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Abstract 

No doubt that Naẓm always holds meanings, not only based on 
lexical ground or social phenomenon, but also mostly based on 
cultural background and historical family.  

Arabic rhetoric has control over the meanings of Naẓm of Holy 
Qur’ān. They are based on probably different aspects of culture, 
history, psychology and many other traits which are having good role 
in the extraction of original and accurate meaning or meaning of 
meaning. 

Arabic metonymy is having a lot of this shade of meaning. To reach 
an acquired meaning from metonymy, it is necessary to understand 
the doctrine and dogma it refers to. 
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  احلمد � وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده . 

ريب أن كثريًا من النظم ال يرتتب على الواقع، بل يتوقف على االعتقاد فإذا ذهبَت به إىل مراعاة الواقع ال

 األلباب. خرجت عن املقصود من كالمهم، وال حتلل كالمهم حتليًال صحيحاً، وذلك أمر مركوز يف الطباع عند أوىل

 –ذلك أن أساليب البيان تصاغ على وفق ما يعتقده الناس ال على ما يقرره الواقع ويثبته العلم، كما يف قوله 

("وبلغت القلوُب احلناجرَ ":  -تعاىل
فالكناية يف هذه اآلية الكرمية مبينة على ما كان يعتقده القوم من أن اخلائف  )1

وتنتفخ رئته من شدة ما جيد، وإذا انتفخت الرئة ارتفع القلب �رتفاعها، وهلذا يتقلص قلبه وجيتمع ويلتقص �حلنجرة، 
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، أي: انتفخت رئته، فبلوغ القلوب احلناجر كناية عن اخلوف. فهمها يتوقف على )2(يقال للجبان: انتفخ َسْحرُهُ 

ه يتصاعد حىت يبلغ إطالع ما يعتقدونه؛ ألن الواقع والطب يقرر أن القلب ال يتحرك من مكانه، فضًال عن أن

  احلنجرة. 

وهلذا فإذا مل يكن عندك بصر �عتقادهم يف قوهلم ال تفهم كالمهم فهما صحيحا، بل رمبا حتمله على غري 

  وجهه. 

  ورد: [من الطويل]ــتدبر قول عروة بن ال

  )3(."ُ�اَق محاٍر إنَّين جلُزْوعَ       .فإين وإن َعشَّرُت من خشية الرَّدى"

فإنك إذا مل تكن مطلعا على العادة واالعتقاد الذي يتوقف عليه قوهلم فال تفهم تشبيه الشاعر، بل رمبا عبته، 

ولكّنك إذا اطلعت على العادة واالعتقاد الذي يرتتب عليه قوهلم فتفهم فهما صحيحا، أال وهو أن الرجل يف اجلاهلية 

  عشر مرات ُ�اق احلمري حىت ينجو من و�ئها.  إذا كان يدخل أرضا مرئبة فيضع يده على قفاه و�َقَ 

  فكر يف وجه الشبه وحسنه، وكيف صور الشاعر حال نفسه وقلق فؤاده أّمت تصوير وأبلغه. 

هذا �ب عظيم وشامل إذا تدبرته وجدت فيه عجباً، فقد استوعب أبواب البالغة، ال سيما فيما يتصل 

  نية على االعتقاد والعادة.بدراسة الصورة البيانية، حيث جتد معظمها مب

  هللا القشريي:[من الطويل] .بن عبد .فتجد اخلرب مراداً به الرجاء والتفاؤل مبنيا على اعتقادهم يف قول الصمة

  )4( "وَأخدَعا .وِجعُت من اإلصغاء لِيتاً     .تَلفَّتُّ حنو احلّيِّ حىت وَجدُتين"

مل يرد الشاعر يف هذا البيت جمرد اخلرب، بل أراد إظهار التفاؤل والرجاء �لرجوع إىل د�ر حمبوبته، وأصل ذلك 

  : [من الطويل]اخلالعوراءه رجع إىل ذلك البلد. ويدل عليه قول  فنظرمن بلد ذهب عندهم أ�م يعتقدون أن من 

  طال ليلى وملَّين قر�ئي    ِعيل صربي �لثعلبية لـّما "

  )5("والتفتُّ ورائي.تنَـفَّْستُ     املطا� بنا ميال .كلما سارت

  ، لكونه كان عاشقاً. الذهابالشاعر وراءه لكي يُقضى له  نظر

  وقد جتد التهديد يف احلروب مبنيا على عادا�م، انظر إىل قول زهري بن أيب سلمى: 

