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Abstract
There are two major parts of Arabic literature i.e. prose and poetry.
Arabic poetry has a great value among the critics and the literati. A
series of seven poems known as Muʽallaqāt Sabʽa or ʽAšhara have a
great deal in the Arabic poetry. These are the collection of seven or ten
long poems that are considered as the excellent work of the pre-Islamic
era known as Jāhilīya ages. These poems had been presented in the
annual fair of Okaz on the occasion of pilgrimage and awarded to be
the top class creative works. After that judgment, golden genres were
written with silk and recited judgment, as well as taught
consecutively up to date. The ancient Arabic literature is full of such
like prized poems but the valuable position met to this compilation is
unprecedented. Since the poets of these master pieces are among the
most famous figures of the 6th century taken together, these poems
provide a good picture of Budouin life besides its connotation of
rhetorical semantics figurative devices are tricky during its studies.
Metaphor, trope, allusive ironies, metonymies and many more
colloquial figures of speech are to be observed in this renowned
collection. This article deals with the rhetorical study of Muʽallaqa of
Imru’ al-Qais, by identifying the magnificence of assimilation and
critism on his poem, alond with the analysis and explanation of its
objectives.
Keywords: Arabic prose and poetry, Jāhilīya literature, Muʽallaqāt,
Imru’ al-Qais, rhetoric of ancient poetry

املقدمة

 واطلع على أن إحدى اللغات وهى العربية حتتضن،العرىب وأعذبه وأنفسه
ّ منذ أن عرف العاملُ أمجل الشعر
 ما يسمى ابملعلقات السبع أو العشر إلحكامها املعجز، وتوجيه النفوس،شعرا ذهبيا له أثر ابلغ ىف شحذ العواطف
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روائع التشبيه يف معلقة امللك ِ
الض ِليل امرئ القيس
املبهر احملري  ،1امتثل لسطوة العربية واعتف أبن هلا مكانة سامية ومنزلة ملموسة بني أخواهتا .اتفق األفذاذ مجيعهم

2

على أن املعلقات السبع تبوأت مكانة مرموقة ىف آداب العامل كلها ،وهلا صيت جتاوز آفاق اجلودة البشرية واإلبداع
اإلنساىن كلها النطوائها على مواهب شعرية فذة مل خيلق هلا مثيل شعرى آخر لكوهنا لفيفا من الفطرة والطبيعة
واملشاعر والعواطف واالبتكارات والصور واأللوان واخلواطر ،كلٌّ منها قد جيعل من يتوقف لديها ىف حرية.
املسمطات  3تُ َع ُّد من املختارات الشعرية والقصائد الطويلة اجليدة الىت تُغَ ََّّن
تلك املعلقات السبع؛ املقلَّدات و َّ
ىف األسواق؛ عكاظ واجملنة وذى اجملاز ،وتنشد هبا ىف النوادى واخلاانت صباح مساء ،يردد هبا الرواد ذهااب وإاياب ،حال
وترحاال لتقديرهم ذلك الشعر ديوان علمهم ورأس حكمتهم ،يقول اجلمحى" :وكان الشعر ىف اجلاهلية عند العرب
4

ديوان علمهم ومنتهى حكمهم ،به أيخذون وإليه يصريون".
فاقت املعلقة المرئ القيس سائر املعلقات حلسن أدائها وكمال مغزاها ورشاقة صنعتها وأانقة نسجها،
والشاعر امرؤ القيس بن حجر بن احلارث بن عمرو بن حجر آكل املرار الكندى  5فاق على أقرانه ىف وصفه ونسجه
وابتكاره وأدائه حىت بلغ غاية اإلعجاب وانل أبلغ التقدير.
كان الشعر يسيل على لسان امللك الضليل ،وأيتيه كما يشاء دون تكلف وتعمل وتصنع .ومن خصائص
معلقته  6أهنا ليست تصوير ذكرايت وهلو وترف وجمون أو تفاصيل أايم صبو وشوق بل إهنا معرض لتصوير احلالة
االجتماعية الىت صاغها بطريقة مدهشة ساحرة غالبة .وفضَّله على بن أىب طالب رضى هللا عنه أبن قال" :رأيته

