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  ءظواهر من العدول األسلوبي في شعر الخنسا
  التشبيه أنموذجًا 

  **  ميس خليل أبو زيادةد. 

  الملخص
يدرس هذا البحث بعضًا من ظواهر العدول األسلوبي في شعر الخنساء، وذلك من خالل دراسة      

ن التشبيه الذي يعد سمة من سمات اإلبداع ومظهرًا محسوسًا النفعال داخلي من خالل الخروج ع
األنساق المألوفة، مما يكشف عن أهميته في خلق عالقات لغوية جديدة تصدم القارئ وتثيره، وقد وجدت 
الدراسة أن هذا المنحى األسلوبي قد أضفى على النص جماليات مهمة أسهمت في تقديمه برؤية خاصة 

الخنساء كونها تمثل خدمت دالالت النص، وقد حاولت الدراسة تطبيق هذه الظاهرة األسلوبية على ديوان 
قمة النضج الفني، إذ تتعمق فيها التجربة التي عاشتها الشاعرة من خالل مقتل أخويها "صخر" 
و"معاوية"، وبخاصة أخوها "صخر" الذي كانت تحبه حًبا شديًدا فقد فّجر شاعريتها، من خالل أنهر من 

ة عن تجربتها من خالل خروجها الحزن واألسى، فعاطفتها نابعة من أحاسيس صادقة وقد عبرت الشاعر 
عن المألوف لتضفي على فنها جماًال خاصًا يتمثل في بناء جمالي يحكم عناصر الصورة ويشدها إلى 

  اإلبداع والتميز.

Abstract 
     The research studies some of stylistic change, through examine of analogy 
which is considered a feature of creativity and tangible manifestation of an internal 
emotion, through deviation of familiar forms, which reveals the importance in 
creating newly inspired linguistic relationship that shocks the reader. 
     The study found that this approach has lent to the text vital stylistic aesthetic 
essence which contributed to introduce a new vision of text connotations. 
The study tried to apply the stylistic phenomenon to the poetry collections of Al-
khans'  being represents the pinnacle of technical maturity, furthermore, I t makes 
the poet's experience more profound, through the Killing of her brothers" Mo'awia" 
and "Sakhr" who is more belove that provokes poetic spontaneity through streams 
of grief and sorrows 
     Her passion stems from feeling s  and sincere' and f own experience is 
expressed by deviation of poetic norms to give especial beaty of her art, 
represented by aesthetic structure which governs the metaphor and holds it to 
creativity. 

                                                            
  _ القاهرة.جامعة عين شمس –كلية اآلداب   *
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  المقدمة:
ألنها تعبر  ،تحتل التجربة الشعرية موقًعا متقدًما ومكانة بارزة في الدراسات النقدية المعاصرة     

عن خلجات نفس الشاعر وتصور انطباعاته وخبراته العملية والعقلية وترسم أبعاد حياته الوجدانية 
من األحاسيس والمشاعر،  وترصد انفعاالته وأحاسيسه. "والقصيدة هي وعاء التجربة وهي مجموعة

تتساوق في صور خيالية متتابعة ضمن أطر من اللفظ والنغم والتوازن بحيث تؤلف عمًال فنًيا 
 بالكثير من األبعاد والروعة توحي متكامل الجوانب يجعل من القصيدة لوحة متواصلة األجزاء،

  ).245، ص1982(قمحية، والظالل
د التجربة الشعرية؛ ألنه يعكس أصالة التجربة وقدرة الشاعر عنصرًا مهما في تجسيالتشبيه  يعد    

مكانة كبيرة، وشغل على تشكيل تجربته في نسق جديد يحقق المتعة للقارىء؛ لذلك احتل التشبيه 
حيزًا واسًعا في الدراسات األدبية، والبالغية، والنقدية، منذ القدم، حتى وقتنا الحاضر، فهو األساس 

تقييم موهبة الشاعر، وكشف أصالته وسبر أغواره الشعورية، وقدرته على الذي يعتمد عليه في 
  التوغل بحسه الممتد في قلب الطبيعة، وارتياد عالم اإلنسان بكل معاناته وطموحاته وأشواقه.

وقد أشبعه البالغيون بحثًا  .والتشبيه من وسائل التصوير الفني التي تبحث في علم البيان    
)، 236، ص1914)، (العلوي، 141-140، ص1983(السكاكي، نبه، ودراسة من جميع جوا

)، ( العسكري، 195، ص1984)، (ناجي، 58(المصري، د.ت، ص)، 25، ص1993(الثعالبي، 
)، (القزويني، 128)، (السيوطي، د.ت، ص96-92، ص1959)، الجرجاني، 242، ص1984
، 1982ي، )، (الياف7، ص1983 )، (عصفور،173، ص1962)، (ضيف، 209، ص2001
وال أريد في هذا المجال عرض مجهودات البالغيين ومناقشة آرائهم؛ ألنها مفصلة وال )، 67ص

يتسع لها بحثنا هذا، وٕانما قصدت إلى دراسة الصورة التشبيهية كأحد ظواهر العدول، حيث 
ذي استخدمت الشاعرة التشبيه كأسلوب عدلت فيه عن استخدام األسلوب العادي المتعارف عليه وال

قد يدفع بالمرء للسأم والملل، فيأتي التشبيه بصوره الفنية المتناسقة ليخلص السامع من رتابة 
  اإلنصات إلى تشويق التخييل والتفكر. 

  أهمية البحث وأهدافه:
 اً يهدف هذا البحث إلى دراسة الصورة التشبيهية، وجمالياتها في شعر الخنساء، بوصفها عنصر       

ساسية في تشكيل الصورة الشعرية، كما يهدف البحث أيضًا إلى الحديث عن من عناصر البنية األ
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ظاهرة العدول في النص، واستكشاف عمليات التجاوز بهدف الوصول إلى عناصر الجمال في 
التعبير اللغوي غير النمطي، ومدى قدرة األديب على اختراق ما هو مألوف في اللغة للوصول إلى 

ء الوظيفي إلى أداء طاقاته اإلبداعية الخالقة التي تتجاوز مجرد األداأداء خاص ومميز يكشف فيه 
  .فني مميز

من هنا جاء اختيار الموضوع اعتقادًا مني بأهميته في تلمس جوانب اإلبداع في النص األدبي     
بعيدًا عن القضايا الشكلية التي ركز عليها النقد القديم، ومحاولة مني في اقتحام النص مباشرة 

  كل خاص فيما يتعلق بالتشبيه.وبش
  منهجية البحث:

محاولة  المنهج األسلوبي التحليلي،أما بخصوص المنهج الذي سأعتمده في الدراسة، فهو      
االستفادة من الدراسات النظرية والتحليلية التي تناولت هذا الموضوع، وبخاصة الدراسات النقدية 

  .أفادتني في الدراسة النظريةالحديثة التي 
 الخنساء ومكانتها األدبية واالجتماعية:

تعد الخنساء من أبرز النساء العربيات الالتي ضربن بسهم صائب في مجاالت األدب وفنون     
الشعر القديم، وقد غصت المصادر األدبية بالحديث عنها وذكر مآثرها وأشعارها، فقد اكتسبت 

 الشاعرة مركزها بين شعراء األدب العربي. 
عمران بن الحرث بن الشريد بن رباح بن يقظة بن عصية بن حفاف بن امرئ  وهي تماضر بنت    

بن بهثة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن عيالن بن مضر(األصفهاني، 
  .)26، ص1966الدينوري، )، (138، ص1985
رنبة، وقد لقبت بالخنساء نسبة إلى الخنس، وهو تأخر األنف عن سائر الوجه مع ارتفاع في األ     

وهذه الصفة مستحبة في الظباء والبقر الوحشي، ويشبه شعراء العربية الحسان بالظباء، وتكنى أم 
عمرو، كانت الخنساء من شواعر العرب المعترف لهن بالتقدم، واتفق أهل العلم بالشعر أنه لم تكن 

يل لجرير من أشعر امرأة قبلها وال بعدها أشعر منها. قال النابغة: ما رأيت امرأة أشعر منك. وق
  الناس؟ قال أنا لوال الخنساء. قيل بم فضلتك قال بقولها:

  الرأُس  لَ ؤصِ بًا واستُ نَ ا ذَ نَ ى لَ قَ ٌب                 أبْ جَ وما يفنى له عَ  مانَ الزّ  إنّ 
 (البسيط)    ُس االنّ  دُ يفسُ  نْ ولكِ  دانِ سُ فْ ال يَ    ما            هِ الفِ اختِ  ولِ في طُ  ينِ ديدَ إّن الجَ            
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صلى اهللا عليه  -وقد أدركت عصر النبوة ودخلت في دين اإلسالم، ومثلت بين يدي الرسول     
، وأنشدته وكان يعجبه شعر الخنساء ويستنشدها، ويقول: هيه يا خنساء ويومئ لها بيده - وسلم

  .) 19، ص1963)، (الشاطئ، 433(البغدادي، د.ت، ص
صلى اهللا  – لخنساء قد احتلت هذه المكانة لدى رسول اهللاوهذا يدل داللة واضحة على أن ا    

 لصدق شاعريتها ولمعاناتها وتصوير إحساساها دون تكلف أو تصنع. -عليه وسلم 
وعرفت الخنساء بقوة شخصيتها واعتزازها بأخويها معاوية وصخر فوصفتهما في غالبية شعرها      

 ألخيها صخر كان يفوق أي حب، فقد ظلت بالكرم والجود، وكانت تحبهما حبًا جمًا، إال أن حبها
نها أصيبت بالعمى بسبب شدة بكائها على صخر وكان هذا الحدث ترثيه بين العرب لدرجة أنه قيل إ

سبب جرحًا في قلب الخنساء ظل ينزف حتى موتها، وأيضًا هو سبب ليفجر قريحتها الشعرية 
  ).2003)، (الفاخوري، 128(الهاشمي، د.ت، ص

اء باهتمام القدماء، فقد عدها ابن قتيبة شاعرة جاهلية قالت الشعر في زمن حظي شعر الخنس     
، وجعلها ابن سالم ضمن الطبقة األولى لشعراء الرثاء )344، ص1966الدينوري، النابغة الذبياني (
  ).203ص(الجمحي، د.ت، 

كن امرأة أهل العلم بالشعر أنه لم ت " على إجماعوالشريشي  ،والعسقالني ،واتفق ابن األثير     
)، 614)، (العسقالني، د.ت، ص89قبلها وال بعدها أشعر منها"(ابن األثير، د.ت، ص

  ).172، ص1979الشريشي(
وفي العصر الحديث نجد النقاد يعدونها شاعرة جاهلية راثية، فبنت الشاطئ تنسبها " فنيًا إلى      

(الشاطئ، الم سنين عددًا"العصر الجاهلي، وٕان كانت حياتها قد امتدت في الواقع إلى ما بعد اإلس
  ).5، ص1975
نفسها على التاريخ األدبي، وتبقى الشاعرة المقدمة سماعيل القاضي أن الخنساء تفرض "ويرى إ     