("َذمِ يطيع العوايل رُكِّبت كلَّ هل   من يعِص أطراَف الّزِجاِج فإنه و "
6(  

التهديد والتحذير من نظم الشعر واضح جلي ، وهذا مبين على عاد�م اليت أشار إليها الزوزين: "إذا التقت 

فئتان من العرب َسدَّدت كل واحدة منهما زِجاج الرماح حنو صاحبتها، وسعى الساعون يف الصلح، فإن أبتا إال 

  .  )7(نة" التمادي يف القتال قلبت كل واحدة منها الرماح واقتتلتا �ألس

وقد يكون الوصف لإل�رة والتهييج مبنيا على ما يعتقدونه، كما يف قول كبشة أخت عمرو بن معد يكرب: 

  [من الطويل]

("يف بيت ِبَصَعَدة ُمظلمٍ  وأُترك  وال �خذوا منهم إفاًال وأبكرُا "
8(  

فيه احلمية واألنفة عن أخذ فقد وصفت قرب أخيها �نه مظلم ليكون أدعى إىل األخذ بثأره، وأوىل �ن حترك 
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قربه  ظلديته  أخذتأو  ."املقتول إذا �روا به أضاء قربه، فإن أهدر دمه :الدية، وهذا مبين على ما يعتقدونه من أن

  . )9(مظلما" 

وقد تكون بالغة القصر موقوفة على بيان عادامت، فال ميكن ألحد أن يعرف أن القصر يف قول كبشة: [من 

  الطويل]

  )10("إذا ارمتلت أعقاُ�ن من الدم  دوا إال فضول نسائكم وال َترِ "

إذا وردوا املياه أن يتقدم الرجال مث العضاريط "للسخرية والتهكم، أو الدعاء إال إذا اطلع على عاد�م أال وهي 

 يا�ُنَّ ويتطهرن آمنات غري منزعجاتثكل مجاعة عنها، فكن يغسلن أنفسهن و   ذهبتوالرعاة، مث النساء، إذا 

  ."ومستعجالت، فمن �خر عن املاء حىت تصدر النساء فهو الغاية يف الذل

و�ذا وضح معىن القصر �لنفي واالستثناء أال وهو السخرية والتهكم؛ ألن تلك احلالة مما ينكرها الرجال وال 

  يقبلو�ا، وعليه يتأتى التهكم �م ومن مث احلض واحلث على أخذ الثأر وعدم قبول الدية. 

عجب ذلك أن فهم الصورة البيانية كما يتوقف على ما تعتقده العرب، وما جتري به عادا�ا، كذلك ومن أ

يتوقف على أسطورة من األساطري أال ترى كيف بىن متمم بن نويره صورته يف ر�ء أخيه �حلمام يف دعائه هديال، 

طورة خالصتها أن فرخا كان يف عهد الذي يذكر يف سياق إ�رة األحزان مبين على أس -(صوت احلمام)-واهلديل 

  مات ضيعة وعطشاً فكل محامة تبكيه . -عليه السالم-نوح 

  انظر إىل قول املتمم: [من الطويل]

  )11("محام تنادي يف الغصون وقوع  إذا رفأت عيناي ذكرين به "

("ويف الصدر من َوْجٍد عليه ُجزوعُ   دعون هديالً فاحرتنُت ملالك"
12(  

إشارة إىل هذه القصة، وهي ذات مغزى نفسى كبري يف سياق ر�ئه، فاحلمام يدعو فقوله: دعون هديًال 

  هديالً مغيبا ال جييب، كذلك متمم.