أحسنهم اندرة ،وأسبقهم ابدرة ،وأنه مل يقل لرغبة وال لرهبة" 7 .وقال القريواىن ىف فضل شعر امرىء القيس وسبقه إنه:
أول من
"مل يتقدم الشعراء ،ألنه قال ما مل يقولوا ،ولكنه سبق إىل أشياء فاستحسنها الشعراء واتبعوه فيها؛ ألنه قيل ُ
لطَّف املعاىن ،واستوقف على الطلول ،ووصف النساء ابلظباء واملها والبيض ،وشبه اخليل ابلعِ ْقبان والعِ ِ
ص ِّى ،وفرق بني
النسيب وما سواه من القصيد ،وقرب مأخذ الكالم؛ فقيَّد األوابد ،وأجاد االستعارة والتشبيه" 8 .ويقول شوقى ضيف
احلديث ىف بكاء الداير والغزل القصصى ووصف الليل
ىف امرىء القيس" :هو الذى هنج للشعراء اجلاهليني من بعده
َ
9
واخليل والصيد واملطر والسيول والشكوى من الدهر".
وأيتى التشبيه على عدة صور ،منها تشبيه الشىء ابلشىء من جهة الصورة والشكل ،أو من جهة اللون ،أو

من جهة مجع الصورة واللون معا ،أو من جهة اهليئة 10 .واملعَّن ينص عليه من قبل القائل  -أاي كان ذلك  -من
خالل وضعه ىف فكى التشبيه ،ألنه أول وسيلة طبعية تكتشف املعَّن والداللة الكامنة.
ومن تلك التشبيهات الرائعة" :تشبيه موقفه حني رحيل أحبابه مبوقف احلنظل" ،و"غزارة ما ينهمر منهما من
دموع" ،و"تشبيه عبق الرائحة من حبيبه بعبق رائحة النسيم ،قد جاء براي القرنفل" ،و"تشبيه شحم انقته هبُدَّاب
اجمللوة" ،و"جيدها جبيد الظباء" ،و"بناهنا
الدم ْقس املفتّل" ،و"الثغر ابألقحوان املنور" ،و"تشبيه ترائب املرأة ابملرآة ّ
11
أبساريع الظىب" ،و"مجاهلا املشرق مبنارة الراهب املتبتّل" ،و"تشبيه الليل مبوج البحر" ،و"اهتزام الفرس بغلى املرجل".
يقول اجلمحى" :امرؤ القيس أحسن الناس تشبيها" 12 ،ألنه ابتدع من املعاىن والدالالت الىت اتبعته عليها الشعراء،
ويستجاد من تشبيهه:
13
أن قُلُ ْو َ َّ ِ
ك َّ
اىل
ابسا
َّاب واحلَ َش ُ
لَ َدى َوْك ِرها ُ
العن ُ
ف الب ْ
ب الط ْري َرطْباً وي ً
شبه الرطب من قلوب الطري ابلعناب ،واليابس منها ابحلشف وهو الباىل من التمر والردىء .يعد هذا التشبيه
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من عمدة التشبيهات لدى امرىء القيس ،ألن التشبيه أيتى على ضروب خمتلفة ،ومنها :تشبيه الشىء ابلشىء صورة
وهيئة ،كما جاء ىف هذا البيت حيث وصف العقاب فيه أبهنا تصطاد الطري وحتمله إىل وكرها فتأكله وتدع القلوب ال
14
أتكلها ،فال يزال بعضها طراي غضا كالعناب وبعضها قد جف وتقبض حىت كان كاحلشف الباىل أى القدمي الفاسد
ومن الوصف املفرط والشيق ىف تشبيهات شعر امللك الضليل هو إخالصه القول ىف أحد األوصاف :النسيب
مثال بطريقة ال خيلطه بصفة انقته أو فرسه أو صيده أو مآثره ،فإذا فرغ من النسيب اخلالص ،أخذ ىف أى معَّن من
15

هذه املعاىن ،وهذا بني جدا ىف شعره .يقول اجلمحى" :كان أحسن أهل طبقته تشبيها".
والتشبيه أيتى على ضروب خمتلفة ،ومنها :تشبيه الشىء ابلشىء صورة وهيئة ،لوان وصورة ،أو لوان وصورة
16

