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 ملخ ص  الرِّس ال ةِ 
 ا بعد.أم    من ال نيب بعده,الـ على الة كالس  كالص   ,ًب العا٤بْبر هلل  ا٢بمدي 

حت ى  البيان علمِ في  أبي تم ام البالغيين والنُّقاد من شعرِ  "شواهد   فهذًه الدِّراسةي ال ٍب عنواهنا
م ٘باه شعر هً م كمذاىبً هً راًِ آل فاحصةن  ,همتً نى أزمً مرتبةن على جاءت , "نهايِة القرِن الخامسِ 

, كاخَبتي ُب ذلكى اًىدً و بالش   ةصلا٤بت   كالن قديةى  مواقفهم, كقضاياىم البالغيةى  ط اِي, كاصفةن ال
, كأقمتي الدِّراسةى على مقدِّمةو كٛبهيدو كثالثًة فصوؿو كخاٛبةو, ففي المنهج  االْستقرائي الت حليِلي

, كخط ًتو, ابقةً الس   راساتً كالدِّ , تيارهً اخ كأسبابً  , كمشكلًتو,ا٤بوضوعً  يةً أٮبِّ  ٙبد ثتي عن مةً قدِّ ا٤ب
  .كصعوباًت الدِّراسة

كالت مثيل عند البالغيْب كالنُّقاد من شعر أيب  "شواىد الت شبيوبعنواف:  األول   الفصل  كجعلتي 
 عبدي ك رشيق القّبكاين  ابني ك ىالؿ العسكرم  وأب, كلو أربعةي مباحث, كفيو تعاطى اآلًمًدمُّ ك "ٛب اـ
 مساِلى الت شبيًو كالت مثيًل ا٤بقَبنةى بالش اىًد. ر ا١برجاينالقىاىً 

, كلو "االسًتعىارة عند البالغيْب كالنُّقاد من شعر أيب ٛب اـ "شواىد :بػعنواف الث اني الفصل  و  
كابني  رشيقو  ابني ك ىالؿ  وأبسبعةي مباحث, كفيو تناكؿى ابني ا٤بعتًز كاآلًمًدٌم كالقاضي ا١برجاين ك 

, كفضيلةي القىاًىر  عبدي ك  ا٣بفاجي سناف مساِلى االستعارًة ا٤بتولِّدةى من الش اىًد, فربزٍت ا٤بوازناتي
 تعدد تناكؿ قضايا االستعارة.

, كلو ثالثةي "شواىد الكناية عند البالغيْب كالنُّقاد من شعر أيب ٛب اـ"بعنواف:  والفصل  الث الث 
مستدلْب على مساًِل الفصًل بتلك  القىاًىر عبدي ك  كابني سنافىالؿ  وأبمباحث, ككاف 

 الش واىد. 
الٍب توص لٍت إليها الدِّراسةي؛ كمنها أف  ا٤بذىبى البالغي  تاِجً الن   أىم   تي تناكل الخاتمةِ كُب 

, كالقضايا البيانية,  كالن قدم عندىم ُب ا٤بسألًة البيانيًة مرتبطه بشعًر أيب ٛب اـ, فتول دت ا٣بصاِصي
اِلي الن قديةي, كالتحليالتي الفنية من رحًم تلك الش واىد, كأصبحى فضفاضنا ٗبساًِل البياًف, كا٤بس

يًة, ٍب كضعتي ثبتنا للمصاًدًر كا٤براًجًع, ك  ا ٤بوضوعاًت فهرسن كغّب ذلك من الن تاًًِج األخرل كا١بِز
 .الدِّراسةً 
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Abstract 

 

This study is entitled {The Citations of Critics and Rhetoric Writers 

from The Poetry of Abi Tamam in Rhetoric up to the end of Fifth 

Century}. The study is ordered according to their times, and studied 

their opinions and trends towards Al-Ta'ie poetry. Also, it describes 

their attitudes, rhetorical and critical issues, which are related to the 

citations. The study used the inductive analytical approach.  

The study consists of an introduction, preface, three chapters and a 

conclusion. As for the introduction, it has the importance of the 

theme, its problem, reasons of its selection, the previous studies, 

the study plan and its difficulties. As for the first chapter, it is 

entitled with "Citations of simile and exemplification with critics and 

Rhetoric Writers from Abi Tamam Poetry". It has four searches; Al-

Amadi, Abo Helal Al-Askari, Ibn Rasheeq Al-Qairawani, and Abdul 

Qahir Al-Jirjani. As for the second chapter, it is entitled with 

"Citations of metaphors with critics and Rhetoric Writers from Abi 

Tamam poetry". It has seven searches, in which Ibn Al-Mu'taz, Al-

Amadi, Al-Qadi Al-Jerjani, Abo Helal, Ibn Rasheeq, Ibn Senan Al-

Khafaji and Abdul Qahir delath with metaphors that resulted from 

citation. As for the third chapter, it is entitled "Citations of 

metonymy with critics and Rhetoric Writers from Abi Tamam 

poetry". It has three searches, in which Abo Helal, Ibn Sinan and 

Abdul Qahir concluded the themes of the chapter with these 

citations.  

Finally, the conclusion has the most important results of the study, 

from which is that the rhetorical and critical trend is linked with the 

poetry of Abi Tamam. Therefore, rhetorical features and 

characteristics, critical issues and technical analyses have been 

generated from these citations. So, it is rich with the rhetorical 

issues. At the end, there is a list with resources, references and 

index to the study.  
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مة  :المقدِّ

ػػم ا٤ببػػْب, كالص ػػالة كالس ػػالـ علػػى  ا٢بمػػد هلل رب العػػا٤بْب, ال ػػذم أنػػزؿ كتابػػو ا كى
ػػة, كعلػػى  لػو, كصػػ حبو, كمىػػن سػار علػػى هن هػػم إ  أفضػل العػػرب ٥ب ػػة, كأصػدقهم ٧ب  

 يـو الدِّين, كسل م تسليمنا كثّبنا,  أم ا بعد.
فػػَّف  شػػرؼ اللُّلػػة العربيػػة يرتقػػي ٖبدمػػة كتاوػػا ا٤بقػػد س؛كىو القػػر ف فصػػاحةن كبياننػػا, 
ػػحر, كمػػا  فأضػػحت سػػي دة الُّللػػات أٝبعػػْب, كوػػا ارتقػػى البيػػاف العػػريب؛ ليكػػوف أشػػبىو بالسِّ

: "إف  مػن البيػاًف لسػحرنا"-ى اهلل عليو كسل مصل  -قاؿ الن يب 
, فعلػم البيػاف؛ األكسػط مػن 1

ػػث البالغػػة؛  فنػػوف كيفيػػات أداء ا٤بعػػُب الواحػػد بطػػرؽ ٨بتلفػػة, فمػػرةن يبدِّيػػو بالت شػػبيو بػػو  ييبحى
كالت مثيػػػل, كمػػػرةن باىػػػاز علػػػى اخػػػتالؼ أنواعػػػو: للػػػوم كمرسػػػل أك حكمػػػي, كمػػػرةن يبدِّيػػػو 

ُب كضػػوح الدِّاللػػة, كىػػذه األجنػػاس الث الثػػة سػػَبافق ىػػذه الدِّراسػػة؛ بالكنايػػة, ككػػل ذلػػك 
 إلبراز ا١بانب ا١بمايل, كالصُّورة البيانية ا٢بي ة ُب شواىد الط اِي.

كإ  جانب ذلك, فَّف  من مهم ات ىذه الدِّراسة استشهاد البالغيْب كالنُّقاد من 
ا٤بتميِّػػػز ُب اسػػػتعاراتو, كالص ػػػنػٍعىة ُب شػػػعر أيب ٛب ػػػاـ, صػػػاحب األسػػػلوب اللريػػػب, كالػػػذ كؽ 

ػٍعرية بأفكػارىم الن قديػة ا٤بفتلفػة, داللػةن علػى غػرض  معانيو, فقد تناكلوا تلك الش واًىد الشِّ
بالغي, كانفرد كل كاحػد ٖبصػاِص كأحكػاـ, كمػنهج نقػدم ُب عصػور متباينػة, ٩ب ػا يتػيح 

تعاقبػػػة, لةفػػػادة مػػػنهم, إحػػػداث عالقػػػة تػػػلخي كمشػػػاكلة بػػػْب ىػػػذه القػػػركف, كالعقػػػوؿ ا٤ب
ػػػ  ال  ػػػواىر  ػػػاًىد البيػػػاين, كتلمُّ كاسػػػتفالص الرُّ يػػػة الفكريػػػة, كا٤بػػػذىب الن قػػػدم ٘بػػػاه الش 

قِّقي األىػداؼ ا٤برجػو ة تفسػّبنا كتقوٲبنػا ُب ىػذا ك البيانية من ٙبليالهتم البالغية  الن قدية, ٩ب ا ٰبي
 البحث.

 ـــــــــــــــــــ

ٙبقيق: مصطفى ديب البلا,  (,ُٕٔٗ/ٓ) بن إ٠باعيل البفارم, ٧بمد"صحيح البفارم",  (ُ)
 ـ.ُٕٖٗ-قَُْٕابن كثّب, بّبكت الط بعة الث الثة,  رالن اًشر: دا
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ية : الموضوع أهمِّ

قِّقيػػػػو تعتػػػػرب األٕبػػػػاث كالدِّ    راسػػػػات الًعٍلًميػػػػة ا٤بتفصِّصػػػػة مػػػػن األٮبِّيػػػػة ٗبكػػػػاف, ٤بػػػػا ٰبي
البػػاحثوف مػػن إضػػافات مبتكػػرة, كاشػػفْب عػػن مػػواطن الض ػػعل, كاصػػفْب ا٤بسػػلك القػػوًن, 
فت عػػل الباحػػث أكثػػر تركيػػزنا, إذا أمعىػػن الن  ػػر, كدق ػػق, كتبص ػػر, كحل ػػل, ككػػل ذلػػك لتفػػرج 

 متوق عة ٦بملة كمفص لة. ا٤بعا١بات الًعٍلًمية ُب صورة نتاِج
الػػػدٍُّكتيور/ دخيػػػل اهلل بػػػن ٧بمػػػد  العال مػػػة لػػػذلك لفػػػت انتبػػػاىي أسػػػتاذم القػػػدير 
إ  ظػػػاىرة بػػػارزة, ىػػػي: استشػػػهاد البالغيػػػْب كالنُّقػػػادمن شػػػعر أيب ٛب ػػػاـ ُب علػػػم  الص ػػػحفي

لبالغػي أك البياف, كما تثّبه تلك ال ػاىرة مػن قضػايا متوق عػة, سػواءن كػاف ذلػك ُب الػد رس ا
 الن قدم, كمن تلك القضايا: 

  ػػاًِر كاالسػػًتعىارة, ككلُّهػػا ٚبػػرج مػػن مشػػكاة اىػػاز, ىػػذا مػػا الت شػػبيو كالت مثيػػل كا٤بثػػل الس 
 قر ره بعض البالغيْب كالنُّقاد, كاستكناه الصحة من ذلك لو كجاىتو.

 اؾ رابطنػػا بينهمػػا, ٘بػػاني  االسػػًتعىارة ُب "أٍسػػرىار البالغػػة" ك"دالِػػل اإلع ػػاز", كأف ىنػػ
 حسب ما تتطل ب الش واًىد, كأف عبد القىاًىر لو رأم خاص ُب شعر أيب ٛب اـ.

    .ا٤بوازنات الشٍِّعرية بْب شعر الط اِي كغّبه منه ية متزامنة ١بميع البالغيْب كالنُّقاد 

 ا لقضػػايا شػػاِكة؛ أ ػػا كتوليػػدن ػػًدث إرباكن كػػاف مواقػػل البالغيػػْب مػػن شػػواىد أيب ٛب ػػاـ ٙبي
 ذلك ُب الد رس البالغي أـ ُب الد رس الن قدم؟ كغّبىا من القضايا. 

 حينها استعنت باهلل العل يم, كتوج هت الني ةي, أف يكوف موضوع رسالٍب للماجستّب ىو: 
ادع ماَّ لباِع البيادن ةما  ن دياة  قادد مان شا ِأ أباَّ ممف "شواهُد البالغيين والنُّ

 القأن الخدمس".

س, قمػػػػت باستشػػػػارة ميشػػػػرُب األسػػػػتاذ الػػػػدٍُّكتيور / دخيػػػػل اهلل كعلػػػػى ىػػػػذا األسػػػػا
ا ُب نصػػحي كإرشػػػادم, فحث ػػِب كدفعػػػِب للفػػوض ُب مثػػػل  الصػػحفي, ال ػػػذم ل يػػٍأؿي جهػػػدن
, ف ػػػزاه اهلل عػػػِب كػػػل خػػػّب,  ا لػػػي  بػػػا٥بْبِّ ىػػػذه الدِّراسػػػة العميقػػػة الػػػٍب سػػػتأخذ مػػػِب جهػػػدن

 كأسبغ عليو ثوب الصحة كالعافية.
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كفكػػر ا٤بتنػػاكلْب لشػػواىد أيب ٛب ػػاـ سػػت هز علػػى يػػد الباحػػث, لػػوال  فًعلػػم البيػػاف,  
ريب, كمش ػػرتي عػػن سػػاعدم ا١بػػد مسػػتعيننا بػػاهلل تعػػا , طالبنػػا  توفيػػق اهلل تعػػا , فاٍسػػتفرتي 

داد, كأسأؿ اهلل تعا  أف تكوف ىذه الدِّراسة لبنةن ُب جدار ا٢بركة منو العوف كالتوفيق كالس  
كفاٙبة توفيق ٢بقيقًة ما لقيمة شواىد أيب ٛب اـ عند البالغيْب كالنُّقاد من  البالغية كالن قدية,

منزلػػة كخصوصػػيِّة, فعليهػػا أيسِّسػػت ا٤بسػػاِل, كبيًنيػػت القضػػايا ُب ظػػل تلػػك الش ػػواًىد, كػػل 
 ذلك بالتقاط معاقد فواِدىا كمقاصد فراِدىا.

 مشكبة البةث: 

 ت الت الية: صاغ الد ارس ىذا البحث لةجابة عن الت سا ال
 قة ما  فػر ؽ كىػل, الس ػاًِر كا٤بثػل كالت مثيػل الت شػبيو بػْب كػالفرؽ ا٤بتشػاوة؛ ا٤بساِل بْب العىالى

 ؟بينها كالنُّقاد البالغيوف

 أيب ٛب اـ الشٍِّعرية ؟ كشواىدالبالغية  ال  واىرىناؾ عالقة بْب  ىل 
 كا٤بثػل كالت مثيػل كاالسػًتعىارة الت شػبيو بػأف, ادكالنُّقػ البالغيْب بعضي  كعل ل   كفسر   حل ل   كيل 

 فكريػة كمقاربػات ن ػرات ,بالشػواىد ارتبػاط ٥بػا كػاف كىػل, اىػاز عمـو ُب داخل الس اًِر
 ا٤بتداخلة؟ القضايا تلك أغوار لسرب الًعٍلًمي؛ الوقوؼ من نوع إ  ٙبتاج

 بػػػاب االسػػػًتعىارة,  ُبٛب ػػػاـ  مػػػثالن شػػػعر أيب ًدمٌ كالنُّقػػػاد كاآلًمػػػ البالغيػػػْب بعػػػض ضي رٍفػػػ ىػػػل
ػػاًىد فنحػػى٧بػػيطهم االجتمػػاعي كالثقػػاُب كا٤بعػػرُب,  يتطٌلبيػػو٤بػػا  اسػػت ابةن  طريػػق  البالغػػي الش 

ػػاًىد النحػػوم, ال ػػذم مناطػػو القيػػاس علػػى كػػالـ العػػرب,   , أـ أف  اؿٝبػػ الك  بػػداعإ فػػالالش 
 األمر خالؼ ذلك؟

 غة", ٍب أل ل "دالِل اإلع از", ككػلي كتػابو ُب إذا كاف عبد القىاًىر قد أل ل "أٍسرىار البال
بابػو ا٤بتعلِّػػق بػو مػػن بيػاف كمعػػاف, فلمػاذا شػػع ث االسػًتعىارة ُب الكتػػابٍْب, ككػأف  كػػل كاحػػدة 
قسػػيمة لرخػػرل؟ كمػػاذا عػػن ا٤بوازنػػة بػػْب الكتػػابٍْب ُب بػػاب االسػػًتعىارة؟ ككيػػل يػػتٌم ٤بلمػػة 

 الٍب بث ها ُب كتابيو؟ن راتو الن قدية الفاحصة ٘باه شعر الشاعر 
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 كيل يتمُّ تصنيل انتقادات البالغيْب كالنُّقاد حوؿ الش واًىد كتوجيهها؟ 

 كيػلالقضايا بعضها من بعض ُب علم البياف من رًحػم شػواىد أيب ٛب ػاـ؟ ك  تول دت كيل 
 مػػعٛب ػػاـ  أيبانسػػ مت شػػواىد  ىػػلكتوح ػػدت ا٤بصػػطلحات البالغيػػة كالن قديػػة؟ ك  تطػػو رت
 أـ كاف األمر خالؼ ذلك؟ ت البالغيْب كمساِلهم ا٤بتعٌلقة بعلم البياف,ن ريا

 ػػٍعرية؟ ككيػػل  عالقػػة قويػػة بػػْب ا٤بػػذاىب البالغيػػة كالن قديػػة اؾىنػػ ىػػل كشػػواىد أيب ٛب ػػاـ الشِّ
٤بػرادىم مػن الش ػواًىد, كمػا ىػو ا٢بػاؿ عنػد  ا٤بػذاىب,كفقنا تلػك تعليػليتم ٙبليل كتفسػّب ك 

االتفػػػػاؽ  نقػػػػاطكالصُّػػػػويل كالقاضػػػػي ا١برجػػػػاين كغػػػػّبىم؟ كمػػػػاذا عػػػػن  كاآلًمػػػػًدمٌ  عتػػػػزابػػػػن ا٤ب
 ؟كاالختالؼ بينها

 ىنػػاؾ  اختيػػار شػػعر أيب ٛب ػػاـ ٭بػػوذجه لشػػاىد بالغػػي ىدفػػو زيػػادة إيضػػاح كبيػػاف, أـ أف   ىػػل
  ؟بينيت عليها مساِل بالغية عريضة فكرو كخصوصيةن  عمقى 

 ػػػٍعرية الن قديػػػة, متوقِّفػػػة علػػػى  ىػػػل مشػػػعر أيب ٛب ػػػاـ مػػػع اا٤بوازنػػػات الشِّ فحسػػػب, أـ  لبيٍحػػػَبى
م؟ توازفامتدت ل  بْب شعره كشعر غّب البيٍحَبى

 ُب مسألة التفيلية عند عبػد القىػاًىر, عنػدما استشػهد بشػعر  لفٍكريةعن ا٤بطارحات ا ماذا
  ر؟أيب ٛب اـ, كقفات تستلـز من الد ارس إمعاف الن  

 ةكمػا ال ػذم قد مػو الش ػيد عبػد القىػاًىر لرم ػ الط ػاِي؟ارتبطػت الكنايػة بنوعيهػا بشػاىد  ىل 
 البالغية ُب ىذه ا٤بسألة؟ 

 عرضو كدراستو كٙبليلو ُب ىذه الدِّراسة العميقة.  -ٕبوؿ اهلل-ىذا ما سيتمُّ 
 

أاسة وطبي ة اخميدأهد:   مددة الدِّ

د ىػػػػذه الدِّراسػػػػة تتمركػػػػز مػػػػن الن احيػػػػة الن  ريػػػػة ا٤بعرفيػػػػة كاإلبداعيػػػػة حػػػػوؿ استشػػػػها 
البالغيػػػػْب بشػػػػعر ىػػػػذا الشػػػػاعر؛ إلقامػػػػة قضػػػػايا بالغيػػػػة أثاركىػػػػا, كيقػػػػل الباحػػػػث علػػػػى 

