكر كا 
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) قرت العيف ( كىي كناية عف صفة كىي الراحة كىدكء العيف مف أما في البيت الثالث يقكؿ :    
كىك عدكؿ خرج بو عف  ،يجد فييا اإلنساف الراحة كالطمأنينة ،كعندما تقر العيف كتبرد ،بعد حرىا

لغة الخطاب العادم إلى لغة فنية كأدبية أكصمت المتمقي إلى المعنى مف كراء القكؿ بصكرة جميمة 
فيك يتمنى لك تعكد لمفقيد لحظة مف حياة ليرل ما  ،ة التي تختمج صدر عنترةمميئة بالمشاعر المفعم

 صنعو عنترة كما سيصنعو لكي تقر عينو كترتاح مف بعد الحر كالشدة . 

 :            1 يقكؿ

 [ الطويل ]                                                                                   

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّ   قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـه رايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ًلًمقاًئنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كى

ًمئىػػػػػػػػػػػػػت دىمػػػػػػػػػػػػػا    ًمػػػػػػػػػػػػػفى النػػػػػػػػػػػػػاًس ًإاٌل داريىيػػػػػػػػػػػػػـ مي

   
  

كقد عدؿ بيا عف الخطاب العادم  ،ية عف إعالف الحرباـ راية ( كنك إف في قكلو ) ما ىٌز ق    
نما اتكأ عمى المغة  كلـ يعمد إلى القكؿ المألكؼ عف بدء الحرب أك اإلعالف عنيا بصكرة مباشرة كا 

كعندما يصؿ إلى المعنى  ،ة التي تثير المتمقي كتمفت انتباىو إلى التساؤؿ عف ىذا المعنىاألدبي
كرفع الراية في الحرب تدؿ عمى ثبات  ،الحقيقي مف كرائيا يجد المتعة في جماؿ التعبير

ب عمييـ ر ىك يتكعد مف يجرؤ عمى إعالف الحك  ،كعندما تنكس فإنيا تدؿ عمى اليزيمة ،المتحاربيف
اره بالدماء ؛ ليدلؿ عمى كثرة القتؿ فييـ مشيران إلى أمر ميـ كىك ما أف تعمف جماعة مف بمؿء د

فيك ال ينتظر قدكميـ ألنو يعمـ أنو "  ،الناس الحرب عميو كعمى قكمو حتى يبادرىا باليجكـ عمييا
 . 2ما غزم قكـ في عقر دارىـ قط إال ذٌلكا "

عركؼ بالكناية يعرض عنترة الحقائؽ عرضان غير ففي ىذا النكع مف األسمكب العدكلي كالم    
فتككف في النفس أكقع كأحمى كعند بياف  ،ما يستدعي اإلشارة إلى المطمكب مف بعيد ،مباشر

 ،فالتعبير غير المباشر يعطي المسألة عمقان كجالالن كيمبسيا طراكة كجماالن  ،الغرض أنسب كأكلى
عماؿكيبعث اإلنساف عمى التفكير  فاألسمكب الكنائي يتضمف بالغة كبراعة في  ،شأنياالذىف في  كا 
كىك أفضؿ كسيمة لبياف  ،ال تتحقؽ تمؾ المطائؼ بالتعبير المباشر ،الكالـ كنكتان كفكائد في البياف
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كال يجد الخصـ فيو عمى  ،كالنيؿ مف الخصـ كالتشفي لغمة الصدر ،المراد كالرمي إلى الغرض
  .1الشخص سبيال كال يأخذ عميو دليالن 

 :         2يقكؿ  ،كيقكؿ مدافعان عف حريمو بعد أف تمكف األعداء مف قكمو

 [ الوافر ]                                                                                 

نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو رىدىدتي الخى ميرًقصى  كى

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ًبًإلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء الزى قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ىىمَّ  كى

   
سػػػػػػػػػػيرمفىقيمػػػػػػػػػػتي لىيػػػػػػػػػػا ًاقًصػػػػػػػػػػرم   ًمنػػػػػػػػػػوي كى

قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرعى الرىجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًئزي ًبالًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـً     كى

   
 

كالرقص ضرب  ،في قكلو ) مرقصة ( كناية عف المرأة التي ركبت بعيرىا ثـ أرقصتو ىاربة      
كالخداـ ىي الخالخؿ كأراد بيا  ،كقكلو ) ىٌمت بإلقاء الزماـ ( كناية عف االستسالـ ،3مف السير

كالكناية فيو أنيف يحركف  ،ؿ عنيا باستخداـ المجاز المرسؿمكاضع الخالخؿ مف الساقيف عد
 . ان أرجميف ليستحثثف االبؿ لينجكف فيسمع لخالخميف صكت

استطاع عنترة مف خالؿ ىذه الكنايات المتعددة كالعدكالت أف يرسـ صكرة فنية ككأنيا مشيد        
الخطاب العادم المباشر مف أجؿ مف ) فمـ ( حقيقي يحاكؿ فيو إنقاذ المرأة الياربة مبتعدان عف 

عماؿ الفكر كالخياؿ في ذىنو كرسـ الصكرة  تكصيؿ المتمقي إلى أقصى درجات اإلثارة كالترقب كا 
فقد كادت أف تمقي زماـ بعيرىا كتستسمـ إال  ،الكاقعية لتمؾ الحالة المخيفة التي كانت عمييا المرأة

ـ المكقؼ يظير الفارس المخمص الذم أخذ عمى كالترقب كتأز  اإلثارةأنو في لحظة الحسـ كفي ذركة 
 إلى أف الخالخؿ تدؿ عمى رفاىية تمؾ المرأة كتنعميا . اإلشارةكيمكف  ،عاتقو حماية نساء قكمو

 :          4كيقكؿ في معمقتو كاصفان حبيبتو عبمة

 [ الكامل ]                                                                                

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو غىضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيضو طىرفييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  داره آلًنسى

 طىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكًع الًعنػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ لىذيػػػػػػػػػػػػػػػػػذىًة الميتىبىسَّػػػػػػػػػػػػػػػػػـً   
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لبيت جمع عنترة ثالث كنايات عدؿ بيا عف كصؼ محبكبتو بالخطاب العادم إلى افي ىذا    
خطاب فني يصبك مف خاللو إلى اثارة المتمقي كرفع درجة التكتر لديو كىك يتنقؿ بيف ىذه 

فيي  ،الفنية ليكشؼ عف حاؿ الحبيبة التي تتصؼ بيذه الصفات المحببة لديو كلغيرهكالعدكالت 
فيي ال تنظر ألحد مف الرجاؿ نظرة  ،)غضيض الطرؼ ( كناية عف العفة كالشرؼ كالطير كالنقاء

في ىذا العدكؿ ما يستكقؼ  ،مخمة بالشرؼ كما كاف ليا أف تفعؿ كىي سيدة القـك كابنة سيدىـ
كقد امتدح القرآف الكريـ ىذه  ،عمى التأني مف أجؿ رسـ تمؾ الصكرة التي عمييا عبمة المتمقي كيحثو

ـٍ قىاًصرىاتي الطٍَّرًؼ ًعيفه الصفة في النساء بقكلو : "  ، فيي كغيرىا مف النساء العفيفات 1" كىًعٍندىىي
 يقصرف أبصارىف عمى أزكاجيف كال يمتفتف إلى غيرىـ مف الرجاؿ .

فيي متأتية  ،) طكع العناؽ ( كناية عف لطؼ المعاشرة كسيكلة االنقياد كىي في العشرة     
عدكؿ يشحذ الفكر كيعمؿ العقؿ مف أجؿ رسـ تمؾ الصكرة التي يتمناىا الرجاؿ في  ،اػػػػػػلزكجي
 ،تصكر الصفات التي يحبيا الرجاؿ في نسائيـ تعدكال ،كىي أيضان ) لذيذة المتبسـ ( ،المرأة

الرائحة الطيبة  لذيذة الفـ ال يخرج منو سكل ،أة عفتيا كمعاشرتيا المطيفةفالرجؿ يحب في المر 
 :           2كيقكؿ في معمقتو كاصفان فرسو كأىمو  ،كالكالـ الطيب

 [ الكامل ]                                                                                 

تػػػػػػػػػػػػػػػػ  ارىةن طىػػػػػػػػػػػػػػػػكران ييعىػػػػػػػػػػػػػػػػرَّضي ًلمطَّعػػػػػػػػػػػػػػػػاًف كى
  

ـً  ٍمػػػػػػػػػػرى ًصػػػػػػػػػػًد الًقًسػػػػػػػػػػي  عىرى  يىػػػػػػػػػػأًكم إلػػػػػػػػػػى حى
   

 ،في ىذا البيت عدكؿ يصؼ بو حالو بصكرة فنية مكحية بالشجاعة كالتماسؾ بيف أفراد القبيمة    
كناية عف  ،فيك مرةن يطاعف عمى ىذا الفرس كمرة يأكم إلى جيش كثير ممتؼ متماسؾ غير متفرؽ

عضو بعضان ) يأكم إلى حصد القسي عرمـر ( فالحصد كحدة الصؼ كأنيـ بنياف مرصكص يشد ب
بعد ما  ،صكرة فنية يسرح فييا خياؿ المتمقي ،ىك شديد الفتؿ كناية عف شدة التفافيـ حكؿ بعضيـ

عماؿ العقؿ في ىذا  أحدثو العدكؿ الكنائي مف صعكة في تكقع المتمقي دفعتو إلى كد الذىف كا 
و في ػػػػثـ تراه يفاخر بنفس ،رة التي يريدىا عنترةؿ إلى الصك األسمكب المراكغ مف أجؿ الكصك 
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فيك ال يقاتؿ إال الفرساف األقكياء كالشجعاف كىك بيذه التعابير يزيد مف مدحو نفسو حيث  ،الحرب
 :   1يقكؿ 

 [ الكامل]                                                                                  

ػػػػػػػػػػػػػػؾ  سػػػػػػػػػػػػػػابً  ًمشى يػػػػػػػػػػػػػػاكى  غىةو ىىتىكػػػػػػػػػػػػػػتي فيركجى

قيقىػػػػػػػػًة ميعًمػػػػػػػػـً    ػػػػػػػػف حػػػػػػػػامي الحى ػػػػػػػػيًؼ عى  ًبالسى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتا بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذو يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداهي ًبالًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًح ًإذا شى  رى

ـً    مىػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ  ىىتٌػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؾ غايػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت الًتجػػػػػػػػػػػػػػػػػاًر مي

   
ةو  ػػػػػػػػػػػػػػرحى ػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ ًثيابىػػػػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػػػػػي سى  بىطىػػػػػػػػػػػػػػؿو كى

 ييحػػػػػػػػػػذل ًنعػػػػػػػػػػاؿى الًسػػػػػػػػػػبًت لىػػػػػػػػػػيسى ًبتىػػػػػػػػػػكأىـً   

   
 

عنترة عف القكؿ المألكؼ لينسج صكران إبداعية تحمؿ معاني في ىذه الكنايات كالتعابير يعدؿ      
كفي ذات الكقت تكشؼ عف حالة نفسية متفاخرة تثير في المتمقي األحاسيس  ،كدالالت جديدة