وحركة وهيئة ،أو حركة وهيئة ،أو معَّن ال صورة ،أو لوان ،أو صوات وهلم جرا.
ابتدع امرؤ القيس كثريا من التشبيهات  17الىت استحسنها العرب ،وأخذوا أعزها ،وساقوا أخلدها ،ومن أهم
روائع التشبيه لديه ىف األطالل ،والنسيب ،والغزل ،ووصف الليل ،ووصف الشجاعة ،ووصف السخاء ،ووصف
الفرس ،ووصف الصيد ،ووصف املطر وهلم جرا.
ونلفت هنا أوال إىل روائع التشبيه ىف األطالل.
التشبيه يف األطالل:
الطل :ما شخص من آاثر الدار ،واجلمع :أطالل ،وطلول 18 .وعادة الشعراء اجلاهليون يستهلون قصائدهم
بذكرايت الداير اجلميلة الىت سكنها أحبتهم .والقصدية املسمطة المرئ القيس من أظهر األمثلة على ذلك حيث
بدأها آباثر احليطان واجلدران واملنازل والداير الىت عاشتها حبيبته ،فبكى عليها بكاء القصيدة .ومن مث أمضت
األطالل موضوعا حيا للشعر اجلاهلى .وامرؤ القيس على رأس مطالع األمساء الىت متثل تشبيهات دقيقة وجذابة فيها
حيث استوقف صاحبيه عند أطالل أحبابه .يقول ىف تشبيه األطالل:
19
ب فُ ْل ُف ِل
األرآم ىف َعَرصاهتا
وقِْيعاهنا كأنه َح ُّ
تَ َرى بَ َعَر ْ

األرآم :الظباء البيض اخلالصة البياض ،واحدها رئم ابلكسر وهى تسكن الرمل ،أو آرام عند القلب ،واألنثى
رئمة 20 ،وعرصات :عرصة الدار ساحتها وهى البقعة الواسعة الىت ليست فيها بناء ،واجلمع عراص 21 ،وقيعان مجع
قاع :وهو املستوى من األرض ،والفلفل :حب هندى ،يقول" :انظر بعينيك تر هذه الداير الىت كانت آهلة أبهلها
مأنوسة هبم خصبة األرض كيف غادرها أهلها وأقفرت من بعدهم أرضها ،وسكنت رملها الظباء ،ونثرت ىف ساحاهتا
22
بعرها حىت تراه كأنه حب الفلفل ىف مستوى رحباهتا".
وهذه صورة ال تناظرها صورة سبقتها ىف وصف أطالل الداير وجدراهنا وأركاهنا ومعاملها حيث مجع الشاعر
فيها مجعا بليغا وعرضها عرضا فصيحا.
التشبيه يف النيسب
النسيب مفرد ،مجعه :نسباء ،وأنسباء .ومعانيه القاموسية ختتلف من سياق آلخر .وىف الشعر معناه :الرقيق،
أى :الشعر الغزىل أو شعر احلب.
انتشر النسيب ىف الشعر اجلاهلى حيث اعتَّن الشعراء اجلاهليون ابملرأة؛ حماسنها ومجاهلا ،فال تكاد قصيدة
ختلو من ذكرها .فصار "النسيب" اباب من أبواب الشعر ،فالنسيب ليس بغزل أو تشبيب بل إنه يعَّن ذكرايت،
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وأطالل ،ورقة ،وتوجع ،وحسرة ،ووصف ملفاتن املرأة دون فضح .والرجل هو الذى ينسب ،واملرأة عليها الصمت.
يقول امرؤ القيس:

ات ْ ِ
ني لَ َّما َحت َّملُوا لَ َدى َمسر ِ
كأىن غداةَ الْبَ ْ ِ
ِ
ف َحْنظَ ِل
َ
احلَ ِّى انق ُ
ُ
ْ
ّْ
غداة والغداة :الضحوة وهى مؤنثة ،واجلمع غدوات  24والبني :الفرقة والفراق 25 ،وهو املراد هنا ،ومسرات مجع
23

مسرة بضم امليم من شجر الطلح 26 ،واحلى القبيلة من األعراب ،ونقف احلنظل :شقه عن اهلبيد وهو احلب ،واحلنظل
نقيف ومنقوف ،وانقفه الذى يشقه 27 ،يقول" :كأىن عند مسرات احلى يوم رحيلهم انقف حنظل .يريد وقفت بعد
28
رحيلهم ىف حرية وقفة جاىن احلنظلة ينقفها بظافره ليستخرج منها حبها".