فلكػػلو مػػنهم رأم يت ل ػػى مػػن خػػالؿ  ا٤بواقػػل البالغيػػة,اسػػت الء كاسػػتنباط كٙبليػػل تلػػك 
ػػرات قلمػػو, كىػػذا ال يكػػوف إال  باسػػتفالص ا٤بوقػػل ا٤بعل ػػل, كالػػرأم ا٤بفسػػرٌ  , كمػػا ُب مبشِّ
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صػػػػػاِص, كمزايػػػػػا, تيػػػػػدرؾ بالر كيػػػػػة كالبصػػػػػّبة, كاالسػػػػػتنباط تلػػػػػك الػػػػػر ل مػػػػػن لطػػػػػاِل, كخ
ػػزة علػػى ًعػػد ة أعػػالـ  -إف شػػاء اهلل–, كعلػػى ذلػػك, سػػتكوف ىػػذه الدِّراسػػة كاالجتهػػاد مرك 

 ىم: ك من البالغيْب كالنُّقاد, 
 :ق( ُب كتابو "البديع".ِٔٗعبد اهلل ابن ا٤بعتز )ت 

 :وازنة".ىػ( ُب كتابو "ا٤ب َّٕا٢بسن بن بشر اآلًمًدٌم )ت 

 :ق( ُب كتابو "الوساطة".ِّٗالقاضي علي بن عبد العزيز ا١برجاين )ت 

 :ىػ( ُب كتابو "الصناعتٍْب".ّٓٗأبو ىالؿ العسكرم )ت 

 :ىػ( ُب كتابو "العمدة".ّْٔابن رشيق القّبكاين )ت 

 :ىػ( ُب كتابو  "سٌر الفصاحة".ْٔٔابن سناف ا٣بفاجي )ت 

 :تابٍيو "أٍسرىار البالغة"ك"دالِل اإلع از".ىػ( ُب كُْٕعبد القىاًىر ا١برجاين)ت 

ىػػػػم كمػػػػذاىبهم ٘بػػػػاه ءمرت بػػػػة علػػػػى أزمنػػػػتهم, فاحصػػػػة  را كجػػػػاءت ىػػػػذه الدِّراسػػػػة 
استٍشهاداهتم من شعر الط اِي, كاصفة مواقفهم, كمذاىبهم, كقضاياىم البالغية كالن قدية 

 ا٤بت صلة بالش اًىد.
كقالبنػػػا بعبػػد القىػػػاًىر ا١برجػػاين؛ ال ػػػذم ييعتػػػرب ٍبي ؛ لقػػد ارتبطػػػت ىػػذه الدِّراسػػػة قلبنػػا  

مفػػَبىؽ طػػرؽ, كٙبػػوُّالن جػػذرينا ١بميػػع البالغيػػْب كالنُّقػػاد, فعبػػد القىػػاًىر ال ػػذم أس ػػ  القواعػػد  
اسػػية, كػػاف العيلمػػاء قبلػػو يفتقػػركف إ  تأصػػيلو, ككػػذلك مىػػن جػػاء بعػػده, فهػػم كا١ببػػاؿ الر  

لزامنا على الد ارس أف يقػرف ىػذه الدِّراسػة بػو, فهػو  عال ةه عليو, كيلرفوف من ٕبره, لذا كاف
معًقػػػد األمػػػل, كصػػػم اـ األمػػػاف لكػػػل دراسػػػة بالغيػػػة, كأسػػػاسه ييتكػػػبي علػػػى كالمػػػو, حػػػٌب 

كسلسلة تالميذه الع اـ؛ كالش يد ٧بمد  -رٞبو اهلل–ظهرت مدرسة الش يد ٧بمود شاكر 
  مػػنهم الػػذ كؽ ال ػػذم عػػاش ٧بمػػد أبػػو موسػػى كطالبػػو, أضػػاءت للهػػادم الط ريػػق, كالػػتيم

عبد القىػاًىر ليبسِّسػو, فرجعػت األم ػة البالغيػة إ  كتػايٍب الش ػيد لَبتقػي, كتصػل إ  معرفػة 
"...فهػو, كمػا تػرل, مرتقنػى عػويص ا١بانػب, متشػعِّب ا٤بػذاىب, از, الن  م, كىػو اإلع ػ

بال عٌدة ىي أىا, كبال كرع سالكيو سار على غىرىر, فمىن راـ التوغُّل فيو بال موىبةو أيكتيها, ك 
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ػٍعر, كلػن يػأمن أف تػزؿ   ييكفكل من جرأتو كهتوُّره, بلغ اللاية ُب اإلساءة, كمشد عليو الشِّ
 .(ُ)بو قدىـ إ  مهول بعيد القرار"
 المن ج المقمأح لببةث: 

 منهج ىذه الدِّراسة ال يكوف إال ا٤بنهج االستقراِي الت حليلي, كذلك بػػ: 
   واًىد كٙبديدىا . استقراء الش 
  .ٙبليل طبيعة االىتماـ وا 

كىػػو ا٤بػػنهج ال ػػذم يعتمػػد االسػػتقراء أداة للبحػػث, كباالسػػتقراء يصػػل العيلمػػاء ا  
 القضايا العامة, كلو مراحل ىي: 

 عريل.ا٤بالح ة كالت   -أ 
 ٝبع األمثلة كا٤بوازنة بينها. -ب
 .(ِ)كضع الن تاِج كتدعيم ا٤بالح ة بالقاًعدة -ج

قػػػػػػػػػوؿ الػػػػػػػػػدٍُّكتيور شػػػػػػػػػوقي ضػػػػػػػػػيل:" كاالسػػػػػػػػػتقراء ٕبػػػػػػػػػق  عمػػػػػػػػػاد البحػػػػػػػػػث األديب ي
ػا علػى شػاعر (ّ)كقوامو" ,كإذا تقر ر ذلك, فَّنو" ال ٲبكػن لػداًرسو أك ناقػدو أف ييصػًدر حكمن

يػة علػى كػل  ما دكف الرجوع إ  ًشٍعرًه كلِّو أك إ  مع مو,يفحصػو كيػدكِّف مالح اتػو ا١بِز
. كالت حليػػل للػػةن مػػأخوذ مػػن حػػل   العقػػدة (ْ)اـ دقيقػػة"بيػػت أك قصػػيدة ٍب يصػػل إ  أحكػػ

ٰبىيلُّهػػا حػػال : فتحهػػا كنقضػػها فا٫بىل ػػت
, كا٤بقصػػود بػػو ىنػػا ٙبليػػل مػػراد البالغيػػْب كالنُّقػػاد, (ٓ)

 ـــــــــــــــــــ
: مطبعة المدني بالقاىرة,  النَّاًشراكر, , محمكد شُّٗ"نمط صعب كنمط مخيؼ":  ( ُ)

 ـ.ُٔٗٗ -ىػُُْٔ ؿالطبعة: األك 

(, ككالة المطبكعات, ّّينظر:" أصكؿ البحث العممي كمناىجو", ألحمد بدر, )ص: (ِ)
 ـ.ُْٖٗالككيت, الطبعة السابعة, 

 ـ.   ُِٕٗ(, دار المعارؼ, القاىرة, د.ط, ّٖ"البحث األدبي", شكقي ضيؼ, )ص: ( ّ)

(, َِٖ-ِٕٗ"النقد التطبيقي عند العرب في القرنيف الرابع كالخامس اليجرييف", )ص: ( ْ)
 ـ.ََُِىػ=ُُّْأحمد محمد نتُّكؼ, دار النكادر, دمشؽ, الطبعة األكلى, 

(, دار صادر, بيركت, ُّٔ/ُُينظر: "لساف العرب", البف منظكر, مادة: )حمؿ(, ) (ٓ)
 ـ.ََِْالطبعة: الثالثة, 
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كسرب أغوار  ثارىم, كاستكشاؼ  راِهم ُب ظالؿ استشهادىم بالنٌص الشٍِّعرم للشػاعر, 
 لن قدية.القاِم على تلك ا٤بساِل البالغية كا

أاسة:   األسبدب المَّ دم منَّ ل ذه الدِّ

التعرُّؼ علػى حصػيلة القضػايا الػٍب أيثػّبت ُب بػاب الت شػبيو كبػاب االسػًتعىارة كبػاب  أوالً:
ػػػواًىد ا٤بثػػػّبة, كا٤بناقشػػػات, كا٤بوازنػػػات, كالػػػر ل الػػػٍب هتػػػزُّ العقػػػوؿ,  الكنايػػػة جػػػر اء تلػػػك الش 

ءىػا, خاص ػة إذا كػاف باعثهػا كبػار البالغيػْب كالنُّقػاد علػى كتبعث ُب الػن ف  الت طلُّػع ٤بػا كرا
 مدل ثالثة قركف متعاقبة. 

ػػيوطي  ثانًيااا: : " لػػو -رٞبػػو اهلل-أف  علػػم البيػػاف ٰبػػوم بػػاب اىػػاز, ال ػػذم  قػػاؿ عنػػو السِّ
, فاىػػػاز فيػػػو حسػػػن ال يدركػػػو إال  (ُ)سػػػقط اىػػػاز مػػػن القػػػر ف, سػػػقط منػػػو شػػػطر ا٢بسػػػن"

الرفيعػػػػة, كال ػػػػذين يتنف سػػػػوف اللُّلػػػػة كمػػػػا فيهػػػػا مػػػػن صػػػػور صػػػػا٢بة لكػػػػل أصػػػػحاب الذاِقػػػػة 
, كيكػػػوف  االحتمػػػاالت الػػػواردة عليػػػو, فا٤بثػػػاؿ قػػػد يكػػػوف اسػػػًتعىارة تصػػػرٰبية بػػػَّجراء معػػػْب 

 اللة.اسًتعىارة مكنية بَّجراء  خر, ُب كضوح الدِّ 
ء, ثالًثا: عاشوا ُب أحقػاب متلػايرة,  الس ّب بالز من مع كوكبة علماء البالغة كالن قد األجال 

 تتطو ر مصطلحاهتم, كتضيق كتت سع أحياننا؛ إلفادة غرض ما.  
كػػػن  رابًعاااا: ػػػاًِر(, ٲبي ػػػدة )الت شػػػبيو كالت مثيػػػل كا٤بثػػػل الس  العنايػػػة بالعناصػػػر األساسػػػية ا٤بوح 

 . مزجها ُب قالب كاحد من تلك القوالب, ففي أقلِّ أحوا٥با, تدؿُّ جدالن على اثنٍْب منها
البحػث عػن سػٌر اضػطراب الشُّػر اح كالبالغيػْب كالنُّقػاد ُب ا٢بكػم علػى شػعر أيب  خامًسا:

ػر,, فالقضػايا  ٛب اـ, فبْب مبيٌد كمينًكر لشعره, فا٤بعاين تقول عند بعضهم كهتبط عند اآلخى
 ا وريػػػة الػػػٍب سػػػ  لها البالغيػػػوف كالنُّقػػػاد ٘بػػػاه شػػػواىد أيب ٛب ػػػاـ ُب علػػػم البيػػػاف ىػػػي مينػػػاء

" مػػػذىب أيب ٛب ػػػاـ ُب الباحػػػث, كعليهػػػا ا٤بعػػػو ؿ ُب إثػػػارة ا٤بواقػػػل كالقضػػػايا الشػػػاِكة, ألف
 .(ِ)الشٍِّعر كاف يقـو على كثّب من الفنوف البالغية"

 ـــــــــــــــــــ
(, تحقيؽ: محمد سالـ ىاشـ, دار ّٔ/ِيكطي", )يف السٌ في عمـك القرآف جالؿ الد  "اإلتقاف  ( ُ)

 ـ.  ََِّىػ=ُِْْالكتب العممية, بيركت, د.ط, 

(, دار َُّ"البالغة الػميٍفترل عمييا بيف األصالة كالتبعية", فضؿ حسف عباس, )ص: (ِ)
 ـ.    َُُِىػ = ُِّْ ,النفائس, عماف, الطبعة: األكلى
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أاسدت السف   دبقة: الدِّ

 الدِّراسات ا٤بتفصِّصة الس ابقة ٥بذا العنواف ٲبكن تقسيمها إ  ثالثة أقساـ, ىي:       
 .شواىد شعرية  

  .علم البياف 

  .أبو ٛب اـ كشعره كٞباستو 
ػٍعرية كثػّبة جػدوا, كال ٲبكػن حصػرىا, فهػي ٚبتلػل  أوالً: الدِّراسات الس ابقة للش ػواىد الشِّ

بػػػػاختالؼ الػػػػد رس ا٤بعػػػػِبِّ وػػػػا, كقػػػػد تكػػػػوف مػػػػن شػػػػعر أيب ٛب ػػػػاـ, كلكن هػػػػا ُب غػػػػّب الػػػػد رس 
 البالغي, فمن تلك: 

 "ػػٍعرية حػػو  الش ػػواًىد ؿ االسػػًتعىارة ُب الن قػػد األديب القػػدًن إ  أكاخػػر القػػرف ا٣بػػام  الشِّ
ا٥ب ػػرم": مقاربػػة سػػيمياِية, لعبػػد الػػرٞبن اللليػػوين, جامعػػة ٧بمػػد ا٣بػػام , الربػػاط, 

 ماجستّب.
 "ػػٍعرية ُب كتػػاب دالِػػل اإلع ػػاز للشػػيد عبػػد القىػػاًىر ا١برجػػاين" الش ػػواًىد توثيػػق  –الشِّ

 ىػ. َُْٖجامعة أـ القرل, دكتوراه,  ر٪باح أٞبد ال ها –كٙبليل كنقد 
   امعػة ج, الػركس: ٧بمػود ٧بمػد علػي أبػو احثُب ٞباسة أيب ٛب اـ", للب حو"شواىد الن

 ـ.  ُّٕٗا٤بناقشة  – دكتوراه –األزىر 
  كغّبىا, فالش واًىد الشٍِّعرية تدخل ُب دراسػة أمِّ فػن, ُب الن حػو كالص ػرؼ كالبالغػة أك

 الت فسّب.... 
ػػػابقة ُب علػػػم البيػػػاف؛ كالص ػػػحراء ا٤بَباميػػػة األطػػػراؼ كثػػػرةن ككتابػػػةن,  ا:ثانًيااا الدِّراسػػػات الس 

علػم ا٤بعػاين كعلػم البيػاف كعلػم -كأحسب أف  ا٤بتأخِّرين, انشللوا ُب تأليل العلـو الث الثػة,
؛ كعبػػػد الفتػػػاح الشػػػْب, كعبػػػد العزيػػػز عتيػػػق, كفضػػػل  -البػػػديع حػػػٌب ٘بػػػاكزت مَّػػػة مصػػػن لو

 كغّبىم.  حسن عباس...
 تدكر حوؿ ثالثة ٧باكر:  الدِّراسات الس ابقة أليب ٛب اـ, ثالًثا:
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كٞباستو كديوانو أك شعره, أك مع بعضها البعض؛ أم ) ٞباسػة أيب ٛب ػاـ ( أك ُب  شفصو
 )شعر أيب ٛب اـ ( كىي: 

ػػػاعر أك شػػػاعريتو أك إضػػػافة الدراسػػػات إليػػػو, كعلػػػى ذلػػػك  -ُ أبػػػو ٛب ػػػاـ: دراسػػػة فكػػػر الش 
ا؛ ألن ػِب  فالدِّراسات الٍب تناكلت شفص أيب ٛب اـ ال تتقاطع مع ىذه الدِّراسػة قربنػا أك بعػدن
ال أدرس حياة أيب ٛب اـ, كال مذىبو العقدم, كال حياتو االجتماعية, كالفكريػة, كالثقافيػة, 

 كعلى كل حاؿ؛ فمن تلك الدِّراسات: 
 بّبكت. –ر الًعلم للماليْب دا -"عبد العزيز سيد األىل–  ـ"عبقرية أيب ٛب ا -

 بّبكت.-دار الفكر -"٧بمد عطا- -نفسية راسةد -أبو ٛب اـ اعر"الش   -

 كتػػػاب ا١بمػػػاىّب كزارة  ,الصػػػفار مرىػػػوف"ابتسػػػاـ -"أبػػػو ٛب ػػػاـ ثقافتػػػو مػػػن خػػػالؿ شػػػعره -
 .بلداد –اإلعالـ العراقية 

 –كاألنصػػػار  دراسػػػة نقديػػػة ٤بواقػػػل ا٣بصػػػـو –"أبػػػو ٛب ػػػاـ بػػػْب ناقديػػػو قػػػدٲبنا كحػػػديثنا" -
 للدكتور عبد اهلل بن ٞبد ٧بارب كغّبىا.... 

ػػػرح كالت هػػػذيب, أك إضػػػافة الدِّراسػػػات إليهػػػا, كىػػػذه كػػػذلك ال : ٞباسػػػتو -ِ كذلػػػك بالش 
ا, فػػػػال كصػػػػاؿ للباحػػػػث ٕبماسػػػػة أيب ٛب ػػػػاـ, كمػػػػن تلػػػػك  عالقػػػػة ٥بػػػػا بدراسػػػػٍب قربنػػػػا أك بعػػػػدن

 الدِّراسات: 
ة أيب ٛب ػػاـ", للباحػػث: علػػي ٝبعػػة عثمػػاف, "ن ػػاـ ا١بملػػة ُب شػػعر ا٢بماسػػة مػػن ٞباسػػ -

 ىػ ؛ كغّبىا من الدراسات.  َُْٔماجستّب, أـ القرل, 
كذلك بالش رح كالت هذيب, أك إضافة الدِّراسات إليو, كتناكلػت :  ديوانو أك ) شعره ( -ّ 

ُب مع مهػػا الصُّػػورة الفنيػػة ُب شػػعره, أك أيضػػيل إليػػو دراسػػة بالغيػػة أك ٫بويػػة, أك نقديػػة, 
 كىذه الفالة ينقطع فيها الس اِح, كمن تلك:   

نػػايل بػػن رشػػداف ا٤بطػػّبم ) ماجسػػتّب( كليػػة -دراسػػة بالغيػػة نقديػػة -"مراثػػي أيب ٛب ػػاـ" -
 قسم البالغة كالن قد كمنهج األدب اإلسالمي. -اللُّلة العربية  جامعة اإلماـ

 .فهد عكاـ.,دأيب ٛب اـ" "٫بو ميعا١بة جىديدة للٌصورة الشٍِّعرية أ٭باط الصُّورة ُب شعر -
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 : ٧بمد كماؿ.-دراسة –""كحشيات أيب ٛب اـ  -
 ٧بمود الربداكم.-ُب مذىب أيب ٛب اـ" كالص نػٍعىة "الفنُّ  -
 بّبكت. ,دار النعماف ,أٞبد علي أسعد ,ُب شعر أيب ٛب اـ " اريدكالت   اإلنساف" -
 بصلة. دراسٍبمن تلك البحوث الٍب ال ٛبٌت ل كغّبىا -

 -, فدراسػػة الباحػػث معني ػػة با١بانػػب اآلخػػر؛ أم الن قػػدمن الدراسػػات الن قديػػةكل أغفػػل عػػ
 من ذلك: 

 "ا٣بصومات البالغية كالن قدية ُب صنعة أيب ٛب اـ", لػلدكتور عبد الفتاح الشْب. -
ػػٍعر ملخػػذ النُّقػػاد علػػى معػػاين أيب ٛب ػػاـ" - عبػػداهلل بػػن صػػاّب  –دراسػػة نقديػػة  –"كجػػو الشِّ

 (, فهذه دراسة ُب معاين شعر أيب ٛب اـ. الومشي ) دكتوراه
  علػي عفيفػي ؛ الفتػاح عبػد كموازنػة/ دراسػة"القضايا الن قدية ُب اختيارات أىب ٛب ػاـ":  -

-.َََِ األدب كالن قػػػػد, قسػػػػم  -اللُّلػػػػة العربيػػػػة كليػػػػة -جامعػػػػة  األزىػػػػر ا٤بنوفيػػػػة: 
 دكتوراه. رسالة 
 ٧بمود الربداكم. كغّبىا.... -"ا٢بركة الن قدية حوؿ مذىب أيب ٛب اـ" -

 راسػػػات ل يتسػػػن  للباحػػػث االطِّػػػالع عليهػػػا؛ لعػػػدـ توفرىػػػا ُبأف بعػػػض الدِّ  علػػػى
ا ُب البحػػث عنهػػا, كلكػػن ل  ا٤بكتبػػات أك علػػى ٧برِّكػػات البحػػث, كالػػد ارس ل يػػأؿي جهػػدن

 يتيسٌر لو.