فإذا كانت ىذه ىي حالة  ،كتعمؿ عقمو كفكره مف أجؿ رسـ تمؾ الصكرة لمخصـ الذم يالقي عنترة
فكيؼ بمف يتمكف مف ىذه الشخصية  ،انة الممكؾالخصـ كريـ كشجاع كطكيؿ مكانتو تصؿ مك

كعنترة عندما يمتدح خصمو فإنما يمتدح  ،كيقدر عمييا ؟ ال شؾ في أنو أحؽ بيذه الصفات منو
 فقد عدؿ عف مدح نفسو بمدح غيره . ،نفسو التي تعمك عمى تمؾ الصفات

نفسو بعالمة القكة في قكلو ) حامي الحقيقة ( كناية عف الخصـ الذم يحمي قكمو كقد عمـ     
كىك كذلؾ ) ربذ اليديف ( كناية عف  ،كىذا ما جعؿ عنترة يتعرؼ عميو كيكاجيو ،كأشار إلييا

كىك  ،كفيو تقؿ الخيرات إال عند ذكم الكـر كالجكد ،ا عند المعب بالقداح في فصؿ الشتاءيعتر س
ات ليكصؿ لممتمقي عدؿ بيذه الكناي ،) ىتاؾ غايات التجار ( فيك يشترم منيـ كؿ الخمر أيضا

كفي البيت الثالث كناية عف عظمة ذلؾ الفارس ثيابو  ،شيامة ذلؾ الفارس ككرمو كقدرتو المادية
كأنيا في سرحة عدكؿ عف التعبير المباشر إلى الكالـ األدبي الذم يثير اىتماـ المتمقي كيجعمو يكد 

لتمقي كرغبة في االستمرار مما يعطي متعة في ا ،في الحصكؿ عمى الحقيقة التي يريدىا الشاعر
 في كشؼ الحقائؽ المستترة خمؼ الكنايات .
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كالخصـ يتسـ بالعظمة كسمك الرفعة كالجاه فيك ) يحذم نعاؿ السبت ( كناية عف شرؼ     
ـ ( يدؿ ىذا العدكؿ الكنائي عمى أف ىذا ءكفي قكلو ) ليس بتك  ،االجتماعيةاألصؿ كعمك المكانة 

ميؽ فيك كامؿ متكامؿ الصفاتالفارس ليس لو مثيؿ في ال كقد كصفو بكماؿ الخمؽ كتماـ  ،خمؽ كالخي
الشدة كالقكة ليعدؿ بيا عف مدح نفسو مباشرة فيك يريد أف يكصؿ لممتمقي باف عنترة ال يالقي إال 

كالخصـ بتمؾ الصفات إنما ىك معادؿ مكضكعي لمصفات التي يتحمى بيا  ،األنداد مف األبطاؿ
شاعر كظؼ المغة األدبية تكظيفان فنيان مف خالؿ الكنايات كالعدكالت التي تثير عنترة كالحقيقة أف ال

 المتمقي مف أجؿ رسـ الصكرة التي يريدىا عنترة لنفسو .

 :   1ثـ يتابع بعد ىذا الكصؼ لمخصـ بقكلو 

 [ الكامل]                                                                                  

ػػػػػػػػػػػػػػٍدتي أيريػػػػػػػػػػػػػػديهي   لىٌمػػػػػػػػػػػػػػا رىآنػػػػػػػػػػػػػػي قىػػػػػػػػػػػػػػد قىصى

 أىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل نىكاًجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىهي ًلغىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر تىبىسُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً   

   
مىكتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي  َـّ عى  فىطىعىنتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي بًػػػػػػػػػػػػػػػػػػالريمًح ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ـً    ديػػػػػػػػػػػػػػػدىًة ًمخػػػػػػػػػػػػػػػذى  ًبمييىنَّػػػػػػػػػػػػػػػدو صػػػػػػػػػػػػػػػافي الحى

        

) أبدل نكاجذه ( كناية عف الغيظ كالكره لعنترة خكفان مف الطعف، كىذا ما كجده رأم العيف بعد      
كىذا عدكؿ يريد مف خاللو عنترة أف يرسـ  ،فقد أجيز عنترة عميو بسيفو المصقكؿ ،المكاجية

ف  ،الصكرة التي كاف عمييا ذلؾ الفارس ذك الصفات الحميدة المذككرة في األبيات السابقة فيك كا 
كاف صاحب الصفات الممككية إال أنو يخشى مف مكاجية عنترة لعممو بأنو ىالؾ ال محالة كلذلؾ 

 أبدل نكاجذه .

كقد اعتمد عنترة عمى الخطاب البالغي في تكجيو المتمقي كتحريؾ مشاعره كانفعاالتو تجاه ىذا     
كاستطاع مف خالؿ ىذا العدكؿ أف يصؿ إلى المستكل الشعكرم كاألحاسيس النفسية في  ،الخصـ

شجاع أماـ قدرة كسطكة س الالمتمقي كدفع بو إلى التفاعؿ كاالنفعاؿ مع ما آؿ إليو مصير ذلؾ الفار 
 :           2يقكؿ عنترة في كصؼ محبكبتو  ،عنترة 
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 [ الكامل]                                                                                  

 فىبىعىثػػػػػػػػػتي جػػػػػػػػػاًريىتي فىقيمػػػػػػػػػتي لىيػػػػػػػػػا ًاذىىبػػػػػػػػػي

سَّسػػػػػػػػػػػػػي أىخبارىىػػػػػػػػػػػػػا ًلػػػػػػػػػػػػػيى كىًاعمىمػػػػػػػػػػػػػي    فىتىجى

   
 يػػػػػػػػػتي ًمػػػػػػػػػفى األىعػػػػػػػػػادم ًغػػػػػػػػػرَّةن قالىػػػػػػػػػت : رىأى 

ػػػػػػػػػػػػرتىـً    ػػػػػػػػػػػػف ىيػػػػػػػػػػػػكى مي  كىالشػػػػػػػػػػػػاةي ميمًكنىػػػػػػػػػػػػةه ًلمى

   
 

ففي ىذا العدكؿ الذم  ،1المرأة بالشاة عف كناية كىي ) الشاة ( كقد كنى العرب الثاني في البيت 
إلخفاء ما يقصد عف  ،خرج بو عف المعنى الحقيقي كالمعجمي لمشاة إلى المطمكب كىك المرأة

كقد خرج بالمغة عف مستكاىا المعجمي  ،يريد أف يبقي األمر سرا بينو كبيف جاريتو اآلخريف ككأنو
إلى مستكل فني يمفت انتباه المتمقي كيثير في نفسو قدران مف التأمؿ كالتساؤؿ مف أجؿ الكصكؿ إلى 

 :               2 يقكؿ المعنى الذم قصد إليو الشاعر .

 [ الكامل]                                                                                    

ػػػػػػػػػحى ٌمػػػػػػػػػي ًبالضي صػػػػػػػػػاةى عى ًفظػػػػػػػػػتي كى لىقىػػػػػػػػػد حى  كى

ػػػػػػػػػػًح الفىػػػػػػػػػػـً    ػػػػػػػػػػف كىضى ػػػػػػػػػػفىتاًف عى  ًإذ تىقًمػػػػػػػػػػصي الشى

   
 

إف ىذا العدكؿ  ،الغضب كاالستعداد لمقتػػػػػػاؿ في قكلو ) تقمص الشفتاف ( كناية عف صفة     
اعر ػػػػػػػػػػػػػاؤؿ عف قصد الشػػاه كيحفز فؤاده عمى التفكير كالتخيؿ كالتسػػػػػػػػػػػػػيحرض المتمقي عمى االنتب

) تقمص الشفتاف ( ؟ ال شؾ في أف ىذا العدكؿ يمفت االنتباه كيقصد مف كرائو تصكير حاؿ ػب
اإلنساف في الحرب داللة عمى شدة المعركة كقت الضحى عندىا تتقمص الشفتاف كترتفع الشفة عف 

كالمفاجأة التي يثيرىا النص ىي  ،كىذا العدكؿ يفاجئ القارئ ،سناف حتى يبدك ككأنو يتبسـاأل
فالمتكقع أك المنتظر ال يثير شيئا ذا باؿ في كعي القارئ  ،اختراؽ كتجاكز لما ىك متكقع منتظر

 :            4كلو في كصؼ عبمة ،3بينما تثير العناصر غير المتكقعة كعي القارئ كتستنفره

 [ الخفيف]                                                                                 

 كاًعػػػػػػػػػػػػػػبه ريقييػػػػػػػػػػػػػػا أىلىػػػػػػػػػػػػػػذُّ ًمػػػػػػػػػػػػػػفى الشىيػػػػػػػػػػػػػػػ

تػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًبنػػػػػػػػػػػػػػػػػتي الكيػػػػػػػػػػػػػػػػػركـً     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًد ًإذا مازىجى
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يعدؿ عنترة عف ذكر عمرىا كصغر سنيا إلى قكلو ) كاعب ( كناية عف صغر السف كاألنكثة     
كال يترؾ ما يصبك إليو دكف ذكر أال كىك ريقيا المذيذ الذم قرف ببنت  ،ة كنضارتيا كجمالياالمحبب

كيصكر  ،كىذا العدكؿ الفني يستكقؼ المتمقي كيثير االىتماـ كاالنتباه فيو ،الكركـ كناية عف الخمرة
أف  كىك بيذا العدكؿ يجبر المتمقي ،لو ما يمكف أف يرسـ مف الصفات المستحسنة في النساء

يتقمص شخص عنترة كيحثو عمى الكصكؿ إلى الصكرة المثالية التي كانت عمييا ابنة عمو عبمة 
التي قد تككف ىي أيضان عبارة عف عدكؿ عف ذكر ما يصبك إليو مف الحرية كىي المعادؿ 

 المكضكعي ليا كالحبؿ الذم سيكصمو إلى مأربو .