كذلك جتد األمر يف ر�ء اخلنساء يف الداللة على دوام بكائها على أخيها؛ ألن بكاء اهلديل ودعائه دائم 

  ومستمر: [من الكامل]

("هديًال يف ُفروع الفرَقدِ  تدعو  فألبكينََّك ما مسعُت محامًة "
13(  

  وانظر كيف ذكرها سجع احلمامة أخاها فأ�ر أحزا�ا:[من الطويل]

َھتُوٌف على ُغصٍن من   تَــذَكَّـرُت صخراً إذا تــــغــــــنَّـــْت حـــــمــــامـــةٌ "

  )14("األیِك تَسَجعُ 

ا ذكَّــــَرتْـــنِـــــي  وقــــــلــــبـــــي  حــزیــنــــةٍ  فــظــلــُت لــھــــا أبــكـــي بــدمـــعٍ " مــــمَّ

ـــــــعُ    ُمــــَوجَّ
ـــــرنِـــــي صـــخــــراً وقــــــد حـــــال دونــــَ  َصــــفــــیـــٌح وأحـــجــــاٌر وبــــیــــداُء  ھتـــــذَّكِ

  )15("بَــــْلقَـــــــــعُ 

لك االعتقاد �ن احلمام يبكي ذلك اهلديل الذي مات ضيعة فانظر كيف بنوا كالمهم يف التوجع على ذ
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وعطشاً. لذلك يذكرهم صوته مبفقودهم مما يثري كوامن الذكرى واألمل لديهم. وهلذا جتده عندهم يف اليأس من اجلواب، 

  وعدم السلو عن الدعاء، فهو ماض إىل قدره احملتوم. 

  تدبر قول كعب بن سعد الغنوي: [من الطويل]

عـــــلــــــــــّي، ومــــــا َعـــــذَّالـــــــــةٌ   إنـــك والـــمـــوت الــذي تــرھـــبیــنـــھ فـــــ"

  بِــــغَــــفُـــــولِ 
وال ھـــو یـــســـلو عــــن دعـــاء   كـــداعـــي ھـــدیــــٍل الیــجــــاُب إذا دعــــا

  . )16("ھـــدیــــلِ 

�ت صفات جتعلها مؤثرة يف املشبه به، فهم يعتقدون يف الغول اتصافه �خلفة فالعرب تعتقد يف بعض احليوا

  والسرعة، ولذلك يشبهون �ا اخليل، ملا فيها من النشاط. 

  انظر إىل قول عمرو بن قميئة: [من الطويل]

  )17("ت واخليل �لقوم مثل الِسعايل    أليسوا الفوارس يوم الغارا"

تها، وهم وهي أنثى الغول، فالغرض من التشبيه بيان نشاط اخليل وخفوالسعايل مجع ِسعالة أو السعل، 

  .يعتقدون ذلك يف السعاىل

وهذا الوجه يف إيثار املشبه به العتقادهم فيه معىن ال يوجد يف غريه قد توارد عليه الشعراء، انظر إىل قول 

  عنرتة: [من الوافر]

("عايلمضمَّرة اخلواصر كالسَ     أتو� يف الّظالم على جيادٍ "
18(  

  وقول عبيد بن األبرص: [من الرمل]

("خيل يف اإلرسال مثل السعايل    حنن ُقد� من أهاضيب املال الـ"
19(  

كذلك تعتقد العرب أن الشجاع من أخبث احليات وأجرئها، ولذلك يشبهون به البطل الشجاع إذا صمَّم 

  بعد تفكري . 

  يقول املتلمس: [من الطويل]

  )20("مساغاً لنابيه الشُّجاُع لصمَّما    لو يرى فأطرق إطراق الشُّجاع و "

وقد يلحقون صفة املشبه به عقب ذكر املشبه بناء على ما يعتقدون ويعتادونه أال ترى إىل قول النابغة يصف 

  سهده من وعيد أيب قابوس يف قوله: [من الطويل]

  من الرقش يف أنيا�ا السهم �قعُ     فبتُّ كأين ساورتين ضئيلةٌ "

("حللى النساء يف يديه قعاِقعُ      ليل التِّمام سلُيمهايسهَُّد يف
21( .  

فهذا مبين على اعتقادهم أن امللدوغ إذا �م سرى فيه السم، ولذا كان من عادا�م أن جيعلوا يف يديه حلى 

  النساء حىت ينتبه فال ينام، ولذلك تقول العرب للملدوغ: "سهِّدوه ال يسر فيه السم" . 

  فحل من اخليل أفلت فُضرب يف اُحلُمِر .  )22(ن (األخدر) كذلك تعتقد العرب أ

ولذلك يشبهون به البعري يف القوة والنشاط، يقول عمرو  –عليه السالم  –وقيل بل كان لسيلمان بن داود 
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  بن قميئة:[من الطويل]

("زجرُت به ُمدالً أخدر�ًّ     كأين حني أزجره بصويت "
23( .  