على شواعر العرب جميعًا، سواء منهن من سبقنها، أو من جئن بعدها إلى يوم الناس هذا، ورأى  
البيان، ورآه المحدثون، وقّرروه، وأجمعوا عليه، هذا األقدمون من نقاد العرب، وشيوخ األدب، وأمراء 

اهرة فنية ظالقيسي، فيعد الخنساء "أما الدكتور نوري حمودي ، )3، ص1962( القاضي،  أو كادوا"
  ).236 - 218، ص1976"(القيسي، جديدة في الشعر العربي
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  العدول لغة واصطالحًا:
 ؛عليها الدراسات األسلوبية المعاصرة يعد مصطلح العدول من المصطلحات البارزة التي ركزت     

ألنه يركز بشكل خاص على جوانب التميز بالعمل األدبي، ويتيح الفرصة للقارئ بناء النص وليس 
مجرد النظر فيه على أنه خروج عن الواقع أو استثناء مخالف لما هو متعارف عليه، وبذلك يكون 

الفني الخاصة  النص وجوانب اإلبداع العدول من المنطلقات األساسية التي تكشف عن خصوصية
  .فيه

وذلك من خالل  ،األسلوبي في شعر الخنساءالعدول يدرس هذا البحث بعضًا من ظواهر     
تعد ، إذ القارئ وتثيره وتلفت نظره وتدهشهالكشف عن أهميته في خلق عالقات لغوية جديدة تصدم 

لوبية واأللسنية الحديثة التي تدرس من الظواهر المهمة وبخاصة في الدراسات األسالعدول ظاهرة 
  النص الشعري على أنه لغة مخالفة للمألوف والعادي.

ومن هنا يحاول البحث أن يعالج هذه الظاهرة األسلوبية في شعر الخنساء، فقد برزت ظاهرة        
 العدول جلية في شعرها.

  العدول لغة:
دل" على وجود اتفاق في المعنى تذهب المعجمات اللغوية في أثناء حديثها عن مادة الفعل" ع     

  رت جميعها لمعنى الميل والخروج.اللغوي للفظة العدول إذ أشا
 ،الفراهيدي( أن تعدل الشيء عن وجهه فتميله، َعَدلُتُه عن كذا، وَعّدلُت أنا عن الطريق العدل:
  ). 40 -38، ص 1980
ل يُعدل ُعدوًال: ال يميل َعد م) في تهذيب اللغة:980هـ/370" (تأبي منصور األزهريوعند "     

به عن طريقه الميُل. وقال "الليث"، الَعدل: أن تعدل الشيء عن وجهه، تقول، َعدلت فالًنا عن 
 (األزهري، موضع كذا فإذا أراد االعوجاج نفسه قال: هو َينعدل أي يعوجإلى طريقه، وَعدلت الدابة 

  ).214 -208د.ت، ص 
) : في حديثه عن عدل أن (عدل) العين والدال والالم م1005هـ/395فيما رأى "ابن فارس" (ت     

اآلخر يدل على  متضادين: أحدهما يدل على استواء،أصالن صحيحان، لكنهما متقابالن كال
  ).246، ص1979 (ابن فارس،اعوجاج."
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م) أن: عدل عن الطريق جار وبابه جلس والعدل عنه 1268هـ/666وعند "أبو بكر الرازي" (ت     
 ).176، ص1986 (الرازي، مثله

: عدل عن الشيء َيعدُل عدًال وعدوًال: حاد، م)1311 -هـــ 711(ت وعند صاحب "اللسان"     
وعن الطريق: جار، وَعدل إليه ُعُدوًال: رجع، وال معدول أي مصرف، وعدل الطريق: مال، والعدل 

أراد  أن تعدل الشيء عن وجهه، تقول عدلت فالنًا عن طريقه وعدلت الدابة إلى موضع كذا، فاذا
، ص ص د.تاالعوجاج نفسه قيل: هو ينعدل أي يعوج وانعدل عنه وعادل: اعوج (ابن منظور، 

2838- 2842(.  
وتكاد تجمع المعاجم العربية على معنى الميل عن الطريق واالنحراف، مما يجعلها قريبة كل      

من سياق حال، أو إلى القرب من مصطلح االعدول الذي يعني في خالصة القول التحول من حال 
  معنى آخر.إلى سياق، أو من معنى إلى 

  العدول اصطالحًا:
وقد فطن نقادنا العرب إلى هذه الظاهرة، فقد وردت عند العرب مصطلحات عدة قريبة من      

مفهوم العدول تعكس مدى اهتمام العرب بتجاوز المألوف والخروج عما تواضع عليه ومن أمثلة 
(السجلماسي،  )،251، ص 1979(الجرجاني،  )،62، ص1981(القرطاجني، التخييلذلك: 
، 1979)، (الجرجاني، 285، ص1981(القرطاجني،  والكذب)، 217، 190، 18، ص1980
 والخروج، )24- 19، ص1955 القيرواني:أ،( )،94، ص1979بن جعفر، ( )،249ص

، )291، ص 1980 السجلماسي،( )،109ابن األثير، د.ت، ص، ()429، ص1966الجرجاني، (
، 1978)، (الجرجاني، 250، ص1979، (الجرجاني، )61، ص1955 القيرواني: ب،( زوالتجو 
بن جعفر، ا( )،369- 361ص، 1981)، (القرطاجني، 109)، (الجاحظ، د.ت، ص232ص

بن جعفر، ا( ومنافرة العادة ،)361، ص1981(القرطاجني،  وٕاعمال الحيلة ،)94، ص1979
  ). 177، ص1979

لقدماء وقدرتهم على التفريق بين الكالم العادي والكالم الفني الذي يعتمد وكل هذا يوحي بوعي ا    
  .والخروج عن المألوف على التفرد والتميز

وقد ورد مصطلح العدول بشكل واضح في الموروث البالغي النقدي عند التعبير عن الحقيقة      
عن الحقيقة لمعان ثالثة، وهي : "وٕانما يقع المجاز ويعدل إليه )هـ395ت(والمجاز، يقول ابن جني
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، 1990بن جني، (ا".ذه األوصاف كانت الحقيقة البتةاالتساع والتوكيد والتشبيه، فإن عدم ه
  . )444-442ص
إذ يرى مفهوم العدول  إلى مفهوم مجاوزة الشعراء لما تم التعرف إليه،هــ) 595ابن رشد ( وأشار   

وبالجملة بإخراج القول غير مخرج  والتشبيهافقة واإلبدال "التغييرات تكون بالموازنة والمو  ـيتلخص ب
لى إلتأخير وتغيير القول عن اإليجاب العادة مثل: القلب، والحذف والزيادة والنقصان والتقديم وا

لى المقابل، وبالجملة بجميع األنواع التي إى اإليجاب، وبالجملة من المقابل لإالسلب ومن السلب 
 قد أحس الفروقابن رشد وبذلك يكون  .)243، ص1973ابن رشد، ( تسمى عندنا مجاًزا."

لى درجة تجاوز إهو غير شعري، ويتجلى هذا الفارق األساسية التي تفصل بين ما هو شعري وما 
  ما هو عادي إلى غير العادي، والمألوف إلى غير المألوف.

 من قليل غير ستخدمه عدددم في الموروث العربي القديم قد اخْ مصطلح العدول الذي استُ  إن   
 فقد المعاصرين، فمنهم من استخدمه بلفظه ومنهم قد استخدمه بمرادفات دالة عليه، الدارسين
)، 163-162، ص 1982(المسدي،  المصطلح "العدول" عدد كبير من النقاد العرب اهذ استعمل

  .)50-11، ص 1983(المسدي، 
النزياح، يعني "البعد عن مطابقة القول للموجودات مثل منى العيد االنزياح في كتابها اوعند يَ       

هذا البعد له أنماطه األسلوبية التي تتحدد كأنماط غير مباشرة، هذه األنماط تستعين بأدوات لغوية 
دون أن يعني ذلك أن  .عديدة، أو بتقنيات لغوية جديدة، مثل: االستعارة والتشبيه واإليماء والتخييل..

بمنزلة توحيد للمعاني.. ليس االنزياح مجرد تنويع على المعنى، بل هو يطال مفهوم االنزياح هو 
لى مفهوم إص نظرية الشعر، فالشعر استناًدا رؤية الشاعر المختلفة لعالمنا الواحد، أي أنه يخ

االنزياح ال يمكنه أن يكون التعبير األمين ـ أو الصادق ـ لكون غير عادي، بل هو التعبير غير 
 .)42، ص1987(العيد، عادي"  العادي لكون

 التشويش وبصورة عامة فقد ظهرت مصطلحات أخرى كثيرة وصفت الظاهرة من أهمها:     
، ص 1984(شريم،  والفارق )،163، ص 1979(بنيس،  والبعد)، 70، 21، ص1992(الرناد، 

(كريستيفا،  والخرق )،117، ص1981(الراجحي،  والخروج)، 275، ص1985علوش، )، (37
(أبو ناضر،  واالبتعاد )،13، ص1985)، (مفتاح، 40، ص1982)، (مفتاح، 77، ص1991
 والتشويه)، 64، 1987)، (غاليم، 209، ص1984(وهبة، المهندس،  والشذوذ )،85، ص1990
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(مكاوي، والنشاز)، 198، ص1984(عبد المطلب،  واالنتهاك )،114، ص1981(عبد اهللا، 
 . )86، ص1984( الزيدي، واالتساع)، 155، ص1990)، (أبو ناضر، 34-30، ص1972
ومع كثرة المصطلحات الدالة على الخروج عن المألوف وتعددها فقد اخترت مصطلح        
ولكونه  ؛كونه مصطلحًا برز بصورة مشتركة بين الموروث القديم و الدراسات النقدية الحديثة ؛العدول

ففي خضم تعدد المصطلحات يجب علينا البحث عن يمتاز بالسهولة والوضوح والبعد عن االلتباس، 
  مصطلح جيد واضح الداللة يبتعد عن الغموض وااللتباس ألن هذا المصطلح سيصبح متداوًال.