ثارتو ككسر  كيبدك مف ىذا البيت أف عنترة بدافع مف حالة نفسية ىدؼ إلى شد انتباه المتمقي كا 
كقد عدؿ بأسمكب فني عف نمكذج الكالـ  ،كرسـ صكرة تعبر عف مكاطف الجماؿ في المرأة ،تكقعاتو

كجعؿ المكضكع المعبر عنو مف خالؿ العدكؿ الكنائي أكثر جماالن  ،العادم إلى التعبير الجمالي
ثارة . دىاشا كا   كا 
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 التقديم والتأخير : – 1

كبنائو كفؽ القكاعد التي رسمكىا مف أجؿ تشكيؿ المعنى  ،اىتـ النحاة سابقان بتأليؼ الكالـ     
كقد ىدؼ عمـ النحك كما أشار إلى ذلؾ السكاكي عند تعريفو لمنحك بقكلو :  ،الذىني بصكرة سميمة

تنحك معرفة كيفية التركيب فيما بيف الكمـ لتأدية أصؿ المعنى كفقان لممقاييس كالقكانيف  " أف
 . 1المستنبطة مف استقراء كالـ العرب "

كىذا ما أكده عبد القاىر  ،فالكالـ خاضع لمقاييس كقكانيف تعطي المعنى المراد مف تأليفو    
يء نسقا كترتيبا، إذا كاف ذلؾ التقديـ قد كاف إنما يككف تقديـ الشيء عمى الش الجرجاني بقكلو : "

ف يقٌدـ ىذا كيؤٌخر ذاؾ، فأٌما أف يككف مع عدـ المكجب نسقا، فمحاؿ، ألنو لك كاف ألمكجب أكجب 
يككف تقديـ المفظ عمى المفظ مف غير أف يككف لو مكجب نسقا لكاف ينبغي أف يككف تكالي األلفاظ 

م أف المتكمـ مخير بيف التراكيب بحيث ال يأنفو السمع كال ، أ2في الٌنطؽ عمى أم كجو كاف نسقا "
كأف التقديـ كالتأخير في المبتدأ كالخبر كالفاعؿ كالمفعكؿ كغيرىا خاضع لتمؾ المقاييس  ،يمجو العقؿ
كال يككف التقديـ أك التأخير إال لغرض في نفس المتكمـ كقد أشار إلى ذلؾ سيبكيو  ،مف القكاعد

 .  3يقدمكف الذم بيانو أىـ ليـ كىـ ببيانو أغنى "بقكلو : " إف العرب 

كالتركيب في الجممة األدبية  ،بيف التركيب النحكم المستند إلى قكاعد المغة المعيارية كازنةإف الم   
يكضح مدل العدكؿ بيف  ،المستندة إلى المغة الفنية أك األدبية التي تتكئ عمى كسر تمؾ القكاعد

دبية تكسب التعبير المعاني البالغية كالجمالية كذلؾ ألف " التعبير األدبي فالدالالت األ ،التركيبيف
لما كاف يكد اإلبانة عف داخمو االنفعالي لـ يجد إال أف يستثمر خصائص التركيب المغكم لينشئ 

 .4بناءن لغكيان لو نسقو الجمالي كتركيبو المغكم الخاص "

ف مكجكدة في األصؿ إال في نفس المتكمـ أك كالتركيب المغكم يحمؿ في طياتو معاني لـ تك   
كعند عدكلو عف التركيب المغكم المتكاضع عميو مف قبؿ النحكييف فإنو يثير في المتمقي  ،المبدع
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التساؤؿ كيحثو عمى التفكير نتيجة تمؾ االستثارة التي تعتمد في األصؿ عمى مدل تقبؿ المتمقي 
 ليا.

لفني عميو أف يككف عارفان باألصؿ المغكم الذم عدؿ عنو كليتمكف المتمقي مف معرفة العدكؿ ا   
المتكمـ كذلؾ ألف " معرفة أصؿ المعنى تبدك ميمة لمبالغي في ظؿ الكالـ عف الكيفيات التي 

 ،ألنو مف خالليا يستطيع الكشؼ عف المزايا الفنية في التركيب ،يطابؽ بيا المفظ مقتضى الحاؿ
كاب كالخطأ البالغي كفؽ ما تمثمو نظرية المطابقة لمقتضى كبالتالي يستطيع أف يحدد مكاطف الص

فعمـ المعاني يدرس  ،كلكف جماؿ التركيب األدبي ليس مقصكران عمى مخالفة األصؿ ،1الحاؿ "
الكالـ بما يتكافؽ مع قكاعد النحك ك يدرس العدكؿ عف تمؾ القكاعد بما يساعد في الكشؼ عف 

 لييا.جمالية التراكيب كالصياغات المعدكؿ إ

إف كثيران مف األشعار التي تؤثر في المتمقي كتستكقفو لمتأمؿ كالتفكر في جمالية التعبير كلطؼ     
يؤكد عمى ذلؾ عبد القاىر الجرجاني في معرض حديثو  ،الصياغة يككف سببو في التقديـ كالتأخير

التصٌرؼ، بعيد عف التقديـ كالتأخير حيث يقكؿ :" ىك باب كثير الفكائد، جـٌ المحاسف، كاسع 
الغاية، ال يزاؿ يفتٌر لؾ عف بديعة، كيفضي بؾ إلى لطيفة، كال تزاؿ ترل شعرا يركقؾ مسمعو، 
كيمطؼ لديؾ مكقعو، ثـ تنظر فتجد سبب أف راقؾ كلطؼ عندؾ، أف قٌدـ فيو شيء، كحٌكؿ الٌمفظ 

 .  2عف مكاف إلى مكاف " 

لمألكؼ في المغة فال بد مف معرفة أسبابو كبما أف التقديـ كالتأخير ىك عدكؿ عف النسؽ ا     
كتقديـ  ،فيناؾ الرتب المحفكظة كىي قميمة ،كذلؾ أف" العربية ال تمتـز نمطان تركيبيان كاحدان بعينو

تسمح  ،كىي كثير ،كىناؾ الرتب غير المحفكظة ،المكصكؿ عمى الصمة كالمكصكؼ عمى الصفة
دكرىا  ،إلى أماكف طارئة فييا تؤدم دكران مزدكجان فييا المغة بتحريؾ الدكاؿ مف أماكنيا األصمية 
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كما يؤدم تحريكيا إلى نكاتج داللية بالغة األىمية ما  ،.... ،الكظيفي ثـ دكرىا بعد تعدبؿ المكقع
 .  1كاف يمكف الكصكؿ إلييا إال بيا "

كلكف في  ،ةكقد اىتـ البالغيكف بيذا النكع مف العدكؿ مف أجؿ الكشؼ عف القيـ الجمالية كالفني    
كأف ىذا األمر ليس  ،المقابؿ ىذا ال يعني أف يسطك المبدع عمى المغة مف خالؿ التقديـ كالتأخير

مترككا لو عمى الغارب ذلؾ ألنو ليس معنى أف البالغييف اعتبركا التقديـ كالتأخير نكعا مف 
كلكف ىذا  ،ةعمى النظاـ العاـ لمغ بالجكرىـ خذعف النمط المثالي يككف مدعاة أل االنحراؼ

ف لـ يكف مكافقان لمسنف التي كضعيا النحاة   . 2االنحراؼ ) العدكؿ ( يمكف أف يمثؿ نظامان كا 

كيمكف مالحظة أف أم " تغيير في النظاـ التركيبي لمجممة يترتب عميو بالضركرة تغيير الداللة     
ع مف خالؿ األنساؽ ، كىذا راجع إلى حسف تأليؼ المبد3كانتقاليا مف مستكل إلى مستكل آخر "

بحيث يجعميا مميزة لذاتيا  ،التركيبية كفؽ االحتماالت النحكية كالشحنة الشعرية التي تجتاح الشاعر
كالمبدع ال يكسر  ،كأساليب العدكؿ في التركيب متعددة كال تنحصر في التقديـ كالتأخير ،كبأساليبيا

 .4يخرؽ القانكف بمػػػػا يعد استثناءن كنادران  كلكنو ،قكانيف المغة المعيػػػػػارية بؿ  يبحث عف البديؿ

أخير ما حقو تك  ،كقد أفاد المبدع مف ىذه الظاىرة في شعره مف مثؿ تقديـ ما حقو التأخير    
 ،التقديـ كعدؿ بيا عف الكالـ المألكؼ كفؽ معايير كقكانيف النظاـ المغكم الذم تكاضع عميو النحاة

نما يتأمؿ داللة التقديـ كالتأخير كفؽ السياؽ الداللي كالحالة النفسية  كلكف البالغي ال يكتفي بذلؾ كا 
ألف التركيب الجديد يقتضي داللة جديدة تؤثر في المتمقي كتحثو عمى التأمؿ  ،كالكجدانية لممتكمـ

كىذه الداللة قد تبدك لممتمقي دكف عناء كقد تحتاج منو إلى التأمؿ كالتفكر  كالتفكر في تمؾ الداللة .
ذا يقكؿ الجرجاني : " كاعمـ أٌف مف الخطأ أف يقٌسـ األمر في تقديـ الشيء كتأخيره قسميف: كفي ى

فيجعؿ مفيدا في بعض الكالـ، كغير مفيد في بعض، كأف يعٌمؿ تارة بالعناية، كأخرل بأنو تكسعة 
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جممة عمى الشاعر كالكاتب، حتى تٌطرد ليذا قكافيو كلذاؾ سجعو. ذاؾ ألٌف مف البعيد أف يككف في 
 .1النظـ ما يدؿ تارة كال يدؿ أخرل " 

كترتيب الجممة  ،كلما اعتنى النحاة بالرتب المحفكظة الثابتة مف مثؿ فعؿ كفاعؿ كمفعكؿ بو    
كالرتب المتغيرة في الجممة أم تقديـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ كالخبر عمى  ،االسمية ) مبتدأ كخبر (

سمكبيكف بالكشؼ عف القيمة و فقد اعتنى البالغيكف كاألتقديم كما يجكز كما ال يجكز ،المبتدأ
انطالقان مف مبدأ أنو ال يحدث تقديـ أك تأخير إال لغرض بالغي  ،الداللية كالفنية في العمؿ األدبي

 .2مقصكد 

ال تكتفي بالنظر إلى الغرض مف التقديـ كالتأخير كالعدكؿ فيو إلى ما قرره  األسمكبيةكالدراسة     
السابقكف مف أف الغاية منو ىك العناية بالمتقدـ أك غيره كقد ذكر الجرجاني خطأ مف البالغيكف 

كألف ذكره  ،إنو قدـ لمعنايةكانت ىذه حاليـ بقكلو : " كقد كقع في ظنكف الٌناس أٌنو يكفي أف يقاؿ: 
مر مف غير أف يذكر، مف أيف كانت تمؾ العناية؟ كبـ كاف أىـٌ؟، كلتخٌيميـ ذلؾ، قد صغر أ ،أىـ

كعميو فإف العناية بيذا العدكؿ الفني ال يقتصر  ،3التقديـ كالتأخير في نفكسيـ، كىٌكنكا الخطب فيو "
نما يجب النظر إلى الغرض مف كراء ىذه العناية بالمتقدـ كلماذا  عمى ما قرره البالغيكف القدماء كا 

 أخر غيره ؟ كما سبب أىميتو ؟ .