  �قته �ألخدريِّ يف قو�ا وسرعتها: [من الكامل]ويقول زهري بن أيب سلمى مشبها 

  )24("تنجو جناء األخدريِّ املُفردِ     دعها وَسلِّ اهلمَّ عنك ِجبَسرةٍ "

كذلك يعتقدون أن ماء املطر أصفى املياه عندهم؛ ألنه مل تكدره األرض ومل خيتلط بغريه، فلذلك جيعلونه مثال 

أن املشبه به يكون أكمل وأمت وأقوى من املشبه  –عندهم  –ألن املقرر  للصفاء والنقاء والطهارة، فيكون مشبهًا به؛

  يف وجه الشبه، وذلك يف قول السََّموَأل بن عاد�ء اليهودي أو عبد امللك بن عبد الرحيم احلارثي:[من الطويل]

  . )25("كهاٌم وال فينا يـَُعدُّ خبيل    فنحن كماء املزن ما يف نصابنا "

  اء ماء املطر . فشبه صفاء أنسا�م بصف

كذلك من عاد�م أن املرأة احلرة ال تسفر عن وجهها صوً� هلا وحفظاً، وإمنا تكشف اإلماء وجوههّن لعدم 

َباَء وهذا ما يبين عليه التشبيه، أال ترى  صيانتهن، ولكن يف وقت الشدة واجلذاب قد يفعلن فعل اإلماء حىت �َمنَّ الّسِ

  الكامل]إىل قول عمرو بن معد يكرب: [من 

("بدُر السماء إذا تبدىَّ     َوَبدت لَـِميُس كأ�ا "
26(  

باء، ويف  فتشبيهها �لبدر يف حال ظهوره؛ أل�ا قد كشفت نقا�ا وأرسلته تشبيها �إلماء حىت �منَّ الّسِ

  طريقته يقول سربة بن عمرو القعسي:[من الطويل]

  . )27(" اإلماُء حرائرُ ُخيَْلَن إماًء و     ونسوُتكم يف الرَّْوِع �د وجوُهها "

فتشبيه نسو�م �إلماء يف وقت الروع واخلوف، إمنا جاء من عاد�م يف كشف اإلماء وجوهها فلدهشتهن أو 

  خوفهّن من السباء تشبهن �ن. 

، واألموال، ال اغتنام الغذاء اتوإمنا قال ذلك؛ أل�م كانوا يقصدون بسىب من يسبون من النساء إحلاق العار 

  يف سبيها.  .فاملرأة احلرة كانت يف ذلك الوقت تتشبه �ألمة لكي يزهد لشأن هكذا اوملا كان 

  وهكذا خيتار املشبه به ووصفه تبعاً العتقادهم وعاد�م؛ ألن التشبيه كشف عما يف النفس.

 وقد يكون وصف املشبه مبنيا على اعتقادهم، فمن ذلك أ�م كانوا يتومهون صوت الرمال إذا هبت �ا الر�ح

  عزيف اجلن، وهلذا �يت وصفاً للمشبه حىت يتحقق التشبيه، وذلك كما يف قول املثقب العبدي: [من السريع]

  . )28("ُمنَفِهِق الَقْفَرِة كالُربُجدِ   يف ال ِحٍب تعزُف ِجنَّانُه "

وهكذا األمر يف االستعارة؛ أل�ا كما هو مقرر عند البالغيني مبنية على التشبيه وقائمة عليه، ولذا فهي تبين 

  على ما تعتقده العرب وجتري به عادا�ا. 

فمن املقرر لديك أن احلبل قد يستعار للعهد والذمة واألمان وعلى ذلك جرى استعمال القرآن والنظم العايل 

  –تعاىل  –ال ترى إىل قوله يف كالم العرب. أ

" � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ")
29(  
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  قد استعري احلبل للعهد والذمة على طريق االستعارة التصرحيية ومثل ذلك كثري. 

