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 صورة الحرب في شعر قيس بن الخطيم

 
 أحمد صالح الزعبي

 
 الملخص

صّور قيس بف الخطيـ الحروب التي خاضتيا قبيمتو في الجاىمّية، ويدرس ىذا البحث صورة الحرب في شعر ابف 
عف ر الخطيـ؛ حيث كاف لمحرب ومتعمقاتيا حضوٌر الفت في شعره، فانتزع منيا رموزًا توحي بأفكاره ومعانيو وتعبّ 

اقة. ار، والحرب والمرأة، والحرب والنّ حسّية، فربط بيف صورتي الحرب والنّ  اً مشاعره وأحاسيسو، وجعؿ منيا صور 
ة يّ ة مف الصورة الكمّ وقد تكررت بعض األدوات الحربية في شعره كالسيؼ والدرع والرمح بوصفيا صورًا جزئيّ 

 مية.ة مرتبطة بواقع الحياة الجاىلمحرب وتحمؿ دالالت معنويّ 
 .ة، األدوات الحربيّ الكممات المفتاحية: قيس بف الخطيـ، صور الحرب

 
 

Portrayal of War  in the Poetry of Qais Ibno El Khateem 

Ahmad Saleh Alzoubi 
 

Abstract 

    The portrayal of the wars fought by his tribe against other tribes constitutes  a 

significant portion  of Qais Ibno El khateem’s poetry. This study examines his 

portrayal of war with emphasis on his depiction of its themes and its tools. In his 

treatment of war Ibno El Khateem created numerous symbols which reflect his 

beliefs, his perceptions, and his feelings . Moreover, Ibno El Khateem transformed 

these symbols into sensory imagery that reflect life. In this context, he selected 

particular imagery to stress the analogy between war and fire, war and his woman, 

and war and his she-camel. Besides, images of the weapons of war known in his time 

such as the sword, the armor, and the spear frequently recur in his poetry, and 

constitute  part of the whole picture of war that he depicts. These sensory images 

reflect meaningful aspects of the real life in Arabia in the pre-Islamic period (Al 

Jahillyah). 
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 المقّدمة

لة والشجاعة عّظـ البطو وكانت العرب تمظاىر الحياة العربية قبؿ اإلسالـ، مف  بارزاً مظيرًا الحرب  تعدّ 
كثيرة أىميا حّب العربي وتقديسو لمحرب،  ، وذلؾ يرجع ألسبابالحروب واألياـ والوقائع فكثرت بينياوالفروسية؛ 

شباع غرائزه طبيعة البادية القاسية، وانتشار ظاىرة األخذ إلى ذا باإلضافة ، ى، وتمبية لنداء داخمي يحثو عميياوا 
لى "مجموعة القيـ واألعراؼ التي تيّيأ ليا أف تصبح بمرور الزمف عرفًا ثابتًا مما دفع الشاعر أف يتبوأ (ٔ)بالثأر ، وا 

والمفتخر بمآثرىا  المكانة األولى في قبيمتو فأصبح صوتيا المؤثر، والمدافع عنيا، والذاب عف أحسابيا وأنسابيا
 . (ٕ)وأمجادىا"

وقد واكب الشعر تمؾ الحروب واألياـ والوقائع وكاف لمشعراء دور كبير في تسجيميا، ووصفيا، وبياف 
نتائجيا؛ ىذا باإلضافة إلى أّف بعض أولئؾ الشعراء كانوا فرسانًا، ومف ىنا عّد شعرىـ وثيقة تأريخية ترصد 

نتائجو، وكثر عندىـ شعر الحرب، الذي ُيصّور المعارؾ التي دارت بيف الحدث، وتسّجؿ تفاصيمو، وتكشؼ عف 
ّنما كاف يكثر الشعر بالحروب التي بيف األحياء نحو حرب األوس  القبائؿ؛ حيث يقوؿ ابف سالـ الجمحي: "وا 

لؾ الذي والخزرج، أو قـو يغيروف ويغار عمييـ، والذي قمؿ شعر قريش أنيـ لـ يكف بينيـ ثائرة، ولـ يحاربوا، وذ
، ويقوؿ ابف رشيؽ: "وكاف الكالـ كمو منثورًا، فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكاـر (ٖ)ماف وأىؿ الطائؼ"قمؿ شعر عُ 

أخالقيا، وطيب أعرافيا، وذكر أياميا الصالحة، وأوطانيا النازحة، وفرسانيا األمجاد، وسمحائيا األجواد؛ لتيز 
، وتدؿ أبناءىا عمى حسف ا  . (ٗ)لشيـ، فتوىموا أعاريض جعموىا موازيف الكالـ"أنفسيا إلى الكـر

ولعّؿ ىذا ما دفع كثيرًا مف الشعراء الجاىمييف إلى االىتماـ بتصوير الحرب تصويرًا فنيًا دقيقًا وعميقًا. 
و"مما ال ريب فيو أّف ثمة فرقًا بيف الحرب في الواقع المعايف المنظور والحرب في الخياؿ الشعري، وقد استمد 

اء تجربتيـ الفنية في تصوير الحرب مف واقعيـ ولكنيا انمازت عنو؛ ألنيا تحولت إلى تشكيؿ فني مدىش الشعر 
 . (٘)عبر سياقات لغوية تأويمية"

أحد أولئؾ الشعراء، الذيف أجادوا في وصؼ الوقائع واألياـ، وتصويرىا تصويرًا  (ٙ)وكاف قيس بف الخطيـ
؛ إذ لـ يترؾ صغيرة وال كبيرة (ٚ)ف قبيمتو األوس والقبائؿ األخرى كالخزرجفنيًا دقيقًا، خصوصًا تمؾ التي دارت بي

مف شؤوف تمؾ والوقائع األياـ والحروب إاّل رصدىا، وسجميا بكؿ تفصيالتيا، وبيف أسبابيا ودوافعيا ونتائجيا، 
ُيجبر عمى خوض ؛ لكّنو (ٛ)وىو يعمـ أّف الحرب قبيحة، ويدرؾ أّف "أوليا شكوى وأوسطيا نجوى وآخرىا بموى"

غمارىا، واالقتراب مف نيرانيا المستعرة. وىو يعمـ أيضًا أّف الحرب مّرة المذاؽ مدمرة قاىرة؛ حيث تزىؽ أرواح، 
وتسبى نساء، وتنيب أمواؿ، وتغنـ غنائـ، ويكثر فييا الثكؿ واليتـ والفقد، فيو يكرىيا، ولكنو كاف يرغـ عمييا، 

قداـ وق  (ٜ)د تسربؿ ثوب المحارب البطؿ، حيث يقوؿفيستقبميا ببسالة وشجاعة وا 
 

 َفإْذ لـ َيُكْف َعْف َغايِة الَموِت َمْدَفعٌ 
 

ـْ َتَزْؿ ِفي الَمَراحبِ    َفَأىاًل بَيا إْذ َل
 

 :(ٓٔ)ويقوؿ
 ِلنفِسَي إاّل َقْد َقَضْيُت َقَضاَءىا  متى يأِت ىذا الموُت ال َتْبَؽ َحاّجةٌ 
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 الدراسة

ي ديواف شعر يتطمب مف الباحث قراءة متأنية واعية لمقصائد جميعيا؛ ألف إفَّ دراسة موضوع معّيف ف
 ،الشعر يمثؿ صورة واضحة لمقيـ الفنية والتعبيرية التي تسيـ في الكشؼ عف جوانب ميمة مف حياة الشاعر