كعمى ىذا فإف  ،لمتعميؿ في سبب العناية كاالىتماـ بالمتقدـكال شؾ في أف الحالة النفسية ميمة    
ىذه الحالة بحاجة إلى العدكؿ في التركيب النحكم ألف " اإلثارة الذىنية التي تنحرؼ عف المعتاد 

، كالمغة 4القياسي في حياتنا الذىنية ال بد أف يككف ليا انحراؼ لغكم مرافؽ لالستعماؿ العادم"
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المبدعيف حرية منحت  كقد ،عناصر الجممة ضمف السياؽ في العمؿ األدبي العربية مرنة في ترتيب
 .1في تكليد معاني ما أمكف الكصكؿ إلييا 

كالشعر مكسيقى كال شؾ في أف لمتقديـ كالتأخير إسياـ في البناء المكسيقي لمجممة العربية كقد "    
ـ كالتأخير كأدرككا أف ذلؾ كسيمة مف تنبو النقاد العرب إلى أف اإليقاع المكسيقي قد ينجـ عف التقدي

يقاعان كجاذبية تتحرؾ ليا النفكس كيككف  ،الكسائؿ التي يمجأ إلييا الفناف ليكسب نصو ركعة كا 
تحقيؽ ذلؾ بكضع المفظة في المكاف المناسب بحيث تمتحـ الكممة باألخرل ليكسب الكالـ بعضو 

 .2بعضان قيمان جمالية "

حكظة أراىا ميمة كىي " أف مخالفة الكممة أك الكالـ لقكاعد الصحة ال بد مف اإلشارة إلى مم    
المغكية ال يجعمو في نظر البالغييف عدكالن جماليان بؿ ىك صكرة كالمية رديئة تفتقر إلى الفصاحة 

، كىذا ما يمكف أف يطمؽ عميو العدكؿ عف الصكاب كىك مغاير لمعدكؿ عف األصؿ كىك 3كاإلبانة "
غييف فيك " العدكؿ الذم يتسؽ مع قكاعد كقكانيف المغة مف حيث المبنى كالداللة المقبكؿ لدل البال

 .4... كبياف الصكرة البالغية يمكف أف يتحقؽ مف خالؿ العدكؿ عف ىذا األصؿ "

 ،في نماذج كثيرة مف شعره ،كيظير التقديـ كالتأخير في شعر عنترة كغيره مف الشعراء العرب
 :5يقكؿ

 [ الكامل]                                                                                   

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذراءي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت الفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤىادى مىميحى مى  رى

 ًبًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياـً لىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظو مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لىييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ دىكاءي   

   
ػػػػػػػػػت رَّكى طىػػػػػػػػػرىت فىقيمػػػػػػػػػتي قىضػػػػػػػػػيبي بػػػػػػػػػافو حى  خى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباءي    نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًب صى  أىعطافىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي بىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى الجى
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ؼ عدؿ عنترة عف التركيب المغكم كالنحكم الذم تكاضع عميو في ىذيف البيتيف يرل القارئ كي    
كلكف عنترة قد قدـ المفعكؿ بو في قكلو )رمت  ،النحاة مف تأخير المفعكؿ بو إلى ما بعد الفاعؿ

لؾ األمر في البيت الثاني في قكلو ) حركت أعطافىو صباءي ( ذكك ،الفؤاد ( عمى الفاعؿ ) مميحةه 
مع أف النحاة لـ يمنعكا  ذلؾ ألف المفعكؿ بو مف الرتب غير  ،كأصميا حركت صباءه أعطافو

كقد أشير إلى ذلؾ في شرح ابف عقيؿ " فأما تقديـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ كعمى الفعؿ  ،المحفكظة
 1إذا كاف الفعؿ متصرفان فجائز ".

ض مراعاة نظـ أما الغرض مف التقديـ فقد صرح بو ابف األثير بقكلو " إف التقديـ قد يككف لغر      
ذا أخر المقدـ ذىب ذلؾ الحسف كىذا الكجو  ،الكالـ كذلؾ أف يككف نظمو ال يحسف إال بالتقديـ كا 

، كقد ذكر القزكيني أف المفعػػكؿ بو يتقػػػػدـ عمى الفػػػػػػاعؿ ألف ذكػػػػػره أىـ كالعنػػػاية بو 2أبمغ كأككد "
 .3صبان عمى مف كقع عميو فعؿ الفاعؿفأنت تقدـ المفعكؿ بو عمى الفاعؿ إذا كاف من ،أتـ

ليدلؿ عمى أنو محكر  ،إف تركيز عنترة عمى فؤاده بحيث قدمو عمى الفاعؿ كىي الحبيبة      
كذلؾ لسد  ،كلعمو أراد أف يمفت نظر المتمقي نحك االىتماـ بو كالشعكر بمشاعره ،الكالـ كأساسو

ألنو كاف لفترة منبكذان مف  ،ف قبؿ قكموالعجز الذم يشعر بو مف عدـ االىتماـ الذم يتعرض لو م
كىك يريد مف خالؿ ىذا العدكؿ الفني أف يبرز نفسو كيقدـ ليا  ،القبيمة كمف أبيو ال ييتـ بأمره أحد

 بعض االحتراـ كاالىتماـ .

أما في البيت الثاني فقد قدـ المفعكؿ بو ) أعطافو ( عمى الفاعؿ ) صباءي ( لمتركيز عمى     
فقد أشار إلى نفسو في البيت األكؿ ثـ أتبعو في البيت التالي  ،ي الحبيبة التي يتمناىاالمفعكؿ بو كى

كقد أكسب ىذا التقديـ كالعدكؿ المعنى ركنقان  ،ليؤكد عمى االرتباط الذم يستشعره تجاىيا ،بالحبيبة
 كجماالن كتماسكان يثير االىتماـ في المتمقي كيشعره بالحالة التي كاف عمييا عنترة . 
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 :                                                   1كيقكؿ مفاخران بنفسو 

 [ الخفيف ]                                                                                

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى فىخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ ذى دىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكني أىجي  كى

بػػػػػػػػػػػػػػافى العييػػػػػػػػػػػػػػكبي     ًعنػػػػػػػػػػػػػػدىما تيخًجػػػػػػػػػػػػػػؿي الجى

   
     

ىذا العدكؿ في التعبير  ،تقديـ المفعكؿ بو ) الجباف ى ( عمى الفاعؿ ) العيكبي ( يالحظ المتمقي   
يكسب التركيب األدبي جماالن كركنقان يثير بو المتمقي كيسترعي انتباىو إلى التفكير في ىذا األسمكب 

ؾ كبذلؾ يمزمو التأمؿ كالتساؤؿ عف سبب ذل ،فقد كسر عنترة المتكقع مف الكالـ في ذىف المتمقي
كما السر مف ىذا التركيب ؟ يتضح مف خالؿ ىذا األسمكب المعنى البالغي كالعدكؿ  ،التقديـ

الجمالي الذم يرجع إلى أف عنترة أشار في بداية البيت إلى أمر طالما أكد عميو كىك العزة التي 
ه إف ىذ ،كيقابؿ بذلؾ صكرة الجباف الذم يخجؿ مف عيكبو التي نالت منو ،ناليا بقكتو كسيفو

الصياغة كىذا التركيب أضفى عمى التعبير جماالن يثير المتمقي كيحثو عمى التأمؿ في صكرتيف 
كلعمو قدـ  ،كصكرة الجباف الذليؿ المخزم مف كثرة عيكبو ،صكرة عنترة المتفاخر بنفسو ،متقابمتيف

 الجباف عمى العيكب ألف الجباف يكفيو الجبف كي يذؿ كيخزل .

 :                                                        2نسبو كبيتو  يقكؿ في كصؼ

 [ الوافر]                                                                                  

ٌيػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػال فىمىػػػػػػػػػػػػػػػؾى الثيرى لػػػػػػػػػػػػػػػي بىيػػػػػػػػػػػػػػػته عى  كى

 تىًخػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ ًلعيظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً ىىيبىتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو البييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتي   

   
 

اعؿ ) البيػػػػػكت ( عف الفعؿ ) تخر ( كتكسطيمػػػػػػا بالجػػػػار يالحظ المتمقي كيؼ أخر الف     
اعؿ عدكؿ كالمجػػػػركر ) لعظـ ىيبتو ( كتقدير الجممة ) تخر البيكتي لعظـ ىيبتو ( إف ىذا التأخر لمف

 ،تأثير في المتمقي ليؤكد عمى عظـ ىيبة النسب كالبيت الذم ينتمي إليوعف التركيب العادم كلو 
كأف ىذا العز قد كصؿ إلى ما فكؽ  ،مقي بأنو ابف األشراؼ الذم تخر لو البيكت الكريمةإشارة لممت

 الثريا في حيف تبقى البيكت األخرل ميما عمت لف تبمغ ما بمغو قكمو مف الييبة كالكقار .
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 :                                                                   1 يقكؿ

 [ الطويل]                                                                                  

د عػػػػػػػػػػػػان  ػػػػػػػػػػػػأىفَّ فيػػػػػػػػػػػػؤادم يىػػػػػػػػػػػػكـى قيمػػػػػػػػػػػػتي ميكى  كى

 عيبىيمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى ًمٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًربه يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىمىعَّجي   

   
 

إف ىذا األسمكب التركيبي يثير في المتمقي االىتماـ لمتأمؿ في ىذه الصكرة الفنية التي عدؿ بيا     
كقد أخر خبر كأف إلى ما بعد الجممة المعترضة ) يكـ قمت مكدعا  ،المألكؼ مف الكالـ عنترة عف

يريد أف يخبرنا  ،كىك فراؽ الحبيبة ،إشارة إلى أىمية المكضكع في كجدانو ،( ىاربه )عبيمة ( كىك 
فقد قدمو مع جممة  ،كيبدك أف التكقيت ميـ بالنسبة لو ،عف سبب ىذا الشعكر ككقت حصكلو

كقد أضفى عمى التركيب جماالن يثير عاطفة المتمقي  ،عمى الخبر لمداللة عمى أىميتومعترضة 
ككأنو أعاد المتمقي إلى الفترة التي فقد فييا محبكبتو كأرسمو  ،كيجعمو يحس بالمشاعر التي انتابتو

 مئات السنيف إلى الكراء ليرسـ الصكرة الكاقعية في تمؾ الفترة .

ص التركيب األدبي ليكسبو الدالالت كالمعاني البالغية التي قد تككف كالعدكؿ ىنا يظير خصائ    
كىك مف خالؿ ىذا العدكؿ يخرجيا لممتمقي لمتفكر كالتأمؿ كبما أف التعابير  ،في بطف الشاعر

الجميمة بحاجة إلى مبدع في اإلنشاء كالتركيب كذلؾ األمر فيي بحاجة إلى متمؽو كاعو يحسف 
 االستقباؿ كالتحميؿ .