من أغرب التشبيهات ىف النسيب ما جاء قائل" :كأىن غداة البني يوم حتملوا" حيث جعل نفسه عند رحيل
احلبيب من الداير كالرجل الذى يقف ىف انتظار احلبيب ليس للوصل واللقاء بل للفراق والوداع .وهذا العاشق يصرب
على نفسه ومشاعره وينظر إىل الطريق الذى مير به مركب احلبيب اتئها وحمريا.
التشبيه ىف الغزل:
الغزل ،وفيه صلته ابء اجلر ،أى :غزل ابملرأة :شغف مبحادثتها والتودد إليها ،أو وصفها ،أو احلديث معهن
بلطف ورقة وعذوبة وتودد .وىف الشعر معناه :ما يقال ىف النساء ووصفهن والتشبب هبن.
وللغزل الشعرى نوعان رئيسان ،ومها :الغزل العذرى وهو أول نوع من أنواع شعر الغزل الذى يقتصر الشاعر
فيه على ذكر حماسن حمبوبته املعنوية فقط مثل أمل الفراق ،وصعوبة اللقاء ،وىف ذلك ال يتعرض الشاعر لوصف مفاتن
احملبوبة ،وصفاهتا الشخصية ،ومن خصائص هذا النوع "العفة" .واآلخر :الغزل الصريح وهو ما يقوم على وصف
مفاتن احلبيبة بصراحة وتفصيل .يقول امرؤ القيس ىف ذلك:
29
الرئْ ِم لَيس ِ
ِ ٍ ِ ِ ِ
صْتهُ َوَال ِمبَُع طَّ ِل
بفاحٍ ش إذا ِه َى نَ َّ
َوجْيد َكجْيد ّ ْ َ
30
الرئم :الظىب األبيض اخلالص البياض ،واجلمع آرام ،والنص :الرفع ،ومنه مسى ما جتلس عليه العروس منصة.
31
شبه عنق احلبيبة بعنق الظبية ىف حال رفعها أى غري متجاوز قدره احملمود.
32
ِ
ٍ
وَك ْش ٍح لَ ِطْي ٍ
السق ّى املذلَّ ِل
ف َك ْ
اجلَ ِديْ ِل خمَُ َّ
ص ر وساق كأُنبوب ّ
َ
الكشح :ما بني اخلاصرة إىل ِّ
الضلع (أقصر األضالع ،وآخرها) ،وهو من لدن السرة إىل املنت 33 ،واجلديل:
الزمام اجملدول من أدم ،وقيل :حبل من آدم ،أو شعر من عنق البعري واجلمع ُج ُدل 34 ،خمصر :دقيق 35 ،األنبوب :ما
بني العقدتني من القصب وغريه 36 ،السقى :الربدى واحده سقية 37 ،املذلل :الذى قد ُس ِق َى وذُلِّ َل ابملاء حىت صار
مطاوعا 38 ،يقول " :وتبدى عن كشح ضامر حيكى ىف دقته خطاما متخذا من األدم وعن ساق حيكى ىف صفاء لونه
39
أانبيب بردى بني خنل قد دلت بكثرية احلمل فأظلت أغصاهنا هذا الربدى".
شبه ضمور بطن احلبيبة مبثل هذا اخلطام ،وشبه صفاء لون ساقها بربدى بني خنيل تظله أغصاهنا ،وإمنا شرط
ذلك ليكون أصفى لوان وأنقى رونقا.
40
َوتَ ْعطُو بَِر ْخ ٍ
ك إِ ْس َح ِل
ص َغ ِْري َشثْ ٍن َكأَنَّ هُ أَسا ِريْ ُع ظَ ٍْىب أ َْو َمسا ِويْ ُ
شبه أانمل النساء ابألساريع واليساريع ،مفردها :اليسروع ،وهو دود يكون ىف البقل واألماكن الندية؛ الرطبة،
 41وتعطو :تتناول ،والرخص :اللني الناعم ،وغري شثن :غري غليظ ،وإسحل :نوع من الشجر ،ووجه الشبه الليونة
54
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والنعومة وعدم الغلظة 42 .يقول " :تتناول األشياء ببنان لني انعم غري غليظ كأنه تلك الديدان أو تلك املساويك
43
اللينة".
وهذا البيت من عمدة األمثلة على تشبيه شىء بشيئني.
44
ضىء الظَّالم ِابلْعِ ِ
ِ
شاء َك أ ََّهن ا َمنارةُ ُمُْسى ر ِاه ٍ
ب ُمتَ بَ تِّ ِل
َ
َ َْ َ
تُ ْ ُ
شبه نور وجه العشيقة مبصباح راهب حيث تضىء بنور وجهها ظالم الليل أى أن نور وجهها يغلب ذلك
الظالم.