ون االستعارة مبنية على عادة جرت عندهم؛ أل�م يصفون ما يرون، فمن ذلك استعارة اإلجرار وهو وقد تك

  ربط اللسان للسكوت يف قول عمرو بن معد يكرب: [من الطويل]

  )30("نطَقُت ولكّن الرماَح أجرَّتِ     ولوأنَّ قومي انطَقتين رماُحهم "

عتقادهم وهذا ما جتده يف قول عبد امللك بن عبد الرحيم وقد تكون طرافة االستعارة وجد�ا يف بنائها على ا

  احلارثي: [من الطويل]

  . )31("وال ُطلَّ منا حيُث كان قتيل    وما ماَت منا سيِّد حتف أنفه"

حيث استعار (مات حتف أنفه) للموت على الفراش، على ما كانوا يعتقدونه من أن الروح عند املوت على 

  نزع، ال دفعة واحدة، كما هي عند القتل يف املعركة فإ�ا خترج من من موضع اجلرح. الفراش خترج من األنف عند ال

: "مات حتف أنفه" وجتد طرافة تلك الصورة يف ختصيص األنف بذلك؛ إذ  -ملسو هيلع هللا ىلص  –وأصل هذا التعبري قوله 

  .  )33(، وتفىن حو�ؤه  )32(فضي ذماؤهإن امليت على فراشه من غري أن يعجله القتل إمنا يتنفس شيئا فشيئاً حىت ين

وهلذا فإنك ال جتدهم يقولون ذلك يف سائر امليتات اليت فيها الفجأة والبغتة حىت تكون امليتة ذات مهلة، 

وتكون النفس غري معجلة، فال يستعمل ذلك يف امليتة �لغرق واهلدم، ومجيع فجأة املوت، وإمنا يستعمل ذلك يف العلة 

  .  )34(املطاولة، وامليتة املماطلة 

  لرتكيب على كراهيتهم لتلك امليتة، ملا فيها من تطاول العلة مما يربم به ويربم بنفسه. وهكذا جتد داللة ا

أال ترى كيف كره صخر طول علته وما نتج عنها من مالل زوجه سآمتها له، فقد ذُكر يف التاريخ أن صخراً 

، )35(أته على �ب اخلِباءمرض قريبًا من حول وتعب أهله من مرضه، فبينما هو ذات يوم إذ أقبل عائد يعوده وامر 

فقال هلا: كيف أصبح صخر الغداة وكيف �ت البارحة؟ فقالت: بشر حال، ال حي فُريجى وال ميت فيُنعى، ولقد 

  لقينا منه األمرين، فسمعها صخر، فأنشد يقول: [من الطويل]

  وَملَّت ُسليمي مضجعي ومكاين    أرى أمَّ صخٍر ال متَلُّ عياديت "

  . )36("َمـَحلَُّة يعُسوٍب برأس سنانٍ     حياٍة كأ�اوللموُت خري  من 

  .  -إن شاء هللا  –له العافية  .صخر؟ فتقول: أرجو أصبح أمُّه: كيف .وكانت تسأل

ويرى بعضهم أن داللة الرتاكيب والتعبري على موت األنفة والكرب�ء أقوى، فلم يدفع املوت أنفه يف القوم بل 

  أذله وأرغمه، فكان به هالكه . 

ووجه ذلك أن موت الرجل على فراشه من غري حرٍب وال قتال وال نزال أمر يؤرخ به املوت يف األلسنة فما  

  .  )37(كانوا �نفون له، واحلتف هو اهلالك فكان صاحب هذه امليتة إمنا ماتت أنفته وكرب�ؤه 

راش وكرههم له وأن ولكن بناء النظم وتفسريه على اعتقادهم ينبئ عما هم عليه من بغض املوت على الف

  القتل يف املعركة أهون  عليهم من تلك احلالة؛ ألن الروح حينئذ خترج دفعة واحدة، وهذا أشرف كما رأيت . 

ومن ألطف مواقع بناء النظم على االعتقاد والعادة ما جتده يف الكناية؛ ذلك أل�ا يف الواقع معىن املعىن، 
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يستدل به على أمر آخر، فإذا مل تتبني العادة أو االعتقاد الذي بنيت عليه  فاالعتقاد ليس مراداً يف أصل وضعه، ولكنه

  الكناية فلن جتد للكناية مذاقها وحالو�ا. 

انظر إىل قول املثقب العبدي يف املدح بشرف النسب وكرم األصل فاستدل على ذلك مبا كانوا يفعلونه عند 

 شريف فيشفى. يقول املثقب العبدي: [من الرمل]إصابة أحدهم بداء الكلب فإ�م يسقونه دم رجل كرمي 

ِم ُمرُّ حلُمه" ("ُيربئ الكلَب إذا عضَّ وهرَّ     �ِحريُّ الدَّ
38( .  