 :                                                                    2 كؿيق

 [ الطويل]                                                                                 

ػػػػػػػػػػػػرُّىا  أيريػػػػػػػػػػػػدي ًمػػػػػػػػػػػػفى األىٌيػػػػػػػػػػػػاـً مػػػػػػػػػػػػا ال يىضي

يػػػػػػػػػػػدي    ٌنػػػػػػػػػػػي نىكاًئبىيػػػػػػػػػػػا الجى  فىيىػػػػػػػػػػػؿ داًفػػػػػػػػػػػعه عى

   
ئ أسمكب التقديـ كالتأخير حاضران بكضكح في قكلو ) دكافع نكائبيا الجيدي ( حيث قدـ يجد القار 

التي  ،كذلؾ بسبب صراعو الدائـ مع الزماف كاألياـ ،المفعكؿ بو ) نكائبيا ( عمى الفاعؿ ) الجيدي (
فقد  ،ػكبةػػػػػالتي تعني لو أكثر مف مجرد محب ،ة في نيؿ ما يريد مف المحبكبةطالما كانت حجر العثر 

اعؿ ) دافع ( ػػػػػكيالحظ المتمقي استخداـ عنترة لصيغة اسـ الف ،تمثمت في شخصيا الحرية المنشكدة
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كفي ىذا التركيب يجمع عنترة بيف الدالالت الفنية الصرفية كما تحكيو مف  ،عامالن عمؿ الفعؿ
الذم قدمو عمى الفاعؿ  ،معنى عميؽ كبيف البنية التركيبية مف خالؿ العدكؿ عف الرتبة لممفعكؿ بو

أال كىي نائب  ،ليمفت نظر المتمقي كيثير انتباىو إلى األمكر التي تيـ عنترة أكثر مف الجيد كالتعب
الحدث كالصراع بيف  فداللة اسـ الفاعؿ تشير إلى استمرارية ،األياـ التي اكتكل بنارىا كما زاؿ

                                      :                   1كيقكؿ في مكطف آخر  ،الدىر كبينو

 [ الوافر]                                                                                   

ًتًو فيػػػػػػػػػػػػؤادم ػػػػػػػػػػػػكرى ػػػػػػػػػػػػحا ًمػػػػػػػػػػػػف بىعػػػػػػػػػػػػًد سى  صى

قػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً    دى ميقمىتػػػػػػػػػػػػػػػػػػي طيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي الري  كىعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكى

   
سكرتو ( في ىذا العدكؿ مف أخر عنترة الفاعؿ كاعترضو عف فعمو ) صحا ( بجممة ) مف بعد 

نما جاء ليبرز أىمية  ،ككجكد الجممة المعترضة لـ يأت لمجرد مكسيقى الشعر فحسب ،التركيب كا 
فقد كاف في سكره كتييو في حالة دائمة مف التفكير في الحرية مشغكالن  ،المكضكع الذم يؤرؽ عنترة

كال  ،مف الخركج مف ىذه الحالة كلكف في لحظة معينة تمكف ،بيا أف حتى أتت عمى قمبو كأسكرتو
شؾ في أف الجممة المعترضة تثير االىتماـ كقد أضفت عمى العمؿ الفني جماالن ألف التركيب 

 الجميؿ المتناسؽ مع المكسيقى يستمذ ليا القمب كتطرب ليا الركح  .

الرقاد ( فقد قدـ المفعكؿ بو ) مقمتي ( عمى الفاعؿ ) طيب  ،كفي البيت عدكؿ آخر في التركيب   
دليؿ عمى  ،يمكف لممتمقي أف يقؼ عمى الحالة التي كاف عمييا عنترة كىي قمة النكـ كطكؿ السير

 القمؽ الدائـ كالسير المتتابع .

 :                                                             2يقكؿ ميددان عدكه 

                                                   [ الوافر ]                                                                                  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًت أىدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ـي أىي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًلممى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىعمى  سى

ػػػػػػػػػػػػػػػؿى الًحػػػػػػػػػػػػػػػرارا    ًإذا دانىيػػػػػػػػػػػػػػػتى لػػػػػػػػػػػػػػػي األىسى
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، 1لقد أقر النحاة في ترتيب جممة الشرط أف تتصدر األداة أكال ثـ فعؿ الشرط ثـ جكاب الشرط 
ا ػػػػػػػكلكف الناظر إلى ىذا البيت يجد الشاعر قد قدـ جكاب الشرط ) ستعمـ ( عمى أداة الشرط كفعمي

فيي تحفز  ،إٌف في ىذا األسمكب التركيبي داللة فنية كنفسية في قمب الشاعر ،) إذا دانيت (
 المتمقي كتحثو عمى التفكير .

عر أراد إيصاؿ رسالة بتيديد مبطف إلى أف الشا ،كيجد المتمقي مف خالؿ ىذا التركيب     
كقد قدـ جكاب الشرط  ،أنو في حالة ما أراد مكاجيتو سيككف الخسراف مف نصيب الخصـ ،خصمو

لمداللة عمى حتمية النتيجة قبؿ بدء المعركة، كينصحو عمى عدـ اإلقداـ أك حتى التفكير في 
ممة الشرطية بأسمكب فني عرض مف كقد كظؼ الشاعر أسمكب التقديـ كالتأخير في الج ،المكاجية

 كفييا مف السخرية المبطنة ما فييا . ،خالليا رسالة لمخصـ كأظير فييا التفكؽ المحتكـ

 :            2كيقكؿ في مكضع آخر مستعينان بالتقديـ كالتأخير في الجممة الشرطية 

 [  البسيط]                                                                                 

ػػػػػػػػؿو   فىحػػػػػػػػاًذرم يػػػػػػػػا ًسػػػػػػػػباعى البىػػػػػػػػر  ًمػػػػػػػػف رىجي

ػػػػػػػػػػػذىري    ػػػػػػػػػػػيفىوي ال يىنفىػػػػػػػػػػػعي الحى  ًإذا ًانتىضػػػػػػػػػػػى سى

   
بػػػػػػؿى يييًنئيػػػػػػًؾ مػػػػػػا يىأتيػػػػػػًؾ ًمػػػػػػف نىعػػػػػػـو   يػػػػػػا عى

مػػػػػػػػػػػػػى أىعػػػػػػػػػػػػػداًئًؾ القىػػػػػػػػػػػػػدىري    مػػػػػػػػػػػػػاني عى  ًإذا رى

   
 

كقد تحقؽ مف  ،ألداة كفعمياعمد الشاعر في البيتيف السابقيف إلى تقديـ جكاب الشرط عمى ا      
خالؿ ىذا العدكؿ دالالت مختمفة كمعاني جديدة لـ تكف مف قبؿ لك كضعت في قالبيا المغكم 

كتزيد  ،كلكف في ىذا العدكؿ يجد المتمقي نفسو أماـ تعبيرات تحثو عمى التساؤؿ كالتفكر ،العادم
لحالة النفسية مع اإليقاع المكسيقي كا ،مف جمالية التعبير كالصياغة لتتكافؽ مع ما يشعر بو الشاعر

ألف في المكسيقى ما يخفؼ عمى  ،الذم ال  يقؿ أىمية عف الكاقع النفسي كالمشاعر كاألحاسيس
أما الداللة التي يمكف الكقكؼ عمييا في البيت األكؿ فيي افتخار  ،النفس كيمذ ليا السمع كالقمب
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 . 611. ص  1212.  16مج 

 . 82. صالديوان  - 2



119 

 

أم أف النتيجة حتمية حتى قبؿ  ،أمر حتمي عنترة بنفسو فإذا ما انتضى السالح فإف ىالؾ السباع
 حدكث الفعؿ .

أف عبمة سكؼ تغرؽ بالنعـ لمجرد أف القدر سيرميو عمى  ،كىك ما أشار إليو في البيت الثاني     
األعداء إشارة إلى الغنائـ في الحرب حيث أف " اسـ الشرط ) إذا (يستعمؿ غالبان فيما يرل المتكمـ 

 ،1دلت عميو جممة الشرط أمره محقؽ الكقكع أك ىك مرجك الكقكع "أف ما جعؿ شرطان كىك ما 
قدـ عمييا  ونفسالكقت كفي  ،كالمالحظ أف الشاعر استخدـ اسـ الشرط ) إذا ( المتحقؽ الكقكع

                          :                                   2 يقكؿك  ،التي يرضاىا عنترة جكاب الشرط زيادة في التأكيد عمى تحقؽ كقكع النتيجة

 [  الكامل ]                                                                                

ػػػػػػػػيٍّ فىًاسػػػػػػػػأىلي بػػػػػػػػؿى دكنىػػػػػػػػًؾ كيػػػػػػػػؿَّ حى  يػػػػػػػػا عى

نتىػػػػػػػػػػرً     ًإف كػػػػػػػػػافى ًعنػػػػػػػػػدىًؾ شيػػػػػػػػػػبيىةه فػػػػػػػػػي عى

   
عمى فعؿ الشرط كأداتو ) إف  فقد قدـ جكاب الشرط ) فاسألي ( ،عدؿ عنترة عف التركيب العادم

ثـ إنو عمد إلى ىذا  ،كاف عندؾ شبية ( الذم يضفي عمى العمؿ الفني جماالن كمكسيقى بداية
ال يخشى شيئان ألف أفعالو تسبؽ  ،فيك كاثؽ مف نفسو كمف قدرتو ،العدكؿ في التركيب لألىمية

 صكرتو .

مـ أف ما جعمو شرطان كىك ما دلت عميو كمعمـك أف حرؼ الشرط ) إف ( " يستعمؿ فيما يرل المتك   
، إف حدث أمر كشككت فيو فما عيؾ 3جممة الشرط أمر مشككؾ في كقكعو أك ىك نادر الكقكع "

فقد استخدـ التقديـ كالتأخير  ،يشي ىذا العدكؿ عف الثقة بالنفس ،سكل الرجكع إلى أم شخص
كحتى إف شكت فجكاب الشرط  ،كثانيان استخدـ حرؼ الشرط ) إف ( دليؿ عمى قمة شؾ عبمة فيو

كلألكلكية المتمكنة  ،كاضح . فميذا التقديـ أىمية في الضركرة الشعرية التي ال يمكف االستغناء عنيا
بحيث يضفي عمى العمؿ األدبي  ،في نفس الشاعر التي يصدرىا لكي يؤثر في المتمقي أكبر األثر

 الجماؿ كالركعة كاالبدع .
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 :                                 1 كؿيق ،كفي نكع آخر مف التقديـ

 [ الكامل ]                                                                                 

مػػػػػػػػػػى النىػػػػػػػػػػدل ًبفىعاًلػػػػػػػػػػوً   ًمٌنػػػػػػػػػػا الميعػػػػػػػػػػيفي عى

بػػػػػػػػػػػػػػػاًت بًػػػػػػػػػػػػػػػاألىمكاؿً     كىالبىػػػػػػػػػػػػػػػذًؿ فػػػػػػػػػػػػػػػي المىزى

   
 

عمى المبتدأ المعرؼ بػ ) اؿ ( في المعيف ليبرز عمد عنترة عمى تقديـ شبو الجممة ) مٌنا (     
ة عمى أىمية لكفي ىذا العدكؿ دال ،صكرة أبناء قكمو الذيف يبذلكف أمكاليـ في كقت الضيؽ كالفاقة

كتقديـ الجار كالمجركر لمداللة عمى  ،فيك يريد تأكيد ىذه الصفات لبني قكمو ،المكضكع لعنترة
كقد شمؿ نفسو في  ،ليمفت انتباه المتمقي إلى عظمتيـ ،ء القكـالشعكر بالفخر لالنتماء إلى مثؿ ىؤال

الشعر كضبط  إنشاءقكمو الستخدامو ضمير المتكمـ ) نا ( كلمتقديـ ايقاع مكسيقي يساعد عمى 
 العركض .

التي أكردىا التقديـ كالتأخير في شعر عنترة  كانت ىذه بعض األمثمة عمى استخداـ العدكؿ في     
كالتي تؤكد  ،ذكرىا لضيؽ المقاـأكىناؾ العديد منيا لـ  ،ؿ الذكر ال الحصرالباحث عمى سبي

 ،استخداـ الشاعر إلى مثؿ ىذا النكع مف العدكؿ في التركيب كالذم يقـك بدكره في التأثير بالمتمقي
 كيحفزه بالتالي عمى التأمؿ كالتدبر فيما يسمع أك يقرأ مف التعبيرات كالصياغات الفنية .