45

هذا تشبيه دقيق .شبه الشاعر ىف ذلك البيت وجه املعشوقة ونورها الساطع مبصباح يفيض نوره ويغلب الظالم
الذى حييط الكون من حوله .كأمنا احلبيبة ليس مجاهلا ُما هو يتصور أو يقارن ابآلخر بل إمنا متلك مجاال فريدا.
التشبيه ىف وصف الليل

ولَي ٍل َكمو ِج الْبح ِر أَرخى سدولَه علَى ِأبَنْواع ا ْهلموِم لِي ب تلِ
ى
ُُ ْ َ ْ َ
َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ ْ َ َ َّ
47
شبه ظالم الليل ىف هوله وصعوبته ونكارة أمره أبمواج البحر ،والسدول :الستور الواحد منها سدل،
واإلرخاء :إرسال الست وغريه 48 ،واالبتالء :االختبار 49 ،واهلموم مجع اهلم :مبعَّن احلزن ،ومبعَّن اهلمة ،والباء ىف قوله:
"أبنواع اهلموم" مبعَّن "مع" 50 ،يقول" :ورب ليل حياكى أمواج البحر ىف توحشه ونكاره أمره وقد أرخى على ستور
51
ظالمه مع أنواع األحزان أو مع فنون اهلم ليختربىن أصرب على ضروب الشدائد وفنون النوائب أم أجزع منها؟".
46

وأيضا يقول:

جازا َو َانءَ بِ َك ْل َك ِل
ص ْلبِ ِه
َوأ َْرَد َ
ف أ َْع ً
فَ ُق ْل ُ
ت لَهُ لَ َّما متََطَّى بِ ُ
وصف أحوال الليل الطويل ،ومقاساته .فاستعار المتداد وسطه الصلب ،وجعله متمطيا وُمتدار ،ولضغط
صدره الكلكل ،وجعله انئيا وانهضا بصدره ،ولتثاقل آخره األعجاز وجعلها مردفا" .فاستوىف ىف الرعاية أغلب أركان
52

البعري .وفيه أن آخر الليل كان أضغط الرتداف العجز على الكلكل فأن البعري إذا شخص للثوران بدأ ابلعجز".
وهذا البيت من التشبيه املضمر األداة ،ألن املستعار له مذكور ،وهو الليل 53 .ويقول ابن األثري" :ويبت
امرىء القيس من االستعارات املرضية ،ألنه لومل ميكن لليل صدر أعَّن أوال ،ومل يكن له وسط وآخر ملا حسنت هذه
االستعارة.
ومل ا كان األمر كذلك استعار لوسطه صلبا ،وجعله متمطيا ،واستعار لصدره املتثاقل – أعَّن أوله – كلكال،
54
وجعله انئيا؛ واستعار آلخره عجزا؛ وجعله رادفا لوسطه؛ وكل ذلك من االستعارات املناسبة".
وىف البيت تقدمي وأتخري ،واملعَّن :انء بكلكل ،وأردف أعجازا.
مث يقول امرؤ القيس بعد هذين البيتني من القطعة نفسها:
اإلصباح منك ِ
أبمثل
بصْب ٍح وما
الليل
الطويل أال اجنل ى ُ
ُ
ُ
أال أيها ُ
َّت بيَ ْذبُ ِل
جنوم ه بكل مغار ال َفْت ِل ُشد ْ
فيا لك من ليل كأن َ
هذه القطعة بكاملها من املعلقة حتمل بني ثناايها من الصور البيانية تشبيها واستعارة؛ "إن اللية الىت ابهتا امرؤ
القيس مهموما أوحت إليه أبن يشبه الليل ىف رهبته مبوج البحر ،وقد أسدل أستاره على الشاعر وهى أستار سوداء
55
ليخترب صرب امرىء القيس".
54