 والظروؼ الموضوعية والذاتية التي تعكس ذلؾ الواقع. ،والواقع االجتماعي الذي عاش فيو

إذ تكّررت لفظة أّف لمحرب ومرادفاتيا حضورًا واضحًا فيو؛ لديواف قيس بف الخطيـ  لُمدّقؽويجد القارئ ا
( تسع مّرات(ٔٔ))الحرب( سبع عشرة مّرة  :، وذكرت األلفاظ(ٖٔ)، ولفظة )القتاؿ( ثالث مّرات(ٕٔ)، ولفظة )اليـو

داللة عمى الحرب والقتاؿ، وىذا لم (ٗٔ))المعترؾ(، و)الممحمة(، و)الوقيعة(، و)الكريية(، و)اليياج( مّرة واحدة
التكرار لمفظة الحرب ومتعّمقاتيا يتّحوؿ عبر السياقات الشعرية في الديواف كّمو إلى عاطفة مشحونة باإليحاء 
والتوتر، تكشؼ عف رؤية فكرية وأبعاد نفسية سيطرت عمى إحساس الشاعر وموقفو مف معطيات الحياة وتفاعمو 

مكرر الذي طالما ألح عمى نفس الشاعر صورة منطبقة عمى الحالة الوجدانية التي فيصبح المفظ ال ،مع متطمباتيا
 فتكشؼ نظرتو تجاه الحرب بوصفيا قاىرة مدمرة. ،يعيشيا

وبرى الباحث مف خالؿ القراءة الفاحصة لديواف ابف الخطيـ أّف ما يزيد عمى ثمثيو، قد جاء في وصؼ 
متو والقبائؿ العربية األخرى وصفًا فنيًا دقيقًا؛ فقد تحّدث عف مختمؼ الحروب واألياـ والوقائع التي نشبت بيف قبي

مشاىد القتاؿ، وبعض األدوات التي تستعمؿ فيو، وكانت منتشرة في عصره كالسيوؼ، والسياـ، والرماح، 
 والدروع، والخيوؿ، كما تحّدث عف مصير الخصـو بعد الحرب وما يحّؿ بيـ مف السبي والقتؿ واليتـ.

 
ما يبّرر الحديث عف الحروب واألياـ في شعر ابف الخطيـ ىو أّنو عاش في فترة كثرت فيو  ولعؿّ   

الوقائع الحربية بيف القبائؿ في جزيرة العرب، باإلضافة إلى قضيتو الخاصة وىي قضية الثأر لجده وأبيو، المذيف 
نتصاراتيـ، وافتخر بذاتو في األخذ ماتا مقتوليف كما ذكرت الروايات التأريخية، فسّجؿ مآثر قومو وأمجادىـ وا

 :(٘ٔ)بالثأر، ومف ذلؾ قولو
ـْ ُأِضعْ  ـَ َفَم  ثأْرُت َعِدّيًا والَخِطي

 
 والَيَة َأْشياٍء  ُجِعْمُت إزاَءَىا 

 
ْيِف ِرْبقَة ماَلؾٍ  رَّ  َضَرْبُت بذي الزِّ

 
 (ٙٔ)فُأْبُت بنْفٍس قد َأَصْبُت ِشَفاَءَىػا 

 
 ْعَنَة ثاِثٍر َطَعْنُت ابَف عبِد الَقْيِس طَ 

 
 ليا َنَفٌذ لوال الشَُّعاُع َأَضاَءَىػا 

 
 َمَمْكػُت بيػا َكػّفي فَأْنَيْرُت َفتْػَقَيا

 
 َيػَرى قائمًا ِمػْف َخْمِفيا ما َوَراَءَىػا 

 
ُروِس ُموكَّؿٌ  ّنَي في الَحرِب الضَّ  واِ 

 
 بِإقداـِ َنْفٍس ما ُأِريُد َبقاَءَىا 

 
 ى ذي َعَداوةٍ ِإَذا َسِقَمْت َنْفِسي إل

 
 فإّني بنصؿ السيؼ باغ دواَءىا 

 
 (ٚٔ)بأسياِفنا حتى ُنِذّؿ إباَءىا  وُنمقحُيا مبسورًة َضرزبيةً 
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فالشاعر في ىذه األبيات يفخر بنفسو، ويتحّدث عف شجاعتو وفروسيتو، وقوتو في األخذ بثأر جّده 

تخدمًا األدوات الحربية )بذي الزريف، وبنصؿ ، مس(ٛٔ)ووالده، مشيرًا إلى قتمو ابف عبد القيس الذي قتؿ أباه
السيؼ، وبأسيافنا(، واألفعاؿ الحركية )ضربُت، وأصبُت، وطعنُت، وممكت، وأنيرُت(، والتراكيب القوية المصورة 
قداـ نفس، سقمت نفسي، نمقحيا مبسورة  لمفعؿ والحركة )طعنة ثائر، وليا نفذ، وفتقيا، والحرب الضروس، وا 

براز شجاعتو في النيؿ ضرزبية، ُنذؿ إبا ءىا( وكّميا تُبرز مدى إلحاح الشاعر عمى تحقيؽ أىدافو باألخذ بالثأر، وا 
مف أعدائو، واستعادة ىيبتو ووقاره ومجد أىمو وأسرتو؛ ألّف ذلؾ ال يتحقؽ في أعراؼ العرب الجاىمييف وتقاليدىـ 

 إاّل بالثأر.   
 :(ٜٔ)وقولو  

 اِئيـْ َدَعْوُت َبِني َعْوٍؼ ِلَحْقِف ِدمَ 
 

ا أَبْوا سامحُت في حرِب حاطبِ    (ٕٓ)َفَممَّ
 

 ال َأْبَعُث الحرَب َظاِلماً  َرأً َوُكْنُت امَ 
 

 فمّما أبْوا َأشعمُتيا كؿَّ جاِنِب  
 

 َأِربُت ِبَدْفِع الَحْرِب حّتى رأْيُتَيا 
 

 (ٕٔ)عِف الدَّْفِع ال تزداُد غيَر تقاُربِ  
 

 َمْدَفعٌ  َفإْذ لـ َيُكْف َعْف َغايِة الَموتِ 
 

ـْ َتَزْؿ ِفي الَمَراحبِ    َفَأىاًل بَيا إْذ َل
 

َدتْ   َفَمّما رأْيُت الحرَب حربًا َتَجرَّ
 

 َلِبْسُت مَع الُبْرَديِف ثوَب الُمَحاِربِ  
 

 ُمَضاَعَفًة يْغَشى األنامَؿ فضُميا
 

 (ٕٕ)كأفَّ َقِتيَرييا ُعُيوُف الجنادبِ  
 

رد بتكرارىا ليحدث أثرًا انفعاليًا يعكس قيمة معنوية تشي طاففكرة الحرب ألحت عمى نفس الشاعر ف
( ويخمص إلى .. ليستُ ، أريتُ بموقؼ الشاعر منيا مف خالؿ تنامي حركة الفعؿ المقترنة بروح )األنا( ) دعوتُ 

خوض غمار تمؾ الحرب فيصورىا بفرسانيا وعتادىا وسالحيا وجّوىا بما فيو مف حرارة شديدة وغبار كثيؼ، 
ابع المشيد حتى بمغ بيا نيايتيا وأوقؼ المشاىديف عمى نتائجيا، وىو بذلؾ يضع القارئ أماـ مشيد ويبقى يت

درامي، يجعمو يشاىد ببصره وقمبو ما يجري في ميداف القتاؿ، معتمدًا عمى أسموب تصويري رائع فيجّسـ 
وحرارتيا، ويختار  المعنويات ويشخصيا، ويموف الصور ويدبجيا، ويحرؾ المشاىد بعنؼ يحكي عنؼ الحرب

 موسيقى قوية تيّز القموب ىزًا ويجعميا تتفاعؿ مع جوىا العاـ المشحوف بالمواجية.
 