 : الحذف  – 2

كذلؾ لقدرتو عمى تكجيو الداللة التي يمكف  ،الحذؼ مف المكاضيع الميمة في الدرس البالغي     
كالحذؼ مف خصائص المغة العربية كفيو تكمف قيمتيا  ،رصدىا مف خال دراسة النص كالتعامؿ معو

 . 2البيانية كالتعبيرية

متى أظير صار الكالـ إلى شيء يرل ابف األثير في أف " مف شرط المحذكؼ في البالغة أنو     
كالحذؼ ليس تالعبان باأللفاظ يجكز فعمو  ،3غث ال يناسب ما كاف عميو أكالن مف الطالكة كالحسف "
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بؿ ىك حاجة ممحة يفرضيا المعنى كما أنو ال يجكز أف ييسٌكل بيف األسمكب ذم  ،مرة كتركو مرة
 .1الحذؼ كاألسمكب ذم الذكر 

كليس شيء مف ذلؾ إال عف دليؿ عميو  ،مة كالمفرد كالحرؼ كالحركةكقد حذفت العرب الجم      
ال كاف فيو ضرب مف تكمؼ عمـ الغيب في معرفتو العسكرم في  ؿكلمحذؼ أىمية يراىا أبك ىال ،2كا 

كما تجاكز مقدار الحاجة فيك فضؿ داخؿ في باب  ،يجاز قصكر البالغة عمى الحقيقةقكلو: " اإل
احب الصناعة ػػػػػػػص بالدةداللة عمى ا ػػػػف أعظـ أدكاء الكالـ كفييمػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػكىم ،اليذر كالخطؿ

،فيك يرل في الحذؼ ميزة أعظـ مف الذكر كما تجاكزه مف الكالـ مجرد ىذر كتضييع لمكقت 3"
ككما أف لمذكر ضركرة في  ،كىك بالتالي يؤدم إلى سأـ المتمقي كنفكره مف العمؿ األدبي ،كالجيد

 . 4قعو المناسب كذلؾ األمر فإف لمحذؼ ضركرة كبالغة يستدعياف عدـ الذكر مك 

كال يككف الحذؼ ىكذا لمجرد تزكيؽ الكالـ أك التخفيؼ منو كلكنو يحتمؿ دالالت تختمؼ عنيا     
ذا طاؿ الكالـ  عرضت لو أسباب  لك أنو تـ الذكر دكف الحذؼ ألف " الزيادة في الحد نقصاف ... كا 

مف كثير غير كقاؿ شبيب بف شبة : القميؿ الكافي خير  ،في شيء يأتي بو التكمؼخير  التكمؼ كال
كمف مسكغات الحذؼ التركيز عمى ما ىك ضركرم كمشاركة القارئ كالمتمقي لكي ال  5شاؼ "

 يشعر أنو عاطؿ الذىف  .

:"أال ترل  حيث يقكؿ ،كيرل الزركشي أف لمحذؼ أثره النفسي في المتمقي كمف قبؿ في المبدع     
أف المحذكؼ إذا ظير في المفظ زاؿ ما كاف يختمج في الكىـ مف المراد ... ككمما كاف الشعكر 

 . 6بالمحذكؼ أعسر كاف االلتذاذ بو أشد كأحسف "
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أسمكب حذؼ  ،كمف ىذه األنكاع ،كقد اعتمد عنترة في شعره عمى أسمكب الحذؼ بأنكاعو     
ثارتو ؛ كي يجد المحذكؼفقد عدؿ عف ذكره ؛ ليككف ح ،المبتدأ ككمما  ،افزان لممتمقي عمى التفكير كا 

كعادة العرب أف تحذؼ  ،كاف المحذكؼ صعب الكصكؿ إليو كاف شغؼ المتمقي إليو أكبر كأشد
كيرل   ،2كذلؾ في جكاب االستفياـ كبعد فاء الجكاب كبعد الخبر صفة لو في المعنى 1المبتدأ

صكف المسند إليو مف أف يذكر بالمساف لجاللة قدره أك البالغيكف أف مف أسباب حذؼ المبتدأ 
 .3حقيقة أك ادعاء  إال  لتحقيره بعدـ ذكر اسمو أك لإلنكار ألف الخبر ال يصمح لو

 :                     4فمف الشكاىد التي تدؿ عمى حذؼ المبتدأ في قكؿ عنترة 

 [ الكامل ]                                                                                

كاًء تىكىمَّمػػػػػػػػػػػػػػػػي بمىػػػػػػػػػػػػػػػػةى بًػػػػػػػػػػػػػػػػالجى  يػػػػػػػػػػػػػػػػا دارى عى

بمىػػػػػػػػػةى كىًاسػػػػػػػػػمىميكىعً    ػػػػػػػػػباحان دارى عى  مػػػػػػػػػي صى

   
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو غىضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيضو طىرفييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  داره آلًنسى

 طىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكًع الًعنػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ لىذيػػػػػػػػػػػػػػػػػذىًة الميتىبىسػػػػػػػػػػػػػػػػػـً   

   
 

اء حالة مف التفخيـ فقد حذؼ المبتدأ ) ىذه ( كتقدير الكالـ ) ىذه دار آلنسة ( ؛ إلضف    
ككؿ ما يتعمؽ بالحبيبة التي تمكنت مف  ،إنيا دار الحبيبة ،فيذه الدار ليست كباقي الديار ،كالعظمة

فييبتو كاحترامو كحبو يتأتى مف قبؿ الحبيبة صاحبة  ،فؤاده ال شؾ بأف لو مكانة في قمب الشاعر
 ىذه الدار.

                          :                             5 في المدح يقكؿ

                                  [ الكامل]                                                                                    

 داره يىفػػػػػػػػػػػكحي الًمسػػػػػػػػػػػػؾي ًمػػػػػػػػػػػف عىرىصػػػػػػػػػػػػاًتيا

ناىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا    كىالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدي كىالنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىًكيُّ جى
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كقد حذؼ المبتدأ ) ىذه ( كأشار إلى الخبر مباشرة في  ،لحبيبةيقؼ الشاعر أماـ كصؼ لدار ا
لصاؽ ىذه الصفات بالمحبكبة ،أراد مف خاللو إبراز جماؿ تمؾ الدار ،أسمكب عدكلي فمف كانت  ،كا 

كفي ىذا العدكؿ حالة مف التعظيـ ،ىذه حاؿ دارىا فيي بال شؾ أكلى بريح المسؾ كالعكد كالند
لى المكانة التي كانت تحتميا في قمبو . ،متمقييمفت بو انتباه ال ،لمحبيبة  كا 

 :                                        1متسائالن  يانفسالقصيدة كيكمؿ في 

 [ الكامل ]                                                                                 

ػػػػػػػػؿُّ ًمػػػػػػػػفى البيكػػػػػػػػا ينًػػػػػػػػؾى ال تىمي  مػػػػػػػػا بػػػػػػػػاؿي عى

فػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾى كىراىػػػػػػػػػػػػػػػػػارى    ػػػػػػػػػػػػػػػػػده ًبعىينًػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى أىـ جى  مى

   
 

فقد حذؼ المبتدأ ) ىك ( المسبكؽ بيمزة  ،ال شؾ أف في الحذؼ أبعادان نفسية تمح عمى الشاعر
كتقدير الكالـ ) أىك رمد ( ككأف الشاعر بإىمالو المبتدأ أراد أف يركز عمى الحالة الصحية  ،التسكية

كفي ىذا العدكؿ جماؿ في المكسيقى أيضان بحيث  ،لعبمةكالنفسية التي كاف يمر بيا نتيجة فراقو 
زيادة في رسـ الصكرة الكاقعية  ،يجد المتمقي نفسو أػماـ حالة شعكرية مميئة بالحزف كاليـ كالتعب

نما كاف لما تحممو  ،المريرة التي مر بيا كيرل الباحث أف ىذا األرؽ كالمرض لـ يكف لذات عبمة كا 
 ف الحرية . كصمو لمراده ممف رمز فيي الطريؽ الذم سي

 :2لو اكالدليؿ عمى ذلؾ ما ق

 [ الوافر ]                                                                                  

يػػػػػػػػػػػػؼى باتىػػػػػػػػػػػػت يىينىػػػػػػػػػػػػةى كى ٌنػػػػػػػػػػػػا جي ػػػػػػػػػػػػمكا عى  سى

باىػػػػػػػػػػػػػا   ـي ًمػػػػػػػػػػػػػفى المىخافىػػػػػػػػػػػػػًة فػػػػػػػػػػػػػي ري  تىيػػػػػػػػػػػػػي

   
لَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت كىًاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىقىمَّت  رىأىت طىعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فىكى

ػػػػػػػػػػػؿي فػػػػػػػػػػػػي قىفاىػػػػػػػػػػػػاكى    ػػػػػػػػػػػػط  تىعمى  سيػػػػػػػػػػػمري الخى

   
مػػػػػػػػػػػػػػػا أىبقىيػػػػػػػػػػػػػػػتي فييػػػػػػػػػػػػػػػا بىعػػػػػػػػػػػػػػػدى ًبشػػػػػػػػػػػػػػػرو   كى

ػػػػػػػػػػؿي فػػػػػػػػػػي فىالىػػػػػػػػػػا    ًسػػػػػػػػػػكل الًغربػػػػػػػػػػاًف تىحجي

   
كالذم يعد صفة تبيف حاؿ ىذه  ،لقد أتى حذؼ المبتدأ ) ىذه ( رغبة منو في المبالغة بالخبر

كحالة األعداء  ،الشاعركفي ىذا العدكؿ التركيبي ما يشي بحالة العزة التي كاف عمييا  ،السمر
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أشار إلييا بقكلو تعمؿ كفيو أيضان عدكؿ كنائي عف حالة اليرب مف أماـ عنترة التي  ،الصغار كالذؿ
 :                                                                    1كيقكؿ أيضان  ،في قفاىا 

 [ الكامل ]                                                                                 

ػػػػػػػػػػػػٌدكا كيػػػػػػػػػػػػؿَّ أىجػػػػػػػػػػػػرىدى سػػػػػػػػػػػػاًبحو  ػػػػػػػػػػػػبيره أىعى  صي

شػػػػػػػػػػػػػػػػاىا   ػػػػػػػػػػػػػػػػؼَّ حى نىجيبىػػػػػػػػػػػػػػػػةو ذىبىمىػػػػػػػػػػػػػػػػت كىخى  كى

   
( عدؿ عف ذكر المبتدأ ) ىـ ( كأشار إلى الخبر  بره كىذه الصفة مالصقة  ،الذم يعد صفة ليـ) صي

 ؿ في قكتيـ كشدة احتماليـ في الحرب .ليـ زيادة في المبالغة كمحاكلة منو لمتفخيـ كالتيكي

ككؿ نجيبة قؿ لحميا  ،كيصؼ قكمو باالستعداد الدائـ لمحرب كاإلعداد ليا مف األحصنة الجياد    
كاليدؼ مف كراء ىذا العدكؿ في الصياغة كالتركيب إثارة اىتماـ المتمقي  ،كبذلؾ تكصؼ العتاؽ

يمو ىك شدة صبر قكمو في تمؾ الكاقعة فما كاف ي ،ككضعو في الصكرة التي يريدىا الشاعر
 كبالتالي يريد مف المتمقي أف يقؼ عند ما استكقفو ىك مف تمؾ الصفات .