روائع التشبيه يف معلقة امللك ِ
الض ِليل امرئ القيس
مث خياطب الليل ىف ضيق شديد "فيصوره ابلبعري حينما ينهض من مرقده فتحرك ثالث حركات مبد ظهره

ويعقب ذلك برفع مؤخرته مث ينهض بصدره" 56.مث يتعجب الشاعر من طول الليل فيطالبه للتكشف عن الصباح
فكأن جنوم الليل ربطت جببل يذبل أى :ذلك اجلبل الثابت الراسخ الذى ال حيول وال يتحرك.
إن امرأ القيس استمد صور التشبيه واخليال اخلصب الواسع ىف هذه القطعة وأردافها من البيئة البدوية؛ متطى
صلب اجلمل ،وإرداف األعجاز ،والنوء؛ النزول ابلكلكل ،واجلبل يذبل وغريها.
التشبيه ىف وصف الشجاعة والصرب واجللد
ِ
ك مَّن خليق ة فسلّى ثياىب من ِ
تك قد ساءتْ ِ
ثيابك تَْن ُس ِل
وإ ْن ُ
ُ ْ
اخلليقة :الطبيعة الىت خيلق املرء هبا.
فوصف امرؤ القيس نفسه ابلصرب واجللد والقوة على التهالك والتمالك ىف هذا البيت مث أدركته الرقة
واالشتياق ،فانصرف إليه واستدرك ذلك ىف البيت الذى يليه قائال:
ِ
أَ َغَّر ِك ِم َِّن أن حبَّ ِ
ب يَ ْف َع ِل
ك قاتل
ّْ ُ
ى وأنك مهما أتُْم ِرى الْ َق ْل َ
يقول" :قد غرك مَّن كن حبك قاتلى ،وكون قلىب منقادا لك ،حبيث مهما أمرته بشيء فعله".
اهلمزة ىف "أغرك" ليست لالستفهام واالستخبار ،إمنا هى للتقرير والتثبيت والتأكيد.

التشبيه ىف بيان السخاء

57

ث َح ْرثِ ْى َو َح ْرثَكَ يُ ْهَزِل
كِ َال َان إذا ما َان َل َشْي ئًا أَفَ اتَه َوَم ْن َْحي َِت ْ
أصل احلرث إصالح األرض وإلقاء البذور ،مث يستعار للسعى والكسب ،االحتاث واحلرث واحد 59 ،أفاته:
أضاعه 60 ،يقول" :كل واحد منا إذا ظفر بشىء فوته على نفسه ،أى إذا ملك شيئا أنفقه وبذره ،مث قال :ومن سعى
61
سعىي وسعيك افتقر وعاش مهزول العيش".
إنه قصد هبذا القول متثيل اجلود والكرم حيث ال حدود لإلنفاق والبذر لديه ،أنفق فوق ما اكتسب ،وبذر
أكثر ُما أطاق ،فانتهت حياته إىل اجلناية على نفسه حيث مل يعد ميلك ولو قرشا أو نفسا يضمن له رخاء العيش.
58

التشبيه ىف وصف الفرس
إنه أجاد ىف صفة الفرس قائال:
ِ
ِ
السْي ُل م ْن َع ِل
ا
ِم َكٍّر ِم َفٍّر ُم ْقبِ ٍل ُم ْدبِ ٍر َم ًع
ص ْخ ٍر َحطَّهُ َّ
َك َج ْل ُم ْود َ
64
الكر :العطف ،والرجوع ،املكر :مفعل (مبالغة) من كر يكر 63 ،ومفر :مفعل (مبالغة) من فر يفر فرارا،
اجللمود :احلجر العظيم الصلب واجلمع جالميد 65 ،والصخر :احلجر ،والواحدة صخرة 66 ،واحلط :حدره 67 ،وقوله:
من عل :أى من فوق ،بضم الالم 68 ،يقول" :هذا الفرس مكر إذا أريد منه الكر ،ومفر إذا أريد منه الفر ،ومقبل إذا
أريد منه إقبال ،ومدبر إذا أريد منه إدابر ،وقوله معا :يعَّن أن الكر والفر واإلقبال واإلدابر جمتمعة ىف قوته ال ىف فعله،
69
ألن فيها تضادا ،مث شبهه ىف سرعته مره وصالبة خلقه حبجر عظيم ألقاه السيل من مكان عال إىل حفيض".
62