فالعادة هنا ما كانت تفعله العرب يف اجلاهلية، فاستدل بذلك على كرم أصله وشرف نسبه، وهذه طريقة 

  الطويل] شائعة مستفيضة يف الشعر، انظر إىل قول املتلمس الضبعي: [من

  . )39("شفاٌء من الداء الـَمَجنَِّة والـَخـَبلِ   من الدارميني الذين دماؤهم "

  وكذلك فعل أبو الربج القاسم بن حنبل املري: [من الوافر]

  . )40("دماؤهم من الكلب الشفاء    بُناُة مكارٍم وُأساة كْلٍم "

 –النسب فكانوا يعتقدون أن املرأة املقالت وقد ختتلف العادة واالعتقاد يف التعبري عن كرم األصل وشرف 

إذا وطأت رجًال شريفًا مقتوًال عاش أوالدها. فاستشهد الشاعر بصورة رائعة لكناية عن   –وهي اليت ال يعيش هلا ولد 

  كرم أصله وشرف نسبه. تدبر قول الشاعر بشر بن أيب خازم: [من الطويل]

("يُلقى على املرء املئرزيقلن أال     تظلُّ مقاليُت النساء َيطَـْأنَه"
41( .  

فانظر إىل العجلة اليت وطئ �ا مقاليت النساء على هذا املقتول من دون أن يلقى عليه مئرز؛ ألن تلك فرصة 

  يهتبلنها؛ ألنه يف كرم األصل معروف ومشهور، فانظر كيف ترى النظم من غري أن تدرك تلك العادة واالعتقاد؟ 

عليها الكناية ما هو مركوز عندهم يف حال ما إذا قتل هلم قتيل، فكانوا كذلك من االعتقادت اليت بنوا 

 .يكنون عن األخذ بثأره �لبكاء عليه. انظر إىل قول ربيعة بن ز�د العبسي يف ر�ء مالك بن زهري العبسي: [من

  الكامل]

  فليأِت ساحتنا بوجه النهار    من كان مسروراً مبقتل مالك "

  . )42("يلطمن أوجههن �ألسحار    نه جيد النساء حواسراً يندي

  فقد استدل على األخذ بثأره وإراقة الدماء به بتلك الصورة من بكاء النساء عليه. 

اخلمر وما جيري  حرمةوكذلك ترى الكناية عن إدراك الثأر حبل ما كان حمرما عليهم مبنية على عاد�م يف 

حيتاجون فيه إىل  الشأن حىت يدركوا �ره، أو حز�م أمر عظيمد أحالنفس به وامليل إليه إذا قتل هلم  ذهابيف  مكا�ا

  مناهضة ومزاولة. 

الطباع  النالشعر وما شاكله، وذلك على حسب مي قص، و اجلسمفرمبا كانوا حيرمون على أنفسهم تنظيف 

  له عندها.  خمرجالنفس عن الشيء الذي ال  إيقافوإيثار 

  أو تتشاغل عنه.  .وتذكريها �ملفقود، لئال تتناساه داملقصو يف مجيع هذا حبس النفس عن  والغرض

  أال ترى كيف كىن �بط شراً أو ابن اخته على إدراك �ره بقوله: [من املديد]
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  . )43("وِبَألٍْي ما اَلَـمَّت تَـِحلُّ     حلَّت اخلمُر وكانت حراماً "

("إنَّ جسمي بعد خايل لـَخلُّ     فاسقينها � سواَد بن عمرو "
44 (.  

  وكذلك جتد امرئ القيس سالكاً لتلك الطريقة، فيقول بعد أن أوقع بواثره: [من السريع]

 عن شر�ا يف ُشُغٍل شاغلٍ     َحلَّت َيل اخلمُر وكنُت إمرأً "

("إمثا من هللا وال واغلٍ     فاليوم ُأسقى غري ُمْسَتحِقبٍ 
45( .  