 :                                                         2كيقكؿ مادحان ممؾ كسرل 

 [ الكامل ]                                                                                 

عػػػػػػػػػػػالي كيمَّيػػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػػبى المى ػػػػػػػػػػػكل ري ًمػػػػػػػػػػػؾه حى  مى

ػػػػػػػػػػػػػػؿَّ فػػػػػػػػػػػػػػي إيكانًػػػػػػػػػػػػػػوً     ًبسيػػػػػػػػػػػػػػميك  مىجػػػػػػػػػػػػػػدو حى

   
ضفاءلقد جاء حذؼ المبتدأ ) ىك ( مبالغة منو في تفخيـ الممؾ     حالة مف التعظيـ كالييبة في  كا 

الصفات في فحذؼ المبتدأ عدكؿ تركيبي سعى مف خاللو عنترة إلى الصاؽ تمؾ  ،نفس المتمقي
عدؿ عف المبتدأ ؛ ليصؿ بالمتمقي إلى  ،مكانة عالية اكلما كاف الممؾ عظيمان كذ ،لممؾذات ا

 صفات الممؾ مباشرة .
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، كيجب حذؼ الخبر " قبؿ جكابي 1كقد يحذؼ الخبر جكازان أك كجكبان فيما التـز في مكضع غيره 
كالحذؼ يظير القدرات الفنية لدل المبدع كلكف  ،2لكال كالقسـ الصريح كالحاؿ الممتنع ككنيا خبران "

 .كفؽ ما تسمح بو المغة كترضاه 

إلى أف مثؿ ىذه القدرات التي يتمتع بيا الفناف تككف في الحقيقة أرحب  اإلشارةكال بد مف      
كلكف األمر  ،تحديدىا برسكـ نزعـ فييا أف الحذؼ ىنا لكذا كالحذؼ ىنا كذا إمكانيةكأكسع مف 

 ،كقد يككف النسؽ المغكم غير مشعر بالحذؼ لمتكىـ ،كقد يحس بالحذؼ ،لمتمقي كذكقومتعمؽ با
 .3كلكف الشعر يبقى حامالن آثاره الفنية 

 :                         4كمف األمثمة عمى حذؼ الخبر في شعر عنترة قكلو

 [ الوافر ]                                                                                  

ػػػػػػػػػػػػػػرٍّ  كػػػػػػػػػػػػػػتي لىػػػػػػػػػػػػػػدل مىكى ًقػػػػػػػػػػػػػػرفو قىػػػػػػػػػػػػػػد تىرى  كى

كافً    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأليرجي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباًئبا كى مىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو سى  عى

   
 

لمداللة عمى أف  كاألرجكافيعدؿ عنترة عف ذكر الخبر ) مخضبة ( كتقديره عميو سبائب مخضبة 
في مف زيادة في التحقير كالزاـ ىذه الصكرة  ،األرجكاني باألحمرذكائب شعر خصمو قد تمكنت 

 كيريد بيذا العدكؿ أف يكصؿ رسالة تيديد لكؿ مف يطمح بمقائو . ،يكاجيو مف الفرساف

 

 :                        5كيقكؿ مستعينان بالعدكؿ عمى استخداـ حذؼ الخبر

 [ البسيط ]                                                                                

بػػػػػػػػػػػػؿى  يػػػػػػػػػػػػاؿي يىطريقينػػػػػػػػػػػػييػػػػػػػػػػػػا عى  لىػػػػػػػػػػػػكال الخى

ػػػػػػػػػػػػػػػيىرً    ػػػػػػػػػػػػػػػيتي لىيمػػػػػػػػػػػػػػػي بًػػػػػػػػػػػػػػػالنىكًح كىالسى  قىضى
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التعبير  إلعطاءعدؿ عف ذكر الخبر في قكلو ) لكال الخياؿ ( كتقدير الكالـ ) لكال الخياؿ مكجكد ( 
تمؾ  إبرازكيدؿ عمى استخدامو الفعؿ المضارع ) يطرقني ( زيادة في  ،صفة الثبات كالديمكمة

المعادؿ المكضكعي لممعنى الحقيقي مف كراء  ،يمكمة في البحث عف خياؿ الحبيبةصفة الد ،الصفة
كلقضى ليمو  ،فمكال ىذا الخياؿ القائـ أمامو يطرؽ بابو لما استطاع النكـ ،ذكره أال كىي الحرية
كانشغالو الدائـ بذكر عبمة كخياليا يدلؿ عميو حذؼ الخبر كاستخداـ الفعؿ  ،بالنكاح كالسير الدائـ

 مضارع أيضان يشير إلى تمؾ الحقيقة .ال

 :                                                                1 يقكؿ

 [  المتقارب]                                                                                

لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال ًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراريؾى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىغى  كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػرًب أىك    قيػػػػػػػػػػػػػػػػدتىني لىقيػػػػػػػػػػػػػػػػدتيؾى فػػػػػػػػػػػػػػػػي الحى

   
 

يظير الشاعر لممتمقي مقدرتو في الحرب كبالتالي يثير االنتباه عف طريؽ استخدامو العدكؿ في     
كقد ىرب  ،فقد حذؼ الخبر في قكلو ) كلكال فرارؾ ( كتقدير الكالـ ) كلكال فرارؾ كاقع ( ،التركيب

ا العدكؿ يجبر المتمقي عمى كىذ ،كلك أنو بقي لمقتاؿ لتمكف أحدىما مف اآلخر ،العدك مف أمامو
كلكنو ألمح لممتمقي بصكرة  ،فقد أشار عنترة إلى احتماؿ اليزيمة أك النصر في المعركة ،االنتباه

كىي  ،فنية كعف طريؽ بالغة الحذؼ أف النتيجة الحقيقة التي حصمت كما كاف لغيرىا أف يحصؿ
 :                                                    2مفاخران بنفسو يقكؿك  ،هعدك  كجبفتو دليؿ عمى شجاع ،ؿ ىرب مف أماموأف المقات

 [ الوافر ]                                                                                  

ًسػػػػػػػػػػػػػػػنافي ريمحػػػػػػػػػػػػػػػي لىػػػػػػػػػػػػػػػكال صػػػػػػػػػػػػػػػاًرمي كى  كى

ػػػػػػػػػػػػػبسو ًعمػػػػػػػػػػػػػادا   فىعىػػػػػػػػػػػػػت بىنػػػػػػػػػػػػػك عى  لىمػػػػػػػػػػػػػا رى

   
 

أك حاضراف أك  ،ذؼ كعدؿ بو عف ذكر الخبر كتقديره ) مكجكداف (استخدـ عنترة أسمكب الح    
كلكف امتناع كصكؿ األعداء كعدـ تمكنيـ مف قكمو  ،مصمتاف عمى األعداء لكاف حاؿ قكمو المذلة

فبسيفو كرمحو  ،المذاف يقفاف سدان منيعان أماـ مف يحاكؿ النيؿ مف أىمو ،سببو سيؼ عنترة كرمحو
عالء كتكبر كثقة بالنفس تمكف مف استثارة المتمقي كتمقي في ركعو صكرة كفيو است ،رفع عماد قكمو

                                                           

 . 121 ،. ص الديوان - 1
 . 52. ص الديوان  - 2



127 

 

كلكال ىذا العدكؿ التركيبي كاالستخداـ األدبي لمغة الشعرية بديالن عف  ،عف الحالة النفسية لعنترة
كىك أيضان ساعد عمى إنشاء  ،المغة العادية المستيمكة لما استطاع عنترة أف يمفت االنتباه لما يقكؿ

 ـ المكزكف كالقافية الشعرية التي أضفت عمى العمؿ الفني جماالن كركعة .الكال

 :                                         1قكلو  ،كمف الحذؼ الكارد في شعره

 [ الطويل]                                                                                 

 ضػػػػػػػػاعىةى ثابًػػػػػػػػته فىػػػػػػػػًإف يىػػػػػػػػؾي ًعػػػػػػػػز  فػػػػػػػػي قي 

 فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًإفَّ لىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبرىحرىحػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى كىأىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيؼً   

   
 كىتائًػػػػػػػػػػػػبى شيػػػػػػػػػػػػيبان فىػػػػػػػػػػػػكؽى كيػػػػػػػػػػػػؿ  كىتيبىػػػػػػػػػػػػةو 

ػػػػػػػػػػػػػػر ؼً     ًلػػػػػػػػػػػػػػكاءه كىًظػػػػػػػػػػػػػػؿ  الطػػػػػػػػػػػػػػاًئًر الميتىصى

   
 

 إلعطاءعدؿ عف ذكر الخبر في البيت كتقديره ) لكاءه مرفرؼه ( كقد حذؼ الخبر ) مرفرؼ (      
جاعة ػػػكقد أكصؿ المتمقي إلى صكرة الجيش المكحية بالش ،عركةات كالقكة في المػػػػػػمعنى الثب

فمكاؤىـ دائـ الخفقاف كظؿ  ،ألف ىذا حاليـ طكؿ الدىر ؛فمـ يكف مف داع لذكر الخبر  ،اتكالثب
 إلى العظمة كالتفخيـ . إشارةكفيو  ،الطائر المتصرؼ

الفعؿ كاالبقاء عمى  كحذؼ ،كمف أنكاع الحذؼ التي كردت في شعر عنترة ىك حذؼ الفعؿ     
كحذؼ الفعؿ يكثر  ،الفاعؿ أك المفعكؿ بو أك معمكؿ آخر مف معمكالت الفعؿ جار في كالـ العرب

في مكاضع جكاب االستفياـ كحذؼ فعؿ الشرط كجكاب الشرط كحذؼ الفعؿ في باب االشتغاؿ 
                                :                                 3 يقكؿ ،2كاالختصاص كفي باب جممة القسـ 

 [ الوافر ]                                                                                  

ػػػػػػػػػػف ًقتػػػػػػػػػػالي ػػػػػػػػػػيفي كىريمحػػػػػػػػػػي عى ػػػػػػػػػػمي سى  سى

ػػػػػػػػػرًب كانػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػي ًرفاقػػػػػػػػػا    ىيمػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي الحى

   
 

نتباه المتمقي كيشعره ليمفت ا ،حذؼ الفعؿ ) سمي ( كتقدير الكالـ سمي سيفي كسمي رمحي    
كال يمكف أف يفصؿ أحدىما عف  ،فيما عدتو في الحرب ،بمدل قكة العالقة بيف سيفو كرمحو

كما أنو يستشيدىما عمى اعتبار أنيما صادقاف  ،كىما مالصقاف لو كقد منحاه القكة كالعزة ،اآلخر
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ني الذم يؤثر في المتمقي كقد ساعده ىذا العدكؿ عمى الرقي بالتعبير إلى المستكل الف ،ال يكذباف
كفي الحذؼ إيجاز في  ،كيحثو عمى أف يفيـ الرسالة التي يريدىا عنترة بأقصر الطرؽ كأسرعيا

 التعبير كرقي في األداء كسرعة في إيصاؿ الخبر لممتمقي .