 :(ٖٕ)وقولو في يـو بعاث
 َسِؿ الَمرَء َعبَد اهلِل إْذ فرَّ ىْؿ رأى 

 
 (ٕٗ)كتاِئَبَنا في الَحْرِب كيَؼ ِمَصاُعَيا 

 
ـْ َيْمَؽ األحّبَة َبْعَدىا ـَ ل  ولْو َقا

 
 (ٕ٘)سودًا َىْصُرىا ودفاُعياوالقى أ 
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ـْ بَكِتيَبٍة   ونحُف ىزمَنا َجْمَعُك
 

 َتَضاَءَؿ منيا َحْزُف َقوَرى وقاُعَيا 
 

 ِإذا َىَـّ َجْمٌع باْنِصَراٍؼ تَعطَُّفوا
 

 (ٕٙ)َتَعطَُّؼ ِوْرِد الَخِميِس أطَّْت ِرَباُعَيا 
 

 تركنا ُبعاثًا يوـَ ذلَؾ ِمْنُيـُ 
 

 عًا ِضَباُعياوقورى عمى َرْغـٍ ِشبا 
 

ا أماـ مشيد تصويري قائـ عمى عنصر المفارقة ضمف سياؽ التقابؿ المبني عمى ثنائية نفالشاعر يضع
ىما واقع النصر، وقد تحقؽ بفعؿ بطولي عمى يد  ،الصورة التي تعكس واقعيف بما أفضت بو نتيجة المعركة

 اء وتعقب فموليـ.فرساف قبيمة الشاعر، وواقع اليزيمة والفرار الذي لحؽ باألعد
وال تكاد تختمؼ الصورة اآلتية التي رسميا الشاعر عف صورتيا السابقة إال في إيراد مزيد مف تفاصيؿ 

 :(ٕٚ)قوؿر بنشوة النصر بعد ىزيمة األعداء، فيالمواجية وما آلت إليو مف شعو 
 َسَقْينا بالفضاِء كؤوَس َحْتؼٍ 

 
ـْ َتِزيدا  ْخَوَتيُػ  َبِني َعْوٍؼ واِ 

 
ـْ ِبُكؿِّ أخي ُحُروبٍ َلقِ   يَناُىػ
 

 (ٕٛ)َيُقوُد َوَراَءُه َجْمعًا َعِتيدا 
 

 َوُمْشِرفَة التَّالئِؿ ُمْضَمَراٍت 
 

 (ٜٕ)َطَوى َأْحَشاَءىا التَّعداُء ُقودا 
 

ـْ َتْحِسُبوف ِقتاَؿ َقوِمػي  َأُكْنُت
 

ـُ الَفَغايا والَيِبيدا  َكأْكِمُك
(ٖٓ) 

 
 ْعٍب َأصاَب الَقْتُؿ َساِعدَة بَف كَ 

 
 َوَغاَدَر ِفي َمَجاِلسيَػا ُقُرودا 

 
ـُ ِفي َطِريؼٍ   َوَقْد ُردَّ الَعزائ

 
 وأقياٍؿ َيُصوُغػوف الَحديدا 

 
وينتزع ابف الخطيـ مف الحرب وىي إحدى مظاىر الحياة الجاىمية رموزًا ُتوحي بأفكاره ومعانيو، وُتعّبر 

نصرًا معنويًا ومشيدًا واقعيًا جامدًا إلى صورة محسوسة عف أحاسيسو وعواطفو، وبذا تتحّوؿ الحرب مف كونيا ع
 يقتضييا السياؽ والموقؼ الشعوري. 

 ومف تمؾ الصور الحسية التي عرضيا الشاعر في قصائده صورة النار، والناقة، والمرأة.
 

 الحرب/النار
إلى "فكرة  لقد أكثر الشعراء الجاىميوف مف الربط بيف صورتي الحرب والنار؛ ويبدو أّف ذلؾ عائد

ذا كانت نار الحرب  االشتعاؿ واالنطفاء، وىي ثنائية قائمة في صورة الحرب، أكثر الشعراء مف استخداميا، وا 
منتشرة وشائعة عمى الحقيقة عند العرب، فإّف الشعراء استخدموا ىذه البنية استخدامًا مجازيًا، حتى صارت لكثرة 

عف العرب أّنيـ كانوا يشعموف نار الحرب، وىي عادة كانت  تكرارىا قريبة مف االستخداـ الحقيقي؛ إذ عرؼ
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عندىـ، لكف ذلؾ ال يعني أّف الشعراء كانوا يذكروف ذلؾ لمجرد الحقيقة؛ إّنما جاؤوا بالبناء االستعاري المرتبط 
 . (ٖٔ)بالنار عمى أّنو بناء مجازي"
ّف ىذه الصورة  تيف ىما: "البدء بمستصغر الشر المتقاربة بيف الحرب والنار تدور حوؿ فكرتيف أساسيوا 

أي توسع دائرة الفتؾ مف المحظة المركزية الصغرى إلى أف تصبح دائرة كبرى تحرؽ أو تقتؿ كؿ مف سقط فييا، 
واألخرى أّف مف يبدؤىا أو ُيسعرىا ال يستطيع وقفيا أو إطفاءىا، وال يسمـ مف أذاىا أولئؾ البادئوف والمسعروف، 

فنيًا لتبياف تداعيات الحرب مف لحظة االشتعاؿ التي ال يدرؾ تبعاتيا إاّل مف جّرب  وفي المقاربة تيويؿ مقصود
 .(ٕٖ)أوارىا"

  :(ٖٖ)يقوؿ ابف الخطيـ
 إّف بني األوِس حيَف َتْسَتِعُر الػ

 
 َحْرُب لكالنار تأكُؿ الَحطبا 

 
 إّف بني األوِس معشٌر صدقوا الػ

 
 ضرَب وسنُّوا اإلساَء والنَّدبا 

 
محرب صورة حسية بصرية حركية، ويراىا عمى ىيئة نار مستعرة تأكؿ البشر، الذيف شّبييـ فيو يرسـ ل

؛ ليظير مدى فاعميتيـ وبالئيـ في الحرب بالحطب، وىـ وقود الحرب/النار، وقد شبو الشاعر قومو بالنار؛
ف مأكوليف، األكبر أماـ ناريف، الكبرى )الحرب(، والصغرى )بنو األوس(، كما أّننا أماـ حطبيفالقارئ ىنا "

)اإلنساف بمطمقة(، واألصغر )الخصـ(، والمفارقة المدىشة فنيًا تتحّقؽ في الوظيفة المحسوسة المتأممة لمنار 
الواقعية واألخرى الفنية، إّنيا وظيفة اإلىالؾ المنوطة بيا، وليست تمؾ الوظيفة الجمالية التي تنشر الضوء 

  .(ٖٗ)والدؼء واألمف"
صورة فنية استعارية لمحرب، ويجّسدىا عمى شكؿ نار ممتيبة، وىذا األسموب الفني  فابف الخطيـ يرسـ

في وصؼ الحرب يأتي "تجسيدًا عميقًا لمدالالت النفسية واالنفعالية التي تحمميا االستعارة "فالحرب تستعر" يمكف 
وقد قيض لمشاعر ولغيره أف توحي بشكؿ جذري بالنار، ألّف النار ىي التي تستعر في الحقيقة، وليست الحرب، 

استخداـ ىذه البنية االستعارية لمتيويؿ والمبالغة التي تتناسب مع طبيعة الحرب التي تأتي عمى كؿ شيء، 
فاالستعارة تفتح آفاقًا لمتعبير عف الرؤى اإلنسانية، ولذلؾ فقد كاف الشعراء الجاىميوف ينزعوف إلى تجسيد 

 .(ٖ٘)المجردات"
لحرب/ النار بصورتيا المجازية المعبرة عما تؤوؿ إليو مف دمار وىالؾ عندما ويؤكد ابف الخطيـ فكرة ا
 :(ٖٙ)فيقوؿ تياتذكو نيرانيا فيكوف اإلنساف ضحي

 َوَقد َعِمموا َأف َمتى َننَبِعثْ 
 

 ُؾ نيراُنياَعمى ِمثِميا َتذْ  
 

 َوَلوال َكراَىُة َسفِؾ الِدماءِ 
 

 ياُنياَلعاَد ِلَيثِرَب َأدْ  
 

كما ُيصّورىا الشاعر نار الىبة مستعرة تأكؿ مف يشعميا، وتأكؿ أيضًا الطرؼ اآلخر، فيي  فالحرب إذاً 
حرب منشرة انتشارًا واسعًا وشموليًا تبدأ مف شرارة لتمّد وتتسع وتأكؿ األخضر واليابس، فال تبقي وال تذر، وفييا 

أجسادىـ وتحرقيـ وتحوليـ إلى رماد أو "تتجّمى صورة العذاب التي يعقبيا موت مؤّكد، إّنيا تشوي البشر وتموح 
دخاف ال قيمة لو، فالحرب حينما تكوف نارًا تفور بالبشر، وتقوؿ ىؿ مف مزيد، والمأساة ىي: أّف وقودىا بشر وأّف 
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مشعميا بشر أيضًا، وىنا تكمف جماليات السخرية المّرة المؤلمة التي انبثقت مف جو نفسي قد بمغ مداه في تأّمؿ 
فجّد في  ،ية الموت الفوضوي، فتجاوز الواقع باعتباره منتجًا بشريًا ضرورة أقمقت الشاعر الجاىميالحقيقة وعبث

 .(ٖٚ)رصد انقالباتيا وخمخمتيا لعرى الصيرورة االجتماعية، وتحويؿ الوجود اإلنساني إلى ىباء وانسحاؽ"
 :(ٖٛ)أيضاً ويقوؿ 

 ال َأْبَعُث الحرَب َظاِلماً  َوُكْنُت اْمَرأً 
 

 بْوا َأشعمُتيا كؿَّ جاِنِب فمّما أ 
 

 الحرِب حتى رأيُتيا ُت بدفعِ بْ أرِ 
 

 عِف الدفِع ال تزداُد غيَر تقارِب  
 

برز في ثنايا الصورة المجازية المعبرة عف فكرة اإلشعاؿ والحرؽ والدمار، وىو موقؼ فطري فالشاعر يتخذ موقفًا يَ 
لسالـ الذي يتالشى أماـ منطؽ النظـ االجتماعية يدرؾ خطورة الحرب وتبعاتيا فيخمد إلى الشعور باألمف وا

خذًا بثأر أو شعورًا بظمـ، ليكوف اإلنساف أالجاىمية المخالفة لذلؾ الشعور، فيدفع بنفسو لخوض غمار الحرب 
 مشعميا ويكوف اإلنساف وقودىا.

 
 
 

 الحرب/المرأة
حرب صفات المرأة؛ وذلؾ ربط كثير مف الشعراء الجاىمييف بيف الحرب والمرأة، وقد أصبغوا عمى ال

العتبارات كثيرة، واعتقادات أسطورية قديمة تجذرت في الخياؿ العربي منذ القدـ، وقد قارب ابف الخطيـ بيف 
صورة الحرب وصورة المرأة، ووصفيا بصفات أنثوية إنسانية؛ فيي عواف وولود، وقد "تجّردت" و"لبست" 

 :(ٜٖ)و"شّمرت"، فيقوؿ
َدتْ َفَمّما رأْيُت الحرَب حر   بًا َتَجرَّ

 
 َلِبْسُت مَع الُبْرَديِف ثوَب الُمَحاِربِ  

 
 ُمَضاَعَفًة يْغَشى األنامَؿ فضُميا

 
 ادبِ نَ كأفَّ َقِتيَرييا ُعُيوُف الجَ  

 
فيو يرسـ لمحرب صورة استعارية تشخيصية، ويراىا عمى ىيئة امرأة تتجرد مف ثيابيا "َفَمّما رأْيُت الحرَب 

َدْت" ل بأف لبس فوؽ برديو ثوبًا جديدًا وىو الدرع "َلِبْسُت مَع نحوىا تغوي الفارس القوي؛ فكانت ردة فعمو حربًا َتَجرَّ
 الُبْرَديِف ثوَب الُمَحاِرِب"؛ وذلؾ استعدادًا لخوض تمؾ المعركة والقياـ بواجباتو نحوىا.

 :(ٓٗ)ويقوؿ
 َسمي َمْف َنديمي في النَّدامى ومألفي 

 
فاء   َخديفُ  ومْف ىو لي عنَد الصَّ

 
 وأيُّ أخي حرٍب إذا ىي َشمَّرت

 
 ـٍ بعَد ذاؾ أكوفُ صْ َرِه خَ دْ مِ وَ  

 
المخاطبة الحقيقية وىي المرأة  ،فالفعؿ األنثوي يقدـ الحرب بنسؽ متوافؽ مع واقع الخطاب الشعري

 )سمي( لينسجـ مع صورة الفعؿ المعنوي ليشخص الحرب في صورة امرأة تشّمر عف ساعدييا. 
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لـ تعد شيئًا معنويًا بؿ تجاوزتو إلى أف أضحت صورة حّسية؛ فإف كاف الفعؿ "شمر" ًا "فالحرب إذ
ّنما يمكف جعمو لمحرب فإّنو وضع في سياؽ جديد ،يستخدـ في المجاؿ اإلنساني ، فالحرب ال تشمر في الواقع، وا 

الكشؼ عف فاعميتيا،  أف تمارس مثؿ ىذا الفعؿ في بعده المجازي، وقد سوغ مثؿ ىذا االستخداـ لقدرتو عمى
 (ٔٗ)فعندما تشمر الحرب فإنيا تكشؼ عف يدييا وساقييا وتصبح عمى ىيئة إنساف يبدأ باإلعالف عف التوحش"

ببطوالتو الحربية حينما يالقي  ونجد الشاعر يفتخرفتكوف بفعميا اإلغوائي مثارًا لألقداـ واالقتحاـ واالفتراس. 
وأيُّ أخي حرٍب" يحمؿ صفاتيا ويكوف متصالحًا معيا وتساعده عمى ختًا "ذلؾ بانتسابو لمحرب بوصفيا أو  ،أعداءه

 قير أعدائو والفتؾ بيـ. 
 :(ٕٗ)ويقوؿ

ـُ   فياّل َلَدى الحرِب العواِف َصَبرت
 

 لوقعتنا والبأُس صعُب المراكبِ  
 

 َظأرناكـُ بالبيِض حتى ألنتـُ 
 

 أذؿُّ مف السُّقباِف بيَف الحالئبِ  
 

لحرب، ويظيرىا في صورة استعارية، تتجّمى فييا الحرب عمى ىيئة أنثى، فابف الخطيـ يشخص ا
وصؼ ال يمكف أف يكوف مف  وىذا، يا األولىتويصبغ عمييا  صفة المرأة "العواف"، وىي التي ولدت بعد بطن

دراؾ مالزمات الحرب وال مف صفاتيا؛ إذ إّف الشاعر أراد أف يعّمؽ صورة الحرب وينقميا مف إدراؾ معنوي إلى إ
. فالحرب "امرأة (ٖٗ)فحينئذ يكوف أبطاليا مدربيف عمى خوض غمراتيا" ،حسي؛ "لتشي بأّنيا شديدة قوتؿ فييا كثيراً 

ف تظاىرت في البدء بإبراز  تتقّمب مف مثالية الجماؿ الشكمي إلى مثالية القبح، إّنيا منشغمة بتدمير اإلنساف وا 
فيي في الحقيقة  ؛تبطف داخؿ تمؾ الصفة كؿ معاني الحقد والكرهصفة العشقية ليتعّمؽ بيا العاشؽ وتأسره، وىي 

 .(ٗٗ)عنصر القتؿ ىو الذي يتحّكـ برغبتيا وأفعاليا، والشّر ال يمد إاّل شّرًا"و قبيحة الصورة واإلحساس والفعؿ، 
 الحرب/الناقة

 .(٘ٗ)"تمثؿ الناقة في األساطير الجاىمية ربة لمحرب تمقح األسنة والرماح" فتحمؿ وتدر
وقد قارب عدد مف الشعراء الجاىمييف بيف الحرب والناقة، وىذه المقاربة ليا ما يبررىا؛ إذ أصبحت 
الحرب العصية ناقة ولودًا، تراض وتمقح وتنجب، وتصير الحرب حروبًا متكاثرة متوالدة، يقوؿ ابف الخطيـ مفتخرًا 

 :(ٙٗ)بقومو
ّنا ِإَذا ما ُمْمَترو الحرِب َبّمُحوا   وا 

 
ـُ    (ٚٗ)بأْسباِد الَعريِف لواَءىاُنِقي

 
 ةً نيّ ز سورًة َضرْ بْ وُنمقحُيا مَ 

 
 (ٛٗ)بأسياِفنا حتى ُنِذّؿ إباَءىا 

 
فالشاعر يفخر بفرساف قومو، الذيف يقيموف لواء الحرب بدىاء وذكاء وحنكة عندما يعجز خصوميـ عف 

ؾ، فأتى فرساف األوس األقوياء ولقحوا ذلؾ، مصّورًا الحرب بالناقة التي مسح العدو ضرعيا لتدر فمـ يفمحوا في ذل
الناقة/الحرب بأسيافيـ فذلت ليـ وأصبحت بأيدييـ. وتمقيح الفرساف لمحرب لو داللتاف، أوليما: إخضاعيا والتحّكـ 
بادتو، فمف ُيمقحيا ىو الذي يحوزىا؛ فداللة التمقيح ترمز إلى قدرة مف  في إرادتيا، وثانييما: االنتقاـ مف العدّو وا 

؛ فرساف قبيمة الشاعر (ٜٗ)ض الحرب وُيذّؿ عنفوانيا وُيوّجييا كما يريد وال يستطيع ذلؾ إاّل المحاربوف األشداء"ُيروِّ 
 الميرة واألكفياء في ترويض الحرب، وجعميا خاضعة ليـ وفي صفيـ؛ نظرًا لقوتيـ وبسالتيـ ورباطة جأشيـ. 
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ذا كاف ثمة مفارقة وابف الخطيـ في ىذا النص يقارب بيف الناقة والحرب في صو  رة فنية مدىشة، "وا 
تنافرية بينيا وبيف الحرب إاّل أّف استدعاءىا فنيًا بدا مقاربة تستيدؼ تكثيؼ الفكرة في خياؿ المتمقي ليستوعب 

 ."(ٓ٘)الحرب ونتائجيا"
كما اىتـ قيس بف الخطيـ كغيره مف شعراء الجاىمية بذكر أدوات الحرب والقتاؿ في أغراض شعره 

حيث كانت القبائؿ العربية تستخدـ أدوات حربية شتى  ؛، بوصفيا إحدى لواـز العصر وضروراتوالمختمفة
كالسيوؼ، والدروع، والرماح، وغيرىا، في الدفاع عف نفسيا، وقد وردت ىذه األسمحة الحربية في أشعار الشعراء 

 شعرية.  بصور متفاوتة، وباستخدامات متعددة؛ لدرجة أّف بعض الشعراء استخدميا رموزاً 
حضورًا الفتًا فيو بوصفيا صورة  أّف ألدوات الحرب ومتعّمقاتيالديواف ابف الخطيـ  يجد القارئ الُمدّقؽو 

إذ تكّررت لفظة )السيؼ( ومرادفاتو المعنوية     )كالرزيف، والمضارب، جزئية مف صورة الحرب الكمية؛ 
رفية، والبيض، واليماني، والعضب( ست عشرة مرة، ولفظة )الدروع( بمفظيا الصريح أو بالكنية والصفيح، والمش

 .ثالث مراتعنيا أربع مرات، ولفظة )الرماح( 
ّف ىذا التكرار ألدوات القتاؿ ومتعّمقاتيا لـ يعد خاصية لغوية فحسب، بؿ إّنو يتّحوؿ عبر النسؽ  وا 

ية في الديواف كّمو إلى عاطفة مشحونة باإليحاء والتوتر؛ ألّف المفظ الُمكّرر العالئقي، الذي توّفره السياقات الشعر 
صورة تعكس عف الحالة الوجدانية، التي تضغط عمى الشاعر، وتكشؼ نظرتو لمسالح بوصفو أداة لمقوة 

 والشجاعة والبسالة، ووسيمة لمدفاع عف الذات ومقارعة العدو. 

 

 

 أواًل: الّسيوف
وات الحربية حضورًا في شعر ابف الخطيـ، وقد ورد في جميع أغراضو الشعرية السيؼ مف أكثر األد

  .وبنسب متفاوتة منيا
ولعّؿ في تكرار لفظة )السيؼ( بمفظة صراحة، أو باإلشارة إليو مف خالؿ ذكر مرادفو مرات متعددة ما 

اني اإليجابية، كما يصبح السيؼ ُيؤّكد القوة والعزة والمجد؛ إذ يصبح السيؼ في النص رمزًا دااًل عمى ىذه المع
ِإَذا َسِقَمْت َنْفِسي إلى ذي َعَداوٍة فإّني بنصؿ  دواء يشفي سقـ النفوس العميمة مف أذى األعداء كما يبدو في قولو: "

 السيؼ باغ دواَءىا".
 : (ٔ٘) ويقوؿ الشاعر في "يـو الربيع"

 َوَلوال َكَراَىُة َسْفِؾ الدَِّماءِ 
 

 دياُنَياَلَعاَد ِلَيثِرَب أَ  
 

ـُ أّف الَنِبيػ  َوَيْثِرُب َتْعَم
 

 َت َراٍس ِبَيثرَب ِميزاُنَيا 
 

 ِحَساُف الُوُجوِه ِحَداُد السُّيو 
 

 ِؼ يبتدُر المجَد ُشبَّاُنَيػا 
 

بيت وىـ مف األنصار ومف األوس، وُيشير إلى صفاتيـ الحميدة ومناقبيـ فابف الخطيـ يمتدح شباب النّ 
الرشيدة؛ فيـ قـو عرفوا بالطيب والشيامة والكـر والمجد، وعرفوا أيضًا بالقوة والشجاعة الفريدة، وخصاليـ 
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واإلقداـ، وقد عّبر الشاعر عف ىذه المعاني مف خالؿ الكنايات الواردة في قولو "حساف الوجوه" و"حداد السيوؼ"؛ 
 ارية.وجعؿ يثرب المكاف شاىدة عمى ذلؾ، عارفة بصفات رجاليا وشبانيا بصورة استع

 :(ٕ٘)ويقوؿ الشاعر في "حرب حاطب"
 إَذا َقُصَرْت أْسَياُفنا َكاَف َوْصُميا 

 
 ُخَطانا إلى أعداِئنا فنضاربِ  

 
ـْ يوـَ الحديقِة َحاِسراً   ُأَجاِلُدُىػ

 
 كأفَّ َيدي بالّسيِؼ مخراُؽ العبِ  

 
 ويوـَ ُبعاٍث َأْسَمَمتنا ُسُيوُفَنا

 
 إلى َنَسٍب في ِجذـ َغسَّاَف ثاقبِ  

 
يَف بيضًا حيَف نمقى َعُدوَنا  ُيَعرَّ

 
 وُيغمدَف حمرًا َناِحالت الَمَضاربِ  

 
ـُ َشيباَء َيْبُرُؽ َبْيُضيا  َصَبحناُىػ

 
 تُِبيُف َخالِخيَؿ النَِّساِء اليواِربِ  

 
 َأصابْت َسَراًة ـِ األغرَّ ُسيوُفنا

 
 وُغودَر أوالُد اإلماِء الَحواِطبِ  

 
ى حروب قومو، مصورًا شجاعتيـ وبسالتيـ في دحر أعدائيـ، ورد ىجماتيـ؛ فالشاعر يتحّدث عف إحد

إذ كانت القبائؿ العربية في الجاىمية ُتغير عمى بعضيا ألسباب مختمفة، وُيبيف مف خالؿ تمؾ الصورة الحربية 
ىـ نحو أعدائيـ المتكاممة مدى النشوة والمذة في االنتصار، والزىو والمتعة بتحقيؽ المجد والرفعة؛ إذ تطوؿ خطا

حيف تقصر أسيافيـ" إَذا َقُصَرْت أْسَياُفنا"، وتصبح تمؾ السيوؼ لصيقة بأيدييـ كأّنيا جزء منيا ال تفارقيا "كأفَّ 
ـُ َشيباَء ويـو بعاث" و" ،َيدي بالّسيِؼ مخراُؽ العِب"، فينزلوف بيا ضرب ىاـ العدا "أجالدىـ يـو الحديقة َصَبحناُىػ

؛ فترفعيـ تمؾ السيوؼ إلى حسب حي رفيع ثاقب بصير بالحرب، ال صابْت َسَراًة األغرَّ ُسيوُفنا"َيْبُرُؽ بيضيا"، و"أَ 
 إلى حسب لئيـ ال يصبر عمييا ويفشؿ ويخور "َأْسَمَمتنا ُسُيوُفَنا إلى َنَسٍب في ِجذـ َغسَّاَف ثاقِب". 

نا( الدالة عمى قومو الشاعر يكرر لفظة )السيؼ( في النص أربع مرات، ويسندىا لضمير الجمع )و 
ثالث مرات؛ ليبرز قوة بأسيـ، وشجاعة فرسانيـ، كما يرسـ لمسيوؼ صورة حسية لونية حركية، تعكس بسالتيـ 

قداميـ يَف بيضًا حيَف نمقى َعُدوَنا وُيغمدَف حمرًا َناِحالت الَمَضاربِ  وا  "؛ فتمؾ السيوؼ البيضاء الحادة "ُيَعرَّ
مة مف شدة الضرب والعراؾ مع العدو، وىي صورة ُتظير الفخر واالعتزاز المصقولة تصبح حمراء مثّممة ناح

 مف جية أخرى.    انيزاموو  وجبنوبالذات وبالقبيمة مف جية، وتكشؼ عف ضعؼ العدو 
 :(ٖ٘)ويقوؿ

ـْ  فَّ ُسُيوَفَنا َذَىَبْت َعَمْيُكػ  َواِ 
 

 َبِني َشرِّ الَخَنى َمَياًل َبِعيَدا 
 

ـْ إالّ   ِفَراراً  َوَيأَبى َجْمُعُك
 

 وَيأبى َجْمُعَنا إاّل ُوُروَدا 
 

 فما أْبَقْت ُسيوُؼ األوِس منكـ
 

 َوَحدُّ ُظَباِتَيا إالَّ َشريَدا 
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قداميـ ورفعتيـ،  فيو يؤّكد مرة أخرى بأّف سيوؼ قومو بتارة قاطعة، وأّنيا رمز لقوتيـ وشجاعتيـ وا 
والفرار مف أرض  اليزيمةبيف حاؿ العدو حيث خص الشاعر في الصورة التقابمية التي قواميا السيؼ شوي

لتقـو سيوفيـ بتحقيؽ فعؿ "ويأبى جمُعنا إال ورودًا" وبيف بسالة بني قومو حيث الشجاعة والقوة واإلقداـ  ،المعركة
إرادتيـ؛ ولذا نسب تمؾ السيوؼ لقبيمتو بقولو: "فما أْبَقْت ُسيوُؼ األوِس منكـ" وكأّنيا أصبحت خاصة بيـ كسيوؼ 

والنبيت  (ٗ٘)يند واليمف التي اشتيرت بيا تمؾ البقاع. ونسبيا في موضع آخر إلييـ بقولو: "فّميـ حديد النبيت"ال
 وس.األمف األنصار مف 

 :(٘٘)ويقوؿ مفتخرًا بقبيمتو
ـُ   َأْبِمْغ َبِني َجْحَجَبى َوَقوَميُػ

 
ـْ ُأُنؼُ    َخْطَمَة َأّنا َوَراَءُى

 
ـُ األَ   عػوأّننا دوَف َما َيسوُميُػ

 
 داُء ِمْف َضْيـِ ُخطٍَّة ُنُكؼُ  

 
 ُنْفِمي ِبَحدِّ الّصفيِح َىاَمُيـُ 

 
ـْ بنا ُعُنؼُ    َوَفْمُيَنا َىاَميُػ

 
، وىما مف قبائؿ األوس، التي ينتمي إلييا الشاعر، "جحجبى وخطمة"فالشاعر يبعث رسالة لقبيمتي 

األنفة، ولدييـ حمية ونخوة وشيامة، يسند بعضيـ بعضًا "َأّنا وُيؤّكد فييا لألعداء أّنيـ قبيمة مّتحدة متوحدة، شديدة 
ـُ اأَلعػداُء ِمْف َضْيـِ ُخطٍَّة ُنُكُؼ"، وعندىـ  ـْ ُأُنُؼ"، ويقفوف متراصيف أماـ أعدائيـ "وأّننا دوَف َما َيسوُميُػ القوة َوَراَءُى

فظة )الصفيح( بداًل مف السيؼ؛ ألّنيا والشجاعة في فّؿ ىاـ العدا بعنؼ وشدة ودونما رحمة. وقد اختار الشاعر ل
تحمؿ داللة القوة أكثر، وذلؾ مف خالؿ إيقاعيا الصوتي؛ فما في حرؼ الصاد مف صفير وشدة تنسجـ مع حدة 
ضرب ىاـ األعداء وفؿ رؤوسيـ. كما ال يخفى ما في الكممات )ُأُنُؼ، وُنُكُؼ، وُعُنُؼ( مف إيقاع قوي يعكس قوة 

وشجاعتيا، وأّف حرؼ الروي )الفاء المضمومة( يظير عمو ىامات فرساف القبيمة، ورفعة  قبيمة الشاعر وفروسيتيا
 قبائؿ أوس وسؤددىا.

 تووقد كّرر ابف خطيـ ىذا االستخداـ لمسيوؼ في غير موضع مف الديواف لمداللة عمى قوة قبيم
 :(ٙ٘)حيث يقوؿواالفتخار بانتصاراتيـ عمى قبيمة الخزرج، التي ال تناظرىـ بالقوة والشجاعة، 

ـْ  ـْ وِنَساؤُى ـْ آَجاُمُي  َمَعاِقُمُي
 

 وأْيماُنَنا ِبالَمْشرفيَِّة َمْعِقؿُ  
 

 َكأفَّ ُرؤوَس الخزرجييَف ػ  إذ َبَدتْ 
 

بِح ػ َحْنَظؿُ    كتائُبَنا َتْترى مَع الصُّ
 

ي يتخذ فيو فيو يعقد مقارنة بيف قبيمتو األوس وقبيمة الخزرج أعدائيـ في الجاىمية؛ ففي الوقت الذ
الخزرجيوف حصونيـ وبيوتيـ ونساءىـ معاقؿ يحتموف بيا، ويتمنعوف بيا يتخذ األوس السيوؼ معاقؿ ليـ 

فالشاعر يجّسد السيوؼ عمى ىيئة مكاف يمتنع بو المرء ويحتمي  ،يعتصموف بيا ويذودوف بيا عف حياضيـ
در حماية لصاحبو، ووسيمة أمف واستقرار ويدافع بو عف نفسو، ومف ىنا يصبح السيؼ معاداًل لممعقؿ بوصفو مص

 لو.
 :(ٚ٘)ويقوؿ في موضع آخر

 ِلتُْبِدَؿ َحْبَمَيا َحْباًل َجِديدا  َصَرْمَت الَيْوـَ َحْبَمَؾ ِمْف َكُنوَدا 
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 ِمف الالَِّئي إَذا َيْمِشيَف َىْوناً 

 
 َتَجْمَبْبَف الَمَجاِسَد والُبُروَدا 

 
 دٍ َكأفَّ ُبُطوَنُيفَّ ُسُيوُؼ ِىنْ 

 
 إذا َما ُىفَّ زاَيْمَف الُغُموَدا 

 
فيو يرسـ صورة ألولئؾ النسوة الرقيقات الطويالت، المواتي يمشيف مشيًا لينًا ىادئًا بثياب مصبغة 

فيصّور أجساـ النساء الرفيعة بسيوؼ اليند الحادة  ،ناعمة، ويفّصؿ الشاعر في جزئيات تمؾ الصورة المركبة
د لمسيؼ في شعر ابف الخطيـ يختمؼ عف االستخدامات السابقة؛ إذ يدخؿ )السيؼ( الدقيقة، وىذا استخداـ جدي

في إطار الصورة التشبييية مستغاًل خبرتو الحربية في رسـ صورة جمالية استقاىا منو وىي الحرب والقتاؿ، 
اؿ عمى نحالة الجسـ ويخرج عف كونو أداة لمقتؿ والفتؾ ورمزًا لمقوة والشجاعة إلى كونو رمزًا لمجماؿ األنثوي الد

مف تجردت ة عسيوفًا ناصلباسيف مف  تجردتودقتو وطوؿ قامتو، لتصبح تمؾ األجساـ الرقيقة الناعمة وقد 
 أغمادىا.

 

 الّدروع

التي تكررت في شعر ابف الخطيـ الدروع، وىي ما يرتديو المحارب الشجاع مف  ةمف األدوات الحربي
عود اىتماـ الشاعر بتمؾ الدروع لضرورتيا في توفير الحماية والوقاية الحديد الصمب أو الفضة، أو الفوالذ، وي

، وقد أورد الشاعر الدروع في مواضع عّدة بمفظيا تارة وبالكناية عنيا (ٛ٘)لممقاتؿ مف ضربات خصمو وطعناتو
، وقايةتالشت أماميـ كّؿ وسائؿ ال وقوة بأسيـ؛ إذ مف بني قومو تارة أخرى أبرز مف خالليا شجاعة المقاتميف

بيـ مف قتؿ  وتنكيؿ وفرار  والحماية التي تمنعيـ مف أعدائيـ، فغدا األعداء بذلؾ  أشالء متناثرة بما حؿّ 
 :(ٜ٘)فيقوؿ

 وتَفّقُدوا ِتْسِعيف ِمْف َسَرَواِتُكـْ 
 

 أْشباَه َنْخٍؿ ُصّرَعْت ِلُجنوبِ  
 

 عف مف لكـ مف دارع ونجيب  وَسموا َصِريَح الكاِىَنْيِف ومالكاً 
 

يي يفي أسموبو الخطابي ىذا يرسـ الشاعر مشيدًا يكشؼ فيو عف شعوره بنشوة االنتصار بأسموب تشبف
جعؿ مف سراة األعداء وقادتيـ وسط ىذه المواجية أشباه نخؿ منصرمة، وقد ألقيت في ميب الريح، فما تنفعيـ 

لحربية في تأكيد فكرة النصر واليزيمة ، وتظير خبرة الشاعر افتكيـالدروع أو الدارعوف أماـ شدة المقاتميف  وقوة 
فإف  ،بتصوير كنائي تتالـز فيو المفردة مع دالالتيا المعنوية الدقيقة؛ فإذا دلت مفردة )الدارع(عمى السالح والبسو

مفردة )المسبغيف( في ساحة الوغى تعطي معنى شموليًا واسعًا تدؿ عمى تمؾ الدروع الواسعة التي تّمت وطالت 
، وفي صورة حركية تشي بالقوة والجمبة والعنفواف لـ يعد المسبغوف (ٓٙ)جسد المحارب مف األعداءواتسعت لتغطي 

 قادريف عمى حماية أنفسيـ، بؿ غدوا مستباحيف أماـ مقاتمي األوس ومحاربييـ:

ـْ َنْذِلْؿ بَيْثِرَب َغْيَر َشْيرِ   أال أبمْغ بني ظفٍر رسوالً   فَم
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 أبحنا المسبغينض كما أباحتْ 

 
 (ٔٙ)َيماُنونا َبني َسْعِد بِف َبْكرِ  

 
الحركية و تآزر فيو الصورة البصرية تمشيدًا تصويريًا مركبًا فييا يية أخرى يقدـ الشاعر يوثمة صورة تشب

والمونية لتعبر عف شّدة الموقؼ أو حرارة المقاء وسط مواجية يشخص فيو الموت ليكوف متوسطًا ذلؾ المشيد 
 -موف بالدروع وتجيزوا بالسيوؼ فيقوؿ:وقد تسربؿ المقات ،الرىيب

 وُ طَ سْ وَ  الموتَ  رىت ومعترٍؾ َضْنؾِ 
 

 باعِ صَ اؿ المَ مَ الجِ  نا لو مشيَ يْ شَ مَ  
 

 مودىـوؽ جُ بُخرٍس ترى المآذّي فَ 
 

 الكواكب لوفِ  ؿَ ثْ وبيضًا نقاًء مِ  
 

 يـكأنّ  الدروعِ  فيـْ ُجُسٌر تحتَ 
 

 (ٕٙ)اربضَ َض السيوُؼ تُ نْ متى تُ  أسودٌ  

وبمفظيا الصريح تارة أخرى ليعبر  ،عمد الشاعر إلى استخداـ الدروع بمفظيا الكنائي )المآذّي( تارةوقد 
عف صورتيف متقابمتيف تتالءماف مع الجو العاـ لممواجية، إحداىما تعبر عف شّدة الموقعة "ومعترؾ َضْنؾ ترى 

متو باف النصر حميفيـ "مشينا لو مشي الموت وسطو" والثانية شدة الثقة  التي يتمتع بيا الشاعر وفرساف قبي
حيث المآذّي وىي الدروع المينة السيمة  ؛الجماؿ المصاعب" وقد جاء استخداـ الشاعر الدروع بصفتيا الكنائية

يا تألف فاعمي ؛ثـ عاد ليستخدـ الدروع بمفظيا ،التي ال تعيؽ حركة المقاتؿ ليبقى تحركو وسط القتاؿ سياًل متاحاً 
 بحت معروفة بوصفيا الكنائي السابؽ.مع المقاتميف أص

 ثالثًا: الرماح
وكانت العرب تقوؿ: ( ٖٙ)كاف لمرماح حضور واضح في شعر ابف الخطيـ، فيو "آلة العطف في الحرب"

 .(ٗٙ)"اتؽ الّرمح فإنو رشاء المنّية"

ي العاـ المقاتميف المنبثقة مف العرؼ االجتماعوقد شكمت صورة الرمح نسقًا ثقافيًا تبمورت فيو رؤية 
بأسيـ عند لقاء أعدائيـ، وقد عبر لمطعف ومدعاة لمفخر والتباىي، تبرز فييا شجاعة المقاتميف وشّدة بوصفو أداة 
 ذلؾ بقولو:الشاعر عف 

 الربي يوـَ  الفوارُس  ونحفُ 
 

 يافرسانُ  وا كيؼَ ممُ ، قد عَ عِ  
 

 الصري وراءَ  رابَ نا الحِ بَ نْ جَ 
 

 (٘ٙ)ياُمرَّانُ  ؼَ حتى تقصَّ  خِ  
 

بطوليًا لتشكؿ بعدًا إنسانيًا وموقفًا معركة تمور بالحركة والصوت يو يفخر بفرساف بني قومو وسط ف
الشجاعة واإلقداـ عند ىؤالء كنائية تشي بمعاني صورة وانكسرت بأيدي المقاتميف في  ،فت فيو الرماحتقصّ 

 تموف مف فرساف األوس.المقااميا قو ة مع رؤية جمعيّ لتتماىى الفرساف؛ متجاوزًا بذلؾ حدود الذات 
وىي تمح عمى  ،لتؤكد المعاني اإلنسانية نفسيا ؛فةوقد أّكد الشاعر في مشيد آخر صورة الرماح المتقصّ 

وسط معمعة القتاؿ، مستخدمًا أسموب الشرط المقترف بأسموب التشبيو ليعمؽ ذلؾ اإلحساس الجمعي المعبر ذاتو 
القتاؿ ونشوة االنتصار، وقد ربط الشاعر بيف خبرتو المستوحاة  وحرارةعف روح الجماعة في سرعة تمبية النداء 
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اح، وتساقطيا وقد انكسرت في بالصوت وحركة الرميعّج مف واقعو االجتماعي ومشاىداتو الحربية في تصوير 
و فيما ينيف لعمؿ الحصر، نأجساد األعداء كأنيا العسيب الذي ُيقشِّر ويدؽ بأيدي النساء الشواطب حيف يتناقم

 قوؿ:ي
 إليو كإْرقاِؿ الِجَماِؿ الَمَصاِعبِ   رجاؿ متى يدعوا إلى الموت يرقموا

 
 َتَرى ِقَصَد الُمرَّاِف َتْيوي كأّنيا

 
 صاف بأيدي الشواطبرْ ع خِ تذرّ  

 
وال  ،وتبدو أف صورة األدوات الحربية عند ابف الخطيـ تتوافؽ مع كثير مف الشعراء الفرساف في الجاىمية

قبائميـ في مقارعة أعدائيـ فرسموا صورًا واقعية تكاممت فييا كؿ أنماط الصورة الحربية  ا معسيما ممف شاركو 
انية التي ينشدونيا ويفتخروف بيا وتشكؿ رؤية عامة اتفؽ عمييا الفكر الجمعي المعبرة عف المعاني اإلنس

 الجاىمي.
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تيرٔخ,  –, ذحقيق يفيذ قًيحح, دار انكرة انعهًيح انعًذج في صُاعح انشعر َٔقذِاثٍ ضشٛك، انمٛطٔاَٙ،  (4)

 .21, ص2, ج2891, 2ط
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 ال األػُبق.انزالئم: األػُبق، ٔانزَّؼساء: انؼسٔ، ٔانمٕز: انطٕ (23)
انفغبٚب: يٍ انفغب ْٕٔ أٌ ٚطكت انُرهخ غجبض فٛغهع خهس ثُؽطْب ٔٚصٛط فّٛ يثم ٔشٙ أخُحخ اندُبزة،  (30)

ٔانٓجٛس: أٌ ٚإذص حت انحُظم فُٛمغ فٙ يبء أٚبيبً ثى ُٚصتُّ شنك انًبء ٔٚدّسز نّ يبء آذط حزٗ ررطج 

 يطاضرّ ثى ٚطجد.
و 2011، 1ػًبٌ، طزاض خطٚط، دراساخ في انشعر انجاْهي,  ذشكيم انخطاب انشعري:ضثبثؼخ، يٕؼٗ،  (31)
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 .22-20ص ,انذيٕاٌ اثٍ انرطٛى، (33)
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 .115-113صانذيٕاٌ  اثٍ انرطٛى، (55)
 .201، ص132، ص122، ص130، ٔص132-132صانذيٕاٌ  اثٍ انرطٛى، (56)
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 .32ص
 .62اثٍ انرطٛى، انسٕٚاٌ، ص (53)
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