وهذا من قبيل تشبيه الشىء ابلشىء حركة وبطأ وسرعة.
ِ ٍ
ب تَْت ُف ِل
ٍة
عام
لَه أيْطَال ظَ ٍْىب وساقا نَ َ
وإرخاءُ س ْرحان وتَ ْق ِريْ ُ
األيطل واألطل واآلطال :اخلاصرة 71 ،والظىب :جيمع على أظب وظباء 72 ،والساق على األسواق والسوق،
70
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 73والنعامة جتمع على النعامات والنعام والنعائم 74 ،واإلرخاء :ضرب من عدو الذئب يشبه خبب الدواب،
78
والسرحان :الذئب 76 ،والتقريب :وضع الرجلني موضع اليدين ىف العدو 77 ،والتتفل :ولد الثعلب.
شبه خاصرتى هذا الفرس خباصرتى الظىب ىف الضمر ،وشبه ساقيه بساقى النعامة ىف االنتصاب والطول،
وعدوه إبرخاء الذئب ،وتقريبه بتقريب ولد الثعلب ،فجمع أربع تشبيهات ىف هذا البيت .ويقول ابن عبد ربه :إن امرأ
القيس "أول من شبه اخليل ابلظباء والسرحان والنعامة ،وتبعه الشعراء وحذوا حذوه".

79

هذه األبيات حتمل ىف جعبتها من املعاىن والدالالت الىت تعد من مبتكرات امرئ القيس حيث ما سبقه أحد
أعَّن أو زاد عليه بشىء مياثلها ىف مبلغها.
تعرض هلا ،أو ما أعقبها أحد حتداها فجاء مبا هو أفضل وأنبل وأليق و َ
التشبيه ىف وصف قطيع من البقر الوحش
فَع َّن لَنَا ِسرب َكأ َّ ِ
عاج
َ
َن ن َ
ْ

ع َذارى دوا ٍر ىف م ٍ
الء َم َذيَّ ِل
َ
ُ
َ
ِ 80
ٍ
ِ
ِِ
العش َرية خمُْ ِول
جبْيد ُم َع ٍّم ىف َ

هُ
فَأ َْدبَ ْر َن َك ْ
اجلَْزِع امل َف َّ
ص ل بَْي نَهُ
82
عن :عرض وظهر 81 ،والسرب :القطيع من الظباء أو القطا أو مها أو بقر أو خيل واجلمع األسراب،
َّ
84
83
والنعاج :اسم ألانث الضأن وبقر الوحش ،والعذراء :البكر الىت مل متس واجلمع عذارى ،والدوار :حجر كان أهل
اجلاهلية ينصبونه ويطوفون حوله تشبيها ابلطائفني حول الكعبة إذا أنوا عن الكعبة 85 ،واملالء مجع املالءة ،وهى
األثواب ذات اللفقني 86 ،واملذيل :الطويل الذيل ،وأرخى 87 ،يقول" :فعرض لنا وظهر قطيع من بقر الوحش كأن
88

أانث ذلك القطيع نساء عذارى يطفن حول حجر منصوب يطاف حوله ىف مالء طويل ذيوهلا".
شبه املها ىف بياض ألواهنا ابلعذارى ألهنن مصوانت ىف اخلدور ال يغري ألواهنن حر الشمس وغريه ،وشبه طول
أذايهلا وسبوغ شعرها ابملالء املذيل ،وشبه حسن مشيها حبسن تبخت العذارى ىف مشيهن ،وبذلك عكس الصورة،
وتشبيه البقر ابلنساء هو تشبيه مقلوب ،تبعه فيه الشعراء ،ونسجوا املعَّن نفسه على هذا املنوال.
التشبيه ىف وصف املطر

َصاح تَرى ب رقًا أُ ِري َ ِ
ض هُ َكلَ ْم ِع الْيَ َديْ ِن ىف َحِ ٍّىب ُم َكلَّ ِل
ك َومْي َ
أ ِ َ َْ ْ
91
90
أصاح :أراد أصاحب أى :اي صاحب ،فرخم ،وأومض الربق :ملع وتألأل ،واحلىب :السحاب املتاكم،
89

مسى بذلك ألنه حىب بعضه إىل بعض فتاكم وجعله مكلال ألنه صار أعاله كاإلكليل ألسفله 92 ،يقول" :اي صاحىب
هل ترى برقا أريك ملعانه وتأللؤه وأتلقه ىف سحاب متاكم صار أعاله كاإلكليل ألسفله أو ىف سحاب متبسم ابلربق
93
يشبه برقه حتريك اليدين".
شبه ملعان الربق وأتلقه وحتركه بتحرك اليدين إذا أشري هبما.
اخلامتة

ومن أهم النتائج الىت وصل البحث إليها:
 إن امللك الضليل امرؤ القيس هو أول من قَيَّ َد األوابد ىف وصف الفرس ،فتبعه الناس على ذلك. إنه أول من شبه الثغر ىف لونه بشوك السيال ،فقال:منابِتُه ِمثْ ُل ُّ
الس ُد ْو ِس ولَ ْونُ
هُ

ِ
َك َشو ِك َّ ِ
ض
السيَال َوْه َو َع ْذب يَفْي ُ
ْ
45
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روائع التشبيه يف معلقة امللك ِ
الض ِليل امرئ القيس
 إنه ابتكر كثريا من املعاىن املنوطة ابلنسيب ،وهذا من أطول األنواع ىف املعلقة حيث وردت فيه سبعة وثالثونبيتا.
وصف كثريا من األشياء حنو مناجاة الليل وطوله ،والشجاعة ،والفرس ،والصيد وتشبيه إانث البقر الوحشى بعذارى
دوار ،واملطر وغريها.
 كثريا من التشبيهات الىت تعرض هلا امرؤ القيس ىف املعلقة إهنا حسية. متتاز هذه املعلقة بوحدهتا البنائية حيث يظهر للقارئ عند تقليب النظر ىف شفراهتا وعيِّناهتا أهنا بناء سلس طليقرشيق أنيق لطيف مبهر ،ال ميل القارئ عند القراءة فيها ،وال يسأم السامع عند السماع إايها ،كما أنه استهل املعلقة
ابجلدب والقفر ىف الوقوف على األطالل مث انتهاها ابملطر (الغيث)؛ هذه البداية والنهاية حتمل رمزا شفافا توحى مبلء
قلبه ابهلمة الرفيعة والعزم العاىل ،ألن الغيث عالمة اخلري والرضا.
 إن املعلقات وهى جمموعة شعر قدمي ليس هلا نظري حمكوم البناء ،مشحون املتعة واإلاثرة. املعلقات السبع والسيما شعر امرئ القيس دليل معرفة اجلغرافيا العربية القدمية ،ومواقع الصحراء ومواطنها ومرابعهاوواحاهتا وساحاهتا .لومل يكن ذلك النوع الفريد من الشعر العرىب القدمي ملا عرف أحد تلك اجلبال والوداين والقرى
واملدن والبالد والشعوب والقبائل والبطون الىت عاشت عيشة راضية وأورثت من بعدها ثقافة غالية.
 إن املعلقات هلا دور كبري ىف إثراء الثقافة العربية واإلسالمية على حد سواء .إن مل تكن لتملت الثقافة العربية.وأصبحت روحها الفكرة والعلمى رهن إشارة الثقافات العابرة واألجنبية.
 الشعر القدمي بني دفىت املعلقات السبع أحد املصادر الرئيسة حيث ال ميكن االبتعاد عنه ىف االحتجاج ابملعَّنالصحيح والقول الصحيح ىف القرآن.
 -املعلقات السبع أو العشر (وهذا النوع من الشعر العرىب ىف رأس القائمة) أغَّن العلوم العربية ،لومل يكن ملا اغتنت.
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