 :                                                         1يقكؿ  ،كفي الفخر

 [ الطويل ]                                                                                 

ػػػػػػػػػػةو  نػػػػػػػػػػامي تىحػػػػػػػػػػتى ًظػػػػػػػػػػؿ  عىجاجى عىمػػػػػػػػػػتي مى  جى

ػػػػػػػػًة الػػػػػػػػراسً    مى مجي ػػػػػػػػدامي ًقحػػػػػػػػؼى جي ػػػػػػػػأسى مي كى  كى

   
 

عمد الشاعر إلى حذؼ الفعؿ في عجز البيت كتقدير الكالـ ) كجعمت كأس مدامي قحؼ جمجمة 
فيك ال يعرؼ الراحة إال تحت ظؿ  ،ؿ لمداللة عمى القكة كالمبالغة في القكةكقد جاء الفع ،الرأس (

صكرة فنية إبداعية مكحية بالعزة كالغمبة كالثقة  ،كال يشرب إال بأقحاؼ الرؤكس ،غبار المعركة
 ،كىك بيذا الحذؼ يكصؿ رسالة يريد أف يبثيا لممتمقي كيشعره بالغمبة كالتمكف في الحرب ،بالنفس

كعف طريؽ المغة الشاعرة استطاع أف يدمج  ،الحذؼ عمى العمؿ الفني جماالن كمكسيقىكقد أضفى 
كقد صكر نفسو في حانة الميؿ يشرب الخمر  ،بيف ظؿ الغبار كالميؿ كبيف الشرب في الحانات ليالن 

 كىي الصكرة التي ترتاح ليا نفس عنترة . أم كأف الحرب كعجاجيا حانة لشرب الخمر .

لى بحث ؼ عمى أساليب الحذؼ التي استخدميا عنترة في شعره مف خالؿ الرجكع إكيمكف التعر     
منيا  ،الكاردة في شعره وكأنكاعالذم أشار فيو إلى مكاطف الحذؼ الدكتكر صالح كاظـ شعباف 

كحذؼ الفعؿ كمنيا أيضان ما سكؼ أتطرؽ إليو بشيء يسير معتمدان عمى  ،حذؼ المبتدأ كالخبر
كذلؾ مف أجؿ تمخيص بعض صكر الحذؼ  ،ع األمثمة اآلتية مأخكذة منوكجمي ،البحث المذككر
 .حذؼ المفعكؿ بو  ،كمف صكر الحذؼ ،بصكرة سريعة

 :       2مف مثؿ قكلو 

 [ الكامل]                                                                                  

مػػػػػػػػػى الكىرييىػػػػػػػػػًة لىػػػػػػػػػـ أىقيػػػػػػػػػ ًممػػػػػػػػػتي عى  ؿًإذا حي
ػػػػػػػػػػػػػؿً     بىعػػػػػػػػػػػػػدى الكىرييىػػػػػػػػػػػػػًة لىيتىنػػػػػػػػػػػػػي لىػػػػػػػػػػػػػـ أىفعى
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حذؼ المفعكؿ بو كتقدير الكالـ ) ليتني لـ أفعؿ ذلؾ ( حيث جاء حذؼ المفعكؿ بو في إيحاء 
 يعطي فكرة الحاجة إلى ذكر فعؿ اإلقداـ الخاص بالشاعر ألنو معركؼ .

ثار  ة النظر إلى تػػأثير كقد يأتي حذؼ الفاعؿ رغبة في رسـ إطار مؤثر كقادر عمى الجذب كا 
 :                                                 1عنترة قكؿ ،كمثاؿ ذلؾ ،الفاعمية

 [ الكامل]                                                                                  

مكلىػػػػػػػػػػػػػػػػةي أىىًميػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػي ًإاٌل حى  مػػػػػػػػػػػػػػػػا راعى

ػػػػػػػػػبَّ    ػػػػػػػػؼُّ حى سػػػػػػػػطى الػػػػػػػػػًدياًر تىسى  الًخمًخػػػػػػػػػـً  كى

   
كذلؾ ألف القيمة الكبرل التي حمميا الفاعؿ ) حمكلة أىميا(  ،كتقدير الكالـ ) ما راعني شيءه (    

 ،قد استكثقت في نفس الشاعر فحاكؿ إلقاءىا عمى السطح ليبيف أثرىا الذم ضرب عميقان في نفسو
 .داللة عمى تعظيـ الشأف  ،األكلىفيي صكرة الفراؽ 

 :                                   2 عنترة ؼ المكصكؼ في قكؿكمنو أيضان حذ

 [ الكامل]                                                                                   

ًشػػػػػػػػيَّةو  تيصػػػػػػػػًبحي فىػػػػػػػػكؽى ظىيػػػػػػػػًر حى  تيمسػػػػػػػػي كى

ػػػػػػػػػػػػـً    ـى ميمجى ػػػػػػػػػػػػراًة أىدىىػػػػػػػػػػػػ  كىأىبيػػػػػػػػػػػػتي فىػػػػػػػػػػػػكؽى سى

   
 

جكاد األدىـ كىي رغبة منو في إظيار حالة التفرد التي يحاكؿ مف خالؿ فالمكصكؼ ىنا ال    
كقد أخفى ذكر الجكاد رغبة بإضفاء حالة مف الفخار مف خالؿ تميزه  ،النص إبراز الصفة المميزة

 .3في قكؿ أدىـ كقد أصبح اسمان داالن عميو مميزان بو  ،عف باقي الجياد

كىك كارد  ،الشاعر باستخداـ أسمكب الحذؼ في التعبير يتضح مف األمثمة السابقة مدل عناية    
كالكاضح مف خالؿ ىذه األمثمة أف العدكؿ الفني في ىذا النكع مف التركيب يثير  ،في كالـ العرب

 ونفسبحيث يككف متمقيان كفاعالن في الكقت  ،في المتمقي اإلعجاب كالتأمؿ كبالتالي يجذبو إلى النص
أجؿ التكصؿ إلى المحذكؼ مف الكالـ كبالتالي يشعره بالمتعة  كذلؾ مف خالؿ إعماؿ فكره مف
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نتيجة التكصؿ إلى سر الرسالة التي أرادىا الشاعر كالغرض الحقيقي كالمقصكد مف كراء ىذا النكع 
 مف العدكؿ .

يكتفي الباحث في ذكر ىذه األمثمة التي تدؿ كبكؿ كضكح عمى كجكد ظاىرة العدكؿ في شعر     
التي تظير مدل تأثير ىذا المكف مف العدكؿ عمى  ،البالغةىذا المكف مف ألكاف عنترة مف خالؿ 

 ،المتمقي كتحفيزه عمى االستمرار في االستماع إلى أم عمؿ أدبي تستخدـ فيو المغة األدبية كالفنية
 كالتي يستطيع مف خالليا الشاعر إيصاؿ الرسائؿ التي يريد بصكرة فنية كمعبرة .
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 مةالخات

في الدرس البالغي في ختاـ الدراسة تكصؿ الباحث إلى بعض النقاط التي تكضح مفيكـ العدكؿ 
 كالتي يمكف تمخيصيا عمى النحك اآلتي :

  ىناؾ مستكياف لمغة أحدىما معيارم نمطي خاضع لمضكابط كالمعايير التي أرسى دعائميا
م يعالج الخصائص األدبية كىناؾ المستكل الفني الذ ،النحاة كاىتمكا بيا أيما اىتماـ

 إىماؿدكف  ،كقد اىتـ البالغيكف بيذا المستكل ،كفؽ ما تسمح بو تمؾ الضكابط ،كالفنية
 لممستكل النمطي الذم عدكه معياران لمعدكؿ في األعماؿ األدبية .

 ؾ العديد مف المصطمحات الغربية التي تحمؿ المفيـك اكىن ،العدكؿ مصطمح بالغي قديـ
مصطمح نقدم  إلحياءإال أف ىذه الدراسة جاءت  ،نحراؼ كاالنزياح كغيرىامنيا اال ،نفسو

 كبالغي عربي أصيؿ .
  المشاعر كاألحاسيس تأتي عفك مع أف العدكؿ ممكة لدل المبدع يمجأ إلييا عف قصد

كالعدكؿ يتطمب شاعران مبدعان قادران عمى التأثير في المتمقي  ،الخاطر دكف تحضير مسبؽ
كبما أف العدكؿ  ،ثـ يفضي بو في النياية إلى االستمتاع بالعمؿ األدبي ،كلفت انتباىو أكالن 
 فيك أيضان بحاجة إلى متمؽو كاعو كقادر عمى فيـ ما كراء ىذا العدكؿ . ،يحتاج إلى مبدع

 حداث ىزة  ،العدكؿ إلى إحداث األثر األكبر في المتمقي ؿيسعى المبدع مف خال كتحفيزه كا 
فالمتمقي الكاعي  ،ي نياية األمر مشاركان لممبدع في عممو الفنيفي الركح كالقمب تجعمو ف

 ىك الكحيد القادر عمى فؾ شيفرة الرسالة التي بعثيا المبدع في نصو .
 ىك القادر عمى التكفيؽ بيف الضكابط النحكية  ،في نياية األمر فإف العمؿ األدبي المميز

يضمف لو عدـ الكقكع نفسو الكقت  كفي ،كبيف العدكؿ عنيا بشكؿ يضمف اإلثارة كاالنتباه
؛ ألف  إبداعياألنو ليس كؿ عدكؿ عف المألكؼ مف الكالـ يككف عمالن فنيان  ،في الخطأ

 .بعض العدكؿ يكضع في باب الخطأ كالخطؿ في التعبير 
 كأكثر عمقان مف خالؿ  ،يكصي الباحث في نياية الرسالة إلى دراسة العدكؿ بشكؿ أكبر

حياء التراث العربي القديـاألعماؿ الشعرية القد الذم أثبت مف خالؿ ىذا  ،يمة كالحديثة . كا 
 العدكؿ مقدرتو عمى مكاكبة الدراسات الحديثة .
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Abstract  

The study dealt with the phenomenon of rescinding  in poet of Antara 

study stylistic, and researcher tried from which to identify the linguistic 

meaning and idiomatic to rescinding, and its relationship to the Arab 

heritage rhetorical and then its relationship to the term stylistic modern, and 

the multiplicity of the terms of the same concept, including deviation and 

displacement, but the researcher effect of using the Arabic term; a revival 

of the heritage of the cash rhetoric that serves stylistic study equally or 

more of the Western terminology. 

The rescinding  one of the most important principles underlying the 

modern stylistic study, the study in the first chapter dealt with rescinding  

theory and showed the concept of linguistic and terminological when 

ancient and modern forms showed. 

The second chapter and the third was practical rather than theoretical 

study, which dealt with abandon in the statement Sciences (simile and 

metaphor and metonymy) and Science meanings and installation 

(submission delays and deletions). 

Finally, the researcher suggested a set of results that illustrate the 

concept of poetic work in rescinding .  