حني قتل املهلهل ثعلبة بن عوف بن وكذلك ترى املرقش األكرب وقد آىل أال يغسل رأسه حىت يدرك �ره 

مالك بن ضيعة ابن عم املرقش األكرب، فلما طلب دمه وظفر برجل من بين تغلب يدعى عمرو بن عوف قال: [من 

  املتقارب]

  عمرو بن عوٍف فزاح الوهل    أ�ُت بِثَعَلَبَة بن الـُخَشامِ "

  . )46("وال ينفع األولني الـَمهل      دما بدٍم وتُعّفى الُكُلومُ 

  فانظر كيف دل بقوله (فزاح الوهل) على ما كان قد آىل عليه وعزم من ترك غسل رأسه حىت يدرك �ره. 

وعلى العكس من ذلك جتدهم يكنون عن عدم إدراك الثأر مبا كانوا يعتقدون من خروج طائر من رأسه  

  قب العبدي: [من الطويل]كالبومة يصيح: اسقوين اسقوين، حىت يقتل قاتله، فيكف الطائر عن الصياح يقول املث

ْفَرةٍ " ي �ا األهوَل يف كلِّ قـَ ("ينادي صداها آخر الليل بوُمها    أَُمضِّ
47( .  

ولعلك إذا تتبعت الكناية عن صفة وجد�ا يف أكثرها مبنية على ما يعتقده العرب ويعتادونه يف حيا�م، 

  .وذلك ألن الكناية يف جوهرها انتقال من الواقع احملس إىل معىن آخر 

  وهاك دالئل ذلك �جياز . 

فهم يكنون عن الشجاعة واإلقدام يف وقت الشدة �النتساب يف ذلك الوقت، وذلك كما يف قول عمرو بن 

  قميئة: [من الطويل]

("إذ عمت الدعوى و�ب صرحيها    على أنين قد ادعى �بيهم "
48(  

� الفالين، والغرض من ذلك أن وأصل ذلك عندهم أن الطاعن يقول للمطعون: خذها وأ� ابن فالن أو أ

  يدعى لقومه ليعرف . 

  كذلك من الكناية عن السيادة حبمرة القباب، كما يف قول املثقب العبدي: [من الرمل]

  . )49("وعلى األحداج َرْقٌم كالشَِّقر    قد َعَلت من فوقها أمناُطها"

  وهذا ما جتده يف قول عبيد األبرص: [من الكامل]

  . )50("نَّعم الـُمَؤبَّل واملُداَمةِ       احلُْمِر والـأهَل الِقباب "

للداللة  –عندي  –وأصل ذلك أن من عاد�م أن يغطوا اهلوادج �لصوف ذي اللون األمحر، ولعل ذلك 

على مكا�ا لتعرف فتقصد، وهذا من شأن السادة وعاد�م. ورمبا �يت الكناية يف النظم املتقارب عن الشيء وضده، 

  ف اعتقادهم. تبعاً الختال
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فاإلقامة يف الد�ر قد تكون كناية من اهلوان، وقد تكون عن الفخر والعزة، على اختالف معتقدهم، فقد 

يكون الثبات والصرب على اإلقامة يف دار احلفاظ مدعاة للفخر والعزة، واالنتقال جالب للعار؛ ألن من عاد�م اإلقامة 

   ترى قول احلادرة الذبياين يف عنيته: [من الكامل]يف األماكن املخوفة، والثغور املهدمة، أال

  . )51(" زمناً وَيظَعُن غريُ�ِ لَألمرَعِ     ونُقيم يف دار احلفاظ بيوتنا "

وهذا مضاد للكناية �إلقامة فيها عن اهلوان واملذلة، نظرًا ملا يعتقدونه من عدم اإلقامة يف دار اهلوان، وجعل 

  سعد بن �شب:[من الطويل]خرابه وقاية للنفس، اال ترى قول 

  . )52("لعرضى من �قي الـَمَذمَِّة حاجباً     وأذهل عن داري وأجعل هدمها "

  فكيف بك إذا مل تدرك اعتقادهم وعادا�م أن تؤول الشيء على الوصف ضده؟ 

ة عن ومن أبني شيء على هذا أن طريقة الفتَّاك اتباع الرأي األول وعدم النظر يف العواقب، وهلذا تكون كناي

  الشجاعة واجلرأة عندهم، انظر إىل قول سعد بن �شب: [من الطويل]

ه "   . )53("ومل �ِت ما �يت من األمر هائباً     إذا همَّ مل تُردَْع عزميُة مهِّ

  : [من الطويل]املقرب التنوخيومثله قول 

("وال يثىن عزميته إّتِقاءُ     جُسوٌر ال يروَُّع عند َهمٍّ "
54( .  