كأم ػػا دراسػػة "شػػواىد البالغيػػْب كالنُّقػػاد مػػن شػػعر أيب ٛب ػػاـ ُب علػػم البيػػاف حػػٌب هنايػػة القػػرف  -
م ػة, ل ا٣بام ", فمن خالؿ سباؿ األساتذة كا٤بٍفتصِّػْب, كزيػارة ا٤بكتبػات ا٣باص ػة كالعا

كا٢بقُّ أنِب ال أعرؼ دراسة سابقة ٥بذا ا٤بوضوع أجد مىن تطر ؽ ٥بذه الش واًىد بالدِّراسة. 
وذا الت ٍحًديد, كلكن ىناؾ بعض الدِّراسات الٍب  تت صػل بػو بسػبب أك بػلخر, كقػد قػدِّر 

http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk4=1&s29=41&Univ=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk4=1&s20=316&Sch=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&Univ=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx?chk4=1&s20=316&Sch=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9&Univ=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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ُب بعػػض يل االطػػالع علػػى بعضػػها,كلعل  مػػن أقػػرب تلػػك الدِّراسػػات كألصػػقها بالبحػػث 
 ِياتو: جز 

"ا٣بصػػػومات البالغيػػػة كالن قديػػػة ُب صػػػنعة أيب ٛب ػػػاـ" فقػػػط, لػػػػلدكتور عبػػػد الفتػػػاح الشػػػْب,  -
فتلػػك الدِّراسػػة تقػػَبب مػػن ىػػذه ُب جوانػػب بسػػيطة, مػػن ذكػػر الش ػػواًىد الػػٍب عػػو ؿ عليهػػا 
ا, كذكػر الت شػبيو كاالسػًتعىارة ال علػػى أهنػا دراسػة ُب عيمػق علػم البيػاف, بػػل  ا٣بصػـو ٙبديػدن

ءت عرضنا ألهنا من ٝبلة ا٤بلخذ على أيب ٛب اـ, كىي قاصرة عن ٙبقيق ما يطمح إليو جا
الباحث ُب ىذه الدِّراسة مػن التعمُّػق البيػاين كالن قػدم خلػل تلػك القضػايا, فهػي تفػَبؽ 

 عنها من ًعد ة أكجو: 
هػا خصػومة : ىذه الدِّراسة تتناكؿ ٝبيع شػواىد البالغيػْب كالنُّقػاد الػٍب عليلالوجه األو  

ػػٍعرية الػػٍب قامػػت حو٥بػػا  كمناصػػركه, أم ػػا دراسػػة الػػدٍُّكتيور الشػػْب, فقػػد تناكلػػت األبيػػات الشِّ
 ا٣بصومة فقط, كعلى ذلك فدراسة الباحث أمشل كأكمل.

نهج االسػتقراِي الت حليلػي, أم ػا مػنهج دراسػة ا٤بػ: مػنهج ىػذه الدِّراسػة ىػو الوجه الث اني
ا ُب التفسّب كاالستنتاج. الدٍُّكتيور الشْب, فهو منهج  الت حليل كا٤بوازنة, ٦بتهدن

عرضنػا كدراسػةن  –: ىذه الدِّراسة تستوُب علم البياف كٝبيػع قضػاياه ا٤بثػارة الوجه الث الث
ا كإحصػػػاءن كٙبلػػػيالن  كالوقػػػوؼ خلػػػل غايػػػات االستشػػػهاد كأىدافػػػو, أم ػػػا دراسػػػة  –كرصػػػدن

كالبػػػديع, كسػػػرٌقاتو  -دكف الكنايػػػة –االسػػػًتعىارةالػػػدٍُّكتيور الشػػػْب, فقػػػد تعر ضػػػت للت شػػػًبيو ك 
 عرضنا موجزنا, دكف ذكرو منو للقضايا التفصيلية كال اللايات من االستشهاد. 

ىػذه الدِّراسػة تعتمػد علػى علػم البيػاف كاللايػة مػن االستشػهاد مػن شػعر  :ابعالوجه الر  
 الغية كالن قدية.أيب ٛب اـ, كتعتمد على صنعة أيب ٛب اـ ُب بٌث ركح ا٣بصومة الب

حػػػث ىػػػذه الدِّراسػػػة مرٌكػػػزة علػػػى ًعػػػد ة أعػػػالـ بالغيػػػْب كنق ػػػاد ُب مبا :الوجاااه الخاااام 
, كتلػػػك تسػػػتطرد القػػػوؿ كتػػػذكر أعالمنػػػا كيثيػػػر, مػػػن بالغيػػػْب كنق ػػػاد كللػػػويْب كأدبػػػاء ٧بػػػد دة

 ك٫بويْب.
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كالت مثيػػػل كغّبىػػػا مػػػن الفػػػركؽ كا٤بطالعػػػات ُب تطػػػوُّر ا٤بصػػػطلحات, كالفػػػرؽ بػػػْب الت شػػػبيو 
 كا٤بثل الس اًِر عند البالغيْب كالنُّقاد, كالفرؽ بْب الت شبيو الت مثيلي كغّب الت مثيلي كغّبىا.

 
راسة:    أهداف الدِّ

أىػػداؼ األٕبػػاث البالغيػػة كالن قديػػة بشػػكل عػػاـ تصػػبُّ ُب حػػوض كاحػػد, كلكػػن 
م ػػػا ىػػذه الدِّراسػػػة, األىػػداؼ ا٣باص ػػة ٚبتلػػػل كتتفػػاكت بتفػػػاكيت ا٤بوضػػوعات كاألبػػواب, أ

فهي خاص ة ُب"علم البياف"مستدل ة بػ "شواىد البالغيْب كالنُّقاد من شػعر أيب ٛب ػاـ", فمػن 
 أىدافها: 

 ػػاًِر؛لل حصػػر ىػػذه العناصػػر مػػن  ْبعلػػى مػػا بػػ وقوؼالقػػوؿ ُب الت شػػبيو كالت مثيػػل كا٤بثػػل الس 
 الفركؽ الدقيقة ُب ظل ىذه الش واًىد.

  ًات كتطػوُّر ا٤بصػطلح ية, بالوقوؼ علػى بعػض ا٤بسػاِل البالغيػة كالن قديػة,ا٤براجعات الًعٍلم
 مع ما ترفده تلك الش واًىد. 

 اعرأيب ٛب اـ عند العيلماء,كإبانة مذىب عبد القىاًىر ُب طريقة الش   اسًتعىارة شواىد دراسة. 
  :تصنيل معال االستشهاد من شعر أيب ٛب اـ, كىي على أقساـ 

  ًد اسػتفاض كػالـ البالغيػْب كالنُّقػاد عنهػا حسػننا, كأٝبعػوا علػى تفػرُّد أيب بعض الش ػواى
ػػٍعر رد ىػػا, كىػػذه مندكحػػة  عكل تسػػتطٛب ػػاـ با٤بعػػاين, فاستحسػػنوىا,  قاًعػػد ة عمػػود الشِّ

 مباركة.
  كمنها ما أٝبػع العيلمػاء علػى قبحهػا, كاسػته اهنا,بل كخر قػوا أكراقهػم للثاثتهػا, كىػذه

 ف يقل كيناقش عن سبب ىذا الرد , فاىاؿ ىنا مستفيض.أ ٧بط ة للباحثً 
  كمنهػػا مػػا كػػاف ٧بػػٌل ن ػػر مػػن البالغيػػْب كالنُّقػػاد, فبعضػػهم استحسػػن شػػعره كبعضػػهم

جػػيح بػػْب أقػػواؿ العيلمػػاء علػػى حسػػب ا٢بػػاؿ الػػٍب  اسػػته نو, فالباحػػث سػػي تهد للَب 
 عليها الش اًىد. 
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   فحينهػػػا سػػػيفتِّش كمنهػػػا مػػػا تركػػػو البالغيػػػوف كالنُّقػػػاد دكف الت, نويػػػو إليػػػو بشػػػرحو أك حكمو
ػػاًىد إلبػػراز القضػػية  الباحػػث ا عػػن تلػػك ا٣بصوصػػيات الػػٍب يػػنمُّ عنهػػا ذلػػك الش  ٦بتهػػدن

 البيانية.    
  بعػػػض البالغيػػػْب كالنُّقػػػاد تفػػػر د بشػػػواىد معينػػػة أليب ٛب ػػػاـ, فػػػالن  ر فيهػػػا سػػػيكوف علػػػى

 ذلك الش اًىد. حسب حاؿ ذلك ا٤بوقل ال ذم اٚبذه البالغي إزاء 
 ذكػػػػر البالغيػػػػوف كالنُّقػػػػاد شػػػػواىد قليلػػػػة مػػػػن شػػػػعر أيب ٛب ػػػػاـ ُب بػػػػاب الكنايػػػػة ُب ىػػػػذه 

ػػػػيد عبػػػػد القىػػػػاًىر,  بػػػػوالقػػػػركف, كمػػػػن ىػػػػبالء البالغيػػػػْب: أ ىػػػػالؿ, كابػػػػن سػػػػناف, كالش 
 كسيكوف ىذا الفصل أقصر الفصوؿ لندرة الش واًىد.

  ناف ُب بػػاب الت شػػبيو مػػن شػػعر أيب كابػػن سػػا٤بعتػػز كالقاضػػي ا١برجػػاين  البػػنال شػػواىد
 ٛب اـ, كعلى ىذا, فالدِّراسة ال ٙبتاج إفرادىم ٗببحث خاص ُب الت شبيو.

  ال شػػػػواىد للبالغيػػػػْب كالنُّقػػػػاد مػػػػن شػػػػعر أيب ٛب ػػػػاـ ُب اىػػػػاز ا٤برسػػػػل, لػػػػي  إ  القػػػػرف
 ا٣بام  فحسب, بل كحٌب القرف السابع.

 ٍنعػػػاـ الن  ػػػر ُب بعػػػض كتػػػب البالغيػػػْب و, فػػػَّف الػػػد ارس لػػػن يلفػػػل عػػػن إكمػػػع ىػػػذا كلِّػػػ
كالنُّقػػاد غػػّب ا٤بعنيػػْب بالدِّراسػػة, ُب إطػػار القػػركف ا ػػد دة ال ػػذين احتػػول تصػػنيفهم  راءن 
ُب علػػم البيػػاف خاص ػػة, كلػػن يلفػػل كػػذلك عػػن  راء غػػّب البالغيػػْب؛ كالصُّػػويل مػػثالن ُب 

ػػ د د ٥بػػم شػػواىد مػػن أيب ٛب ػػاـ ُب أخبػػار أيب ٛب ػػاـ كُب شػػرحو, كبعػػض النُّقػػاد ال ػػذين ل ٙبي
 ُب صورة مستوفية مرضية. -إف شاء اهلل-سياؽ علم البياف, حٌب ٱبرج البحث 

 

أاسة: ة الدِّ  ُخطف

 أقمت البحث على مقدِّمة كٛبهيد كثالثة فصوؿ كخاٛبة.
مػػػػػػة ٙبػػػػػػد ثت عػػػػػػن أٮبيػػػػػػة ا٤بوضػػػػػػوع, كمشػػػػػػكلتو, كأسػػػػػػباب اختيػػػػػػاره,  ففػػػػػػي ا٤بقد 

 و, كصعوبات الدِّراسة, ككيفية الت للُّب عليها.كخط تً كالدِّراسات السابقة, 
 أم ا الت مهيد, فأقمتو على ضربٍْب بَّٯباز: 

 أواًل: أهمِّية الش اِهد الشِّْعري عند البالغيين والنُّقاد.
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ٙبػػػد ثت فيػػػو عػػػن بيػػػاف ا٤بعػػػُب الػػػداليل لكلمػػػة )شػػػاىد( ُب اللُّلػػػة كاالصػػػطالح, ٍب 
ػػاًىد النحػػوم, ٍب أبٍنػػت عػػن ا٥بػػدؼ األغلػػب التفػػتُّ إ  الفػػرؽ بػػْب الش ػػ اًىد البالغػػي كالش 

 من الش اًىد الشٍِّعرم, ٍب أشرتي إ  قيمة الش واًىد الشٍِّعرية عند البالغيْب كالنُّقاد بَّٯباز.
 ثانًيا:  قيمة شواهد أبي تم ام التي دفعت البالغيين والنُّقاد لالستشهاد بها.

البػػديعي عنػػد أيب ٛب ػػاـ كاىتم امػػو بػػو, ٍب بي نػػػت أف  فتحػػد ثت عػػن ارتفػػاع ا٤بػػذىب
ػػٍعرم البالغػػي عػػن سػػياقو  ػػاًىد الشِّ االسػػًتعىارة منه يػػةه متزامنػػةه مػػع شػػاعريتو, كأف قطػػعى الش 

حًدث كضوحنا من جهة كغموضنا من ناحية أيخرل, ٍب أكجػزتي موقػل البالغيػْب  العاميي 
 الت ذكؽ الذاٌب كا٤بقياس الن قدم.كالنُّقاد من شعر أيب ٛب اـ با٫بصاره بْب 

: "شااواهد الت شاابي  والت مثياال عنااد البالغيااين والنُّقاااد ماان , فعنواناا لالفصاال األو  فأمااا 
 ضعت لو أربعة مباحث:ك ك  شعر أبي تم ام",

 عند ا٢بسن بن بشر اآلًمًدٌم". شواىد الت شبيو كالت مثيل : " ا٤ببحث األكؿ -

 حاب كالليث كاألنواء".د ا١بواد بالس  ؿ: "تشبيو جو ا٤بطلب األك  
 ا٤بطلب الث اين: "تشبيو جود ا١بواد بالبحر".
 ا٤بطلب الث الث: "تشبيو األبطاؿ بالسِّباع".  

  تشبيهات أيب ٛب اـ".كُبُب موازنتو  ابع: "ر ية اآلًمًدٌم الفكريةا٤بطلب الر  
  ىالؿ العٍسكرم".عند أيب شواىد الت شبيو كالت مثيل : "ا٤ببحث الث اين -

 ؿ: "شاىد على تشبيو ما يرل العياف ٗبا يناؿ بالفكر".ا٤بطلب األك  
 ا٤بطلب الث اين: "شاىد على الت شبيو البعيد كبركده".

 الث الث: "ر ية أيب ىالؿ الفكرية ُب تشبيهات أيب ٛب اـ".ا٤بطلب 

 ق القّبكاين".عند ابن رشيشواىد الت شبيو كالت مثيل  : "ا٤ببحث الث الث -
 ؿ: "شواىد الت شبيو كالقضايا ا٤بتعلِّقة بو".ا٤بطلب األك   
 ا٤بطلب الث اين: "ر ية ابن رشيق الفكرية ُب تشبيهات أيب ٛب اـ". 

 عند عبد القىاًىر ا١برجاين".شواىد الت شبيو كالت مثيل  : " ابعا٤ببحث الر   -
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 ي أدكف من العدـ".   ى ؿ: "شاىدا تنزيل الوجود منزلةاألك   ا٤بطلب
الث ػػػاين: "شػػػواىد الت مثيػػػل كأسػػػباب تػػػأثّبه ُب الػػػن ف , كا٤بعػػػاين الػػػٍب ٯبػػػيء  ا٤بطلػػػب

 الت مثيل ُب عقبها", كىو على ًعد ة مساِل: 
  أسباب تأثّب الت مثيل ُب الن ف .أكالن : 
 ناعػػػػديٍ ا٤بتب بػػػػْب الطػػػػرفٍْب  لطيػػػػل: كقػػػػوع الت شػػػػبيو أك الت مثيػػػػل اللريػػػػب كال  ثانينػػػػا 

 .نا٤بتنافريٍ 
 الت مثيل بأشياء ًعد ة من الشيء الواحد.  ء: ٦بيثالثنا 
 دم عليك.  ـبالذ   عقيدأصناؼ الت   : أحقٌ رابعنا  ما يتعبك ٍب ال ٯبي

 الث الث: "فرؽ بْب الت شبيو كاالسًتعىارة, كما ٯبوز فيو إسقاط ذكر ا٤بشب و". ا٤بطلب
 اين التفيلية":كىو على ًعد ة مساِل:ا٤بطلب الرابع: "شواىد مساِل ا٤بع

 القسم التفيُّلي كأنو مفًب ا٤بذاىب. ىدشا : أكال 
 شواىد التفييل الشبيو با٢بقيقة. :ثانينا 
 شاىد تأكُّؿ الصفة من غّب علة يضعها الشاعر كٱبتلقها.: ثالثنا 
 حربالسِّ  بيوالتفيُّلي الش   عليلشاىد حسن الت   : رابعنا . 
 أخرل. ةمن عل   ةللمعُب كالفعل عل   أف   شاىد : خامسنا 
 شاىد إفصاح الت شبيو كادعاء ا٢بقيقة ُب اىاز. : سادسنا 

 : "ر ية عبد القىاًىر الفكرية ُب تشبيهات أيب ٛب اـ".ام ا٣ب ا٤بطلب
"شاواهد االساِتع ارة عناد البالغياين والنُّقااد مان شاعر أباي : وعنوانفػػ وأم ا الفصل الث ااني

 أقمتو على سبعة مباحث:ك تم ام", 
 عند عبد اهلل بن ا٤بعتز". شواىد االسًتعىارة  : " ؿا٤ببحث األك   -

 ؿ: "شواىد االسًتعىارة ".ا٤بطلب األك  
 الفكرية ُب استعارات أيب ٛب اـ". طلب الث اين: "ر ية ابن ا٤بعتزا٤ب

 عند ا٢بسن بن بشر اآلًمًدٌم".شواىد االسًتعىارة  : " ا٤ببحث الث اين -
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ألفػػػػػػػاظ أيب ٛب ػػػػػػػاـ كقبػػػػػػػيح اسػػػػػػػتعاراتو كرديَّهػػػػػػػا  ؿ: "شػػػػػػػواىد مػػػػػػػرذكؿا٤بطلػػػػػػػب األك  
 كفاسدىا", كىو على ًعد ة مساِل:

  شواىد أخادع الد ىر. :أكالن 
 شواىد أخرل مرذكلة. :ثانينا 
 اسًتعىارة العرب كٛبحيص الش واًىد الد ىرية عند أيب ٛب اـ. :ثالثنا 
 ي البعيدة كالفاسدة كالقبيحة.شواىد استعارات الط اِ :رابعنا 

 ا٤بطلب الث اين: "شواىد استعارات ُب غاية ا٢بسن".
 ا٤بطلب الث الث: "ر ية اآلًمًدٌم الفكرية ُب استعارات أيب ٛب اـ".

 عند القاضي علي بن عبدالعزيز ا١برجاين".شواىد االسًتعىارة  "ا٤ببحث الث الث:  -

 ".٢بسنةؿ: "شواىد االسًتعىارة اا٤بطلب األك  
 ا٤بطلب الث اين: "شواىد االسًتعىارة الٍب تيصدئ القلب كتعميو".

 ا٤بطلب الث الث: "الفرؽ بْب الت شبيو كاالسًتعىارة".
 ابع: "ر ية القاضي ا١برجاين الفكرية ُب استعارات أيب ٛب اـ"ا٤بطلب الر  

 عند أيب ىالؿ العسكرم".شواىد االسًتعىارة  "ابع: ا٤ببحث الر   -

 ؿ: "شواىد االسًتعىارة ا٢بسنة كا٤بصيبة".طلب األك  ا٤ب
 ا٤بطلب الث اين: "شواىد االسًتعىارة الرديَّة".

 ا٤بطلب الث الث: "ر ية أيب ىالؿ الفكرية ُب استعارات أيب ٛب اـ".

 عند ابن رشيق القّبكاين".شواىد االسًتعىارة  : "ا٤ببحث ا٣بام  -
 البعيدةالواضحة غّب ا٤بتكل فة كالػميعىق دة". ؿ: "شاىد االسًتعىارة ا٤بطلب األك  

 ا٤بطلب الث اين: "شواىد االسًتعىارة الس ٌيَّة كالبشعة".
 ا٤بطلب الث الث: "شاىد االسًتعىارة ا٤بليحة البديعة". 

 ابع: "شاىد االسًتعىارة القريبة الػميتىمىكِّنىة".ا٤بطلب الر  
 ا٤بطلب ا٣بام : "شاىد ا٤بثل الس اًِر".
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 ادس: "ر ية ابن رشيق الفكرية ُب استعارات أيب ٛب اـ".ا٤بطلب الس  

 عند ابن سناف ا٣بفاجي".شواىد االسًتعىارة  : "ادسا٤ببحث الس   -

 ا٤بطلب األكؿ: "موازنة اسًتعىارة العْب بْب قوؿ ابن نباتة كأيب ٛب اـ".

 ".ا٤بطلب الث اين: "شاىد االسًتعىارة ا٤بفتارة
 "شواىداالستعارات القبيحة كالبعيدة",كىو على ًعد ة مساِل: ث:ا٤بطلب الث ال

  شواىد استعارات أخادع الد ىر .  :أكالن 

  شواىد أخرل الستعارات قبيحة كبعيدة. :ثانينا 
  شواىد تشبيو مضمر األداة أدخلها ابن سناف ُب باب االسًتعىارة :ثالثنا 

 .ابع: "شاىد ال تسقِب ماء ا٤بالـ"ا٤بطلب الر   

 ًضعت ُب غّب موضعها لي  على كجو"شواىد أللفاظ كي  ا٤بطلب ا٣بام :
 االسًتعىارة كال ا٢بقيقة" .

 ادس: "ر ية ابن سناف الفكرية ُب استعارات أيب ٛب اـ".ا٤بطلب الس  

 ند عبد القىاًىر ا١برجاين".عشواىد االسًتعىارة  " ابع:ا٤ببحث الس   -

 رىار البالغة كدالِل اإلع از".ؿ: "االسًتعىارة ُب أسٍ ا٤بطلب األك  
 ا٢بقيقة".  ا٤بطلب الث اين:" شاىد االسًتعىارة القريبة من 

 ا٤بطلب الث الث: شاىد على مسألتٍْب بالغيتٍْب:

  أف إسقاط ذكر ا٤بشب و من شأف االسًتعىارة. :أكالن 
 مٌب صلحت االسًتعىارة ُب شيء, فا٤بباللة فيو أصلح. :ثانينا 

 "شواىد ا٤بباللة كاالسًتعىارة كاالقَباف بشعر الن ابلة".ابع:ا٤بطلب الر  

 ا٤بطلب ا٣بام : "شاىد ترشيح االسًتعىارة كتناسي الت شبيو".
 على أف حيسن االسًتعىارة يكمن ُب ن مها".  ادس: "شاىدافا٤بطلب الس  

 ابع: "ر ية عبد القىاًىر الفكرية ُب استعارات أيب ٛب اـ".ا٤بطلب الس  
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:"شااواهد الكنايااة عنااد البالغيااين والنُّقاااد ماان شااعر أبااي وعنوانفػػػ الفصاال الث الااثوأم ااا 
 كضعت لو ثالثة مباحث: تم ام",

 : "شاىد ا٤بماثلة ا٤بعيبة عند العسكرم".ا٤ببحث األكؿ -

 : "شواىد الت مثيل عند ابن سناف".ا٤ببحث الث اين -

 .ًىر""شاىد الكناية عن نسبة عند عبد القىا ا٤ببحث الث الث: -
 إليها الدِّراسة تناكلت فيها أىم الن تاِج الٍب توص لتٍ  وفي الخاتمة. 

   ًموضوعات الدِّراسةل اثم وضعت ثبًتا للمصادر والمراجع, ثم فهرس. 

كعليػػو, فػػَّف  الباحػػث ل يتعػػر ض للمشػػكالت ال ػػٍب كاجهتػػو منػػذ نعومػػة أنامػػل ىػػذا       
علػػى مىػػن ات صػػل بػػالبحوث الًعٍلًميػػة, كمػػا  البحػػث حػػٌب اسػػتول علػػى سيػػوقو؛ لعػػدـ خفاِهػػا

عػػن  ايواجهػػو البػػاحثوف مػػن عقبػػات أتػػاح اهلل انفراجهػػا بعػػد شػػد هًتا؛ ألف  ُب ذكرىػػا انفالتنػػ
 يعيق القارئ عنها. اخارجين  ا٤بقصود األع م من ىذه الدِّراسة, كاتِّصاالن 

 ,(ال يشػػكر اهلل النػػيب صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم: )مػػن ال يشػػكر النػػاسمػػن بػػاب قػػوؿ ك       
جامعػة أـ القػرل كعمػادة الدراسػات العليػا,  يسعدين ُب ىذا ا٤بقاـ الًعٍلًمي أف أشكر فَّنو

صػاحب  بػَّخالص ككلية الللػة العربيػة كخاصػة قسػم الدراسػات العليػا العربيػة, كأف أشػكر
األسػػػػتاذ  فضػػػػيلة الشػػػػيد , مشػػػػرؼ ىػػػػذه األطركحػػػػة-بعػػػػد اهلل عػػػػز كجػػػػل- الفضػػػػل علػػػػي  

دخيػػػل اهلل بػػػن ٧بمػػػد الص ػػػحفي, ال ػػػذم أسػػػدل إيل الن صػػػح كالت وجيػػػو كا٤بتابعػػػة,  الػػػدٍُّكتيور:
ككقػػػل معػػػي جنبنػػػا ٔبنػػػب, كل يتفػػػل  عػػػن كصػػػايل بالبحػػػث الًعٍلًمػػػي مػػػن أكؿ كرقػػػة, حػػػٌب 

خػّب, كىػذا لػي   , ف زاه اهلل عِب  كػلعطاء كفكر عميقنتهى على ىذه ا٥بيَّة ُب بذؿ ك ا
يهم أساتذة جامعيْب, ًب  لو ما أراد من ٕبوثهم كرضي, من أشرؼ عل بلريب عليو, ف لٌ 

و حة كالعافية, إنِّ كأسأؿ اهلل أف ييتم  لو ُب ىذه الدِّراسة ما يريد, كأف ييسبغ عليو ثوب الصِّ 
 على ذلك قدير.

 ٧بمد علي الصعيدمكتور/ األستاذ الد   ؛ةا٤بناقش ىذه ُبالكراـ أٍف أشكر أساتذٌب ك 
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يل الن صػيحة كالت وجيػو إيسدكا كي األكقات الث مينة,  لبذ٥بم ٧بمد غامن, فوزم الد كتور/ ك , 
, كأخػٍب أـ , الذين بذلوا يل كػل شػيء أشكر كالدم  ا٢ببيبٍْب  كاإلرشاد, كما ال أنسى أفٍ 

نػٍهىً ية, مػازف شػفاىا اهلل كأسػػدؿ عليهػا ثػػوب الصػحة كالعافيػة,  كأسػػاتذٌب ُب الدِّراسػة الػػػمى
, كزمالِي, ال ذين بذلوا يل كػل  علػمو كدرايػة, كقػد موا يل طريػق ا٤بعرفػة  ,كأساتذة ا١بامعات

 بالكلمة, كالعوف, كالدعاء, ف زاىم اهلل عِب  كل  خّب. 
ٍيلهأبيػػػلسػػػت  كأخػػػّبنا كأرجػػػو مػػػن اهلل  ألػػػتم  بػػػل,كال عيػػػذٍيقها ا٤برٌجػػػب ا ٌكػػػك ذى

, فيا أي ها القارئ ىػذه بضػاعٍب ا٤بزجػاة أقػد مها الصاّبى  كالعملى  الن افعى  ا٥بدل, كأسألو الًعلمى 
بْب يدٍيك, فَّف كجدتى فيها صحةن كسالمةن كتوفيقنا, فمن اهلل كحده, كإف كجدتى خطأن 

ػػػٍد علػػػي  بالن صػػػح كالعفػػػو  -ا٢باصػػػل كىػػػو–كسػػػهونا كقصػػػورنا  ػػػيطاف, كجي فمػػػن نفسػػػي كالش 
توب إليػو, كاهلل ا٥بػادم كا٤بوفِّػق إ  ؛فح, كأستلفر اهلل الع يم من كل خطأ كذنب كأكالص  

 بيل.  سواء الس  

http://www.google.com.sa/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fbilalabdulhadi.maktoobblog.com%2F9387%2F%25D8%25AC%25D9%258F%25D8%25B0%25D9%258E%25D9%258A%25D9%2592%25D9%2584%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2591%25D9%2583-%25D9%2588%25D8%25B9%25D9%258F%25D8%25B0%25D9%258A%25D9%2592%25D9%2582%25D9%2587%25D8%25A7-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2591%25D8%25A8%2F&ei=ImiiULDgIM2ThgfC5IHABw&usg=AFQjCNFT7IPx8QuQiA8g
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ْمِهيد  الت 
 أواًل:

ااااعر  ِ نااااد   اااااهد الد  يااااةش الد  "أهم 

 الب الغيين والنُّقاد"

 ثانًيا:

ااااا  ال تااااي  "قيمااااةش  ااااواهِد أبااااي تم  د 

ف عااااااااا ْ  قااااااااااد  د  الب الغياااااااااين والنُّ

اِد بها"  لالْسِتْده 
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 : أهمية الش اِهد الشِّْعري عند البالغيين والنُّقاد أواًل 
ػػػػػ غػػػػػرك أف   ال ػػػػػٍعرم أٮب   اىدً للش  ػػػػػاًىدي  ُب الػػػػػد رسً  اللػػػػػةالبى  يتيػػػػػوالشِّ  البالغػػػػػي كالن قػػػػػدم, فالش 

البالغيػة,  نىػاسً ُب األجٍ  لىهممسػاًِ   ي كيبسِّػ م,فكػرهتى  ـكالنُّقػاد ٱبػدي البالغيػْب  الشٍِّعرم عندى 
 الولػوج ُب عمػقً  كقبػل٣بدمػة فكػرة "الػن  م",  الش ػواًىدً  لػكمثالن يٍستىٍشػًهدي بت القىاًىرً  فعبدي 

ػػػواًىدً  ػػػٍعريةً  الش   ضػػػاياق ًعػػػد ةي  مػػػن ىػػػذا ا ػػػورً  عي , كاسػػػتكناه القيمػػػة الفاعلػػػة فيهػػػا, يتفػػػر  الشِّ
 . اُب مكنوهنً  كاللوصً  ىا,من سربً  َبكة ال بد  مش

 ألف   نواهنػا؛ا٤بلػزل مػن عي  الباحػثي  لى يفص ػ أفٍ  الدِّراسػةً  هً ُب ىذ من ا٤بناسبً  كلعل  
القضػػايا كالرباىػػْب,  كإقامػػةً  ,ا٤بسػػاِلً  فيهػػا مػػن تفريػػعً  الًعٍلًميػػة ال بػػد   راسػػاتً كالدِّ  البحػػوثى 

قػػد  ال ػػٍبلعناكينهػػا  دليًل,كالت ػػ فنيػػدً الت   ذلػػك ُب معػػرضً  الفػػركؽ, كػػلي  كإبانػػةً  لًعلػػًل,ا حً كشػػرٍ 
 على بعض الد ارسْب. لتيشكً 

 علػى ا١بػذرً  يقػوـي  إذٍ  ؛اللُّلػة مػن جهػةً  كلمػة شػاىد ال ٚبتلػلي   اللػةدً  أف   شك   كال 
ال ٱبػػػريج  ,كإعػػػالـو  كعلػػػمو  أصػػػله يػػػدؿُّ علػػػى حضػػػورو  اؿالشػػػْب كا٥بػػػاء كالػػػد   -)ش ق د(, 

 ,ٯبمػػع األصػػوؿى مػػن ا٢بضػػورً  ,القػػاطعي  و, مػػن ذلػػك الش ػػهادة كىػػي ا٣بػػربي شػػيءه مػػن فركعػػ
ىشهدي  يشهدي  شىهدى  قاؿ, يي كاإلعالـً  ,كالًعلمً 

 .اسً الن   : ٧بضري شهادةن, كا٤ب
... اآلية{ ] ؿ عمػراف:  شىًهدى اهلل تعا :} قاؿ  [, قػاؿ ُٖالٌلوي أىن وي الى إًلىػوى ًإال  ىيوى

ػػًهدى  ى  واهلل(: قضػػى اهلل أىن ػػ أىبػػو عبيػػدة: معػػُب )شى ال إًلػػو ًإال ىػػو, كحقيقتػػو: عىلًػػمى اهللي, كبػىػػْب 
أم أد ل  ؛ما علمو, كيقاؿ شىًهد لو بكذا شىهادةن  ىو العال ال ذم يبْبِّ  لش اًىدا ف  اهللي؛ ألى 

 .(ُ)هادةما عنده من الش  
 ـــــــــــــــــــ

محمد  مراجعة(,َّٔ,ّٗٓ:ص)"القامكس المحيط", لمفيركز آبادم, ظر: مادة "شيد",يين ( ُ)
. كينظر: ـََِٖىػ = ُِْٗلبناف, د.ط  – بيركتدار الكتاب العربي,  , انياالسكندر 

لبناف,  –(, دار صادر, بيركت ِّٗ/ِ"لساف العرب", جماؿ الديف ابف منظكر: )
"  إسماعيؿ الجكىرم,  لعربيةلمغة كصحاح اىػ, ك" الصحاح تاج اََِْالطبعة الثالثة, 

ىػ. ُّٗٗاف, الطبعة الثانية, لبن–يؽ: أحمد عبد الغفكر عطار, بيركت(, تحقْْٗ/ِ)
 دار مكتبة الحياة, بيركت, د.ط, د.ت.(,ُّٗ/ِكس"محمد مرتضى الزبيدم,)تاج العر ك"
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:" ىػو  فقالتٍ  اىد,للش   الدٍُّكتيورة ٪باح ال هار ُب تعريفها االصطالحي وما كتبتي  كأع بِب
 ككأقػػػواؿ نثريػػػة, أ يػػػة,كػػػل مػػػا يٍستىٍشػػػًهدي بػػػو البالغيػػػوف مػػػن  يػػػات قر نيػػػة, كأحاديػػػث نبو 

 .(ُ)بالغية" ًعدةلتوضيح, كبياف قا عرية,شً 
ػػػاًىد  ػػػاًىد البالغػػػي بالش   ُب تأسػػػي ى  الغيػػػْبالبى  ألف   الن ٍحػػػوم؛ارتػػػبط مفهػػػـو الش 

يػةً  اكيػبً بالَب   فاإلحاطػةي  حػاة,للنُّ  سػبةالعل ـو درجػة الحقػة بالنِّ    ػري كالن   ,بػْب ا٤بفػرداتً  ا١بِز
ػػ اىػػذ كػػلي   ,كالفسػػادً  حةً ُب الصِّػػ ػػاًىدي  الن ٍحػػوم اتمػػن مهم   الن ٍحػػوم كالبالغػػي أيضنػػا, فالش 
ػػاىً  سػػبقى  ـي  ,البالغػػي, كعلػػى ذلػػك دى الش  ػػا ػػ حػػاةً النُّ  فاىتم  ػػاـ  وأساسيػػ كػػافى   واىدىمً بشى االىتم 

 ٍنػدىىمعً  ثبتى  اكمى  صلىهمبناءن على ما كى  واعدى مثالن ييقعِّدكف القى  ٍصرةً البى  ية, فأىلي باللُّلة العرب
 كػػافكلػػو   واعػػدً مػػن القى  ركفييكثًػػ الكوفػػةً  عنهػػا, كأىػػلي  عػػًدلوفال يى  ال ػػٍبتلػػك الش ػػواًىد  نٍ ًمػػ
 لػىع ُب  خػر ا٤بطػاؼً  فقػوفلكن هم يت   الن ٍحوية, ا٤بدارسً  كاحد, كىكذا أصحابي  اىدو لشى 
ىػذا  ى, كعلػ2, كىػي مَّػة كٟبسػْب سػنة بعػد البعثػةدو ٧بػد   بػزمنو  ٍنتىهػيتػى  االحت ػاجً  فَبةى  أف  

كر بػة   عره؛ًشػ نًمػ تيثًِب من اسٍ  بقولو, إال   ٍستىٍشًهديي  ذلك أفٍ  بعدى  لشاعرو  ىاألساس ال يتأت  
 الن ٍحػومش ػاًىد ا٢باضرة, كعلى ىذا فال يدخلٍ  كل كغّبه, ٩ب ن ٛبس ك بالباديةً    اجالعى  نب

ا, كضوابطي  قصّبةه  وحركتي   على ىذا األساس؟ يالبالغً  الش اًىدي  ضى فهل هنى  ,٧بددة وجدن
 أعػِب الن ٍحػوم؛علػى الش ػاًىد  كػأالش اًىد البالغي عنػدما قػاـ ُب بدايػة ٭بػوه ات   إف  

ػػػاًىد   ننلسيػػػ ةافقػػػا٤بو  حة,بػػػل مػػػن حيػػػث الصِّػػػ ,ال مػػػن حيػػػث الػػػز من الن ٍحػػػوم,قاًعػػػد ة الش 
 نن,السيػ تلكٱبرج عن  العرب ُب االحتذاء بأشعارىا, كل يكن ا٣بيار بادئ ذم بدء أفٍ 

الع ػم,  طخػال نُب الش واًىد شعر مى  أدخلواف لبالغيْب,ا سٌرعاف ما تقش عت مش ي  لكن  
ة ول ػػػدين, ال ػػػذين تػػػأىب القاًعػػػدعلػػػى أكتػػػاؼ ا٤ب –ابػػػن ا٤بعتػػػز اه٠ب ػػػ كمػػػا–بػػػل قػػػاـ البػػػديع 

 ـــــــــــــــــــ
(, مؤسسة فؤاد ُٓ/ُالشعرية في كتاب دالئؿ اإلعجاز", نجاح أحمد الظيار, ) الشكاىد" ( ُ)

 ـ.ُٔٗٗىػ = ُُْٔبعينك,  الطبعة: األكلى, 

(, تحقيؽ: أحمد ّٖاالقتراح في عمـ أصكؿ النحك" جالؿ الديف السيكطي, )ص:"يينظر: (ِ)
 ـ.ُٕٓٗق=ُّٓٗصبحي فرات, )الطبعة بدكف(, مطبعة كمية اآلداب, استطنبكؿ, 
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 دكف: ا٤بولٌػػػاألخػػػذ عػػػنهم, قػػػاؿ ابػػػن رشػػػيق: "قػػػاؿ أبػػػو الفػػػتح عثمػػػاف بػػػن جػػػِبِّ  ن ٍحويػػػةال
ُب األلفػػػاظ, كال ػػػذم ذكػػػره أبػػػو الفػػػتح  د ماءبالقيػػػ ييٍستىٍشػػػهدوػػػم ُب ا٤بعػػػاين كمػػػا  ٍستىٍشػػػهديي 