   العدول بالتشبيه:
تعد ظاهرة العدول وثيقة الصلة بالتعبير األسلوبي، فهي تتجاوز اللغة العادية إلى اللغة       

 .سع للتعبير عن االنفعاالت والمشاعر والمواقف التي يعيشها المبدعالشعرية لتمنحها مجاالت أو 
وتنبع أهمية دراسة العدول الفني في شعر الخنساء من كونه يمثل الشبكة التي تحتوي الصورة فتربط 
بين أطرافها، وتمنحها أطراًفا جديدة، مما يجعل المتلقي يذهل من النص فيقبل عليه، فكل نص 

جمل منه وأكبر يدفع المتلقي للبحث عن الخفي في ظالل النص والقابلة يخفي في ظله نًصا أ
لتفجير الطاقات الكامنة لأللفاظ والجمل.. تلك القراءة االنزياحية هي التي تتخذ من الكلمات ممرات 

  لها خارج النص.
 ما تتمتع ، مما يعكس مدىالنتباه المتلقي وتنشيًطا لذهنه والخنساء آثرت العدول التشبيهي، جذباً    

لجمع بين األشياء المتباعدة، في اختراع الصور المركبة، وا  اساعدتهبه الشاعرة من سعة الخيال 
في  "حسن البنداري"وفي هذا الصدد ينوه الشبه ما بين الهيئات الساكنة أو الحركية، ويع أوج نوت

عن الخيال أو القوة المتخيلة الفارابي  هقالإلى ما ، "الخطاب النفسي في النقد العربي القديم" كتابه 
لى التأليف بين معاني الصور المختلفة على نحو ابتكاري" إإنها "تجعل الشاعر يعمد 

  ).124، ص2001ري،ا(البند
ة شعرية تستفز وعي وتتخلى اللغة في تشبيهات الخنساء عن داللتها المعجمية، لتتحول إلى لغ    

ا  تعبر الخنساء عن حزنها وألمها على فراق أخيها ل إحداث خلل في توقعه، فعندمالقارئ من خال
صخر، ترسم هذا الحزن في ألوان من التشبيه تعكس قدرتها على ممارسة سلطتها متخذة من التشبيه 
عملية عدول تمارس من خالله سلطتها على المتلقي، فقد عدلت الشاعرة عن المعنى الظاهري 

في وصف  مباشراً  لم تتخذ أسلوباً  تحدثت عن الحزن  فعندمابطريقة غير مباشرة، للحزن لتعبر عنه 
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فمثًال بدًال من قولها إن  ،دموعها التي كانت تعبر من خاللها عن مدى الفجيعة التي ألمت بها
لى معان جديدة قدمتها عن طريق للتشبيه، فقد إالمباشر دمعها غزير عدلت عن هذا االسلوب 

، 2004عها بالفيض، تقول:( ديوان الخنساء، أضافت الخنساء معنى جديًدا عندما شبهت دم
  ).45ص

  ( البسيط)    درارُ ين مِ دّ فيٌض يسيُل على الخَ             كأّن عيني لذكراُه إذا َخَطَرتْ 
والشاعرة هنا تربط بين الذكرى والدمع، فهي تتجاوز الداللة المعجمية للحزن وتجسد الحزن في    

قت الكلمات التي استخدمتها بالبيت لتضيف قوة على صورة دموع تفيض على الخدين، وقد تعان
فمع الفيض استخدمت "يسيل" و" مدرارًا" وهي بهذه المفردات  ،معنى التشبيه وتزيده جماًال وتأثيراً 

شاعرة وحاولت تعدل عن المعنى المعجمي إلى معاٍن أخرى تخدم الصورة التشبيهية التي أرادتها ال
  ).64، ص2004، وتقول أيضًا: ( ديوان الخنساء، المتلقيعلى من خاللها التأثير 

  ( البسيط)  )a(يِل الجارِ دراِر     ُجْهَد العويِل كماِء الجدوَ مِ  مع منكِ دْ جودي بَ  ينِ يا عَ 
وهنا جاء خطاب العين على سبيل نجوى الذات، وال شك أن البعد النفسي للشاعرة يتدخل في      

تجعل القارئ أمام لوحة اء الجدول في صورة بصرية سمعية تشكيل هذا التشبيه، إذ تشبه الدموع بم
د بين األشياء إلقامة خلق حّ الخيال الذي يستطيع أن يركب ويو  ، مستخدمةبديعية نابضة بالحياة
حيث يذوب فيها سياق الفواصل التي تلوح بين المشبه والمشبه به،  وهي  ،جديد للصورة التشبيهية

ر" وصورة " الجدول الجاري" وتعدل بهم عن صورة الماء المباشرة هنا توظف الكلمات ذاتها " مدرا
  إلى صورة الدمع والحزن. 

ثم نراها في موضع آخر تطلب من عينها أن تفيض بالدموع كما تفيض الغروب الممتلئة بالماء  
  ):25، ص2004( ديوان الخنساء،  التي ينضح منها الماء فتقول

  حْ وافِ ِت السّ هالّ تَ سْ مُ موع         الودي بالدّ جُ  يا عينِ 
  ( مجزوء الكامل)  )b(اِضحوَ ُغُروُب       الُمْترعات من النّ  تْ فيضًا كما فاضَ                      

فالفيضان هنا  ،وتعدل الخنساء مرة أخرى عن صورة الماء وفيضانه، وتوظف التشبيه لهذا الغرض
من عيني الخنساء، وبذلك تكون الشاعرة قد شكلت  ليس للماء وٕانما هو للدموع الغزيرة التي تتدافع

ما ألّم بها من  لتصوير نظمتها من خالل عدولها بهذه األلفاظ معجمًا جديدًا للصور التشبيهية التي
  حزن وكآبة بعد وفاة أخيها.
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وال يقتصر هذا العدول على الماء وصورته، وٕانما توظف الشاعرة صورًا أخرى تقول ( ديوان      
  ):58، ص2004ء، الخنسا

ُبــني األْحــَزاُن والسََّهرُ    (البسيط)    ُدَررُ دمعها  ـْيُن ِمـــــنِّي ُهــــُدوًءاً َفالـَعــ       إنـــي تَــــأوَّ
لة أيضًا كالدرر وهي بذلك تعدل عن الدرر الحقيقية إلى صورة أخرى تماثل الدمع، ودموعها جمي   

  غاٍل. يءٍ ال تنهمر إال لش
ستخدم الشاعرة العدول لتصدم القارئ بفكرة جديدة من شأنها أن تجذب القارئ إليها؛ ألن ثم ت    

، 2004الشاعرة اتجهت إلى خلق عالم غير واقعي، وغير مألوف، تقول ( ديوان الخنساء، 
  (الطويل) ):94ص

  )   c(لِ دي القوابِ أيْ  وكنُت تراًبا بينَ       ةً يّ وَ ني سَ دْ لِ ي لم تَ مّ أُ  تَ يْ أال لَ 

وهنا عدلت الشاعرة " بالتراب" أيضًا عن معناه المعجمي ووظفته بصورة تشبيهية لتعكس قدرتها     
على توظيف الكلمات توظيفًا جديدًا، فالتراب الذي اختارته مشبه به يعكس مرة أخرى حالة الحزن 

حتى ال تنصدم بحالة فقد الشديدة ،فالشاعرة من شدة حزنها تمنت لو أن حياتها انتهت عقب ميالدها 
لى الحياة غير سوية إشدة جزعها تريد أن تقول إن حزن أمها عليها إذا جاءت أخيها، فكأن الخنساء ل

على أوتار القلوب وتحرك  الخنساء تضرب ناها اآلن على صخر وعلى فراقه، وهلم يكن يعادل حزن
ياح الذي جاء صدًى لهواجس الشاعرة المشاعر، ومثل هذا الموقف النفسي ال يالئمه إال أسلوب االنز 

  ومشاعرها المتضاربة.
وتلجأ الشاعرة إلى صورة أخرى تعبر من خاللها عن مدى حزنها وألمها بفقد أخيها صخر    

  ):63، ص2004ديوان الخنساء، (تقول
  سيط)( الب رُ مَ ى من بيننا القَ جلو الدُّجى َفهوَ يَ     ِم ليٍل، َوْسَطها َقَمُر     جُ ّنا كأنْ كُ 

هلها بالنجوم أقة التعبير تصور نفسها بالنجمة و فمن هذه الكلمات نجد أنثى رقيقة الحس، صاد    
في ليل بهيم يبدد ظلمته قمر منير يتوسط األنجم ويستمدون منه الطمأنينة والراحة واألمان، لكن هذا 

لقمر لم يكن أمرًا القمر هوى وهذا الفعل يوحي بسرعة االختفاء وعنصر المفاجأة، إذ أن سقوط ا
الصورة التشبيهية هو الذي يجسد متوقعًا مما يجعل المصيبة أشد إيالمًا بالنفس، وعدم التوقع في 

يقوم على المفاجأة التي تبغت القارئ وتضعه أمام عالم جديد من العالقات لم يكتشفها من  عدوالً 
شاعرة أكثر مما هو حقيقته، والدليل قبل، و نالحظ أن الليل المعتم هو المعادل الموضوعي لنفسية ال
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إذ عدلت الشاعرة عن الشاعرة من خالل البعد الفني للصورة، على ذلك ما برز من خفايا الوعي 
) في صورة تشبيهية تعكس قدرتها على الخروج من المعنى المباشر القمر -النجم (لــ المعنى الحقيقي

  إلى المعنى الفني.
، األسود اللونفي عدولها عن التعبير المباشر للحزن الشاعرة  هااستخدمت ومن العناصر التي   
  ):48، ص2004ديوان الخنساء، ( تقول

ــِمـــَْهــــِلَكةٍ وَ    )d(َكــــأنَّ ُظـــْلمــــََتَها ِفـــــي الطُّـــْخَيِة الَقـــــارُ       ُرْفــــَقـــــٌة َحـــــاَر َهــــاِديـــــِهم بـ

  (البسيط)      
الشاعرة خلطت ما بين الزمان " الليل" والمكان " الصحراء" لتعكس مدى عمق نظرتها إلى مظاهر  

ة بالقار؛ الطبيعة تمثل الفناء والنهاية التي تغرق االحياء في لجتها، فقد شبهت الصحراء المظلم
وذلك بسبب ليل غابت عنه نجومه التي كانت تمنح المارين النور، حين واراه الطخاء وهو الغيم 
الرقيق فتحولت الصحراء إلى مهلكة، حتى الهادي الذي يهدي الضالين لخبرته بالصحراء وطرقها 

ل هذه الصورة يحار نفسه ويضل، ويقف عاجزًا عن تتبع األجواء الواسعة، لقد بثت الشاعرة من خال
كشف بدوره عن  وهو مالنوبة الحزن الشديدة  التشبيهية معاني الحزن، متخذة من اللون االسود تفسيراً 

حالة من الصراع النفسي الحاد، واستخدام القار في صورة المشبه به هو معادل لحالة الحزن، 
  وعدول عن المعنى الحقيقي أو الحرفي إلى معنى الحزن وسوء الحال.

ديوان الخنساء، الشاعرة حالتها الحزينة قائلة ( ورة أخرى توحي باستمرارية الحزن، تصفوفي ص
  ):83، ص2004

  (البسيط)  )e(َتافِ روع النَّخل هَ في فُ  ها       أو صائحٍ تِ يلَ غِ  نانِ قاء في أفْ كوني َكَورْ 
معية آخذة في فالشاعرة تصور حالتها الحزينة طالبة، من خالل استخدامها صورة تشبيهية س     

فهي تشبه نفسها  لعدول القائم بين مكونات الصورة،الصعود الداللي، والصورة لم تكن لتتولد لوال ا
في حيرة وتخبط، وتشبهه أيضًا بحال الطائر  شجر الكثيف الملتفمة التي بين الأوًال بحال الحما

ائح قدوة للشاعرة في البكاء الذي وقع ببستان امتأل بالنخيل وال يستطيع الخروج منه، وهذه الصو 
والحزن تذكرها بأهلها، وفي هذا داللة نفسية على شدة حزنها وتشاؤمها المستمر بداللة الفعل" كوني" 
الذي يوحي باستمرار المأساة وعظيم الحدث، والورقاء لم تعد مجرد طائر، وٕانما هي الشاعرة نفسها 
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ى مشهد آخر وسط أشجار ملتفة تشعر بالخوف وصورة المشبه به نقلت الشاعرة من امرأة حزينة إل
   أوًال وعدم قدرتها على تجاوز المكان ثانيًا.

وتعمم الشاعرة  بعد ذلك حالة الحزن فهي ترى أن فقد أخيها مصيبة عمَّت الجميع السيما بني  
ديوان الخنساء، لداللة على عظم المصيبة، تقول ( سليم، مما دفعها إلى استخدام صيغة الجمع

  ):26، ص2004
  (مجزوء الكامل)           )f(بائحذَّ ُنُحوَرَنا بُمدى ال             نالزما فكأنما أمَّ                    

فقد صورت حال بني سليم بمقتل صخر، بحالهم والزمان يتسلط عليهم وهذه صورة مفزعة       
قيقي إلى معنى خيالي، فتجاوزت من معناها الح بالمدى الشاعرةقد عدلت ف ،توحي الهالك والضياع

وترى في هذا البيت االحساس بوقع " الزمان لتثير انتباه المتلقي،المألوف عندما جمعت بين المدى و 
المصيبة على نفس الخنساء متمثًال في ذلك الوجع الذي يحسه الذبيح عندما تمزق المدى في نحره 

نساء بالضياع والثكل فبنو سليم جمال صعبة باندفاع شرس شديد. وترى في البيت أيضًا إحساس الخ
  ).289، ص2006طاشت فيهم يد عاتية وأعملت في نحورهم المدى، فصاروا ذبائح" (أبو موسى، 

ع الذي السياق نفسه تستخدم الشاعرة صورة تشبيهية أخرى تعكس من خاللها مقدار الضيافي و     
  ):27، ص2004، تقول ( ديوان الخنساء، حلَّ عليهم بسبب مقتل صخر

  (مجزوء الكامل)                  )g(ِمْثُل َأسناِن الَقوارح      ناَنْحُن َو َمن ِسوا نفاآل       
هو فتى فالمأساة في هذا البيت واضحة والشاعرة التي كانت تفتخر وتعتز ببني سليم، ألنه     

اليوم بعد مقتل صخر كغيرها من  لبسها ثوب الهيبة بين القبائل، أصبحتأالقبيلة وهو الذي أعزها و 
وهذه الحالة شبهتها  ،القبائل، ولفظة "اليوم" توحي ببداية زمن جديد أال وهو زمن الهوان بعد العزة

، وتبرز هنا قدرة الشاعرة في اعتمادها على العدول الفني الذي عكس بدوره القوارح الشاعرة بأسنان
شياء بصورة غير متوقعة، فأسنان القوارح خرجت من البعد النفسي للشاعرة من خالل تعاملها مع األ

  د أخيها.قْ معناها المباشر إلى صورة جديدة، هي صورة القوم الذين تساووا في منظورها الفني بسبب فَ 
ن صورة الحزن المألوفة؛ لتعكس لنا صورة عت الجميع تخرج الشاعرة الحزن التي عمّ  حالةومن     

ديوان ر الواقع بخيوط من الخيال، تقول(لفنية التي تربط عناصخاصة توسع من خاللها آفاقها ا
  ):71، ص2004الخنساء، 

  (البسيط)   اسِ بالفَ  زّ تَ حْ نا        كأنَّنا أبدًا نُ قُ رُ نايا ُتغادينا وتطْ ما للمَ 
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وهنا تعتمد الشاعرة على عنصر المراوغة في تقديم صورتها، إذ تلجأ إلى تشكيل فني يدفع     
ى التأمل، فالمنايا لم تعد مجرد حدث عادي، وٕانما أصبحت تستمر بشكل دائم لتنال من المتلقي إل

الدائم  قتلوفي هذا إشارة على ال، وتمزقهم كتمزيق الفأس للشجر، ي سليم وتأبى إال أن تنال خيارهمبن
والمستمر، واعتمدت الشاعرة في عدولها على الخيال الذي كان له دور كبير في خلق الصور 

  شعرية وصياغتها والتأليف بين عناصرها وتشكيلها ومعرفة العالقات المستكنة خاللها.ال
ومن صورة التعبير عن الحزن والبكاء تنتقل إلى صورة االفتخار وتعداد المناقب ألخويها صخر    

ومعاوية، وٕان كان صخر يحتل النسبة األعلى بالوصف واإلشادة، ومن أهم الصفات التي ركزت 
... وقد ،الشجاعةو  ،الكرمو على إبرازها: السيادة، وكمال األخالق، والجمال الَخْلقي والُخُلقي، الشاعرة 

استعانت الشاعرة بالصورة التشبيهية ألبراز هذه المناقب، معتمدة على العدول الذي يعمق الداللة، 
ة كبيرة من ويفاجئ القارئ، من خالل إبراز اإليحاء الشعري، ومن هنا اكتسبت هذه الصورة مساح

  التأثير على نفس المتلقي.
والعدول عن المعنى  لى التشبيهإتعداد المناقب نجد الخنساء تلجأ وفي صورة الوصف و      

الشاعرة أن تصف  فعندما أرادت ،المقصودحين ال يكون الوصف المباشر يوصل المعنى  المباشر،
فت أخويها بكمال الخلق وتمام مع أخيها صخر، وعندما وص اكانت تشعر به تيحالة األمان ال
  ):  117، ص63، ص2004ديوان الخنساء، عن هذا المعنى المباشر، قائلة  (السيادة، عدلت 

  كنا َكغصنين في جرثومة َبَسقا     
ــْنِ  ــَِي اَألَخــــَويــــ ــَْن َحــــــسَّ لــــ   مــ

  )h(ِحيًنا على َخْيٍر ما ُينْمى له الشجرُ   
ــَْن َراُهــــــــــَماَكــــالـــُغـــ ـــْصَنْيِن َأو مــــــــ

)i(  

       (مجزوء الكامل)                                                                                 
به، مما أكسب الصيغة بعدًا جماليًا؛ ألنها تجمع بين  اً الغصنين" مشبهتستخدم كلمة "  فالشاعرة 

 ةوحال أخيها الذي كان في أحسن صور ن ليس بينهما تآلف، ففي البيت األول، تشبه حالها عنصري
بحال غصنين يانعين نضرين، كذلك في البيت الثاني شبهت كمال الخلق وتمام السيادة عند أخويها 

ذي بالغصن الناجح اليانع المثمر؛ لما يمتاز به من النضارة، أو النماء، أو اإلثمار، أو الجمال ال
، وهذا مما يكون جلًيا في النباتات أكثر من البشر، فقد أقامت غير ذلك لناظر، أويسر عين ا

الشاعرة عالقة مع شئ غير متوقع، وفي هذا مؤشر حقيقي على اإلبداع ومعلم دال على العدول 
جديد"  الذي يكون" بالنسبة إلى صاحبه سمة لإلبداع الشخصي وبالنسبة إلى متلقيه مدخًال إلى عالم
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)، ونلمح في التشبيه "التوظيف الزمني داخل الصورة" فقد وظفت الشاعرة 89، ص1988(عياد، 
الزمن الماضي، وذلك لما يمتلكه هذا الزمن من القدرة على تأكيد وقوع الحدث فهو "أبلغ وأوكد في 

وظيفه )، كما يمتلك الزمن الماضي من خالل ت185األثير، د.ت، صابن تحقيق الفعل وٕايجاده"(
للزمن الماضي أن يكشف عن مشاعر الحزن واأللم والحسرة التي تعيشها الشاعرة، وبما أن صخرًا 
مركز األمان والدفء، فقد لجأت الشاعرة إلى تعميق هذا المعنى عن طريق العدول إلى الصورة 

  ): 96، ص2004التشبيهية، تقول( ديوان الخنساء، 
ــــــاَن        (الخفيف)            )j(ِمــــمَّا َبــــَنى الـــله بكن َظلــــِيل      َعــــــْرٌش هــــــَوى ِإنَّ َأَبــــا َحسَّ

فالعبارات انزاحت عن معانيها الحقيقية، عن طريق الصورة التشبيهية، إذ شبهت الشاعرة أخاها      
، الشمس صيفاً "أبا حسان" بالعرش الذي يعد مصدر دفٍء يقي من قر الشتاء، وظل يقي من حر 

يزول مصدر األمان ويفقد، والعرش هنا ليس العرش الدال على   وبموت صخر الذي كان مقدراً 
  الشاعرة. اوظفته تيال ةالخاص ةالملك، وٕانما هو للمكانة العالية والقدر 

ثم تنتقل الشاعرة إلى وصف أخيها بالشهرة والسيادة في قومه، والشاعرة هنا قد عدلت عن     
تؤدي وظيفة داللية تنسجم مع رؤيتها وموقفها، وهكذا يتضافر منطوق النص في إنتاج مسارها ل

المعنى وتوسيع آفاق النص الشعرية، مما يجعل للنص دورًا إيجابيًا ينهض من خالله المتلقي لقراءة 
  النص قراءة عميقة تتجاوز القراءة الخارجية.

  ):46، ص2004تقول الخنساء ( ديوان الخنساء، 
  (البسيط)    )k(نارُ  هِ في رأسِ  مٌ لَ عَ  هُ أنّ كَ                 هِ الُهداُة بِ  مّ أتَ خًرا لتَ صَ  وٕانّ 

وتنجيهم من بل للتائهين فترشدهم السُ  يءُ تض ًا بالجبل الذي تعلو قمته نارٌ فهنا تشبه الشاعرة صخر    
ي صخر، فهو الضياع، والنار هنا صديقة، ألنها مضيئة ليست محرقة لذلك تستحق أن ترتبط بالغال

إمام الهداة، وال ريب أن حالة الشاعرة النفسية واالنفعالية هي التي قادتها إلى اصطناع هذه الصورة، 
فهي تعدل عن مفهوم الجبل إلى مفهوم الشهرة وتوظف الجبل توظيفًا خاصًا يجمع بين الجبل والنار، 

يخفى على أحد لما يمتاز به   ثم تنتقل الشاعرة من صورة النار إلى صورة البدر المضيء الذي ال
  ).64، ص2004ديوان الخنساء، (الطريق الصحيح، تقول: إلىلناس وٕارشادهم من هداية ا

  )l(َكالَبْدِر َيْجلُو وال َيْخَفى على السَّاري    َجمُّ َفَواضُلُه َتْنَدى َأَناِمُله

  (البسيط)                                                                                        
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فحين أرادت أن تؤبن المرثى وتوضح عظيم شأنه وشهرته بمكارم األخالق أتت بتشبيه ال يخفى على 
أحد، فمن ال يعرف البدر!! في شهرته وعلو منزلته، وقدرته على إضاءة الدنيا وتبديد العتمة بالنور 

ليس دروب الساري المظلمة هو صخر و  يءويض يتضح بنورهالذي يهدي الضالين، وهذا البدر الذي 
الكوكب الموجود في السماء، وهي بذلك تعدل عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر تجعل منه معادًال 

  موضوعيًا ألخيها.
  ):38، ص2004وفي السياق نفسه تقول ( ديوان الخنساء، 

         َفـــــقـْد ثَـَوى َيــْوَم مـتَّ الَمــْجُد والُجـــودُ        ـــَضاُء ِبــــــهِ يا صخُر َقــــــْد ُكــــْنــــَت َبـــــْدًرا ُيـــــْستَــ 
  البسيط)(                                                                                   

ه أخاها بالبدر رفيعًا في مقامه، هاديًا لصواب الرأي، تشبّ و وتكشف الشاعرة عن علو منزلته    
تدمج االشياء مصدر النور واإلضاءة  في الليل المظلم، والليل هنا هو ليلها النفسي، وهي بذلك 

والمدركات الكونية التي تحيط بفكرها ووجدانها وتلقي عليها حسها، وهنا نلمح أن البعد النفسي 
  للشاعرة يتدخل في تشكيل هذا األسلوب، الذي تتعامل من خالله الشاعرة مع األشياء.

الرؤية الصورة اللونية القائمة على نلحظ أن الشاعرة في مجال إبراز شهرة أخيها تعتمد و     
البصر عنصر أساس في تكوين الصورة الفنية، فعن طريق العين يكون االحتكاك مباشًرا واإلبصار، ف

ويبدو أن للون لى فهم الواقع وٕادراكه، ومن خاللها،  إبموضوع التجربة، ولعلها تكون أسبق الحواس 
  ):39، ص2004ديوان الخنساء، سياق تقول الخنساء (، وفي هذا الأهمية كبرى في جذب البصر

  (البسيط)  )m(ِمْثَل الشَِّهاِب وُهى منهم َعَباديُد     نَصْبَت ِلْلقوِم َفيِه َقْصِد أْعيِنِهم
وفي السياق نفسه تستخدم الشاعرة صورة الشهاب معادًال آخر ألخيها، وهنا تعدل به عن      

  هاب.المعروف إلى صورة التفرد والخصوصية، فإذا كان اآلخرون شتى فأخوها واحد كالش
  ):57، ص2004وفي موضع آخر تقول أيضًا ( ديوان الخنساء، 

  (مجزوء الكامل)    َكالشَّْمِس ِفي َخْيِر الَبَشر    َأْبَيُض َأْبَلُج َوْجُههُ 
وهي هنا توظف الشمس مرة أخرى معادًال ألخيها، فالشمس تعدل بها الشاعرة عن كونها 

وفي صورة جمال صخر،  ،البشر على األرض شمسًا في السماء، إلى صورة التفرد والتوحد بين
تحتفظ الشاعرة بعناصر االبهاج واإلشراق، فتشبه صورته بدينار عين ذهبي مشرق، تقول( ديوان 

  ):38، ص2004الخنساء، 
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  (البسيط)  )n(ِديَناَر َعْيٍن َيَراُه النَّاُس َمْنقودًا         َكأنَّما َخَلَق الرَّْحَمُن ُصوَرَتهُ 
بين الفكر  جمعت إذعن النسق المألوف، تفردت الشاعرة في عدولها  بصريةففي هذه الصورة ال

  والخيال على نحو غريب مبتدع ووضعتنا من خالله حيال شعور إنساني عميق.
وهي صفة " الكرم"، حيث عبرت الشاعرة عن  أخالقية ومن خالل شعر الخنساء نرصد صفة      

حيث اعتمدت على العدول والخروج عن النسق،  هذه الصفة، من خالل الخروج عن العرف العام،
  ):110، ص2004ديوان الخنساء، امها إرضاء الحس الجمالي، تقول (مما حقق لذة جمالية قو 

  (الطويل)   )o(َكَأنَّ ُبَغاَة الَخْيِر ِعْنَدَك أْصَبُحوا      َعَلى َنَهٍج ِمْن َطاِفِح البْحِر ِخْضِرمِ 
المفعمة بالحركة، نرى أن الخنساء تشبه بغاة الخير في كثرتهم ففي هذه الصورة البصرية      

وتدفقهم على أخيها  بالبحر الزاخر كثير الماء، ومن سمات الصورة الحركية أنها تعتمد على الحركة 
التي يرتكز عليها اإلبداع الشعري، ألن "عبقرية الشعر تنم في إبراز الفاعلية والحيوية والنشاط 

)، كما وظفت الشاعرة 382، ص1963على سلسلة لحظات متعاقبة" (محمود، الحركي الذي ينساب
وفي صورة  ،وظفت صورة البحر ونقلته من صورة المالح إلى صورة األخ الممتلئو صورة الشمس، 

  ):86، ص2004( ديوان الخنساء، ، تقول:أخرى تصف كرمه
  َدِسماٍت َغِدَفهْ           دَي فيها    وترى األيْ 

  هْ فَ لَ َكَقطا ُمختَ           دراٍت      واِرداٍت َصا 
  (المجتث)    )p( في ِحياٍض َلِقَفهْ            َكَدُبوٍر َوَشماٍل                     

  ):60، ص2004ديوان الخنساء، في صورة مغايرة، تقول(و 
ياح َحنيَن الُولَِّه الُحورِ               (البسيط)         )q(ِنعَم الفتى ُكنَت إذ َحنَّت ُمَرفِرفًة      ُهوُج الرِّ

رض، فال يخرج فيها ثمر وال الطائشة التي تتلف كل شئ على األو"هوج الرياح" هي الرياح      
رم في وقت الشدة والحاجة إلى شجر، وفي هذا الجو العاصف يظهر كرم صخر وسخاؤه، وهو ك

حتى تجتمع عندها هذه الصورة السمعية أثناء انتظارها للعواصف القوية  وتربط الشاعرة، يءالش
توجع، وصوت المرأة اللم و باأل يمتازولدها المفقود في الصوت الذي  فتصبح قوية، بحنين المرأة على

الثكلى هو صوت الرياح وهي بذلك توظف هذا الصوت توظيفًا جديدًا من خالل التشبيه لتجعل منه 
  صورة الحزن التي تتشابك مع حالة الحزن التي تعيشها.
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، 2004ديوان الخنساء، التي تعطي الخير الوفير، تقول( صور كرمه أيضًا بالسحابة المعطاءوت
  ):23ص

  )r(ئنا بالنَّواِل استهلَّتِ إذا نحن شِ     ُرَباَبةٍ  لنا غيثًا وظلَ  وكنتَ 

   (الطويل)                                                                                        
له داللة نفسية في مشاعرها ووجدانها وله مخزون  ،فتشبيهها ألخيها بأنه ظل سحابة تحميهم وتقيهم 

لديها فقصتها مع أخيها صخر معروفة، وأنه كان يقسم ماله شطرين ويعطيها خير الشطرين وال 
ه الصورة يبخل عليها أبدًا، لذلك جاء تشبيهها له بالسحاب الذي يحمل داللة الخير والعطاء، فهذ

الرائعة المستمدة من جمال الطبيعة تعكس انحرافًا فنيًا يمثل قدرة إبداعية فذة استطاعت من خاللها 
  الشاعرة أن تجعلنا نقف بذهول أمام هذا الجمال الفني البديع.

وتلجأ الشاعرة للعدول الفني في رصد صفة الشجاعة التي عبرت عنها مستخدمة العدول في     
فة وتقريبها من ذهن المتلقي، ونظرًا لما لهذه الصفة من اعتبارات داللية ونفسية نجد تجسيد هذه الص

أن الشاعرة لجأت إلى الصورة التشبيهية التي تعتمد على قوة التخييل ليقف المتلقي على األبعاد 
  الجمالية من خالل رؤيته التخييلية. 

الصور العدولية والتعبيرات التي وفي صورة الشجاعة يحتشد شعر الشاعرة بعدد وافر من     
السند  تنحرف بالمعنى إلى حيز الخيال الفني، فقد انحرفت الشاعرة عن المعنى المباشر للحماية و 

 ):94، ص2004ديوان الخنساء، الظل"، تقول(" بتوظيف لفظتي " الركن"، و
ــَْن َعــــمـــْرٍو َكـــاَن ُرْكـــــِني       (الوافر)   َوَصـــْخــــرًا َكــــاَن ِظــــلُُّهُم الظَّـــِليـــــلُ ُمـــَعاِوَيـــــَة بــ

، والمراد "سندي" ألن الركن يشبه السند فهو المكان الذي يأوي إليه استعمال كلمة "ركني" لمعاوية    
الضعيف الئذًا به طالبًا الحماية مما يخاف ويحذر، واستعمال لفظة "ظلهم" لصخر التي توحي 

ن واالستقرار، وقد تم توظيف اللفظتين بطريقة تسمح لنا بأن نفلت من المعنى المركزي ونفكر باألم
من، ويكاد ة المتمثلة في توفير الحماية واألبمعاٍن أبعد وأعمق، وأكثر خصبًا، معاٍن تجسد الشجاع

  ):94، ص2004هذا االمر يتضح أيضًا في قولها( ديوان الخنساء، 
  (الوافر)    )s(َعـــــَلْيـــِهم ِحــــيــــَن تَــــْلَقـــــاُهــــــْم َقــــُبـــــولُ      ِر ُهـــــْم َكــــاُنـــوا َجـــَناِحـــيَعـــــَلـــى َنـــــفَ 

  فلم يكونوا السند لها وحدها بل سندًا للقوم أجمع. 
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ورة التشبيهية، من خالل عدول الشاعرة عن المعنى المباشر للشجاعة تستعين الشاعرة بالصو    
معادًال لشجاعة أخيها صخرًا، والسيف يدل  -الذي يمثل أحد أركان التشبيه - مستخدمة " السيف"

على مدى االنحراف الذي بلغه أسلوب الشاعرة في عدولها عن النسق الموضوع  للصورة، وفي هذا 
  ):39، ص2004(ديوان الخنساء،  تقول

والفـَْرُع لـِْم َيــــــْسِب الِكــــَراُم ِبــــَمـــْشَهدِ      ْن ُســــلْيـــــــٍم فــــي الُعــــَلىَأنــــَْت الُمــــَهــــنَُّد مــِـــ 
)t( (الكامل)  

صورة مرهفة الحس، وٕاحساس بذوق الكلمات، وجمال المعاني، تعدل الشاعرة عن المعنى  هذهو 
وفي ذلك قولها( ديوان الخنساء،  المباشر معتمدة في عدولها على اللون األبيض في صورة السيف،

  ):122، ص2004
  (الخفيف)  )u(هْ يَ رِ اِ ة السَّ نَ جِ دْ ع في المُ جْ كالرَّ       قٍ نَ وْ ذو رَ  ُض أبيَ  هُ َعّطــافُ 

هذه الصورة محببة لكل نفس، فقد شبهت الشاعرة سيف صخر الذي ارتداه في قولها (نطاقه       
التي أمطرت ليًال وهو أعذب ماء يشرب، ووصف  أبيض)، كالماء الصافي في السحابة الممطرة

السيف بالبياض، الستبعاد تقبيحه بما يذهب بصفائه وبياضه، "واللون هنا ليس للزينة أو الزركشة أو 
 ى اإلبداع أم على مستوىالزخرفة وحسب، وٕانما يعكس ما بعد الرؤيا البصرية سواء أكان على مستو 

  ).96، ص1997(الربابعة، التلقي"
نجد الشاعرة ال تريد أن تتحدث مباشرة عن قوة السيف، وٕانما تلجأ إلى طرق تعبيرية تنأى بها و      

  ):51، ص2004ديوان الخنساء، الوقوع في شرك المباشرة، تقول ( الشاعرة عن
  (المتقارب)  )v(رًا َجـــَعـــْلَت ِرَداَءَك ِفيــــَها ِخــــَمــــــا    ها َصــــاِخــــدٌ رُّ َوهــــاِجــــرٍة َحـــ

س، وفي هذه الصورة أأعدائه، كالخمار الذي يتجلل الر  بسيفه رقابفهي ترى صخرًا قد عال    
انزاحت الشاعرة عن المعنى المباشر لتبعث الرؤية الجمالية التي تثير الدهشة الممتعة للقارئ، 

  وس المقاتلين.ووظفت الكلمات توظيفًا جديدًا، فالسيف رداء، والرداء خمار يغطي رؤ 
لقد جمعت الشاعرة بين الفكر والخيال على نحو غريب مبتدع جعلتنا نقف حيال شعور إنساني      

تجسد  عميق وتعبير تصويري موٍح، وفي لوحة الشجاعة نرى الشاعرة تتخذ من الرماح محورًا عدولياً 
  ):47، ص2004ديوان الخنساء، من خالله شجاعة صخر، تقول(

  (البسيط)     )w(كأّنه تحت طي الُبرِد ُأسوارُ     هشبيبتُ  لم تنفدْ  يّ دينالرُّ  مثلُ 



 
 
 
 
 
 
 

  2017يناير، األول، العدد لحادي والعشرونا دمجلة جامعة األقصى، المجل، ميس خليل أبو زيادةد. 
  

19 
 

أي أنه مثل الرمح الردينى، فهو لم يستقبل شبابه بما يشين وكأنه إسوار من ذهب أو فضة      
تشبه الشاعرة أخاها صخرًا بالردينى أي الرمح وقد وصفته بجملة فعلية" لم تنفذ و حين ائتزر ببرده، 

"السوار" في هيفه ولطافة بدنه، وهذه الصورة تستمد م يستعمل، ثم تشبهه أيضًا بـ شيبته" أي ل
شعريتها في النص من خالل نأيها عن الصيغة المألوفة، ومن مفاجأتها، فالعدول التشبيهي قد 

  أكسب النص مسحة جمالية أثرت بالمتلقي وجعلته يتفاعل مع النص.
البئر التي جعلتها الشاعرة معادًال موضوعيًا لشجاعة  والصورة تتكرر في مشهد جديد صورة أشطان

   ).111، ص2004ديوان الخنساء، ( )x(أخيها في استخدام الرماح
والمشبه به حركة حبال الدالء في إنزالها  ،نلحظ حركة الرماح في طعن الصدور وجذبها منهاو       

الحركة السريعة المستمرة ألشياء  من وجذبها منها، ووجه الشبه الحاصل إلى البئر الستقاء الماء
كثيرة متقاربة ، ذلك أن الشاعرة استطاعت من خالل هذه الصورة أن تقرب بين شيئين متباعدين، ال 
يرد إلى ذهن المتلقي إمكانية الربط بينهما، ومن أهم سمات جمال الصورة" أن تقرب بين البعيدين 

  ).473، ص1955حتى يصير بينهما مناسبة واشتراك" (القيرواني، 
وهذه التفاصيل تتطلب من المتلقي قدًرا من الجهد والتأمل وٕاعمال الفكر من أجل فهمها،      

ومعرفة إمكانية الربط بينها، وهذا مما يجذب انتباه المتلقي ويحقق له المتعة الفنية "ألن الشيء إذا 
أحلى، والمزية أولى.."  نيل بعد الطلب له أو االشتياق إليه، ومعاناة الحنين نحوه، كان نيله

  ).139، ص1954(الجرجاني،
أخيها من ربيعة بن ثور األسدي في ساحة الحرب، أخذت  وفي صورة الرمح الذي نفذ في صدر    

، 2004ديوان الخنساء، أودى بحياة صخر فيما بعد، تقول( الشاعرة ترسم صورة الرمح الحاد الذي
  ):53ص

  طعنًا بجائفة لدى الصدر       هُ القى ربيعة في الوغى فأصابَ                 
ٍم َلْدِن الُكُعوِب ِسناُنه          َذِرُب الشُّباِة َكقاِدِم النَّسر              (الكامل)    )y(بُمَقوَّ

أخاها قد أصيب من ربيعة بطعنة ذهبت  فقد شّبهت استواء الرُّمح وٕارهافه بقوادم النسر. أي أنّ     
ية مرهفة كقادم النسر، بقادم النسر الستوائه وٕارهافه في الجوف، هذه الطعنة كانت بحرة مستو 

ومضائه. والصورة هنا مختلفة فالرمح لم يكن بيد صخر، وٕانما طعن به، وقد شبهت هذا الرمح من 
المتلقي ويدفعه إلى االنجذاب نحو هذه الصورة  غريبة غير متوقعة، وهذا يثير خالل صورة عدولية
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كما يشيع في  ،الدالالت واإليحاءات المختلفة التي تحملها إلىسبيل تبينها، ومحاولة التعرف  في
  نفس هذا المتلقي أحاسيس الدهشة واالستغراب واإلعجاب.

 لبب فقدهن أزواجهن، وفي ذلك تقو لكن صخرًا الذي أبكى الخنساء، قد أبكى قبلها نساء كثرًا بس
  ):102، ص2004ديوان الخنساء، (

  (الوافر)      )z( أَشَبالها َكِمْثل اِإلراخ        آنسِت الِعينُ وَنْوٍح َبَعْثَت               
أي أن قتال صخر ألعدائه وكثرة ضحاياه، بعثت في النساء النوح واألنين، وهن كالبقر الوحشي      

لكثرة حركتهن، فحين ترى العين أشبالها تتخاور لتأتيها أوالدها فترضعها، ثم عقدت الشاعرة  المقارنة 
ن أصوات النائحات، وتخاور العين، وهذه الصورة السمعية تأتي بعد انتهاء المعركة  وهزيمة بي

االعداء إذ تخرج النساء الالئي خرجن مع أزواجهن لتشجيعهم، أصبحن اآلن يبكين أزواجهن، ومن 
دها هنا شبهت "أصوات النوائح" بـ "تخاور الِعين" بصوت البقر " العين" إذا شعرت بالخوف على أوال

من الضياع والهالك، فهذه الصورة السمعية الحركية غير متوقعة،  بذلك استطاعت الشاعرة أن 
لى ذهن المتلقي اجتماعها، مما جعله إألشياء المتباعدة، والتي ال يرد تبتكر الصور التي تجمع بين ا

  يشعر بجمال المفاجأة وتأثيرها على نفسه.
استخدام الرمح، وقد عبرت الخنساء بصورة غير مباشرة  وشجاعة صخر تكمن في براعته في       

عن ذلك مما منح النص طرافة وغرابة، وهنا عمدت الشاعرة في تقديم صورتها على عنصر المفاجأة 
بين  مية خاصة، جمعت من خاللهال على التوقع، في عالقة ايحائية جعلت من خاللها للنص دينا

ديوان ل القارئ للتأمل واالكتشاف تقول(لواقع، مما نشط خياشيئين ال يتوافقان دالليًا على صعيد ا
  ):53، ص2004الخنساء، 

  (الكامل)   )aa(وِبَنْضخٍة بالليِل َكالَقْطرِ     َفالُقوُهُم ِبسيوِفُكُم وِرَماِحُكم
وتصف الشاعرة شجاعة أخيها من خالل وصف جيشه، فما يتصف به الجيش يعكس صفات   

( ديوان شبهت الشاعرة هذا الجيش العظيم في كثرته، بالسحاب، تقولصخر ألنه قائد مغوار، وقد 
  ):101-100ص ، 2004الخنساء، 

  ورجراجة فوقها بيضها
  ككرفئة الغيث ذات الصبير   

   )bb(عليها الُمضاَعُف أمثاَلَها  
  )cc(ترمي السحاب وُيَرمى لها

  (الوافر)                                                                                
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ولعل فكرة تشبيه الجيش بالسحاب هي ابتعاد عن نمطية األداء إذ سلكت الشاعرة من خالل هذا 
  التشبيه طريقًا إبداعيًا تميزت به.

وصورة "الخيل" عند الخنساء تكشف عن وعي إنساني وٕاحساس عميق بدور الخيل وأهميته،     
يها سمات متنوعة، ولعل الدافع وراء لجوء الشاعرة إلى توظيف فالشاعرة تتمثل الخيل وتضفي عل

من أخيها  اولة االستعاضة عن حرمانالخيل في صورة الشجاعة المتمثلة بشجاعة صخر مح
الشجاع،  وصورة الخيل تمثل عدوًال على مستوى البناء الفني، إذ أحالت الشاعرة القصيدة خليطًا من 

ج من خاللها عن النمطية المألوفة، وباإلضافة إلى الشجاعة مكونات متعددة، جعلت الصورة تخر 
امتازت خيل صخر بالكرم مستمدة هذه الصفة من فارسها، وقد ربطت الشاعرة صفتي الكرم 
والشجاعة بصورة تشبيهية عدولية، إذ شبهت الخيل بطائر القطا، واتخذت منه عنصرًا من عناصر 

بالكثرة والتجمع، وفي ذلك  الماء أسرابًا، فهو يوحيالصورة، وهذا الطائر شديد الطيران يأتي 
  ):18، ص2004ديوان الخنساء، تقول(

  (البسيط)   فابِكي أِخاِك ِلَخْيٍل َكالَقَطا ِقَطٍع       وللسََّخا والنََّدى والَعْقِر للنَِّيبِ 
أصحابه ألنه يعود على ظهر حصانه إلى  ؛فصخر كان بارقة األمل الوحيدة في هذه الصحراء    

  حامًال العطايا والغنائم التي هي بشرى الخالص من الهالك المنتظر لكن بموته ذهب كل الخير.
والفرس عند الخنساء مقترنة بالجود والسخاء، نالحظ هنا اقتران الفرس بالمفاخر الجاهلية، مع        
شامل لكل الخصال الحميدة، ة في التحلي بالمروءة بمعناها الما وتبادلهما لعب األدوار الرئيساشتراكه

ففارس الخيل يتمتع بأخالق الفرسان فهو يقري ضيوفه بأكرم ما عنده من نوق وينحرها ويهبها لهم، 
كأن الفارس كريم ال محالة، والحصان قرين الخير عامة والعطاء خاصة، وهي تركز على قيمة 

  ته وقوته.أخالقية ألخيها وهي " الكرم" وحب الناس له واحتمائهم به، لشجاع
  ):13، ص2004وفي هذا الموضوع تقول أيضًا( ديوان الخنساء، 

  (البسيط)       )dd(فابكي أَخاِك ِلَخْيٍل َكالْقطا ُعَصُب    َفَقْدَن َلمَّا َثَوى َسيبا وأنهابًا        
ل خيالوفي هذه الصورة البصرية الحركية، تركز الشاعرة على مهارة الخيل في العدو، إذ شبهت     

في سرعتها وخروجها للمعركة فجرًا، وهو وقت الخروج للغزو، وكأنها في انطالقها طائر القطا وهي 
د، تتكدس من كثرتها عند خروجها، وطائر القطا معروف سمي بذلك لسرعته وعدم توقفه بمكان واح

لى مطلع الشمس، ولكن بعد مقتل صخر أصبحت هذه الخيل مضطربة إفحركته جماعية سريعة 
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لى إد المألوف تمتع المتلقي، وتدفعه ركة ثقيلة راكدة، وهذه الصورة التشبيهية الخارجة عن حدو الح
تحريك ذهنه، كما تظهر هذه الصور قدرة الشاعرة على تشكيل الصورة والربط بين األشياء 

  المتباعدة.
في صورة ففي البيت التالي نجد أن الخيل تشترك مع الذئاب في صفة حركتها ونرى عبوس الخيل  

  ):60، ص2004بصرية رائعة (ديوان الخنساء، 
  (البسيط)  )ee(ِمْثَل السَّراِحيِن ِمْن َكاٍب وَمْعُفورِ     والَخْيُل تعثر باألبطاِل عابسةً 

واقعها نقًال عاديَا بل تنسج خيوطًا مبتكرة من الوجدان تتالحم بشكل أنيق  والشاعرة هنا ال تنقل لنا
  مكونة أنماطًا من الصور تخرج من خاللها عن المألوف بطريقة مثيرة للدهشة.

  ):61، ص2004ديوان الخنساء، وفي موضع آخر، تقول(
  (البسيط)          )ff(لِحَضارُيرِدي به في َنْقِعَها ساِبٌح         َأْجَرُد َكالسِّرحاِن ثَْبُت ا

، 2004( ديوان الخنساء، تقول وأشارت إلى الفرس األجرد في موضع آخر واصفة إياه بالوعل
  :)50ص

  (مجزوء البسيط)  )gg(رِ فَ األعْ  عِ دَ الصَّ  مثلِ  دَ أجرَ      بٍ شَ وْ على حَ  طَ وْ السّ  جِ لِ فأوْ               
، 2004ديوان الخنساء، ( ، تقوليان القوة والسرعة والشجاعةوتتكرر صورة  تشبيه الخيل بالوعل لب 

  ).59ص
  (البسيط)         )hh(يا لهَف نفسي على صخٍر إذا ُرِكَبت    خيٌل لخيٍل كأمثال الَيعافيرِ        

صورة أخرى نرى أن الخنساء قد اتخذت من الفرس رمزًا للحماية والغلبة والقوة وأمًال في مستقبل و 
  ):76، ص2004( ديوان الخنساء، منيع، تقول

    (الوافر))ii(َكأنَّ ُزَهاَءها َسَنُد الَحضيض    وَخْيٍل َقْد َدَلْفَت َلَها ِبُأْخرى
ان وخيل حتى كأنهم في فمن عادة الفرسان في الغزو الخروج بعدة هائلة للحرب من فرس    

افتراشهم األرض قاعدة جبل اتساعًا ورسوخًا، ومن هنا نرى أن تشبيه الشاعرة الخيل بالذئب إبداع 
رغبة منها في إثراء العمل الفني وإلظهار مهارتها وقدرتها الفنية في تشكيل  فني خارج عن المألوف،

أمل وٕاعمال الفكر من لى التإلمتلقي، ويدفعه ما يجذب انتباه االصور والربط بين األشياء المتباعدة، م
لى مغزاها والتعرف على دالالتها وٕايحاءاتها المختلفة، وبذلك تحقق له المتعة، ويشيع إأجل التوصل 

  في نفسه أحاسيس الدهشة واإلعجاب.
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وعند الخنساء نجد وصًفا آخر للخيل المحاربة، فالخيل في ملحمة كثيرة ككثرة الجراد، وهي تقبل 
  .)49ص ، 2004ديوان الخنساء، وتنفر منه، قالت في هذا المعنى (دبر وتمتنع من األسر وت

  (الطويل)   .) jj(َصَبـــحتهم بالَخــــيل تـــْردي كـــــأنها     َجــــَراٌد َزَفـــْتُه ِريـــح نــــجٍد إلى الَبـــْحر
وبشرى  اً وفرج اً ن عودته خير ولم يكن خروج هذا الفرس وعلى ظهره صخر إال وقت الصبح لتكو     

، أخيها وعشيرته بالجراد في الكثرةبفك كروب العشيرة، وهو بيت يدل على الفخر فهي تصف خيل 
على األعداء في الصباح وتضرب  وهذه صورة بصرية حركية فخيول صخر التي كانت تهجم

البحر فانتشر في كل رض بحوافرها من شدة سرعتها، وكأنها لسرعتها جراد تسوقه ريح نجد إلى األ
  مكان، وهذا يوحي بالكثرة.

  ):120، ص2004وفي صورة أخرى، نرى الخيل مشبهة بالسعالي والعقبان، تقول( ديوان الخنساء، 
  (الطويل)       )kk(سعال وعقبان عليها زبانية           وَقوَّاَد َخْيٍل نحو أخرى كأنها   

وهي مستمدة من الحكاية الخرافية  - شبهت الخيل في خفة حركتها بالسعالي، أنثى الغول، ثم    
وهو أمر وهمي يفيد الذعر والرعب، بغرض االستحواذ على المتلقي، وجذب انتباهه،   - العربية

ي بالمقابل تحرص على وصف وتشبه أيضًا الخيل بسرعة حركتها وقوة مالحظتها بالعقبان، وه
سيطرة ، القائدين بما يتجاوب مع تلك الخيل فوصفتهم بالزبانية في القوة والغلظة وسرعة التصرف وال

ن الخنساء تبني تشبيهًا على تشبيه فتتعانق الصور وتنمو الدالالت في نفس أومما يزيد البيت جماًال 
  المتلقي.

ع الشاعرة بين عنصرين ليس بينهما تآلف إذ تشبه وفي مسيرة خروج الشاعرة عن المألوف، تجم    
  ):122، ص2004ديوان الخنساء، ضراوة الخيل بضراوة األسد، تقول(

  (الخفيف)  ) ll(َتْهِوى ِإذا ُأْرِسْلَن ِمْن َمْنَهٍل         ِمْثَل ُعَقاِب الدُّْجَنِة الدَّاِجَية
  ):50، ص2004وفي بيت آخر تصف سرعة الخيل قائلة( ديوان الخنساء،     

  مجزوء البسيط)( )mm(َماَل َنِضيُّ الرَُّجِل اَألْعَسرِ     َفَماَل في الشدَّ حثيثا َكَما
إذ شبهت الفرس الذي ال يستقيم في جريه من نشاطه وحيويته، بالسهم الذي ُيرمى ولم يحكم     

ظم قوته عمله، فهذه الصورة الحركية جاءت لتعكس صفة النشاط والحركة للفرس، مما يدل على ع
وشدته وال بد ان يكون الفارس الذي يمتطيه له من القوة ما يؤهله ألن يكون كفيئًا لهذا الحصان 

  المتفرد.
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وفي صورة الشجاعة نرى أن األسد في الصورة التشبيهية قد شكل عالقات جامحة بين التفكير     
يقة، وقد تميز األسد والتعبير عن الفكرة، فهو معادل موضوعي للشجاعة من خالل بنية فنية عم

بصفات اختلف فيها عن غيره، فهو أشد الحيوانات قوة وأعظمها هيبة فهو اليهاب غيره من 
، 2004ديوان الخنساء، (تقول، يره، وال يوجد حيوان له شدة بطشهالحيوانات، وال يأكل من صيد غ

  ):64ص
  (البسيط)   )nn(َكَضيغٍم باسٍل للقرِن َهّصار    َرّداُد عارية َفّكاُك َعانيةٍ 

وهنا نجد أن مقارنة شجاعة أخيها بشجاعة األسد، تتمثل لنا من خالل صفة البسالة التي تميز     
بأسه في حومة بها وقدرته على الفتك بأعدائه كما يفترس األسد صيده. والضيغم الهّصار لضراوته و 

ديوان الخنساء، انظر: (، تقولشعرها حد، وقد تواردت الصورة كثيرًا فيأ ينجو من قبضتهالوغى فال 
   :)63، ص2004

  (الوافر))                  oo( كِمثل الليث مفتِرٍش َيدْيه     جرئ الّصدِر ِرئباٍل ِسَبْطرِ       
نجدها أيضًا تركز على " الناقة" من خالل رصد  ومما يتصل بلوحة الشجاعة التي رسمتها الخنساء،

  ):15، ص2004سرعتها، تقول(ديوان الخنساء، 
وِح َكأنَّها   يل)(الطو   )pp(َصْعبُ  ِإّذا ُحلَّ َعْنَها ُكوُرَها َجَملٌ     َقَطعُت ِبمْجداِم الرَّ

تبرز الخنساء للمتلقي السرعة التي تعد عنصرًا من عناصر الحركة، وفي بيان قوة الجري      
  وسرعة المالحقة ترسم حركة ناقة أخيها صخر. 

التي ال  اءضبيهية بصرية ، فشبهت الناقة البيوفي بيت آخر تجسد سرعة الناقة في صورة تش     
 ،2004 ديوان الخنساء،( تقول الفحل في سرعته،يخالطها شيء والتي كان يركبها أخوها معاوية ب

  ):88ص
  (الوافر)  )qq(ل الفنيقمَ كالجَ  على أدماءَ        وٕاْذ فينا معاوية بُن عمرو  

وهنا تكون الشاعرة قد منحت الناقة صفات تكشف عن عمق العالقة ما بين الناقة والسرعة،     
  د إلى موقف الشاعرة ورؤيتها النفسية.وهذه العالقة انحرافية قائمة على التشبيه، وهذا االنحراف عائ

صورة التشبيهية هنا تحوج السامع وفي صورة السرعة أيضًا، تشبه الشاعرة أخويها بالصقر، ال     
لى مشاركة الشاعرة في تشكيل بعض سمات المعنى والتي تعتمد على ثقافة معينة تمكنه من إ
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، 2004( ديوان الخنساء، تقول  ذا التشبيهالوقوف على المعنى الذي تهدف إليه الشاعرة من وراء ه
  -:)117ص

  (مجزوء الكامل)  )rr(ماواهُ رْ شَ  ناظرٌ  رَ يَ      مْ خوين كالصقرين لَ أَ 
قدرة  ومميز، يعكسبشكل واضح  هاالتشبيه في شعر استخدمت  مما سبق نالحظ أن الشاعرة     

عر الخنساء في تشبيهاتها هو يميز ش االتشبيه بإحساسها المرهف، ولعل مالشاعرة على ربط ألوان 
أنها تسوقها في نسق منسجم بالغ الدقة، فهي تبني تشبيهًا على تشبيه فتتعانق الصور وتنمو 

استطاعت أن تعدل  ، كماوريًا ونفسيًا مع داللة المفرداتالدالالت، فضًال عن أنك تتفاعل شع
ك قوة الخيال والربط بين بالصورة من نمطها المعهود إلى تشكيل جديد يعكس قدرتها على امتال

  أشياء لم ترد في صور التشبيه التي وردت في الشعر الجاهلي.
 الخاتمة:

بعد نهاية مشوار البحث عادة تبدأ مرحلة تتمثل بعرض جملة من النتائج التي تم التوصل إليها، وهي 
كن إجمالها ، ويممها إال في ضوء ما تم الحديث عنهنتائج تندرج تحت إطار محدد ال يمكن تعمي

 فيما يلي:
من إن قدرة الشاعرة الشعرية مكنتها من التوظيف األسلوبي المناسب لمشاعرها الملتهبة، وذلك  -1

مة في إشراك المتقبل فيما تكابده من أحزان وأشجان، همستخدام التشبيه كأحد الوسائل الاخالل 
ساعدت على تصوير مشاعرها  األدوات الجمالية التي ىالي عد "التشبيه" في مراثيها إحدوبالت

  واإللحاح على جوهر تجربتها. 
وجدت الدراسة أن هذا المنحى األسلوبي قد أضفى على النص جماليات مهمة أسهمت في  -2

تقديمه برؤية خاصة خدمت دالالت النص، وقد حاولت الدراسة تطبيق هذه الظاهرة األسلوبية على 
ني، إذ تتعمق فيها التجربة التي عاشتها الشاعرة من ديوان الخنساء كونها تمثل قمة النضج الف

  ". خالل مقتل أخويها "صخر" و"معاوية
لم تترك الشاعرة صغيرة وال كبيرة إال وأعطتها الشاعرة للصورة التشبيهية،  من خالل عرض -3 

ارئ حقها، فامتازت صورها بإثارة فكر المتلقي عن طريق انتهاك اللغة المعيارية؛ لينشط خيال الق
فيتأمل ويكتشف، فالعدول له دور بارز في إظهار االيحاء الشعري من خالل ابتعاد الشاعرة 
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بتجربتها الشعرية عن نمطية األداء الشعري، مما يجعل التجربة الشعرية تعكس مدى قدرة الشاعرة 
  على تمثل جوانب االبداع في النص األدبي.

ركة نابضة بالحياة، إذ لم تكن تحليًال للواقع، بل الصور التشبيهية جاءت متحوجدت الدراسة أن  -4
تكثيفًا له، ومنه تنهار معالم المادة وعالقاتها بالطبيعة؛ لتقوم على أنقاضها عالقات جديدة 
مشروطة برؤيتها الذاتية فجاءت صورها التشبيهية لتمثل حالة نفسية حقيقية تنبع من أرقى ملكات 

بما تبثه الصورة من معاٍن وايحاءات، وكلما كانت الصورة النفس اإلنسانية، إذ يظهر اإلبداع 
أن الشاعر  التشبيهية من إبداع الشاعر وابتكاراته، كانت أكثر بهاًء وجماًال؛ ألنها تدل على

  .يستوحي صوره من خياله
صورت الخنساء ، إذ العدول الشعري في شعر الخنساء هو محور مهم وغالب في بناء قصائدها -5

ها بصور شعرية متجددة ومؤثرة قائمة على التشبيه المنتزع من بيئتها من بيئتها بكاءها وحزن
متخذة كل ما له صلة ، التي عاشت  فيها معبرة فيها تعبيرًا عن طاقة انفعالية وعاطفية الجاهلية

للتعبير يحفر في عمق النص، عمق المأساة وانعكاساتها على ذات  بصخر معادًال موضوعياً 
  الشاعرة.

  
                                                            

)a (.جهد العويل: أي استقر في جهد البكاء  
)b( مستهالت: المنهمالت، من استهل الدمع إذا انهمل. السوافح: هي الدموع المرسالت، ثوى: أي ال

  أقام. الضريحة: هي القبر، الصفائح:هي الحجارة العريضة الرقيقة التي تسقف بها القبور.
)c( سوية: مستوية الخلق ال عيب فيها. القوابل: ج قابلة وهي المرأة التي تأخذ الولد عند الوالدة.  
)d( الغيم الرقيق الذي يواري النجوم الطخية: من الطخاء وهو  
)e(  :الورقاء: الحمامة . الغيلة: وهي الشجر الكثير الملتف، الصائح: الطائر الصائح. الهتاف

  الصياح.
)f( .أّم: أي قصد، المدى: ج مدية وهي السكين  
)g( جزوء الكامل، والقافية مقيدة بسبب ، وزن البيت مالقوارح: ج قارحة، وهي التي شق نابها ثم طلع

  تحول متفاعلن إلى متفاعالت.
)h( .جرثومة: األصل وأول كل شئ، بسقا: إذا طاال  
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)i( رآهما: تسهيل للفعل رآهما.  
)j( .الكن: القبر  
)k(  يأتم به: إذا اهتدى به واقتدى، والهداة: ج هاٍد وهو المرشد. علم في رأسه نار: مثل ُيضرب به

  هرة والعلم هو الحبل.في ذيوع الش
)l(  ًالساري: الذي يسير ليال.  
)m( .وهي: أي ضعف، العباديد: هم الفرق من الناس  
)n( العين: الذهب، المنقود من نقد الدراهم : أي ميز رديئها من جيدها.  
)o( .بغاة الخير: طالب المعروف. النهج: الطريق، الخضرم: كثير الماء  
)p(ج لقف، وهو الحوض المتهور من أسفله المتسع.هفغدفة: أي في نعمة وسعة، لق :  
)q( .الحور: ج حوراء، وهي التي اشتد بياض عينها وسواد سوادها  
)r( .الربابة: اسم للسحابة، استهلت: ارتحلت  
)s( الهيئة. القبول: النعمة وحسن  
)t( يأسره الفرسان  المهند: السيف، فرع القوم: سيدهم، المشهد: مشهد الحرب، أي أنك السيد الذي لم

  في حومة الوغي، لم يسب الكرام: أي لم يبعد عنهم.
)u(  مطمئن. العطاف: الرداء وهو هنا السيف. الرجع: الغدر، وهو ماء السماء الذي يرجع إلى مكانه

  .السارية: التي تسير ليالً 
)v( إذا أحرقته وأصابته، الخمار: اللثام.صاخد: هو اسم فاعل من صخد. صخدته الشمس :  
)w( .الردينى: رمح منسوب إلى ردينة، األسوار: السوار في العيد وقد شبهته به لحفيفه ولطافة بطنه  
)x(  المعمم: المسود الذي يقلده الناس أمرهم، الخلج: الجذب، كنت بذلك ن الحرب إذا تطاعن

من اآلبار،  الفرسان بالرماح، العرب يشبهون الرماح من حيث لدونتها بحبال الدالء التي يستقي بها
  خلج أشطان: أي تجذب كجذب األشطان إذا نزع من البئر.

)y(.المقوم: هو الرمح، ذرب: حاد. الشباة: من السيف قدر ما يقطع به  
)z(.اإلراخ: بقر الوحش، تريد أنهّن خرجن من بيوتهّن كما تخرج البقر من كنسها فرحًا بالمطر  
)aa(.النضخة: المطرة  
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)bb( تتمخض من كثرتها، المضاعف: هو الدرع المضاعف نسجها. الرجراجة: كتيبة التي  
)cc( .الكرفئة: السحاب المرتفع أو القطع منه بعضها فوق بعض، الصبير: السحاب األبيض  
)dd(  ،القطا: طيور في حجم الحمام، واحدتها قطاة ويضرب بها المثل بالهداية يقال"أهدى من قطاة

  واحدها نهب: الغنيمة. العصب: جماعات، السيب: العطاء. األنهاب:
)ee( :السراحين: ج سرحان وهو الذئب وكل مفترس. الكابي: الساقط على وجهه كبًا، المعفور 

  الملوث بالتراب.
)ff( .النقع: الغبار، األجرد: هو القصير الشعر. ثبت الحضار: هو المأمون في العدو من العثار  
)gg(  اللحم من الفرس، وقيل المنتفخ من أولج السوط: أي ضرب به بطنه، الحوشب:القليل من

الجبين، االجرد: قصير الشعرة، الصدع : الوعل بين الوعلين، أي المتوسط بين الصغير والكبير، 
  النضخة: المطرة.االعفر:الظبي خالط بياضه حمره.

)hh(.اللهف: الحسرة، اليعافير: جمع يعفور وهو الوعل أو ظبي الجبال شبهت به الخيل لسرعته  
)ii( لها: أمشيت لها، زهاؤها: أي مقدارها، السند: ما قابلك من جبل، الحضيض: أسفل الجبل  دلفت

  والقرار من أرضه.
)jj( .تردى الخيل: إذا رجمت األرض بحوافرها  
)kk(  سعال: واحدتها سعالة: وهي أنثى الغول، الزبانية:ج زبنية، وهو المتمرد من الجن واإلنس

  والشديد.
)ll( :كل مورد أو عين ماء، الدجنة: الظلمة. تهوي: تنقض، المنهل  
)mm( فالنضي هو السهم الذي يرمى به ولم يحكم عمله.  
)nn( .الضيغم: من نعوت األسد ( من الضغم وهو العض)، الهّصار: الكاسر الضاري  
)oo( السمح: الجواد: 34الهزبر. والليث: من أسماء األسد، وص  :السبطر: يمتد عند الوثبة مثل :

ضعيف الدنيء الذي ال خير فيه. الغمر: هو الذي ال يختبر األمور أو يجربها. النكس: هو ال
  العادي: الذي ال يعتدي.

)pp( .مجذام الرواح: هي الناقة السريعة. الكور: الرحل، أي ما يوضع على البعير ليركب فوقه  
)qq( .الفنيق: الفحل المّكرم  
)rr( :مثلها وندهما شرواهما.  
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