ن يتدبر العواقب، فريجع عن الرأي إىل غريه، ويرتك الشيء إىل الشيء ملا يرجوه من ويف عكسه طريقة م

  حسن املآب، فتكىن �ا عن اجلنب عندهم . 

وقد يكون بيان الوقت الذي يغار فيه مبنيا على عادا�م، وداًال على الفتك والعلم �حلرب عن طريق الكناية، 

  انظر إىل قول دريد بن الصمة: [من الوافر]

("تداركُتها ركضاً ِبِسْيٍد عمرَّد    وغارٍة بني اليوم والليل فلَتةً "
55( .  

جتد الكناية فيه مبنية على أنه كان للعرب يف اجلاهلية ساعة يقال هلا الفلتة يغريون فيها، وهي آخر ساعة من 

ى اآلخرة ما مل آخر يوم من أ�م مجادى اآلخرة يغريون تلك الساعة وإن كان هالل رجب قد طلع من آخر مجاد

  تغرب الشمس، فانظر كيف دّل بتلك العادة على علمه بوقت إرسال الغارة وموردها . 

  النتائج:

  من خالل هذا وصلت إىل عدة نتائج، أمهها: 

كثري من النصوص ال تكون مبنية على الواقع، بل على االعتقاد فإذا ذهبت به إىل مراعاة الواقع   -1

  خرجت عن املقصود من النظم، ومل تر وجهاً صحيحاً للتحليل. 

العرب تعتقد يف بعض احليوا�ت صفات جتعلها مؤثرة يف املشبه به، فهم يعتقدون يف الغول اتصافه  -2

  لذلك يشبهون �ا اخليل، ملا فيها من النشاط. �خلفة والسرعة، و 

مات حنف أنفه كناية عن املوت على الفراش؛ ألن العرب كانوا يعتقدون أن الروح عند املوت على  -3

  الفراش خترج من األنف، ال دفعة واحدة، كما هي عند القتل يف املعركة فإ�ا خترج من موضع اجلرح. 



 (حتليلية توضيح الصورة الشعرية (دراسة بالغية الثقافة والعادات وأثرمها يف

26 

 

ى االعتقاد والعادة ما جيد القارئ يف الكناية؛ ذلك أل�ا يف الواقع من ألطف مواقع بناء النظم عل -4

معىن املعىن، فاالعتقاد ليس مراداً يف أصل وضعه، ولكنه يستدل به على أمر آخر، فإذا مل تتبني العادة 

  واالعتقاد الذي بنيت عليه الكناية فلن جيد للكناية مذاقها وحالو�ا. 

وجد�ها يف أكثرها مبنية على ما يعتقده العرب ويعتادونه يف حيا�م،  إذا تتبعنا الكناية عن صفة -5

  وذلك ألن الكناية يف جوهرها انتقال من الواقع احملس إىل معىن آخر. 

رمبا �يت الكناية يف النظم املتقارب عن الشيء وضده، تبعاً الختالف اعتقادهم. فاإلقامة يف الد�ر  -6

  تكون عن الفخر والعزة والشرف.  قد تكون كناية عن اهلوان، وقد

كان العرب يكنون عن األخذ بثأر املقتول �لبكاء عليه، وعن إدراك الثأر حبل ما كان حمرَّما عليهم   -7

  مبنية على عاد�م يف حترمي اخلمر وما جيري جمراها يف ولوع النفس به وامليل إليه. 

صو� هلا وحفظاً، وإمنا تكشف اإلماء وجوههّن من عادة العرب أن املرأة احلرة ال تسفر عن وجهها  -8

َباء.    لعدم صيانتهن، ولكن يف وقت الشدة واجلذاب قد يفعلن فعل اإلماء حىت �من الّسِ

العرب لشجاعتهم يبغضون املوت على الفراش ويكرهونه، والقتل يف املعركة أهون عليهم من تلك  -9

  احلالة؛ ألن الروح حينئذ خترج دفعة واحدة. 

طريقة الَفتَّاك اتباع الرأي األول وعدم النظر يف العواقب، كانت كناية عن الشجاعة عند العرب،  -10

 .وطريقة من يتدبر العواقب، فريجع عن الرأي إىل غريه، كناية عن اجلنب عندهم.
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