 .(ُ)..."نياالن اس ُب الدُّ  ساعالتِّ  سعتات   اا٤بعاين إ٭ب   ألف   ؛بْبِّ  صحيحه 
 تػػأخِّرينبشػػعر بالغيػػْب مي  دفاسػػػتيشهً  عٍيو,اىػػاؿ علػػى مصػػرا حفيػػتً  ٍب مػػا لبػػث أفٍ  

ػػٍعراء؛ليسػػوا مػػن فحػػوؿ   باؿىػػالؿ العسػػكرم ُب القػػرف الرابػػع مػػثالن كغػػّبه, فالسُّػػ كػػأيب  الشُّ
ػػاًىد البالغػػي يسػػتمر ُب ٝبيػػع األزٍ  ال ػػٍب: مػػا ا٣بصػػاِص رنايبقػػى ٧بيػِّػػ  كيلػػب ي  ًمنػػة,٘بعػػل الش 

 ؟إ  بيَّةثيابنا ٚبتلل من بيَّة 
ػػػواًىد  أف   البالغػػػي, ٯبػػػدي  ُب الػػػَباثً  لى ا٤بتأمِّػػػ إف   البالغيػػػْب كالنُّقػػػاد جعلػػػوا مػػػن الش 

عنػػدىم أكالن صػػحة القاًعػػد ة  فا٥بػػدؼي  يػػًة,البالغ ىريػػات القاًعػػد ةً  ٚبضػػعي  كػػةو,متحرِّ  قوالػػبى 
ًضػػ ػػ عوفأك ا٤بسػػألة, كصػػحة اللػػرض البالغػػي, كبعػػد ذلػػك ٱبي ٍعرية مػػع تلػػك الش ػػواًىد الشِّ

للقاًعػد ة, فيتفػاعالف مػع بعضػهما الػبعض, كٱبػتلط ا٤بػزيج بػا٤بزيج, فيفػرج  ذرمالبناء ا١بً 
بػػْب  كػػوِّفي الكيميػػاِي, ال ػػذم يي  لً مػػا تكػػوف بالتفاعيػػ شػػبىوكىػػذه العمليػػة أ ا٤بثػػاؿ, لػػوى ا٤بثػػاؿ تً 

 .كا٤بزاكجةً  من اإلللً  حاالتو تلك ا١بوانب 
ػػػػاًىدً بػػػػرزخه بػػػػْب  بى ىػػػػذا األسػػػػاس ضيػػػػرً  كعلػػػػى ػػػػاًىد  الش   الن ٍحػػػػوم,البالغػػػػي كالش 

األعػرايب مػػن  مػن ذلػك مػػا استحسػنو ابػػني  صػػوُّر,ىػذا الت   علػى ذلػػك مثػاالن يقػػربي  ًربي كأٍضػ
 , حيث قاؿ: أيب ٛب اـ ٍعرً شً 

 كعػػػػػػػػػػػػاذؿ عذلتػػػػػػػػػػػػو ُب عذلػػػػػػػػػػػػو    
 
 

 ف ػػػػػن أين جاىػػػػػل مػػػػػن جهلػػػػػو 
 
 

٤بػا أنشػده  مىًعيبػا ٛب ػاـ قاِلػو, كىػذا األٍصػأ علػم أف   ػ اأمر بتفريقػو ٤بػ أكالن, ٍب   بتوفأمر بكتا
 إسحاؽ بن إبراىيم ا٤بوصلي:

 ـــــــــــــــــــ
(, ُِٗ/ُف بف رشيؽ القيركاني, )"العيٍمدىةي في صناعة الشعر كنقده", ألبي عمي الحس ( ُ)

ىػ َُِْ: مكتبة الخانجي القاىرة, ط: األكلى, النَّاًشرحقَّقو: النبكم عبد الكاحد شعالف, 
 ـ.َََِ= 
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 إ  ن ػػػػػػػػػػػػػػرةو إليػػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػػبيله  ىػػػػػػػػػػػػػػل
 عنػػػػػػػػػدم رمنػػػػػػػػػك يكثيػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػل   إف  
 

 اللليػػػػػػػل؟ يفى ٍشػػػػػػػكيي ل دً الص ػػػػػػػ كمرٍ يػيػػػػػػػفػى  
 القليػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ٩ب ػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٙبػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّ  ككثػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبه 

فقػػػاؿ: لػػػبعض األعػػػراب, فقػػػاؿ: ىػػػذا كاهلل ىػػػو  نشػػػدين؟األصػػػمعي: ٤بػػػن تي  فقػػػاؿ 
مػػا لليلتهمػػا, فقػػاؿ: ال جػػرى  ٣بسػػٌركاين,ا باجي الػػدي  كلُّػػلأثػػر الص ػػنػٍعىة كالت   كاهلل إف   ـقػػاؿ: أهن 

 (.ُ) بْبه عليهما
فقػػػاؿ: مػػػا كػػػاف مػػػن  دين,عػػػن ا٤بول ػػػ -األصػػػمعي أم– كسيػػػَّلابػػػن رشػػػيق:"  قػػػاؿ

 .(ِ)فهو من عندىم" ,إليو, كما كاف من قبيح قوافقد سيبً  سىنحى 
ُب ىػػذا   -كمػػنهم ابػػن األعػػرايب كاألصػػمعي- ٍحػػوة كالن  منطلػػق علمػػاء اللُّلػػ ككػػاف

 ُب ذلػػػك أشػػػد   كييعػػػذرافً  ربيػػػة,٢بفػػػ  اللُّلػػػة العى  عتكيًضػػػ ال ػػػٍبا٤بقػػػايي   كلػػػو: ىػػػو حفػػػ ي 
 لراىنػةً ا تلػك ا٤برحلػةً  عايشةبل ضركرة مي  بْب,متعصِّ  اكل يكونو  حة,اإلعذار, فلايتهم كاض

,األجنػػ لتٍ فتبػػد   منػػو, ال بػػد   أمػػره  ػػيالعػػريب كاألى  لى خػػكد اسي طػػرأ ُب  اُب اإلسػػالـ, ٩ب ػػ ٍع ىمِّ
 أف يت اىلها. حدو كأبعاد ال ٲبكن أل صيوًصياتتلك ا٢بياة كما ٱبتل ها من خي 

 ٍنػومً  نىػاصى ال مى  أمػره  الن ٍحػومعلى الفصػل بػْب الش ػاًىد البالغػي كالش ػاًىد  فالَب كيز
ػػػػاًىد البالغػػػي  ة,ألبت ػػػ بعًػػػػد ة  يػػػػرتبط -ث ُب ىػػػػذه الدِّراسػػػةىػػػػو ٧بطػػػة الباحػػػػ ال ػػػػذم-كالش 

 ىنػا كمػن ا١بميػل, كيػبللَب   الدالليػة كاألبعػاد الفنية ا١بوانب شلكظاِل من أميزىا "ك
ػػػاًىد إ  الن  ػػػرةي  تكػػػوفى ن فأ بػػػد   ال كػػػاف ػػػدة, غػػػّب الش   لدراسػػػة, معػػػك دةمت ػػػدِّ  بػػػل موح 
 ٧بػد دة لقضػية ييػورىد ال ػذم ُبرٍ كالص ػ الن ٍحػوم الش ػاًىد ٖبػالؼ كىذا لتحليل, معك متميِّزة
 ت ل ػىالوظػاِل, لت ُب ىػذهً   ػرالن   نًعمللقػارئ أف ييػ ىػذه يتسػُب   بعػدك  ,(ّ)"معينة كقاًعد ة

 .للو بوضوح كتأمُّ 

 ـــــــــــــــــــ
(, دار المعارؼ المصرية, تحقيؽ: السيد ٖ/ُ) ,:"المكازنة", ألبي القاسـ اآلًمدميينظر ( ُ)

 دت. ابعة,بعة الرَّ الطَّ  ,أحمد الصقر

 (.ِٔ/ُدة", )" العم ( ِ)

 الشَّاًىد مع التعامؿ منيج-كآدابيا العربية كالمغة الشريعة لعمـك القرل أـ جامعة جمة"م (ّ)
 .ىػُِْٓاألكلى (,جمادلَّ,ع:ْٖٗ/ُٖ:ج (العطكم, حمكد بف عكيض ",البالغي
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ػػػاًىد البالغػػػي نمػػػ فكػػػا  و,ىػػػذا كلِّػػػ كبعػػػد ٝبيػػػع البالغيػػػْب  تػػػبك  ُب-أىػػػداؼ الش 
 رة البالغيػػػة, ليحػػػدث عالقػػػة بػػػْب التصػػػوُّ االرتبػػػاط بينػػػو كبػػػْب القاًعػػػد ة كا٤بسػػػأل -كالنُّقػػػاد
هػا  ًتيعاوا؛حفػ  تلػك الش ػواًىد كفهمهػا كاٍسػ يػةأٮب   ىنُب الػذِّ  لّبسِّػدى  اؿ؛كا٤بثى  لتقػد ـ لقاِر
ءعديػػػػدة مػػػػن اٍسػػػػ ورناصيػػػػ فػػػػالبالغيوف  ٍدراىكػػػػو,كإً  ٍهًمػػػػوكفػى  ماء,البالغيػػػػْب القػػػػد كػػػػالـً   ًتٍ الى

ػػػواًىد مػػن كتػػػاب بالغػػػي إ    حػػػدقػػد تت  قػػػراِحهم, بػػػل  ليػػويٍستىٍشػػًهديكف حسػػػب مػػػا ٛبي  الش 
بيػػنهم نسػػػب, يكػػوف سػػبب ىػػػذا  ربطال يىػػ ًعػػػدىة,كتػػاب بالغػػي  خػػػر, بيػػنهم قػػركف متبا

 االرتباط بْب الش اًىد كا٤بسألة ا٤برتبطة بو.  فاؽ؛االتِّ 
بقواعػد كمسػاِل بالغيػة, بػل  تىبطػتالبالغيْب مػن شػعر أيب ٛب ػاـ مػثالن ارٍ  فشواىد
 بللػػتٍ  ,البيػاف بفهمهػا كالوقػػوؼ عليهػا, ففػي علػػمً  ال ٲبكػػن ٦باكزهتػا إال  كقضػايا كظػواىر 

مػػػن مَّػػػة  ا٣بػػػام  أكثػػػرى  قػػػرفال هنايػػػةأيب ٛب ػػػاـ حػػػٌب  البالغيػػػْب كالنُّقػػػاد مػػػن شػػػعرً  شػػػواىدى 
 بتشػبيوو  الش ػاًىدي  قي قضػايا بيانيػة ٕبتػة, يتعل ػ تىنػاكؿكتػى  ثي كُب أغلبها تتحػد   ,اشاىدن  كٟبسْب
ىػذا  كغّبىػا. كسػيأٌب تفصػيلي  ,عػن نسػبةو  أك كنايػةو  ,اسػًتعىارةو  أك بَبشػيحً  ,أك مركػبو  مفردو 

 . القادمةً  الفصوؿً  ُب بطوفً  -شاء اهلل إفٍ -الكالـ 
ػ ال ػٍبأيب ٛب ػاـ  مػن شػعرً  البالغيػةً  الش ػواًىدً  ع مى مي  بالذكر أف   كجديره  علمػاء  اذكرىى

ُب مساِل ا٤بعاين, أك البياف,  سواء أكانتٍ  بقاًعد ة بالغية, ترتبطي  البالغة كالن قد, كانتٍ 
مػػن شػػعر أيب ٛب ػػاـ ُب البيػػاف, ُب  ىػػو شػػواىدي  دراسػػٍب ُب ىػػذا البحػػثً  أك البػػديع. ك٧بػػطٌ 

ػػػىالت شػػػبيو كاالسػػػًتعىارة كالكنايػػػة, كال ينٍ  ا أف   الػػػد ارسي  سى   ىعلػػػ مركػػػوز غػػػةالبال " عمػػػود أبػػػدن
مك  ٛب ػػاـ أيب الث الثػػة: العباسػػيْب ىػػبالء شػػعر ميوف, ا١بىػػاىليوف ,أم ػػاكا٤بتنيبِّ  البيٍحػػَبى  كاإلٍسػػالى
علػػم  الش ػػواًىد مػػع مسػػاِلً  دت, كعلػػى ىػػذا ٙبػػد  (ُ)شػػعرىم"ب البالغيػػوف استشػػهد فقل مػػا

 . الدِّراسةي  ىذهً  البياف, ففرجتٍ 
 

 ـــــــــــــــــــ
 مصطفى ",-المتنبي نمكذج – العربية البالغة في الشعرم الشَّاًىد -العربي الفكر "مجمة (ُ)

 .ـُٕٖٗ( ,عاـٗٔ, ص:ْٔ:)ع كزك,الج
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 لالستشهاد بها ددفعت البالغيين والنُّقا ال تيشواهد أبي تم ام  قيمة: ثانًيا
ذا صػيتو كافػر, كػػاف أليب  -ال ػذين اعتنػوا بػألواف البػػديعً -عري ا٤بول ػػدين ٤بػ ػػا كػاف ًشػ

, إال  ما كافى  ٛب اـ ًمٍنوي الن صيب األكرب, فا٤بذىبي البديعي ل يك كقتى بيزكغو يعرفوي الن اسي
عنػػدما كشػػلى أٍسػػرىار ا٤بول ػػدين ال ػػذين ينػٍهى ػػوف ُب أشػػعارًىم  -رٞبػػو اهلل-ًمػػن ابػػًن ا٤بعتػػز 

أبياهًتم ىذه السينن, بل كييكًثركف ًمنو, حٌب است ىاده الن اس منهم, ف اءى ليصػحِّحى ىػذا ك 
ػػػصي  ا٤بفهػػػـو ال ػػػذم انته ػػػو الكثػػػّبي ًمػػػن طبقػػػة ذلػػػكى العصػػػًر, فػػػراحى ييفنِّػػػدي أٍشػػػعىارىم, كٲبحِّ

 ".أقوا٥بىم, فأخرج لرم ًة كتابٍْب جليلٍْب ٮبا: "البديع", ك"طبقات الشٍُّعراء ا دثْب
 إرىاصنػػػا للت ػػػأليل البىالغػػػي, ع" أشػػػد  االعتنػػػاء, كاعتػػػربكاعتػػػُب ابػػػني ا٤بعتػػػًز بػػػػ"البدي
متػػو ال ػػٍب شػػرح فيهػػا ػػٍعراء اٍ ػػدىثْب ل األبٍػعىػػاد ال ػػٍب أراد أٍف يٍر٠ب كجعػػل مقدِّ ى أف  الشُّ هػػا ليبػػْبِّ

م اعتنوا بالبديًع ككثير ُب أشعارً  ىم, حٌب باللوا فيػو, يأتوا ٔبديد ُب أشعارىم؛ كذلك ألهن 
ُب مقدِّمػة كتابػو:  -رٞبػو اهلل-كا٤بتأمِّلي ُب شعًر القدماًء, ٯبدي ذلك كاضػحنا جلينػا, فقػاؿ 

"قد قد منا ُب أبواب كتابًنا ىذا بعض ما كجدنا ُب القر ًف, كاللُّلًة, كأحاديًث رسػوؿ اهلل 
ًر ا٤بتقػػد مْب,من , ككػػالـً الصػػحابة, كاألعػػراب,كغّبىم, كأشػػعا-صػػلى اهلل عليػػو كسػػلم-

كمىػن تقػٌيلهم,  كأبػا نػواس, كميسػلمنا, بشارنا, الكالـً ال ذم ٠ب اهي ا دثوف البديع؛ ليعلم أف  
كسػػػلك سػػػبيلهم, ل يسػػػبقوا إ  ىػػػذا الفٌن,كلكن ػػػو كثػػػر ُب أشػػػعارىم,فعيًرؼ ُب زمػػػاهنم, 

اِي مػن بعػدىم حٌب ٠بيِّى وذا االسم,فأعرب عنو كدٌؿ عليو, ٍب إف  حبيب بن أكس الط  
شيػػػًللى بػػػو,حٌب غلػػػب عليػػػو كتفػػػر غ فيػػػو كأكثػػػر منػػػو, فأحسػػػن ُب بعػػػض ذلػػػك كأسػػػاء ُب 

 .      (ُ)بعض,كتلك عقىب اإلفراط كٜبرة اإلسراؼ"
فالت صػػوُّر األك يل لشػػعر أيب ٛب ػػاـ يهػػدؼ إ  إغراقًػػًو ُب البػػديًع, كالبػػديعي عنػػدى ابػػنى 

علمػػػاًء البالغػػػة, بػػػل ىػػػو االسػػػًتعىارة, كالت  نػػػي ,  ا٤بعتػػػز لػػػي  ال ػػػذم عنػػػد ا٤بتػػػأخِّرين مػػػن
 كا٤بطابقة, كرٌد أع از الكالـً على ما تقد ـ, كا٤بذىب الكالمي.

 ـــــــــــــــــــ
(, شرح كعمؽ عميو: محمد عبد ُ"البديع", ألبي العباس عبد اهلل بف المعتز, )ص: ( ُ)

 ـ.ُْٓٗىػ=ُّْٔ ىرةالمنعـ خفاجي, مكتبة مصطفى البابي الحمبي, القا
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كالقصػػػػدي مػػػػن إيػػػػراًد ىػػػػذا الكػػػػالـً أف  ابػػػػنى ا٤بعتػػػػز ذكػػػػر أف  أبػػػػا ٛب ػػػػاـ قػػػػد أغػػػػرؽ ُب 
ٍعراء ا٤بتقػػدِّموف االسػػًتعىارة كا٤بطابقػػة كالت  نػػي  كغّبىػػا, كأٍسػػرىؼ ُب ذلػػك, كقػػد سػػبق الشُّػػ

فوا, كل يػىتىكل فػوا بقػة كالت شػبيو, لكػن هم ل ييسػر أبا ٛب اـو كغػّبه بشػعرو امػترى باالسػًتعىارة كا٤بطا
ُب ذلػػػػك, بػػػػل كػػػػاف الط بػػػػعي ُب شػػػػعرًىًم ا ػػػػرِّؾى األكؿ, كالقػػػػد ماءي أقػػػػربي إ  السػػػػليقًة مػػػػن 

ق ٥بػا ُب البيػت بعػد البيػت علػى غّبًىم, "كقد كاف يقػعي ذلػك ُب خػالؿ قصػاِدىا, كيٌتفػ
غّب تعمُّد كقٍصد؛ فلما أٍفضى الشٍِّعري ا  اٍ ػدىثْب, كرأٍكا مواقػعى تلػك األبيػاًت مػن اللرابػًة 
كا٢بسػػػػًن, كٛبيٌػزىىػػػػا عػػػػن أخواهتػػػػا ُب الرشػػػػاقًة كاللطػػػػًل, تكل فػػػػوا االحتػػػػذاء عليهػػػػا فسػػػػٌمٍوه 

, كمقتصد كمي   . (ُ)فرِّط"البىديع؛ فمن ٧بسن كمسيء, ك٧بمود كمذمـو
كعلػػػػى ذلػػػػك راحى ابػػػػني ا٤بعتػػػػًز كغػػػػّبيه مػػػػن البالغيػػػػْب يٍستىٍشػػػػًهديكف بشػػػػعًر أيب ٛب ػػػػاـ 
لقضػػػػاياىم البالغيػػػػة شػػػػواىدى كثػػػػّبة, فاستحسػػػػنوا بعضػػػػها, كاسػػػػتقبحوا بعضػػػػها اآلخػػػػر, 
, كصن فوه ُب قاِمًة ا٤بكثرينى من ألواًف البديًع, كا٤بتمسِّكْب بالكيلفػًة ال ػٍب تتنػاَب مػع الطبػعً 

كىػػػػذا اللالػػػػبي مػػػػن أمػػػػرىم, كٯبػػػػدي الباحػػػػثي طاِفػػػػةن مػػػػن ا٤بناًصػػػػرين لػػػػو, يبيِّػػػػدكفى ًشػػػػٍعرىه 
ػػًج كالرباىػػًْب علػػى شػػاعري ًتو, كىػػذا الكػػالـي يسػػوؽي إ  موقػػًل  كيعذركنػػو, كيقػػد موفى ا٢ًب ى
ػًة ا٢بقيقيػًة لشػعرًه ُب معػرًض  البالغيْب من شػعًر الشػاعًر, كال يكػوف ىػذا إال  ًمػٍن ا٤بالمسى
؛ بليػػػةى  االستشػػػهاد, كيكػػػوف ٧بصػػػوؿي ذلػػػكى بطػػػوف ىػػػذه الفصػػػوًؿ ال ػػػٍب سػػػط رىا الباحػػػثي
ا٢بصػػػوًؿ علػػػى ا٤بوقػػػًل ا٢بقيقػػػي مػػػن كراًء ذلػػػك االستشػػػهاد, ليػػػتم  الوقػػػوؼي علػػػى تلػػػكى 

 ال  واىر البالغية ال ٍب ٨بضتها شواىد أيب ٛب اـ, ككشفٍت قناعى البياني ًة ُب شعرًًه.    
اس زخػػػػػرٍت ا٤بصػػػػػن فاتي ُب القػػػػػرًف الرابػػػػػًع بالت ٍحًديػػػػػد ٗبواقػػػػػلى كعلػػػػػى ىػػػػػذا األسػػػػػ

, -كما سيأٌب ذلك ُب ا٤بباحث كا٤بطالب-أصحاًوا الن قدم من شعر أيب ٛب اـ كصنعتو 
كال ريػػػػػػبى أف  شػػػػػػعر أيب ٛب ػػػػػػاـ شػػػػػػللى النُّقػػػػػػادى القػػػػػػدامى كا ػػػػػػدثْب, كال زالػػػػػػٍت البحػػػػػػوثي 

 ـــــــــــــــــــ
(, ّٗبف عبد العزيز الجرجاني, )ص: عمي"الكساطة  بيف المتنبي كخصكمو", القاضي  ( ُ)

 الطبعةمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ كعمي البجاكم, المكتبة العصرية بيركت, تحقيؽ: 
 ـ.ََِٔىػ=ُِْٕ, األكلى
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لِّي تلكى ا٤ب واقًل كبالضػركرًة مػوقفهم مػن اسػتعاراًت أيب ٛب ػاـ, فهػي كالدراساتي ا٢بديثةي ٘بي
حسنةه من جانبو كرديَّةه مػن جانػبو  خػر. كسيكشػل الباحػثي مواقػلى النُّقػاًد الٌقػدامى 
باسػػػتعراض أٍزًمنىػػػًتًهم كاسػػػت الًء نقػػػدًىم كربػػػًط البيػػػًت ٗبػػػا ذكػػػركه كتفنيػػػًد ذلػػػك, كسػػػييعوِّؿي 

ػػدىالن حػػادنا بػػْب غالبنػػا بالػػذكر كالت فسػػّب كاألخػػذ كالػػر   د ُب شػػواىد االسػػًتعىارة ال ػػٍب أثػػارٍت جى
 البالغيْب كالنُّقاد كالشير اح.

, كمػػػر  عليهػػػا النُّقػػػادي مػػػركرى الكػػػراـ, فسػػػيذكرىا   ػػػواًىد ال ػػػٍب ل تيثًػػػر جػػػدالن كأم ػػػا الش 
حليػًل الًفػِبِّ كيت اكزىا الد ارسي ٤بػا بعػدىا, كٲبكػن أٍف يىٍكتىفػي بَّظهػاًر ا١بػودًة كالػرداءًة بالت  

ا٤بوجز. كُب فصل االسًتعىارة مساِل بالغية نقدية تتعل قي باٍسًتعىاراًت أيب ٛب اـ؛ من شركط 
االسػػًتعىارة ا٢بسػػنة كأسػػباب رداءة اسػػتعاراتو كدافػػع أيب ٛب ػػاـ مػػن تلػػك االسػػًتعىارة, كالعلػػل 

م علػػػى شػػػعًر أيب ٛب ػػػاـ بالغينػػػا, كغّبىػػػا مػػػن ا٤بسػػػاِل  كاألسػػػباب ُب تفضػػػيًل ًشػػػٍعًر البيٍحػػػَبى
 ا٤بتعلِّقة باستشهادات البالغيْب كالنُّقاد ُب علم البياف.

, ارتبطٍت االسػًتعىارةي بشػعًر أيب ٛب ػاـ, حػٌب غػدٍت عػادةن ال تنفػكُّ   كعلى كل حاؿو
قػػػػةي بينهمػػػػا عالقػػػػةن متزاكىجػػػػًة كمبتلفػػػػة,  عنػػػػو, فسػػػػارى علػػػػى ىػػػػذا الػػػػن هًج, كأصػػػػبحٍت العىالى

؛ ألف  االسػػًتعىارة مرتبطػػةه بػػا٤بعىُب فالتالعيػػب الفػػِب ُب ا ًدثي ٝبػػاالن يبهػػري العقػػوؿى السػػًتعىارًةٰبي
ال ػػذم يرفػػع مػػن شػػأهنا, كلػػي  بػػالل ف  مػػن حػػركؼ كصػػفة. قػػاؿ عبػػد القىػػاًىر ا١برجػػاين: 
"كمػػن طريػػل أمػػرًىم أن ػػك تػػرل كػػافتهم ال ينكػػركف أف  الل فػػ  ا٤بسػػتعار إذا كػػاف فصػػيحنا,  

جػل اسػتعارتو كمػن أجػل لطػل كغرابػة كانػا فيهػا. كتػراىم مػع كانٍت فصاحتو تلك من أ
ذلك ال يشػكُّوف ُب أف  االسػًتعىارة ال ٙبػدث ُب حػركؼ الل فػ  صػفة, كال تلػّبِّ أجراسػها 
ػػػا علػػػى حقيقتػػػو, كأف الت ػػػأثّب مػػػن  ػػػا تكػػػوف عليػػػو, إذا ل يكػػػن مسػػػتعارنا, ككػػػاف مَبككن عم 

االسًتعىارة إ٭ب ا يكوف ُب ا٤بعُب"
(ُ)  . 

 ـــــــــــــــــــ
عميو: محمكد شاكر,  ؽ(, قرأه كعمَّ َْٗالقىاًىر الجرجاني, )ص: عبد "دالئؿ اإلعجاز", ( ُ)

 ـ. ََِْىػ=ُِْْ, امسةالخ بعةالطَّ : مكتبة الخانجي القاىرة, النَّاًشر
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ػاـ با٤بعػاين, فبػدا  فاالسًتعىارةي خيليقه ٚبل قى بو أبو ٛب اـ, ال ذم رك زى شعريه علػى االىتم 
ًػػة نوعنػػا مػػن التػ ٍفتًػػيش  جلينػػا ٝباليػػة ذلػػك عنػػدما ييسػػًهمي ُب اسػػًتعىارًة البعيػػًد؛ ليحػػدثى لقاِر

 الت عقيػػػد كالعمػػػق ُب ا٤بعػػػاين, علػػػى أن ػػػو خػػػرجى ُب بعػػػًض األحيػػػاًف إ  نػػػوعو مػػػن السػػػٌرًؼ ُب
 .-كما سيأٌب عن عبد القىاًىر-ا٤بذمـو 

كمػػن ارتبػػاط الكػػالـً باسػػتعاراًت أيب ٛب ػػاـ, كموقػػًل العيلمػػاًء منهػػا, كمػػا فيهػػا مػػن 
خصوصيات كمساِلى, نطاًلع ما جاء بو الش ريلي ا٤برتضى, حػْب يقػدِّـ بعػضى خصػاِص 

 ٛب اـ: كمزايا استعاراًت أيب ٛب اـ, كذلك عندما ساؽ بيتنا أليب 
 زارين شفصػػػػػػػػػػػػػػػػو بطلعػػػػػػػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػػػػػػػيم 

 

ػػػػػػػػػرت ٦بلسػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػن العػػػػػػػػػواد    (ُ)عم 
 فقاؿ الش ريل ا٤برتضى: " كرأيت اآلًمًدٌم يطعن على قولو:     

......................... 
 

ػػػػػػػػػػػػػرت ٦بلسػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػن العػػػػػػػػػػػػػواد    عم 
ا جػاءه عػواده يعودكنػو    كيقوؿ ال حقيقة ٥بػذا ا٤بعػُب, ألن ػا مػا رأينػا كال ٠بعنػا أحػدن

من الشيب..., كىػذا مػن اآلًمػًدٌم ًقلػة نقػد للشِّػعر, كضػعل بصػّبة بػدقيق معانيػو, ال ػٍب 
, (ِ)يلػوص عليهػػا حػػذ اؽ الشُّػٍعراء... كىػػذا مػػن أيب ٛب ػػاـ كػالـ ُب هنايػػة البالغػػة كا٢بسػػن"

كقػػد تعق ػػب األسػػتاذ القػػدير الػػدٍُّكتيور دخيػػل اهلل الص ػػحفي موقػػل الش ػػريل ا٤برتضػػي ٘بػػاهى 
ًدٌم, كبػػْب  أف  الش ػػريلى ا٤برتضػػي تكل ػػل ُب تفسػػّب ذلػػك, فقػػاؿ:"ل يػػرضى الشػػريل اآلًمػػ

ا٤برتضػػي بنقػػد اآلًمػػًدٌم, بػػل عػػد ه سػػقطة منػػو ككىلػػة, مػػا كػػاف ينبلػػي أٍف ينحػػدرى إليهػػا, 
ػػػريل ا٤برتضػػػي ىػػػذا ا٤بعػػػُب أليب ٛب ػػػاـ مػػػن جيٌػػػد معانيػػػو ك٧بكمهػػػا  كعلػػػى العكػػػ  عػػػد  الش 

 ـــــــــــــــــــ
(, تحقيؽ: محمد عبده عزاـ, دار ّٗٓ/ُ) التٍَّبريزم,الخطيب  بشرحي تمَّاـ, ", أباف"ديك  ( ُ)

 كمطمع القصيدة:  ,الخامسة الطبعةالمعارؼ, 
 غربػػػػػػػػػػػػػػة النػػػػػػػػػػػػػكل بسػػػػػػػػػػػػػػعاد سػػػػػػػػػػػػػعدت

 
 كاإلنجػػػػػػػػػػػػػػػػاد فيػػػػػػػػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػػػػػػػػكع اإلتيػػػػػػػػػػػػػػػػاـ     

 
 

 

بف  أحمديمدح  تمَّاـالحادم عشر قاليا أبك  تىك البي الشَّاًىدمف البحر الخفيؼ, ك  كىي
 ؤاد. أبي د

(, ُْٔ - ُّٔ/ُ"أمالي المرتضى غرر الفكائد كدرر القالئد", لمشريؼ المرتضى: ) ( ِ)
 ىػ. ُّٕٖتحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ, دار الكتاب العربي, بيركت, ط: الثانية 
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ػػا مػػن التفسػػّب كدقيقهػػا ال ػػٍب ال ي ػػٍعراء كفحػػو٥بم, كتك لػػل لػػو كجهن  فػػر وػػا إال  حػػذاؽ الشِّ
ا" ا جػػدن , كا٤بعػػُب ا٤بتكلٌػػل ال ػػذم ذىػػب إليػػو ا٤برتضػػي أنػػو يشػػب و زيػػارهتم أليب ٛب ػػاـ (ُ)بعيػػدن

ـ  الػػػدٍُّكتيوري دخيػػػل اهلل ىػػػذا الت شػػػبيو كعػػػد ه غريبنػػػا متكلفنػػػا  زيػػػارة تػػػأل علػػػى شػػػبابو, كقػػػد ذ
ا, كا ستشػػعر" ُب كػػالـ الش ػػريل ا٤برتضػػي عنػػد ذكػػره لمهًمػػًدٌم أف  ٮب ػػو األكػػربي ال ػػذم بعيػػدن

يكػػػوف معنينػػػا ىػػػو ٚبطَّػػػة اآلًمػػػًدٌم, كتػػػراه يبعػػػد ُب التأكيػػػلي كمػػػا ىنػػػا"
, كىػػػذا الن قػػػدي ُب (ِ)

صػػفحات مشػػرقة للشػػيد الػػدٍُّكتيور دخيػػل اهلل, تعق ػػب فيهػػا موقػػل الش ػػريل مػػن اآلًمػػًدٌم 
 ُب موازنتو.
, ارتبطى الد رسي البالغي الن قدم بشواىد شعرية عديػدة, اجتث ػت كع لى كل حاؿو

ا ل ػػػاىرة بالغيػػػة أك مسػػػألة نقديػػػة, كتكػػػوف  ػػػٍعراء؛ لتكػػػوف شػػػاىدن مػػػن بطػػػوف دكاكيػػػن الشُّ
ـي الفصػػػػيحي كاللُّلػػػػةي البيانيػػػػةي ا ػػػػرؾى  ػػػػٍعراء, ك٤ب ػػػػا كػػػػاف النِّ ػػػػا ػػػػرنا أل٭بػػػػوذجو ٰبتػػػػذم بػػػػو الشُّ مبشِّ

ٛبييًز شعرو عن شعرو, كانٍت الش واًىدي الشٍِّعريةي تتضامني مع ال  واىًر البالغيػًة األساسي ُب 
كالقضػػػػايا الن قديػػػػة, ُب ٙبريػػػػك التفاعيػػػػل ال ػػػػذم يػػػػربزي تلػػػػك ا٣بصوصػػػػيات كىػػػػذه ا٤بزايػػػػا, 

 ففرجٍت تلكى ا٤ببلٌفاًت البالغية كالن قدية. 
ػػػاًىًد البالغػػػي عػػػن كلكػػػن ٜب ػػػةى أسػػػلوب انته ػػػوي بعػػػضي البالغيػػػْب ُب اقتطػػػا  ًع الش 

ػا قيطػع الش ػاًىدي  ًة البالغيًة أك ال ػاىرًة ا٤بػراد التػدليل ٥بػا, فلم  سياًقو, كٙبكيمو على القاًعد 
, ٘بىٍمػعي بينهػا خصػاِص  ا متكػامالن عن سياًقو العاـ, غدا ٢بمنا مقط عنا بعد أف كػاف جسػدن

ساِغو ُب بعضػها, كمػن ىػذا ا٤بنطلػق, كمزايا, فأث ر القطعي ُب البيًت, حٌب غدا طعمنا غّب 
ػػا إ  أيب ٛب ػػاـ ل ٯبنهػػا؛ ألف   ػػو هتمن فػػَّف قطػػع بعػػض شػػواىد أيب ٛب ػػاـ عػػن سػػياقواىا قػػد كج 
فهػػم ًسػػياؽ بعػػض أبياتػػو يػػدؿُّ علػػى ع ػػيًم شػػعره, كقػػد اط لعػػت علػػى بعػػض الدِّراسػػات 

 الن قدية ا٢بديثة, ككجدهتا تينادم وذا, فمثالن قوؿ أيب ٛب اـ:
 ـــــــــــــــــــ

"مكقؼ الشريؼ المرتضي مف اآلمدم في كتابو المكازنة ", دخيؿ اهلل بف محمد  ( ُ)
 ـ. َُِِىػ=ُّّْتبة الفرقاف, مكة المكرمة, د.ط, (, مكِٔ, )ص:حفيالصَّ 

 (. ْٔ)ص: ابؽ,السَّ  رجعالم (  ِ)
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 فىضىػػػػػػػػػػػػػػػرٍبتى الشػػػػػػػػػػػػػػػتىاًء ُب أخدىعىٍيػػػػػػػػػػػػػػػوً 
 

ضػػػػػػػػػػػٍربىةن غىادىرىتٍػػػػػػػػػػػوي عىػػػػػػػػػػػٍودنا رىكيوبىػػػػػػػػػػػا 
 (ُ) 

, حيث قاؿ:     فهنا ليست اسًتعىارة رديَّة, كخاص ة عند الت أمُّل ُب سياقات الن ٌص كامالن
 لىقىػػػػػػػػًد انصىػػػػػػػػٍعتى كالشػػػػػػػػتىاءي لىػػػػػػػػوي كىٍجػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػمىاًؿ ميًتيحن ػػػػػػػػػػرى الش   طىاًعننػػػػػػػػػػا مىٍنحى

ػػػػػػ  ادي تػيٍبًقػػػػػػي ًٖبىػػػػػػد الش ٍمػػػػػػػػُب لىيىػػػػػػاؿو تىكى
 سػػػػػػػػػػػػػػرباتو إذا ا٢بػػػػػػػػػػػػػػركبي أيبيفػػػػػػػػػػػػػػتٍ 
 فىضىػػػػػػػػػػػػػػػرٍبتى الشػػػػػػػػػػػػػػػتىاًء ُب أخدىعىٍيػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 
 

ػػػػػػػػػا قىطيوىبػػػػػػػػػا   ػػػػػػػػػػػوه يػػػػػػػػػراهي الكيمػػػػػػػػػاةي جهمن
نيوبىػػػػػػػػػػػػػػػػا  لًػػػػػػػػػػػػػػػػبالىًد العىػػػػػػػػػػػػػػػػديك مىٍوتنػػػػػػػػػػػػػػػػا جى
ػػػػػػػػحوبا  ػػػػػػػػػػً  مػػػػػػػػٍن رٰبهػػػػػػػػا البليػػػػػػػػًل شي
انىػػػػػػػػػػٍت حيركبىػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػاجى ًصػػػػػػػػػػن بػٍريىىا فىكى  ىى

رىكيوبىػػػػػػػػػػػػاضػػػػػػػػػػػػٍربىةن غىادىرىتٍػػػػػػػػػػػػوي عىػػػػػػػػػػػػٍودنا 
(ِ) 

 
 

سػػببنا يت صػػػلي  لف ػػة )األخػػػدع( لتحقيػػق اسػػًتعارتو كأحسػػبي أف  ١بػػوءى أيب ٛب ػػاـ إ  
بالتوافيًق مع ا٤بع ًم الًداليل أللفاًظ ا٤بقطًع الشٍِّعرم حولو, فاالسًتعىارة ىنػا نتي ػة طبيعيػة 

, كىي: الوجو, كا٤بنحر, كاألخ  .  (ّ)دع كالقلوب٢بشًد الصفاًت ا٢بي ة ال ٍب ٙبلُّ البيتى
فيتبْب  أف  العاملى الِري  كراء غموًض بعًض شعًر أيب ٛب ػاـ يرجػعي إ  قطػع أبياتػو 
ػاكىم  ًدث ف وة بػْب الس ػبب كا٤بثػاؿ, فمػن العسػًّب أٍف ٰبي عن ا١بسًد العاـ لربيات, ٩ب ا ٰبي

فِّػل ًمػٍن كطػأة الشاعري بأبياتو ًٌب اجتزا ىا من نىسػقها اإلٝبػايل, كلعػل  ىػذا االحتمػاؿ  ٱبي
البالغيْب كالنُّقاد ٘باه شعر الش اعر, كاللُّلة الن فسية ال ٍب كػاف يػيػيىًممي أبػو ٛب ػاـ وػا ٥بػا األثػر 

 ُب صقًل شفصًيًتو اللريبة.

ك٤بػػا طلػػى ا٢بػػ ُّ الط ػػاِي علػػى كثػػّبو مػػن الكتػػًب البالغيػػًة, غػػدا مبشػػرنا يرفػػعي مػػن 
يدؿُّ لزامنا على قيمًتها كعلٌو كعبهىا, فقد اسػتوعبٍت أغلػبى قيمًة الش اعر كشعره ا٤بتميِّز, ك 

أبواًب البالغة تقريبنا, كعلى حدِّ ا٣بصوص "علػم البيػاف" ال ػذم ىػو ٧بػلُّ الدِّراسػة, كٯبػد 
ػػػػٍعرية, كنػػػػو ه بػػػػذلك حػػػػاـز  ػػػػاعر اٍسػػػػتوعب ُب ديوانػػػػو ٝبيػػػػع األغػػػػراًض الشِّ الػػػػد ارس أف الش 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُٔٔ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ُ)

 (ُٔٔ-ُٓٔ/ُ) ابؽ,السَّ  المصدر (ِ)

صالح  بف", لعبد اهلل تمَّاـعمى معاني أبي  النُّقادالشعر قراءة في مآخذ  كجويينظر: " ( ّ)
 ـ. ََِٗىػ=َُّْاألكلى,  الطبعةكتبة الرشد, (, مِْٔ -ِْٓ, )ص:ميالكش
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, كىػػذه بشػػارةي (ُ)يتػػوف ر قسػػطو مػػن ٝبيػػع ذلػػك كػػأيب ٛب ػػاـ"القىرطىػػاجِبِّ فقػػاؿ: "مػػنهم مىػػن 
, كتفوؽي الش اعر كٛبيػُّزي قوالًبو الشٍِّعرية.    ٪باحو

ػػػٍعًر  كالن قػػػدي الت ػػػأثُّرم أك الن قػػػدي القػػػاِم علػػػى ا٤بقػػػايي  الن قديػػػة ا٤بعل لػػػة ات سػػػع ُب الشِّ
, فالن قػػد القػػاِم علػػى الػػذ كؽ "أقػػواؿ بشػػكلو عػػاـ, كخاص ػػةن ُب نقػػًد شػػعًر أيب ٛب ػػاـ كا٤بتنػػيبِّ 

كال ٲبكػػػن أف نيلفػػػل  ,(ِ)تلقاِيػػػة ال أثػػػر فيهػػػا للػػػد رس كالبحػػػث, يللػػػب عليهػػػا االر٘بػػػاؿ"
كصػػػػفات الن اقًػػػػد ا٤بوضػػػػوعي كغػػػػّب الذاِقػػػػة الشػػػػعرية فهػػػػي مػػػػن أىػػػػم ا٤بقػػػػايي  الشػػػػعرية, 

"كُب عصػرنا ىػذا ا٤بوضوعٌي يبيِّنهػا صػاحب "األغػاين" عنػد حديثػو عػن أيب ٛب ػاـ, فقػاؿ: 
ـه يتٌعمػدكفى الػردمء  من يتػىعىص بي لو فييفرِّط, حٌب يفضِّلو على كػٌل سػالل كخػالل, كأقػوا
ػػػػةى كا٤بكػػػػابرة ُب ذلػػػػك ليقػػػػوؿ  مػػػػن شػػػػعره, فينشػػػػركف كيطػػػػوكف ٧باسػػػػنو, كيسػػػػتعملوف الًقحى
ػػم ل يبللػػوا علػػمى ىػػذا كٛبييػػزه إال  بػػأدب فاضػػل, كعلػػم ثاقػػب. كىػػذا ٩ب ػػ ا ا١باىػػل وػػم: أهن 

يتكٌسب بو كثّب من أىل ىذا الد ىر, كٯبعلونػو كمػا جػرل ٦بػراه مػن ثلػب الن ػاس كطلػب 
معػػايبهم سػػببنا للَبفٌػػع كطلبنػػا للرياسػػة. كليسػػت إسػػاءة مػػن أسػػاء ُب القليػػل, كأحسػػن ُب 
الكثّب, مسقطة إحسانو؛ كلو كثرت إساءىتو أيضنا ٍب أحسن, ل يػيقىل لو عند االحساف: 

, كال عنػػػد الصػػػو  اب: أخطػػػأت؛ كالتوٌسػػػط ُب كػػػل شػػػيء أٝبػػػل, كا٢بػػػٌق أحػػػٌق أف أسػػػأتى
يػُّت بىع"
(ّ),  

ٍب ؛ إفِّ الش واًىد تتلّب  بتلّبُّ ا٤بناسبًة كتبدُّؿ ال  ػاىرة البالغيػة, فػالبالغيوف كالنُّقػاد 
أصحابي ىذه العملية القراِية أللفاظ كمعاين شعره, فػال ييستلرب" ظاىرة تعدُّديػة ا٤بعػُب 

يب ٛب ػػاـ, كىػػو أحػػد رك اد ا٢بركػػة الت ديديػػة ُب العصػػر العباسػػي, ككػػلي جديػػد ال ُب شػػعر أ
. كالباحػػث بصػػدد الوقػػوؼ علػػى أٍسػػرىار (ْ)بػػد  أٍف يكػػوفى غامضنػػا ُب أكؿ عهػػد الن ػػاس بػػو"

 ـــــــــــــــــــ
(, تحقيؽ: ُِٗاألدباء", ألبي الحسف حاـز القرطاجني, )ص: سٌراجالبمغاء ك  منياج" ( ُ)

 ـ. ُٖٔٗبيركت, الطبعة الثالثة,  سالمي,محمد الحبيب بف الخكجة, دار الغرب اإل

اـ أبك" ( ِ) ة الخانجي, القاىرة, الطبعة (, مكتبُُُبيف ناقديو", لعبد اهلل محارب, )ص: تمَّ
 . ـُِٗٗىػ=ُُِْ لى,األك 

(, تحقيؽ: إحساف ّّٖ/ُٔالفرج عمي بف الحسيف األصفياني, ) ألبي"األغاني",  ( ّ)
 ـ. ََِِق = ُِّْعباس, دار صادر, بيركت, الطبعة األكلى, 

– يا(, جامعة حمب, سكر ُُٗ", لكحيد كبابة, )ص:الطَّائييفكالفكر في شعر  اإلبداع" ( ْ)
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ا٤بباحػػًث البيانيػػة عنػػد البالغيػػْب كالنُّقػػاد؛ السػػت الًء اللايػػًة مػػن استشػػهادىم, كالوقػػوًؼ 
ػػٍعر,  علػى تلػػك ا٣بصوصػياتً  ال ػػٍب مبعثيهػا شػػاىد أيب ٛب ػاـ الط ػػاِي؛ ألن ػو "حػػر ؾ قضػية الشِّ

رِّكها حٌب  اآلف, كأف  فضلو ال يقل عند الشٍِّعر فقط, كلكٍن يتعد اه كذلك إ   كمازاؿ ٰبي
 . (ُ)الن قد كإ  حركة الت اليل"

ػػٍعرية كمهمػػا يكػػن مػػن أمػػرو, يت ضػػح أف  البالغيػػْب كالنُّقػػاد ل يعبثػػوا  بالش ػػواًىد الشِّ
كخاص ةن شعر أيب ٛب ػاـ؛ ألف  لكػل  مػنهم طريقػة ٤بعا١بػة مسػاًًِلو كاالستشػهاد وػا, فالش ػيدي 
 عبد القىاًىر مثالن كاف لو مشركعه فكرم يبرِّقو كيشللو, فاستشهاده يعطي ا٤بتأمِّلى كضػوحى 

مػن ربػو, بػاطِّراد عناصػًر كمسػاِل  كاألٍسػرىاًر ٲبضػي علػى نػورو  الرُّ ية, كٯبعل قارئ الػد الِل
شػواىدي أيب ٛب ػاـ  فيهمػا  ا٤بعاين كالبياف, فالكتاباف بينهما ٢بيمة كاضػحة العيػاف, كًسػيقتٍ 

ألغػػراضو بالغيػػةو ٕبتػػػة, كمسػػاِل بيانيػػػة عميقػػة, ريًبطػػت بعضػػػها بػػبعض, كلػػػذا كػػاف عبػػػدي 
ػػػو كثػػػّبنا, كػػػالف رؽ بػػػْب الفصػػػاحة كالبالغػػػة القىػػػاًىر ال يلتفػػػت لػػػبعض األشػػػياًء ال ػػػٍب ال هتمُّ

ػػا, كفيػػو إشػػكاؿ يوضِّػػحو كٯبلِّيػػو, كسػػتأٌب ىػػذه  كالرباعػػة, فهػػو ال يلتفػػتي إال  ٤بػػا يػػراه ميٍلًبسن
ا٤بسػػاِل مػػع تلػػك الش ػػواًىد لتحكػػي قصػػًة امتػػزاج القضػػية كا٤بػػذىب البالغػػي بشػػاىد أيب 

 ٛب اـ... .فَّ  الدِّراسة. 

 ـــــــــــــــــــ
 

 ىػ.ُُِْطبعة  ,-حمب

(, الييئة المصرية العامة, ُّٕ", عبده بدكم, )ص:رلشعفي ا جديدكقضية التَّ  تمَّاـ أبك" ( ُ)
 ـ.ُٖٓٗالقاىرة, د.ط, 
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 لالفصل األو  
مثيااااال لناااااد  " شاااااواهد المفشااااابيه والمف

دع "  البالغيين والنُّقدد من ش أ أبَّ ممف

   داااااااواهد الت دااااااابيه : " لالمبحاااااااث األو

  ند الحسن بن بدر اآلِمِدّ  " والت مثيل 

 ااااااني داااااواهد الت دااااابيه :  " المبحاااااث الث 

  ند أبي هالل العسكر  " والت مثيل 

 الااااااث دااااااواهد الت داااااابيه :" المبحااااااث الث 

 ديق القيرواني "   ند ابن روالت مثيل 

 اباااااع داااااواهد الت دااااابيه : " المبحاااااث الرِّ

 "   ند  بد الق اِهر الجرجانيوالت مثيل 
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ػػػًبيوي ا٤بًثٍػػػلي,  ػػػبىو كالش  ل يفػػػرِّؽ الللويػػػوف بػػػْب "الت شػػػبيو" ك"الت مثيػػػل" ك"ا٤بثػػػل", فالش 
, كتىشابىو الشيَّاًف أىشبىو  كأىشب و الشيءي الشيءى ماثلو, كأىشبهتي فالننا كشابػىٍهتيو كاٍشتىبىو عىلى  ي 

كلُّ كاحدو صاًحبىو, كشب و إذا ساكل بْب شػيء كشػيء, كالت شػبيو الت مثيػل
, كتػبعهم ُب (ُ)

ذلك ا٤بذىب بعضي البالغيػْب كالنُّقػاد؛ كالز ٨بشػرم كابػني األثػّب. كتع  ػب ابػني األثػّب مػن 
كعقػػدكا لكػػل منهمػػا بابنػػا, مػػع  -مثيػػلأم بػػْب الت شػػبيو كالت  –العيلمػػاًء ال ػػذين فر قػػوا بينهمػػا 

ما شيء كاحد, فقد ذكر أن و "ال فرؽ بينهما ُب أصل الوضع الللوم"  .(ِ)أهن 
ػػػيد عبػػػد القىػػػاًىر  كيعتػػػربي أكؿ مىػػػن فػػػر ؽ بينهمػػػا, كظهػػػرى ذلػػػك جلينػػػا ُب كيتبػػػو, الش 

, فقػػػػد عكػػػػل علػػػػى ذلػػػػك ُب "أٍسػػػػرىار البالغػػػػة", كبػػػػدأ بتحديػػػػد -رٞبػػػػو اهلل-ا١برجػػػػاين 
ػػػق ُب  ػػػع ُب ا٢بػػػديث عػػػن الت شػػػبيو, كتعم  الت مثيػػػل ال ػػػذم ال تشػػػبيو فيػػػو, كا٢بقيقػػػة أن ػػػو توس 
ػػيٍَّْب إذا شػػب و أحػػدٮبا بػػاآلخر, كػػاف ذلػػك علػػى  الت شػػبيو الت مثيلػػي, فقػػاؿ: "اعلػػم أف الش 

 ضربٍْب: 
ب و أحػػػدٮبا: أٍف يكػػػوف مػػػن جهػػػة أمػػػرو بػػػْبِّ ال ٰبتػػػاج إ  تػػػأكؿ. كاآلخػػػر: أٍف يكػػػوف الشػػػ

 .(ّ)٧بص الن بضرب من التأكُّؿ"
كسػػػاؽ الػػػد ارس ىػػػذا الكػػػالـ ابتػػػداءن؛ ألف  عبػػػد القىػػػاًىر سػػػيفصُّ الت مثيػػػل بشػػػيءو 
يفػػَبؽ بػػو عػػن الت شػػبيو, كسػػيديل بشػػاىد مػػن شػػعًر أيب ٛب ػػاـ؛ يػػدؿُّ فيػػو أف  الت مثيػػلى أخػػصُّ 

ظهػػػػر ذلػػػػك الفػػػػرؽي ُب اصػػػػطالًح مػػػػن الت شػػػػبيًو ُب الت ػػػػأثّب علػػػػى الػػػػن ف , ٍب  مػػػػا لبػػػػث أٍف 
 البالغيْب كالنُّقاًد.

كىنا مسألة أخرل؛ أف  بعضى البالغيْب كالنُّقاد ا٤بتقد مْب؛ كاآلًمػًدٌم كالعسػكرم 
م   ـــــــــــــــــــكابػػن سػػناف؛ ٯبعلػػوف الت شػػبيوى ا٤بضػػمر األداة أحياننػػا اسػػًتعىارةن, ككصػػفهم ابػػني األثػػًّب بػػأهن 

 (, مادة: )شبو(.ُٕ/ٖالعرب", ) لسافيينظر: " (  ُ)

حي (, تحقيؽ: محمد مّّٕ/ُالكاتب كالشاعر", ابف األثير, ) دبالسائر في أ المثؿ" ( ِ)
 ـ.ُٓٗٗىػ=ُُْٔ طبعةالديف عبد الحميد, المكتبة العصرية, 

مكتبة المدني,  اكر,(, محمكد شَٗالقىاًىر الجرجاني, )ص: عبد ,"بالغة"أٍسرىاري ال ( ّ)
 ـ.ُِٗٗىػ=ُُِْاألكلى,  الطَّبعة
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طراز" ىذه ا٤بسألة, كأظنُّو ينقػلي عػن ابػًن األثػّب, ٱبلطوفى ُب ذلك, كعرضى العل وم ُب "ال
كالش ػػواًىدي مػػن شػػعًر أيب ٛب ػػاـ دالػػةه علػػى ذلػػك, فػػابني سػػنافو يٍستىٍشػػًهدي لالسػػًتعىارة بشػػواىد 
فيهػػا تشػػبيو مضػػمر األداة, ككػػذلك فعػػلى اآلًمػػًدٌم كالعسػػكرم, غػػّبى أف  اآلًمػػًدٌم ل يلػػاًؿ  

,   لكشػػل ىػػذه القضػػيًة البالغيػػةً كصػػاحبٍيو, كخص صػػتي الفصػػلى الث ػػاين عنػػد ابػػًن سػػنافو
 كدراسًة أسباًوا كًعللها كدكاعي القوًؿ وا. 

كمن ا٤بساًِل ال ػٍب تتعل ػق وػذا البحػث, كأصػبحت مثػارى جػدؿو كنقػاشو حػٌب  عنػد 
؛ ىػي أف  الت شػبيو كالت مثيػل كاالسػًتعىارة كالكنا يػة بعض ا٤بتأخِّرين, مسألةه طرقىها ابني رشػيقو

ٚبرج من مشكاة اىاز, كىذا الرأم تبن اه ابني رشيق ُب كتابو "العمدة", كرج حو الدٍُّكتيور 
أٞبد مطلوب, كىو قوؿه ييعارضي قوؿى ٝبهوًر البالغيْب كالنُّقػاد, كسػيأٌب ا٤ببحػثي الث الػثي 

ى ىذًه ا٤بسألةي, كيذكر موقلى ابني رشيق, كعالقة الشواىد بو.  ليبْبِّ
أكؿ  مىػػن عىػػد  ا٤بماثلػػة  ٯبػػبي أف تيػػدرىؾى قبػػل الشػػركًع ُب ا٤بباحػػث؛ أف   كىنػػا نقطػػةه 

للت شػػػًبيو كالت مثيػػػل ىػػػو قدامػػػة بػػػن جعفػػػر, كىػػػي عنػػػده مػػػن نعػػػوًت اِػػػتالًؼ الل فػػػً   ٨بالفنػػػة
كا٤بعػػُب, ككػػلي مىػػٍن جػػاءن بعػػدهي مػػن البالغيػػْب كالنُّقػػاد غػػّب عبػػد القىػػاًىر يصػػفيها ٗبػػا كصػػلى 

, كغّبىػا مػن كتػب ا٤بتقػدِّمْب, ٯبػدي أف  أبػا ىػالؿو قدامة, كمىن يتصػف حي "الصػناعتٍْب" مػثالن
كسػيأٌب ا٢بػديث العسكرم, كابن رشػيق, كابػن سػناف, ٯبػدكف فرقنػا بػْب الت مثيػل كا٤بماثلة,

 عنها ُب موضعها.
ل, كا٤بماثلةي عندعبد القىاًىًر اسًتعىارةه ٛبثيلية, ككجػد فرقنػا بينهػاكبْب الت شػبيو كالت مثيػ 

كلعػػل  الػػد ارس يعرضػػها بتوسُّػػعو ُب الفصػػوًؿ كا٤بباحػػًث القادمػػًة عنػػًد ا٢بػػديًث عػػن شػػواىًد 
 عبد القىاًىر من شعر أيب ٛب اـ.
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 لالمبحث األو  
 شواهد المفشبيه والمفمثيل " 

 " لند الةسن بن بشأ اآلِمِديّ 
 

  المطباااب األّول:"مشااابيه جاااود الجاااواد

ةدب والغيث واألنواء"  .بدلسف

 اادنَّ: "مشاابيه جااود الجااواد  المطبااب الثف

 بدلبةأ".

  دلاااااث: "مشااااابيه األبطااااادل المطباااااب الثف

بدع".    بدلسِّ

  : ابااااا "أؤياااااة اآلِماااااِدّي المطباااااب الأف

الفكأيااة مااَّ موا نمااه ومااَّ مشاابي دت 

دع".  أبَّ ممف
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للت شػػًبيو, ٕبسػػب ن ػػرة اآلًمػػًدٌم لفصػػوؿ أخلصػػها  أبػػواب ث الثػػةالباحػػث  اصػػطفى
قط, كأم ا ما تداخلت فيو الفنوف األخرل ككاف طلياهنا على الت شػبيو كاضػحنا, للت شًبيو ف

شػػعر أيب ٛب ػػاـ ال  كألف  ع يمػػة ُب ٛبحػػيص ذلػػك؛  ةفيهػػا مشػػق   ألف   ؛فقػػد تركهػػا الباحػػثي 
ييداخل بْب الفنوف البالغية كالقضايا الن قدية ال ػٍب ال  كاآلًمًدمٌ ُب أغلبو, شبيوٱبلو من الت  

, كالقافيةصلة بعلم البياف؛ كالسرٌقات ٛبٌت ب فلػو تقػر ر كصػل كػل شػاًىد متػداخل  مػثالن
الفنوف, ٣برج ىػذا البحػث أضػعاؼى أضػعاًؼ ىػذه الصػفحات. فالػد ارس اصػطفى ىػذه 
ػػػػواًىد الكافيػػػػة لتوصػػػػيل موقػػػػل اآلًمػػػػًدٌم الن قػػػػدم مػػػػن  األبػػػػواب الث الثػػػػة كفيهػػػػا مػػػػن الش 

ُب فصػػل االسػػًتعىارة, فػػَّذا تػػداخلت  الػػد ارس حػػٌب   تشػػبيهات أيب ٛب ػػاـ, كىػػذا ىػػو مػػنهج
الفنػػػوف البالغيػػػة مػػػع القضػػػػايا الن قديػػػة ا٣بارجػػػة عػػػن خػػػػط علػػػم البيػػػاف كطلػػػت عليهػػػػا, 
أصػػبحت الن  ػػرة للشػػواىد مػػن قبيػػل الرُّ يػػة الفرعيػػة ال األصػػلية, فعندِػػذ يَبكهػػا الباحػػث 

لصػػاّب الش ػػواًىد األصػػلية  كيسػػتفلص الن  ػػرة الفرعيػػة مػػا أمكػػن ذلػػك لمهمػػدم كيوظِّفهػػا
ة كا٤بذكورة ُب ىذه الدِّراسة من تشبيو كاسًتعىارة.         ا٤بعتربى

مػا بػػْب  الػد ارس ُب ىػذه الع الػة السػػرٌيعة عػن مػنهج تفسػّب أحكػػاـ  غػرارً  كعلػى
 ت حليلاللاية ا٤بنشودة, بال تلكتشبيهات أيب ٛب اـ, يتدف ق ُب سبيل  زاءاآلًمًدٌم الن قدية إ

كإبرازىػا ُب صػورة بيانيػة, تقػَبب مػن  ,الفِب كاستفراج مواطن الت شػبيو ُب تلػك الش ػواًىد
 .واىدللش   الت حليل ذلكتصوُّر اآلًمًدٌم, كٛبتزج مواقفو الن قدية مع 
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 ل: "تشبيو جود الجواد بالسَّحاب والغيث واألنواء"المطلب األوَّ 

كثّبة من شواىد اآلًمػًدٌم لشػعر  ع ب إذا كاف ىذا ا٤بطلب قد حول ٝبلةن  ال
علػػى بعضػػها, كتػػرؾ بعضػػها؛ ٰبسػػبو الػػد ارس أنػػو ككػػل األمػػر إ  القػػارئ,   عل ػػقأيب ٛب ػػاـ, 

", فقاؿ:"ٍب احكم أنت حينَّذو ]إف شَّت[ ا٤بوازنةال ذم كصفو اآلًمًدٌم ُب أكؿ كتاب "
ػػا با١بيٌػػد كالػػردمء" كاآلًمػػًدٌم ىػػو . (ُ)علػػى ٝبلػػة مػػا لكػػل كاحػػد منهمػػا إذا أحطػػت علمن

٥بػا ًعنػاف  مى الن اًقد البصّب ٔبٌيد الشٍِّعر كرديَّة, كال يسع ا٤بتأمِّل ٥بػذه الش ػواًىد إال أف ييٍسػلِّ 
ا٣بلفيػػة الفكريػػة الن قديػػة ال ػػٍب تسػػت لي مكونػػات ا١بػػودة كالػػرداءة ُب  للػػّب  ,قلػػم اآلًمػػًدمٌ 
ػػػ تلػػػك ا١بػػػودة كالػػػرداءة, كإظهػػػار كعنػػػدىا ٰبسػػػن بالػػػد ارس التػ ٍفتًػػػيش كراء  واًىد,ىػػػذه الش 

 ـــــــــــــــــــ
ىك أبك القاسـ الحسف بف بشر اآلمدم, بصرم المنشأ, أخذ العمـ عف األخفش كالزَّجاج  ( ُ) 

ليو انتيت ركاية الشعر كاألخبار بالبصرة, ككاف كثير الشعر,  سٌراج,بف دريد كابف الكا كا 
ٍنعىة,جيد  مشتيرنا بالتشبييات النادرة, ككاف ناقدنا فذنا, عميمنا بجيد الشعر كرديئو.  الصَّ
يرل نفسو الناقد البصير الذم  مدم"المكازنة" مف أشير كتبو النقدية, كاآل بركيعت

األدبي عند العرب نقد الشعر  دالت النقد الضركرية.. ينظر: "تاريخ النقاجتمعت لو آ
(, ُّْمف القرف الثاني حتى القرف الثامف اليجرم ", لمدكتكر إحساف عباس, )ص: 

 ـ.بتصرؼ. ََُِدار الشركؽ, الطبعة العربية األكلى اإلصدار الثالث
, كياقكت الحمكم ينقؿ ب ككاف عض تمؾ اآلراء, فقاؿ في لكتابو المكازنة أنصار كخصـك

الميؿ مع البحترم فيما كرد,  ليومعجمو: " كقد عيب عميو في مكاضع منو, كنسب إ
فيما ذكره, كفريؽ مف الناس كافؽ اآلمدم في حكمو عمى كال  تمَّاـكالتعصب عمى أبي 

إف أبا القاسـ جدَّ كاجتيد في طمس محاسف أبي  -حتى قاؿ: -الرجميف, كفريؽ خالفو...
كتزييف مرذكؿ البحترم...". ينظر: "معجـ األدباء إرشاد األريب إلى معرفة  ـتمَّا

ق ََُْ(, دار الفكر, دمشؽ, الطبعة الثالثة, ٖٖ – ٕٖ/ّاألديب", ياقكت الحمكم, )
 ـ.  َُٖٗ= 

ابف النديـ اآلمدم  بتعاطيو مذىب الجاحظ في كتاباتو, فقاؿ: "مميح التصنيؼ,  ككصؼ
: "الفيرست", ال بف يينظر.تبمذىب الجاحظ فيما يعممو مف الكيتعاطى  التَّاليؼ,جيد 

(, تحقيؽ: رضا ُِٕ/ّالنديـ أبي الفرج محمد بف أبي يعقكب المعركؼ بالكراؽ, )
تجدَّد ابف عمي المازندراني, دار المسيرة, طيراف, الطبعة الثالثة, 

 (.ٔ/ُ:"المكازنة", )كينظرـ.ُٖٖٗ
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البالغػي  رسحسب معطيات الفكر اآلًمًدٌم, للد   ىدكالن قدية لكل شا البالغيةالقضية 
 كالن قدم, كالش واًىد كالت ايل:  

 قال أبو تم ام: ,(ٔ)لاألو   الش اِهد -
ػػػػػػػػػا مىواًىػػػػػػػػػبي  ػػػػػػػػػٍدفى األىٍرضى حػػػػػػػػػٌب  كأى٭ب   جي

 
 

ػػػػػػػحاًب ا٥بىوى  أخػػػػػػػٍذفى    (ِ)اًطػػػػػػػلً بػػػػػػػلدىاًب الس 
ا٤بمػػدكح الكثػػّبة, كمواىػػب جػػوده, ال ػػٍب يفػػيض وػػا للعفػػاة كا٤بعػػوزين  طايػػاع اعرالش ػػ شػػب و 

كذكم ا٢باجات, كتسّب لل ميع فتعطيهم؛ فقّبىم كغنيهم, فتلنيهم كٚبصبهم, بلداب 
أف تسػػتثِب  دكفا٤بػػواطر, ال ػػٍب تنشػػر ا٣بػػّب كالعطايػػا  حابكمكرمػػات كأخػػالؽ كشػػيم الس ػػ

 
ي
 دبػػة ا تاجػػة فقػػط, بػػل ١بميػػع األرض, تطػػرح بركاهتػػا علػػى سػػهلها كجبلهػػا, األرض ا٤ب
 كساحلها, فتفيصبها بعد عوز كفقر كحاجة. ككدياهنا

ا" -رٞبػػػو اهلل-اآلًمػػػًدٌم  قػػػاؿ فقػػػط, ل يػػػزًد علػػػى تلػػػك  (ّ):"كىػػػذا حسػػػن جػػػدن
عر أيب العبارة, فما كجو ا٢بسن كالقبح ُب تصػوُّر اآلًمػًدٌم؟ ككيػل يبػِب أحكامػو ٘بػاه شػ

حسػػػػن جيٌػػػػد... كالبيػػػػت األكؿ أجػػػػود... ألطػػػػل  ىػػػػذا,فقولو: ؟ٛب ػػػػاـ ُب بػػػػاب الت شػػػػبيو
ػػػر؟ فمػػػن ا٤بمكػػػن  معػػػُب... , كغّبىػػػا مػػػن األحكػػػاـ ا٤بػػػوجزة أحياننػػػا, كا٤بػػػػيطًنبة أحيانػػػا أيخى
تفسػػػػػّب كجهػػػػػة ن ػػػػػر اآلًمػػػػػًدٌم ُب أحكامػػػػػو ٘بػػػػػاه تشػػػػػبيهات أيب ٛب ػػػػػاـ ٕبسػػػػػب القػػػػػراِن 

ف عػل فصػالن ُب تشػبيو جػود ا١بػواد بالسػحاب كالليػث  ٌم؛٥با اآلًمدً كا٤بعطيات ال ٍب تناك 
كالوقػوؼ  باع,بػالبحر, كفصػالن ُب تشػبيو األبطػاؿ بالسِّػ ا١بوادكاألنواء, كفصالن ُب تشبيو 

ػػػػواًىد أك قبلهػػػا, ٘بعػػػػل ا٢بركػػػػة الن قديػػػة عنػػػػده تتفاعػػػػل,  علػػػى بعػػػػض ٙبليالتػػػو عقػػػػب الش 
 ـــــــــــــــــــ

كتحقيؽ: عبد اهلل  دراسة(, ُٕٔ/ّف بف بشر اآلمدم, )الحس ـ"المكازنة", ألبي القاس ( ُ)
 ـ. َُٗٗىػ=َُُْمكتبة الخانجي بالقاىرة, الطبعة األكلى,  النَّاًشرحمد محارب, 

 (, كمطمع القصيدة: َٖ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ , ) ( ِ)
ٍمػػػػػػػػػػػػؾي معمػػػػػػػػػػػػكىر الحػػػػػػػػػػػػرىا كالمنػػػػػػػػػػػػاًزؿً  غػػػػػػػػػػػػدا  المي

 
 

ػػػػػػػػػػػػٍذبى المىناًىػػػػػػػػػػػػ مينىػػػػػػػػػػػػك رى   ٍكًض عى  ؿً كٍحػػػػػػػػػػػػًؼ الػػػػػػػػػػػػرَّ
 
 

 

يمدح المعتصـ  تمَّاـىك البيت الخامس قاليا أبك  الشَّاًىدكىي مف البحر الطكيؿ, ك        
 كاألفشيف. 

 (.ُٕٔ/ّ"المكازنة" ) ( ّ)
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م ُب نف  الفصوؿ, كل ذلك ٩ب ػا يعػزِّز فهػم الػد ارس ُب كا٤بقارنة بيننو كبْب شعر البيٍحَبى 
يػَبؾ اآلًمػًدٌم الش ػاًىد دكف ٙبليػل أك إصػدار  حػواؿحكمو على الش ػاًىد, كُب بعػض األ

حكػػػػم, ٩ب ػػػػا ٯبعػػػػل الباحػػػػث يسػػػػتفلص كينقِّػػػػب كيسػػػػتفرج ا٤بواقػػػػل السػػػػابقة كالالحقػػػػة 
٢بيثيػػات ا٤بواقػػل الن قديػػة, كيقػػـو ا٤بوافػػق  صػػوُّرلمهمػػدم ُب فصػػوؿ الت شػػبيو؛ ليفػػرج بالت  

تلك التفسّبات كمواطن الش ػواًىد, كبػْب كالمػو ُب أكؿ الفصػل ك خػره؛ ألف  ْببالربط ب
ػػػا هناِينػػػا ُب  خػػػر فصػػػوؿ الت شػػػبيو, يي   عرفيهػػػا موازنتػػػو بػػػْب شػػػ بػػػْبِّ اآلًمػػػًدٌم ييصػػػدر حكمن

 الط اِيْب.
واىػػػب كا٥ببػػػات ف سػػػر ا٢بسػػػن ىنػػػا ىػػػو أف أبػػػا ٛبػػػاـ نقػػػل ا٤بكػػػل حػػػاؿ فػػػَّكعلػػػى  

تنتقػػل تكالعطايػػا إ  حيػػز األحيػػاء القػػادرين ا٤بتصػػرفْب, فراحػػت تلػػك ا٤بواىػػب كالعطايػػا 
بػػْب ا٤بعػػػوزين, كمػػا نقػػػل ا٤بشػػبو بػػػو ) السػػحاب( إ  حيػػػز العػػاقلْب أصػػػحاب األخػػػالؽ 

  فراح السحاب يتوجو ٗباِو صوب كل أرض ميقحلة.  ,كاآلداب
 م:قال أبو تم ا ,(ٔ)الث اني الش اِهد

ػػػػػػػػػػػػػػأىتٍ  ػػػػػػػػػػػػػػاته  نىشى ًينػػػػػػػػػػػػػػو نفىحى  ًمػػػػػػػػػػػػػػٍن ٲبى
 

عليهػػػػػػػػػػا أال  تكػػػػػػػػػػوفى غيييومىػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػا 
(ِ) 

ال ٍب ٚبرج من )ٲبْب( ا٤بمدكح, بالليـو ال ػٍب فيهػا الليػث,  لنفحاتالط اِي العطايا كا شب و 
كػأحلى مػا تكػوف,   مػراتفتفػرج الث   كالعبػاد,كالوابل الصػيب, ال ػذم ينفػع اهلل وػا الػبالد 

كا٤بطر القليل, ال ػذم ال   ال فع,غيث عميم الن   إذفزخرفها كزينتها, فهو كتلب  األرض 
,ينبػػت إال  الشػػيح كا١بنبػػة كا  كيبيػػد بقػػى أصػػلو ُب الشػػتاءكىػػي مػػن البقػػوؿ ال ػػٍب ي لقيصػػـو
 كالليوث ال ٍب تينًبت العشب فقط, بل ىي ٨بتلفة عنها.  ستفرعو, فعطايا ا٤بمدكح لي

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُٕٔ/ّابؽ, )المصدر السَّ  ( ُ)

 القصيدة: كمطمع (.ِِٓ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ,) ( ِ)
 اعيػػػػػػػػػػػػػػػػػدان لػػػػػػػػػػػػػػػػػك تعممػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف ذميمػػػػػػػػػػػػػػػػػ إفَّ 

 
ػػػػػػػػػػػػ أىٍنػػػػػػػػػػػػأأىفٍ   ػػػػػػػػػػػػاتىنىامى ػػػػػػػػػػػػٍف لىٍيمىًتػػػػػػػػػػػػي أك تيًنيمى  ا عى

 
 

البالغي الثاني ىك البيت الخامس عشر, قاليا أبك  الشَّاًىدكىي مف البحر الخفيؼ, ك        
 محمد بف يكسؼ, كقد قدـ مف مكة. ديمدح أبا سعي تمَّاـ
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 كيقصد ُب قولو:   ,(ُ):"كالبيت األكؿ أجود"قاؿاًىد الث اين,أف ذكر اآلًمًدٌم الش   كبعد
 جػػػػػػػػػػدف األرض حػػػػػػػػػػٌب كأ٭بػػػػػػػػػػا مواىػػػػػػػػػػب

 
 

 (ِ)بػػػػػػػػلداب السػػػػػػػػحاب ا٥بواطػػػػػػػػل أخػػػػػػػػذف 
كالبيػت ال ػذم يليػو, حػٌب  والصُّورة تت ضح بالتحاـ الش اًىد الث اين بالبيتٍْب ال ذم قبلػ كىذه 

 ا للمعاين, حيث قاؿ أبو ٛب اـ:تكتمل الصُّورة البيانية, كيكوف السياؽ رافدن 
 

 
ا تسكنها قباِل معركفة ىي طي كات ضح  -قبيلة الشاعر-ءمن األبيات السابقة, أف ٪بدن

ا؛ ككلػػب, كدكاف, كقػػي , ككاِػػل, كٛبػػيم, فمواىػػب كعطايػػا ىػػذا ا٤بمػػدكح  , ألبسػػت ٪بػػدن
أم: أفاض على قباِل ٪بد ا٣بّب كصػناِع ا٤بعػركؼ, كل يكػن فعلػو ىػذا كػالليوث الػالٌب 
, كعػػػػرب  عػػػػن فعػػػػل ىػػػػذه العطايػػػػا بقولػػػػو:  تي ًهػػػػر النبػػػػات؛ مثػػػػل الشػػػػيح كا١بنبػػػػة كالقيصػػػػـو

 بالليث ال ذم شب و ا٤بمدكح بو.  اسًتعىارة )سقى( كىي 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُٕٔ/ّ"المكازنة" ) ( ُ)

 (.َٖ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ِ)

كىك ما  شجر,"الجنبة":  ما كاف في نبتو بيف البقؿ كال حة,ائيب الر ئ"الشيح": نبات ك ( ّ)
, يكرؽ في الصيؼ مف غير مطر بتفرعو, كقيؿ ىك كؿ ن كيبيد يبقى أصمو في الشتاء

 .(ُٕٔ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ), يينظر: ـ": نبات طيب الرائحة ييتداكل بو"كالقيصك 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىى  كدىاطيَِّّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ككلبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىدي  فسى
 يىنػػػػػػاؿى العل ػػػػػػى خيصيوصنػػػػػػا ًمػػػػػػنى الًفٍتػػػػػػػػ لىػػػػػنٍ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػاته   ًينػػػػػػػػػػػػػػػػو نفىحى ػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍت ًمػػػػػػػػػػػػػػػػٍن ٲبى  نىشى

ػػػػػػػػػػػػػػت ا الص ػػػػػػػػػػػػػػناِعى ال شيػػػػػػػػػػػػػػػ ألبسى ػػػػػػػػػػػػػػدن  ٪بى
تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي ُب أىزىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو  كىريمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ   رىاحى

 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن كقٍيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ككا فى    كٛبيمن
ػػػػػػػػػػٍن نىػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػيىاف  اعيميومنػػػػػػػػػػ اهي دى مىػػػػػػػػػػٍن ل يىكي
 عليهػػػػػػػػػػػػػػػػػا أال  تكػػػػػػػػػػػػػػػػػوفى غيييومىػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػا

نٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحنا  كال قيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومنا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن كال جى
ػػػػػػػاـً فيهػػػػػػػا لىَّيمػػػػػػػا كػػػػػػػافى  صىػػػػػػػٍوبي اللىمى

(ّ) 
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 وقال: ,(ٔ)الث الث الش اِهد
 ت راحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه ُب أزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات      كرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكػػػػػػػػػػػػػػػاف صػػػػػػػػػػػػػػػوب اللمػػػػػػػػػػػػػػػا  ـ لَّيمن

(ِ) 
  

)راحتػػػاه(؛ أم ٲبػػػْب  ىػػػذا الشػػػاىد اسػػػتعارة كلػػػي  تشػػػبيو, كجعلػػػو اآلمػػػدم تشػػػبيهنا, فػػػػ
, كلػػػذلك قػػػاؿ:  ا٤بمػػػدكح كمشالػػػو ال ػػػٍب تنفػػػق, ككػػػأف  البيػػػت السػػػابق يصػػػفو ُب أكؿ الكػػػـر

العطايػا فقاؿ:)كرمػت( , كىػذا كسط ك خر الكػـر ك  )نشأت(, كُب ىذ البيت يصفو ُب
ا٤بمػػػدكح زاد ُب العطػػػاء ُب زمػػػن قلػػػة الليػػػث كا٤بطػػػر ٢باجػػػة الن ػػػاس كسػػػٌد  أف   علػػػى يػػػدