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ور منص املظهر التصويري يف مدائح الشيخ حمّمد الناصر كرب صور من  
 ديوان نغمات الطار أمنوذجا

 :إ عدإد

 وعبدالغين أ ببوال عبدالسالم أ بوبكر عبدهللا صاليت

لورن ،قسم اللغة العربيّة لورن ،جامعة ا   ا 

 امللّخص: 

ّّن فهيا الشعراء املبدعون وقالوا يعترب املدحي من ال غراض السائدة يف الشعر العريب النيجريي حيث تف

 ،ويعّد الش يخ محمّد النارص كرب من زعامء هذا الغرض الشعري حيث أ كرث يف مزاولته ،فهيا مجيل أ شعارمه

وكثريا من ش يوخ الطرق الصوفيّة مش يدا بشامئلهم الطّيبة وخصاهلم النرّية. وابلفعل  ،ملسو هيلع هللا ىلصمفدح النيّب محمّدا 

صور البيانّية اليت تأ يت عفو اخلاطر يف ثنااي القصيدة يوّّض من خاللها أ فاكر أ ن هذه املداحئ ال ختلو من ال

ىل القيام هبذا البحث. وعليه ىل أ ذهان القّراء. ال مر اذلي جذب انتباه الباحثنَي ا   ،املداحئ ويقّرب معانهيا ا 

ىل تسليط الضوء عىل مفهوم الصورة الشعريّة يف البناء الشعري الصور الواردة وحتليل  ،هيدف البحث ا 

يف املداحئ من حيث التشبيه والاس تعارة والكناية والنظر يف ادلالةل النامجة من هذه الصور وما يضيف 

ىل املداحئ من الرونق وامجلال مس تخدما يف ذكل لكّه املهنجني التارخيي والوصفي. اس تخدم الباحثان املهنج  ا 

لوصفي يف حتليل املظهر التصويري يف املداحئ عىل أ ّن واملهنج ا ،التارخيي يف كشف اللثام عن حياة الشاعر



بوال و عبدالغين أ ب  أ بوبكر عبدهللا صاليت

 عبدالسالم

املظهر التصويري يف مداحئ الش يخ  صور من

 محمّد النارص كرب ديوان نغامت الطار أ منوذجا

  ISSN/  2343-2695ISSN (e) ) (1118p-3365  م9201، الثاين)سلسةل جديدة( العدد  العربيةجمةل ادلراسات  "مالم"

 

 

 

300 

وأ ولياء هللا الصاحلني يف ملسو هيلع هللا ىلص الباحثني ترّصفا بني حدود املداحئ اليت قالها الشاعر يف مدح الرسول محمّد 

ىل نتاجئ البحث يف اخلامتة.   ،"نغامت الطار"ديوانه املشهور ابمس   مّث توّصال ا 
 

ABSTRACT: 

Panegyry is one of the developed and studied poetic genres in Nigerian Arabic literature. It 

is often explored by Nigerian poets to eulogise individuals or people with distinctive 

virtues. Sheikh Muhammadun-Naasir Kabara is known by his standard poems in different 

poetic genres especially in panegry through his numerous poetic write-ups and published 

collection of poems. However، his panegyric poems were furnished with imagery 

phenomena which were freely explored in some verses of the poems to illustrate thoughts 

and elucidate meanings; this gained the attention of the researchers to conduct this study. 

The objectives of the study were to identify the iconicity which were established and 

analyse the figurative features explored in the purposively selected verses of panegyric 

poems of the noble prophet and some sufi scholars in his collection of poems porpularly 

known as Naghamatu-Taar. The methods adopted for the study were historical and 

descriptive while findings and conclusion were made at the end of this paper.  
 :دخلامل

يعّد الشيخ محّمد الناصر علما كبيرا من أعالم الشعر الصوفي في نيجيريا لكثرة قوله في شّتى األغراض الشعرية 

الصوفّية. وقد نالت قصائده في مختلف األغراض الصوفّية إعجاب الباحثين ملا احتوت في طّيها من الخصائص الفّنّية 

وتوجد من بين تلك القصائد مدائحه التي تعّد من أروع إنتاجاته األدبّية  فتناولوها بالدراسة. ،واألساليب اللغوّية

ومن هذه املمّيزات التصوير البياني الذي استخدمه لتوضيح األفكار واملعاني بطرق مختلفة. وقد آثر  ،ملمّيزاتها الفّنّية

تبّنى  ،هذا األساسضميره. هذا البحث النظر في الطرق املختلفة التي استطاع بها الشاعر تصوير ما يخطر في 

من  ،ألحمد الشايبالتصوير في مدائح الشيخ محّمد الناصر كبر على حّد مفهوم الصورة الشعرّية  ةدراس انالباحث

إلبراز مدى قدرة الشاعر على تصوير بعض معاني مدائحه ونقل األشكال  ،حيث التشبيه واالستعارة والكناية

سلما به. ويشمل هذا الناجمة عن تلك الصيغ التصويرّية إلقناع املتلّقي إقناعا م والشعور كما تقع في حّسه والدالالت
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وكذلك تحليل املظاهر  ،ومفهوم التصوير وأهمّيته في البناء الشعري  ،الشيخ محّمد الناصر كبر عن حياة نبذةالبحث 

ثّم الخاتمة  ،لكنائّية وداللتهاالصورة او  ،وداللتها االستعارّيةالصورة و  ،وداللتها الصورة التشبيهّيةالتصويرّية من خالل 

 التي تحتوي على خالصة ما توّصل إليه الباحثان من نتائج البحث.

 الشيخ محّمد الناصر كبر عن حياة نبذة

اَوا؛ ضاحية من 1913ه املوافقة سنة 1334ولد محّمد الناصر كبر في شهر شّوال يوم الخميس سنة 
َ
غ

ْ
ِرن

ُ
م بقرية غ

ي أبوه وهو لم  ،حيث تسكن أسرة والدته ضواحي مدينة كنو
ّ
ونشأ نشأة إسالمّية صوفّية تحت رعاية والديه لكن توف

ِني" ،يجاوز السادس من العمر
ُ
غ

ُ
ظ

َ
ا معناهة )وهي كلمة هوساويّ فاعتنى بتربيته عّمه الشيخ إبراهيم ابن أحمد الشهير بـ"ن

 .(1)بلدههو صوفي زاهد ورع عالم اعترف به أهل  ،(املحتِبيبالعربّية 

ّيبة حيث لبث تحت 
ّ
لقي محّمد الناصر كبر عند مرّبيه اعتناء بالغا أعانه على تحصيل العلم والفوز باملعيشة الط

التحق بكّتاب الشيخ املقرئ محّمد غَجْيِري الذي ختم  ،رعايته مّدة تقرب من ثالث وعشرين سنة. ومن خالل هذه املدة

م قراءة القرآن الكريم عنده وهو ف
ّ
ه يبدأ بالدرس عند مرّبيه كّل يوم قبل االختالف إلى  هعمر  التاسع من يتعل

ّ
مع أن

وكان يدرس ثالثين كتابا في كّل يوم في مجالس العلماء وتتلمذ  ،الكّتاب. ثّم تفّرغ للدراسات اإلسالمّية والعلوم العربّية

ِني
ُ
غ

ُ
ظ

َ
والشيخ القاض ي إبراهيم بن األستاذ  ،لثانيوالشيخ محّمد ا ،على طائفة من أعالم عصره منهم الشيخ إبراهيم ن

ْم عبد الكريم امللّقب بـ"َساَبْو" ،عثمان
َ
 على جمع  ،والشيخ َمال

ّ
والشيخ محّمد املجتبى الشنقيطي. فقد ساعده الحظ

رّية 
ّ
ة والدينّية األثر امللموس في تكوين شخصّيته العلميّ  -علما وثقافة  -كثير في مختِلف امليادين العلمّية كما لبيئته الث

ورحالته العلمّية التي فتحت له أبوابا  ،وكثرة مطالعته ،واالجتماعّية والسياسّية إضافة إلى خلفّية أسرته الصوفّية

ي 
ّ
صال بأعالم العلم والدين. لم يزل يختلف محّمد الّناصر كبر إلى مجالس العلماء داخال وخارجا حّتى توف

ّ
كثيرة لالت

ن و بضع وعشر  من العمره لس وخاض في عالم الّتأليف والتصنيف وقول الشعر و معظمهم فانقطع ملهنة التدري

ف من هذه الحركة العلمّية حّتى مأل املكتبات العلمّية بآللئ إنتاجاته األدبّية التي تربو على املائتين(2)سنة
ّ
  ،. لم يتوق

ّ
إال

فاته التي هي في متناول اليد يربو على املائة. والحقيقة ه
ّ
ه قد أسهم بجميع هذه اإلنتاجات العلمية في أّن عدد مؤل

ّ
ي أن
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ألّن األغلبّية الساحقة منها هي في املوضوعات الصوفّية شعرا ونثرا. ومن هذه  ،تطوير العلم واألدب العربي الصوفي

 اإلنتاجات ديوان نغمات الطار في حلقات الذكر في الصباح واملساء واألسحار الذي عليه مدار البحث.

ي محّمد
ّ
 ه املوافقة اليوم الرابع في1417العشرين من جمادى األولى سنة  ،الناصر كبر في منتصف ليلة الجمعة توف

 .(3)ودفن في مقبرة قرب مسجده الجامع جامَع الكنز املطلسم ،م بدار القادرّية في مدينة كنو1997أكتوبر سنة 

  التصوير وأهمّيته في البناء الشعري 

بة والك
ّ
فة لتركيب الجملة اعتمادا بالغا في البناء الشعري الجميل على التصويتعتمد األصوات املرك

ّ
ر الذي لمات املؤل

ل في الحقيقة جوهر الشعر وأهّم وسائط الشاعر في نق
ّ
ل يعّد ركيزة أساسّية من ركائز النّص األدبي والذي كان يمث

بل هو صياغة جميلة ترتكز على  ،قطفإّن الشعر ليس أفكارا ومعاني ف ،الشعور والتجربة عن واقعه إلى املتلقي

 .(4)التصوير

فَهم معانيها بداللة اللفظبإّن الشاعر الفّنان ال يصوغ تعابيره 
ُ
ما يلجأ إلى صياغة  ،طريقة عادية التي ت

ّ
بير لك التعاتإن

فَهم معانيها بوسائط الصورة التي توضح وتصف تلك املعاني. هذا باإلضافة إلى أّن ا
ُ
دف لشاعر يهعن طريق انزياحّي ت

ه ال قيمة لتلك املعاني التي تحملها ألفاظ شعره  ،إلى خلق اإلبداع ويهتّم بإمتاع املتلّقي بعمله الفّني
ّ
 إفإن

ّ
ت من ذا اختل

أن في إقامة الوزن ،ري حضيعرفها العجمي والعربي والبدوي وال ،التصوير. فاملعاني مطروحة في الطريق
ّ

ما الش
ّ
 ،وإن

والشعر صناعة وضرب من الصبغ وجنس من  ،وجودة السبك ،وفي صّحة الطبع ،خرجوسهولة امل ،وتمّيز اللفظ

 .(5)التصوير"

لدراسة األسلوبّية كما أقّر بها أحمد الشايب في في اصطلح مشتّق من الصورة التي هي من الوسائل املّتبعة مالتصوير و 

فهي تحمل هوّيته من خالل التعبير  ،ّيتهتعكس شخصّية الشاعر ونفس ،فالصورة بهذا األساس. (6)كتابه "األسلوب"

فالصورة  ،بها عن أفكاره ومشاعره وأحاسيسه وتجاربه في الحياة بحيث يصوغها بلغة نابعة من أمله وفرحه ومعاناته

. وتجدر اإلشارة في (7)إذن تشكيل لغوّي يكّونها خيال الفّنان من معطيات متعّددة يقف العالم املحسوس في مقّدمتها

ومن خالل نقله عبر الخيال الواسع  ؛س من الصورة هو إقناع املتلّقي بفكرة املرِسلرئيدد إلى أّن الهدف الهذا الص

فالصورة أحد األساليب التي تؤّدي دورها على  ،وشعوره بالتأثير املرهف الذي يشعر به من جراء العيش مع تجربته
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ب من و . (8)لنفوسأّنها طريقة في اإلقناع وتحرص على إثارة االنفعاالت في ا
ّ
الصورة الشعرّية عبارة عن املاّدة التي تترك

اللغة بداللتها اللغوّية واملوسيقّية ومن الخيال الذي يجمع بين عناصر التشبيه واالستعارة والكناية والطباق وحسن 

تناسب مع املعنى الذي ما ي  –تشبيها أو استعارة أو كناية  –يختار الشاعر اختيارا انزياحّيا من الصور و . (9)التعليل

فإّن  ،وإّنها كانت بمثابة الوسيطة التي بها ينقل ما يعلمه في عقله إلى ما يراه بعينه ،يريد تصويره والتعبير عنه

تعمل على توضيح املعنى حّتى يصير  -كما في املفهوم السابق  -التشبيهات واالستعارات والكنايات في النص الشعري 

وهي  ،الحظ الباحثان من خالل هذا التصوير وجود الصور املختلفة في هذه املدائح ملتلّقي.ملموسا مأنوسا في نفس ا

   ودالالتها. والصورة الكنائّية ،والصورة االستعارّية ،الصورة التشيهّية

    وداللتهاالصورة التشبيهّية 

ه
َ
ل
َّ
َه الشيَئ بالشيئ أي َمث بَّ

َ
 ،لة البالغية. وهو في الدال(10)ة مشتركة بينهماأقامه مقامه لصف ،التشبيه في اللغة مصدر  ش

ّية ل ،ال من جميع جهاته ،صفة الشيئ بما قاربه وشاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة
ّ
ه لو ناسبه مناسبة كل

ّ
كان ألن

ه ويهّم الباحث في هذا الصدد النظر في األسلوب االنزياحي الذي استخدمه الشاعر عن طريق صورة التشبي. (11)إّياه

يزيد ل ،وإخراج الخفّي إلى الجلّي وإدناء البعيد من القريب ،الذي يعّد أّول طريقة تدّل عليه الطبيعة لبيان املعاني

ل األسلوبّي العربّي مح(12)املعاني رفعة ووضوحا ويكسبها توكيدا وفضال ويكسوها شرفا ونبال
ّ
ّمد . وقد استطاع  املحل

لة في الهادي الطرابلس ي أن يوّضح أهّمّية ا
ّ
 حيث يقول فيهما:  التحويلوالتعويض لتشبيه األسلوبّية املتمث

"انتقال الشاعر من نقطة إلى نقطة في نفس العالم كأن يصف محسوسا بمحسوس أو يصف مجّردا 

ى تنبيه
ّ
ق بقدر ما يتول

ّ
ه في هذه الحالة اليقوم بمجهود تصويرّي خال

ّ
 بمجّرد فنسّميه تعويضا ألن

  ،نظر عديدة طريفة املتلّقي إلى زوايا
َ

 أّما انتقال الشاعر من نقطة ،تعّوض فيها الصورة املوصوف

 
َ
م أخرى تنتمي إلى نقطة إلى ثّم ينتقل  ،متنتمي إلى عال

َ
دا كأن يصف محسوسا بمجّرد أو مجرّ  ،ثانعال

د من املوصوف صورة مختلفة يعمل فيه الخيال 
ّ
اك يول

ّ
بمحسوس فنسّميه تحويال ألّن الشاعر إذ

 .(13)ا في بلورتها"كثير 
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 واملشّبه عبارة عن الصورة الواصفة ،م مّما سبق أّن املشّبه يعّد الصورة املوصوفة مجّردا كان أو محسوسافهَ يُ 

ف  ،مجّردا كان أو محسوسا حيث إّن وجه الشبه هو الصفة التي يشترك فيها كال الطرفان. وعلى هذا األساس
ّ
وظ

 ّية في خلق الصورة التشبيهّية لتوضيح معاني مدائحه.الشيخ محّمد الناصر كبر قدرته اللغو 

العشق و وقد تسيطر على الشاعر فيها الحّب  ،بيات التالية مستنبطة من املديحين النبوّيين من املدائح املختارةإّن األ 

 ه لتوضيحفاستخدم التشبي ،وهو في هذا السياق شديد الحرص في إمتاع القّراء واملتلّقين ،ملسو هيلع هللا ىلص العميق للحبيب محّمد 

 ،مثل: الصراط املستقيمملسو هيلع هللا ىلص  قد استعان بكلمات شّبه بها الرسول  ،وتقريب املعنى من ذهنهم. وهو في هذا التشبيه

ق بذات الرسول  ،األرض ،السموات ،القلم ،اللوح ،الكرس يّ  ،العرش
ّ
مثل األضحوكة. ملسو هيلع هللا ىلص أو شّبه بها العنصر املتعل

 يقول:

 
 
ة

َ
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُحوك

ُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنَّ َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداِئ ي أ

َ
 ف

َّ
 إال

 

 
َ
بْت ِبلفظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد ل

ُ
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  ِكنَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــى الَجــــــــــــــــــــــــــــاِني ويــــــــــــــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــــــــــــَن الــــــــــــــــــــــــــــَوَرى  
َ
 يــــــــــــــــــــــــــــا ُمْرت

 

 املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقيُم ِلقّصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد 
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراط نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت الّصِ

َ
  (14)أ

رســــــــــــــــــــــ ّي يــــــــــــــــــــــا َســــــــــــــــــــــَنِدي 
ُ
ــــــــــــــــــــــَت العــــــــــــــــــــــُروُش كــــــــــــــــــــــذا الك

ْ
ن
َ
 أ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُح واألقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُم تقتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُر 
َّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُتُم الل

ْ
ن
َ
 َوأ

ْجمُعَهــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــَت الســــــــــــــــــــــــــــــــــماواُت أنــــــــــــــــــــــــــــــــــَت األرُض أ

ْ
ن
َ
 أ

 

شـــــــــــــــــــــــــــــــــِرك األ 
َ
 (15)نـــــــــــــــــــــــــــــــــاُم تعتطـــــــــــــــــــــــــــــــــُر َوأنـــــــــــــــــــــــــــــــــَت ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــن ن

ه مرئّي. وصّوره الشاعر ملسو هيلع هللا ىلص إّن الرسول  
ّ
املمدوح في هذه األبيات إنسان حّل محّل الصورة املوصوفة املحسوسة ألن

على أّن التشبيه املتسخدم طوال األبيات كان  ،منها ما كان محسوسا وما كان مجّردا ،بصفات عن طريق التشبيه

ذا باألضحوكة تشبيها بليغا وهملسو هيلع هللا ىلص جه الشبه. شّبه الشاعر مدائحه للنبّي محّمد تشبيها بليغا لحذفه أداة التشبيه وو 

ه وصف املجّرد )املدائح( باملجّرد )األضحوكة(. والصفة الجامعة بينهما هي الشيئ التافه الذي ال يُ 
ّ
أو  هتّم بهتعويض ألن

ف ا ال تضيف أّي شيئ من الشرف إلى شر ما ال طائل تحته وُيضَحك منه. وهذا داللة على أّن مدائحه للنبّي مع كثرته

ما الشاعر متشّرف بذكر "محّمد" في قصائده ولذلك قال:  ،املمدوح
ّ
 ِبلفظِة أحمِد إن

ْ
بت

ُ
ها َعذ ِكنَّ

َ
 .ل

 ،والسموات ،والقلم ،واللوح ،والكرس يّ  ،والعرش ،بالصراط املستقيمملسو هيلع هللا ىلص وحينما يصّور الشاعر الرسول محّمدا 

ه استخدم التحوي ،واألرض
ّ
ما هي بمثابة املجّردات التي ال يمكن أن فإن

ّ
ل في هذا التصوير ألّن تلك الجذور الواصفة إن
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وبذلك يعمل الخيال كثيرا في بلورته وهو أوسع وأوكد مجاال للتصوير. ففي الصراط املستقيم املعّبر  ،تدرك إال بالعقل

م ثان
َ
يبذل املتلّقي طاقته الخيالّية  ،لتصوير باملجّردهو ا عنه في هذا السياق عملّية انتقال من عالم محسوس إلى عال

ل  ،ليدرك العالقة التشبيهّية بين الطرفين
ّ
فهذا هو التحويل املشار إليه آنفا. فاالهتداء إلى الصراط املستقيم ال يتمث

باع رسول هللا 
ّ
د هذا الرأي آيات قرآنّية مثل قوله تعالى: ﴿ملسو هيلع هللا ىلص إال في ات

ّ
بعوني  قل إن كنتم تحّبون وطاعته ويؤك

ّ
هللا فات

﴾ فإن تنازعتم في شيئ فرّدوه إلى هللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر﴿ ،(31﴾ )آل عمران:يحببكم هللا

( فحذف الشاعر أداة 33﴾ )محّمد:يا أّيها الذين آمنوا أطيعوا هللا والرسول وال تبطلوا أعمالكم( ﴿59)النساء:

ّن املشّبه هو املشّبه به نفسه أي أنت ) الرسول املشّبه( الصراط املستقيم )املشّبه به( التشبيه اّدعاء منه وليدّل على أ

فهذا تشبيه بليغ.  ،وأهمل ذكر وجه الشبه الذي ينّم عن اشتراك الطرفين في صفة أو صفات دون غيرها. ،نفُسه

فهذه  ،عرش والكرس ّي واللوح والقلموكذلك الحال في البيتين األخيرين السابق ذكرهما حيث شّبه الشاعر املمدوح بال

ما وصفها هللا تعالى في القرآن الكريم بصفات يجب اإليمان بها  ،الجذور ال تدركها األبصار وال يتخّيلها عقل إنسان
ّ
إن

بل هو ( ﴿255﴾ )البقرة:وسع كرسّيه السموات واألرض( ﴿5﴾ )طه:الرحمن على العرش استوى جازما. قال تعالى: ﴿

(. استعان الشاعر بهذه الجذور 1﴾ )القلم:والقلم وما يسطرون ،ن( ﴿22﴾ )البروج:وح محفوظقرآن مجيد في ل

الواصفة في عملّيته التصويرّية في تشبيه املحسوس باملجّرد من حيث التحويل التجريدي وفي غاية من املبالغة ليدّل 

ما حاول املعّبرون عن كنهها ،ملسو هيلع هللا ىلص داللة واضحة على أّن شخصّية الرسول 
ّ
ال يستطيعون بل يشعرون بالعجز عن  كل

مبالغة في تشخيص عظمة املمدوح ليعرف املتلّقي يقينا أنت السموات أنت األرض أجمعها" استقصائه. وفي قوله: "

ما هي تنقاد لعظمة رسول هللا 
ّ
 ملسو هيلع هللا ىلص.     أّن السموات واألراض ي جميعها املرئّي وغير املرئّي منها إن

فقد تبّنى نفس املنهج  ،حيث مدح الشاعر أولياء هللا الصالحين ومشائخ الصوفّيةأّما في أبيات املدائح األخرى 

  حين يمدح الشيخ عبد القادر الجيالني حيث يقول:    ،األسلوبي الذي اعتمده فيما سبق تحليله. وعلى سبيل املثال

 نــــــــــــــــــــــــــــــــــوُر الســــــــــــــــــــــــــــــــــرائِر فــــــــــــــــــــــــــــــــــالهجوا فــــــــــــــــــــــــــــــــــي ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــِرِه 

 

 
َ
ـــــذي ما خ

َّ
ـــــــــــــــــــُهَو ال

َ
 ُه ااَب من نادَ ف

عوا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرهِ    تًبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم  ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ

 

فِر ِمن دعَواهُ 
ُّ
 (16)شيًئا ولو كالظ
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فأضاف كلمة النور السرائر لشرح املقصود. فالنور صورة بصرية  ،شّبه املمدوح بالنور املستضاء به في الظلمة

ه املعنى في املتلّقي أّن املشّبه ب واملمدوح صورة بصرية كذلك واجتماع الصورتين تعويض استعان به الشاعر ليثبت

 يستهينوا بأّي شيئ مّما 
ّ

ر الشاعر أتباع املمدوح أال
ّ
أمر به يعين املشّبة لحذفه أداة التشبيه. وفي البيت الثاني حذ

. فهذا (17)ويدعو إليه املمدوح فشّبه أقّل شيئ من أمره ودعوته بالظفر وهو ماّدة قرنّية تنبت في أطراف األصابع

هنه ذيه تصوير في التحويل أي تصوير املجّرد باملحسوس لتّتضح الصورة جلّيا أمام املتلّقي ويستقّر املعنى في التشب

ة من لى بّينفحينئذ يوّضح املرئّي ما يدركه العقل ليكون املتلّقي ع ،هذا إذا قاس ما يراه هو الظفر بما ال يرى وهو األمر

 .(18)لفهذا تجسيم  عند التصوير بالتحوي ،األمر

بها  استخدم الشاعر التشبيه البليغ أيضا في مدح الشيخ جبريل ابن عمر للتصوير بالتعويض لبيان املكانة التي تتمّتع

ادر نفاستعان بشيئ نفيس  ،"َمِج"؛ مدينة املمدوح من النفاسة والندارة في العلم والدين من بين املدن املجاورة لها

التشبيه  . وحذفه أداة(19)وهي الّدّرة: اللؤلؤة العظيمة الكبيرة ،ورة املشّبه )َمِج(تكون صورته داللة قوّية على بيان ص

 داللة أيضا على مدينة املمدوح هي الّدّرة نفسها يعّم نورها كّل البالد. استمع إليه يقول:    

يستطيع املتلّقي أن يفهم املعنى الخفّي املعّبر عنه بالسهولة ألّن الشاعر لم يقم بمجهود  ،النوع من التصويروبهذا 

ق في مثل هذا التصوير بخالف التحويل.
ّ

 خال

 وفي قوله حين يمدح الشيخ مجتبى الشنقيطي: 

َدٌم  
َ
رٌم صلَدم ل

َ
ه حمزة املرحوم في أُحد    **       وفي الحفيطة ق

ّ
 كأن

 (21)ـــــن الباسل األسد بن الباسل األسد  وفي الكتيبة كان الباسل األسد بــــــ  **  

د.فالصورة في هذا 
ّ
ه عن ذكر األداة على سبيل التشبيه املؤك

ّ
لَدم مستغنيا في ذلك كل

َّ
رم والِصلَدم وال

َ
شّبه املمدوح بالق

رك ع هوفالقرم  ،التشبيه جاءت عن طريق التعويض
ُ
ن الركوب والعمل لعظم شأنه وكرمه ويطلق على اإلبل الذي ت

َدما ألّنها تلِدم  ،والِصلدم األسد الشديد الصلب ،السّيد تشبيها بالقرم
َ
واللدم الحرم في القرابات سّميت الحرمة ل

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِل ونوُرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الّرِ
ٌ
ة  ِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــَي ُدرَّ

 

 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــوال

 
ـــــــــــــــــــــــــــها والط

َ
 َعْر 

َ
 (20)عـــــــــــــــــــــــــــمَّ الَ ِســـــــــــــــــــــــــــيطة
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صلح وتِصل
ُ
فيها  . شّبه املمدوح بهذا التصوير لبيان دفاعه القوّي عن حمّيته اإلسالمّية الرفيعة فهو(22)القرابة أي ت

اني )املشّبه به( أقوى 
ّ
ُحد فشّبه املحسوس باملحسوس لكّن الث

ُ
ه الصحابي حمزة يوم غزوة أ

ّ
سّيد وشجاع ومصلح كأن

ل الصورة واضحة قوّية أمام املتلّقى ،وأوضح في الّداللة من األّول )املشّبه(
ّ
د األول  ،هذا لتتمث

ّ
فجاء البيت التالي يؤك

ه في املعركة أسد في البسالة والشجاعة والجراءة. سل األسدوفي الكتيبة كان البا حيث قال:"
ّ
 " أي: إن

 وداللتها الصورة االستعارّية

غّية هي . وفي الداللة البال (23)االستعارة في اللغة استعار الشيئ منه: طلب أن يعطيه إّياه عارّية ويقال: استعاره إّياه

عن  مع قرينة صارفة ،ن املعنى املنقول عنه وبين املستعمل فيهاستعمال اللفظ في غير ما وضع له لعالقة املشابهة بي

ضح جلّيا أّن االستعارة تتكّون من املستعار م ،. وبهذين التعريفين اللغوي والبالغي(24)إرادة املعنى األصلي
ّ
نه هو ات

 أّن . وليس من شّك ألصليغير وضعه اواملستعار هو اللفظ املنقول واملستعمل في  ،واملستعار له هو املشّبه ،املشّبه به

 أّنها أبلغ منه في إثارة املعنى العاطفي
ّ

ورة صملشّبه اوإلّنهاتضع أمام املتلّقي بدال من  ،االستعارة أساسها التشبيه إال

وعلى مقدار ما في تلك الصورة من الروعة وسمّو  ،جديدة تملك عليه مشاعره وتذهله عّما ينطوي تحتها من التشبيه

ه التي وإّنها تعّد انعكاسا صادقا ملشاعر الشاعر ومحاولة جاّدة إلثبات ذاتّيت ،(25)بالغة في االستعارةالخيال تكون ال

فنسج من خياله صورا تمتزج بالواقع لتعكس الصورة الحقيقّية  ،حاول قومه إلغاءها تحت غطاء العبودّية

 .(26)للشاعر

ورومان  ،ن املحدثين أمثال دي سوسير اللغوي أستاذ شارس باليوتجدر اإلشاره في هذا املنطلق أّن األسلوبّين الغربّيي

حاولوا أن يأتوا بمفهوم جديد لالستعارة من منظور أسلوبّي  ،وبول ريكور  ،وجورج مولينيه ،وجاك الكان ،جاكوبسون 

ه بين املستعار وخالصة آرائهم أّن االستعارة بمفهومها القديم مبنّية على نظرّية التشاب ،ليحّررها من سيطرة التقليد

منه واملستعار له حيث إّنها بمفهومها الجديد من منظور أسلوبّي مبنّية على نظرّية الجمع بين املتناقضات بديال عن 

ومع ذلك ظّل الجمع بين املتناقضات مستنّدا إلى بنية التشابه من خالل اختراع الشبه  ،بنية الجمع بين املتشابهات

ه موجود 
ّ
م أن ص من عالقات التشابه تمامابينها لُيتوهَّ

ّ
فقد جاء  ،وحاصل فعال. وبالرغم من أّن نظرّياتهم لم تتخل

د هذا الرأي حيث قال: "واالستعارة عالقة استبدالّية على املحور اللفطي
ّ
وإّنها تقوم  ،تعريف رومان جاكوبسون يؤك
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الستعارة حيث قاهر الجرجاني في تعريف اعبد ال ما ذهب إليهتعريف هذا ال. ويوافق (27)على املشابهة واالستبدال..."

. واملراد باالستبدال في تعريف رومان جاكوبسون هو ما أشار إليه (28)"اعلم أّن االستعارة تعتمد التشبيه أبدا" :قال

ق بكلمة معجمّية واحدة لها معنيان؛ حقيقّي  ،أرسطو أّن االستعارة قائمة على املحور االستبدالي للغة
ّ
فهي تتعل

وتحصيل االستعارة عند استبدال لفظة مجازّية بلفظة حقيقّية انطالقا من عالقة املشابهة الرابطة بينهما  ،ومجازي 

 .(29)سواء أكانت مشابهة حقيقّية أم وهمّية

ف الشيخ محّمد الناصر كبر الصورة االستعارّية توظيفا قوّيا للكشف عن املعنى الخفّي وراء  
ّ
وقد وظ

 صورة فيستعملة في غير وضعها الحقيقي إلثارة االنفعال العاطفي لدى املتلّقي. وتترائى تلك الالكلمات االنزياحّية امل

 األبيات التالية من مدائحه:

   ملسو هيلع هللا ىلص:يقول في مدح النبّي 

 يا منجـأ املأسوف يا غوث الــــــــــورى

 

 الورى

ــــــعبـة يــــــــا  ــــكـ ــــــــرخــــات أحمـ ـــ ــــــــالصــ ــ  أحمـــدد ـ

  ،كّل بيت مرّبع الجوانب ،إّن الكعبة في املعنى اللغوي حسب الداللة املعجمّية
ّ
. (30)ةواملراد بها البيت الحرام بمك

 واآليات القرآنية تدّل أّنها قبلة املسلمين في ربوع العالم قال تعالى: ﴿
ّ
ب وجهك في السماء فلنول

ّ
ك قد نرى تقل

ّ
بلة قين

وا وجوهكم شطره ،سجد الحرامفوّل وجهك شطر امل ،تر اها
ّ
جعل هللا ﴿ ،(144﴾)البقرة:وحيث ما كنتم فول

ميع من ى للناس من جملسو هيلع هللا ىلص (. واملعنى األصل في البيت هو أّن الرسول 97﴾ )املائدة:الكعبة البيت الحرام قياما للناس

منا من آبيت الذي من دخله كان فهي ال ،فاستعار لفطة الكعبة ملا فيها من املعنى املراد ،الشدائد والغوث املشتكى إليه

ة مباركا وهدى للعاملين. فيه آيات بيّ  ،الخوف الذي ُينِقض ظهره
ّ
نات قال تعالى: ﴿إّن أول بيت وضع للّناس للذي ببك

اللفظ املستعار منه هو الكعبة على سبيل (. فصّرح ب97-96ومن دخله كان آمنا﴾ )آل عمران: ،مقام إبراهيم

يبه اخيار الكعبة استعارة للممدوح دليل واضح على املرتبة العظمى التي اصطفى بها هللا حباالستعارة التصريحّية. و 

 ملسو هيلع هللا ىلص.الرسول األعظم محّمد 

 يقول أيضا في مدح النبّي:
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َجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْل 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُم وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامليَن أ

ْ
ن
َ
 أ

 

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أيُّ
ُ
ك

َ
 القمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر فتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابع  ل

ـــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــةيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ِطْبــــــــــــــــــــــــــــــِت قـــــــــــــــــــــــــــــدًرا فـــــــــــــــــــــــــــــافخري أبــــــــــــــــــــــــــــــًدا ظبيــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَب نشـــــــــــــــــــــــــــــــــــُرك 
َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْد ط

َ
 واإلفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُل مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِهُر ق

 
ه اإلمام الذي يقود جميع العالم والذي جاء لينقذهم من ظلمة الضالل إلى نور 

ّ
وعندما يصف الشاعر املمدوح أن

وكب كألّن القمر في الداللة املعجمّية  ،استعار لفظ القمر واستخدمه في غير وضعه اللغوي لعالقة املشابهة ،الهداية

. وقد اختار الشاعر القمر بدال من الشمس ليس (31)على األرض فيرفع ظلمة الليل يستمّد نوره من الشمس فينعكس

 في النهار ،ملناسبة قافية املديح الرائّية فحسب
ّ

ار منه ولكّن القمر املستع ،بل للداللة على أّن الشمس ال تشرق إال

ى نوره الوّضاء في الليل املظلمة فيرفع به ظلمة الليل. فنور القمر شبي
ّ
ملسو هيلع هللا ىلص د ّي محمّ ه بنور اإلسالم الذي جاء به النبيتجل

 وظلمة الليل شبيه بضالل الشرك والجهل الذي كان العالم عليه قبل بعثة املمدوح.

لق رسول هللا ،أّما في البيت الثاني
َ
ملسو هيلع هللا ىلص.  فإّن الشاعر استعمل كلمة الظبية استعماال استعارّيا للداللة على جمال خ

ويقال لها  ،يقال: ليس في الحيوان أبصر من الظباء ،سريع الجري  ،رشيق الجسم فالظبية حيوان من فصيلة البقرّيات

ارة
ّ
 مرض املوت ،(32)الّنظ

ّ
زت الظبية فبهذا القدر الجمالي امتا ،(33)يقال: به داء الظبي أي: ال داء به ،وكان ال يمرض إال

لق رسول هللا  ،من بين ذواتها من جنس الحيوان
َ
لكّن الشاعر استطاع  ،ه الواصفون فوق ما يصفملسو هيلع هللا ىلص  فكان جمال خ

  ة.بقدرته اللغوّية أن يقّرب من ذهن املتلّقي صورة جمال املمدوح الخلقي باستعارته لفظة الظبية استعارة تصريحيّ 

 يقول في مدح الشيخ جبريل ابن عمر:

املحبة التي يعانيها الشاعر للممدوح جعلته ال يرى نفسه أمام املمدوح إال ذليال فلذلك يستخدم كلمة الهوى كثيرا إّن 

في مدائحه مرادفة للمحّبة ومحّبة املمدوح عنده أنفس شيئ يفتخر به فاستعار كلمة الدّرة وهي اللؤلؤة العظيمة 

ى أّن املمدوح شخصّية نفيسة عنده. وبهذه الصورة االستعارّية الكبيرة التي كانت من املعادن النفيسة للداللة عل

  الخيالّية استطاع الشاعر أن يوّضح املعنى املراد إذ إّن االستعارة تعمل على توضيح املعاني.

ـــا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يــ
ً
ة ْصـــــــــــــــــــــــــــــــِلي ِبهـــــــــــــــــــــــــــــــا ُدرَّ

َ
  هـــــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــــي الَهـــــــــــــــــــــــــــــــَوى أ

 

 
َ

ُصـــــــــــــــــــــــــــــــــوال
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوُق ف

ُ
ف

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــْم أ

َ
ْقـــــــــــــــــــــــــــــــــُت األصـــــــــــــــــــــــــــــــــوَل َوك

َ
 ف
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ق السبحة بالعنق وكأنّ  ،وعندما يمدح الشيخ إبراهيم إنياس الكولخي
ّ
ه يعل

ّ
ها استهّل بتصوير شخصّية املمدوح حيث إن

 عي له إذ إّن من عادات الصوفّيين أّنهم يحل
ّ
ه وقد سّجل الشاعر هذ األذكار. الفراغ من بعدأعناقم بون السبحة قل

 الظاهرة في قصيدة أخرى في الدفاع عن بعض الحركات الصوفّية حيث قال:

ك أعلقها حنانيك ذكرة ** بعنقك فاألعناق أوتاد سبحة
َ
 (34)وُسْبَحت

أتي الشاعر بصورة شبيهة بذلك التصوير فاستعار كلمة املطّوقة في غير معناها  ،نقالعبالسبحة  تعليقولتصوير 

 حيث يقول: ياألصل

قــــــــــــــــــــــــــــــــــةناحــــــــــــــــــــــــــــــــــْت   مــــــــــــــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــــــــــــــوِق أغصــــــــــــــــــــــــــــــــــاِني مطوَّ

 

 

 

هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَج ذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاِني وأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاِني 
َ
 ف

ووجه  .(35)وكّل ما استدار بشيئ ،والطوق حلي للعنق يحيط به ،فاملطّوقة في الداللة املعجمية الحمامة ذات الطوق  

قة الشبه بين املستعار منه واملستعار له قريب وهو الحلي املستدير في عنق الحمامة الشبيه باستدارة السبحة املعل

ه لم يصّرح باللفظ املستعار منه 
ّ
ل أتى ببالعنق. وقد اعتمد الشاعر على الخيال البارع في هذا التصوير االستعاري ألن

 .(36)املكنية ويسّمى هذا التصوير تخييالبشيئ من لوازمه على سبيل االستعارة 

 وداللتها الصورة الكنائّية

َنى 
َ
ِني يَ  –الكناية في اللغة من ك

ْ
م بما يستدّل به عليه ولم يصّرحِك  –ك

ّ
: تكل

ً
َنى كذا بكذا فهو كان   ،َناَية

َ
وهي ما  ،وقد ك

م به اإلنسان ويريد به غيره
ّ
  ،. وفي االصطالح البالغي(37)يتكل

ْ
ط

ُ
ريَد به الزم معناه مع قرينةهي لفظ أ

ُ
ال تمنع من  ِلَق وأ

م إثبات معنى من املعاني(38)إرادة املعنى األصلي
ّ
ذكره فال ي ،. وعّرفها عبد القاهر الجرجاني بقوله: "أن يريد املتكل

 .  وهي(39)عليهدفه في الوجود فيومئ إليه ويجعله دليال ار مولكن يلجأ إلى معنى هو تاليه و  ،باللفظ املوضوع له في اللغة

 ثالثة أنواع: 

أي:  كأن يقال: رجل نظيف اليد كناية عن عّفته وأمانته. هذا مع جواز املعنى األصلي ،النوع األّول: الكناية عن صفة

 الرجل النظيف اليد.
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اني: كناية عن موصوف
ّ
مين بالعربّية ،كأن يقال: الناطقون بالضاد ،النوع الث

ّ
نى ز املعجوا مع ،كناية عن العرب أو املتكل

 األصلي بوجود اإلنسان الناطق بصوت الضاد.

الث: كناية عن نسبة
ّ
وقد يكون صاحب الصفة  ،وهي أن تنسب ملوصوف صفة أو صفات وتثبت فيه ،النوع الث

ثبت فيه صفة ملوصوف ،كأن يقال: املجد في ثوَبْي عبد الغني ،مذكورا
ُ
سب املجد إلى عبد الغني وأ

ُ
أو غير  ،حيث ن

كناية عن نفي الخيرّية عّمن ال ينفع الناس وهو غير  ،نحو:خير الناس من ينفع الّناس ،يسّمى تعريضامذكور و 

 . (40)مذكور 

 التالية: نماذجوقد استخدم الشيخ محّمد الناصر كبر الكناية كصورة انزياحية لألسلوب في مدائحه حيث قال في ال

 ملسو هيلع هللا ىلص:يقول في مدح الّنبّي محّمد 

ِكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَر 
ُ
ا ذ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  إذ

َ
 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي َمْحَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  َبل

 

ُهْم مِلحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد 
ُ
ْعَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق

َ
َمايلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت أ

َ
 ت

ْمُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه  
َ

بهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُر ش
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ِبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه اإلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم ت

َ
 َبل

 

قمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُرُه ِبمحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد 
َ
ألْت أ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأل

َ
 َوت

كر   
َّ
 وُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث نَّ

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوِ ي إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَك ُمؤ

َ
 ش

 

 َومجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  وُمفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد  ملحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِد 

 
شق عند سماع ذكر الحبيب املصطفى يصّور  الشاعر عن طريق الكناية حالة العا ،في البيت األّول من هذا املديح

م مستخدما في تلك الصورة الكنائّية الخيال القوّي حيث يقول: "
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
" دتمايلت أعناقهم ملحّم محّمد صل

 عن صفة هي البهجة والسرور الذي يسّبب االنفعال الحركي أي التمايل. والتمايل بمعنى التبختر واملراد ب
ً
ه في كناية

رقص الديني الذي يحدث في ميل البدن من اليمين إلى الشمال عند الذكر. وفي هذا يقول الشيخ محّمد النص هو ال

ار في حلقات الذكر:
ّ
ك

ّ
 الناصر كبر في إحدى قصائده التي قالها للدفاع عن حاالت الذ

صنا ذكر أسمائه  **  وال تنكروا رقص أبداننا
ّ
 .(41)يرق

وتألألت أقماره ملحّمد" كناية عن موصوف ألّن الشاعر بهذا التعبير عدل به  ،شمسهوفي البيت الثاني في قوله: "...تبهر 

إلى معنى آخر مع أّن املعنى الظاهر في التعبير الزم وجائز ألّن الشمس تبهر كما تتألأل األقمار في ظلمة الليل إال أّن املعنى 
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ماملكّنى عنه في صياغة التعبير الكنائي أي الشمس الباهرة هو شخص
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
واألقمار  ،ّية النبّي محّمد صل

م: 
ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
د رأي الباحث حديث ابن عّباس  قال: قال رسول هللا صل

ّ
املتأللئة عبارة عن أصحابه الكرام. ويؤك

ما أصحابي كالنجوم فبأّيهم اقتديتم اهتديتم
ّ
  .(42)إن

ث واملوفي البيت الثالث التجأ الشاعر إلى االنزياح اللغو 
ّ
م باملؤن

ّ
ى هللا عليه وسل

ّ
ذكر ي حيث وصف شوقه للنبي صل

خذ من طبيعة كّل من التأني
ّ
ما هو رمز يريد به الشاعر التنويع في الشوق فات

ّ
ث والجمع واملفرد. فهذا األسلوب إن

ث من حيث الليونة
ّ
ر من حي ،والتذكير والجمع واإلفراد وسيلة إلى ذلك التنويع. فإّن شوقه مؤن

ّ
 ،ث الشّدةومذك

 ومفّرد من حيث الخصوصّية. ،ومجّمع من حيث العمومّية

 :ل استعان بصورة كنائّية أيضا لتقوية املعنى املعّبر عنه في النص حيث يقو  ،لشيخ عبد القادر الجيالنيل هفي مدحو

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَهم 
ُ
 َولقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد أذلَّ األوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُء ر 

 

 ولقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْد أهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَم األوليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواُه 

 
ياد الحال بمعنى إخضاعها لكّن املعنى املعبر عنه في هذه الصياغة هو االعتراف واالنق ألّن إذالل الر وس في طبيعة

التاّم لوالية املمدوح وسيادته من بين ذويه إذ إّن إذالل الرأس عند التحية عادة في الغالب دليل على الخضوع 

د هذا الرأي قوله تعالى: "وإن نشأ ننّزل من ال
ّ
ت أعناقهم لها خاضعواالعتراف ملن هو أعلى. ويؤك

ّ
ين" سماء آية فظل

الل (. فاالستعانة بمثل هذه الصورة باستخدام كلمتي الذل والرأس إيحاء شديد في إثارة املعنى ألّن في إذ4)الشورى:

الل وإذ ،والرأس هو أعظم ما يفتخر به اإلنسان وبه يظهر الكبر ،النفس إشارة إلى إنزالها منزلة منخفضة إثر التواضع

 رأس ملن هو أعلى دليل على التواضع والخضوع التام ولذلك أمر هللا املالئكة أن يسجدوا آلدم عليه الصالةذلك ال

 وال يتّم السجود إال بإذالل الر وس حّتى في العبادة حيث كان السجود أعظم ما يتقّرب به العبد إلى هللا ،والسالم

عا سّجدا قال تعالى: "محّمد رسول هللا والذين م ،سبحانه وتعالى
ّ
بتغون يعه أشّداء على الكّفار رحماء بينهم تراهم رك

 ( 29فضال من هللا ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود" )الفتح: 

أتى بصيغة "سفح دمع  ،الشيخ جبريل ابن عمر وعندما يصّور الشاعر حالته الحزينة الناتجة من بعده عن املمدوح

 قوله:في ائّية الشديدة العين الحاّر" رمزا للصورة البك
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ر عنه ستطاع الشاعر أن يعبّ كلها قوّية على حمل املعنى املكّنى عنه والذي ا ،الصّب  ،الحّر  ،السفح ،فالكلمات: الدمعة

 تعبيرا فصيحا.

 :الخاتمة

حاول الباحثان في هذا البحث أن يدرسا التصوير البياني في مدائح الشاعر محّمد الناصر كبر من حيث التشبية 

اء واالستعارة والكناية وكيف استطاع الشاعر أن يؤثر معاني هذه التصويرات في نفس املتلقي إضافة إلى ما يبتغي ور 

 ،ذا األسلوب التصويري من تقريب وتوضيح املعنى مع شيئ من إكساب الرونق واإلبداع للمدائح. ومن خالل الدراسةه

 توّصل الباحثان إلى أّن الشاعر:

عمل على توضيح معاني النصوص املدحّية بوساطة التصوير البياني كما أضاف إليها الرونق وجمال اإلبداع  -1

 الشعري.

في لغوية أسلوبّية عدل بها من املعنى الظاهر إلى املعنى الخ اتطاقك والكناية الستعارةالتشبيه وا اعتمد على -2

 املعنى الظاهر قصدا لإلبداع في عمله الفّني وإمتاع املتلّقين. وّضحي والذي

مّما زاد على جمال  ،أكثر من استخدام التشبيه البليغ في التصويرات التحويلّية والتعويضّية في املدائح -3

 ص.النصو 

ه استطاع أن ينّسق تلك الكلمات  -4
ّ
ق في اختيار الكلمات املناسبة للتصويرات الواردة في املدائح مع أن ِ

ّ
نسيقا تُوف

 أعان على توضيح املعنى املراد وليذّوق املتلقّي متعة األسلوب التصويري. 

ة ورودها في املدائح -5
ّ
سالة ر إبالغ  ملا لها من أهّمّية في لم يعتمد على الصورة الكنائّية كثيرا فأّدى بالّتالي إلى قل

 أبلغ من التصريح. –كما يقال  –الشاعر إلى املتلّقي. ألّن الكناية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــمال ســــــــــــــــــــــــــــــــــفحُتها 
َّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــْم دمعــــــــــــــــــــــــــــــــــة  لــــــــــــــــــــــــــــــــــي بالش
َ
 ك

 

 
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُموال
َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْم تَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ ش
َ
ا تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ َوك  َحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 كاِشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح   
َ
ي َمخافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدّ

َ
 ومنعُتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خ

 

 
َ

َمَنْحُتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا امِلنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِديال
َ
 َجِهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَل الَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوى ف
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َ
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َ
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 476ص: ،ماّدة )طاق( ،املرجع السابق ،األب لويس اليسوعي .35

 260ص: ،املرجع السابق ،أحمد الهاشمي .36

َنى( ص: ،املرجع السابق ،مجمع اللغة العربية .37
َ
 702ماّدة )ك

 287-286ص: ،املرجع السابق ،أحمد الهاشمي .38

 105ص: ،املرجع السابق ،أبوبكر عبد القاهر الجرجاني .39

 80ص: ،غير مؤّرخ ،بيروت ،مكتبة صادر ريحاني ،البيان ،رم البستانيك .40

 78ص: ،املرجع السابق ،محّمد الناصر كبر .41

ة ،اإلبانة الكبرى الجامع للحديث النبوي اإللكتروني:  .42
ّ
 706رقم الحديث:  ،مادة: أصحابي كالنجوم ،البن بط


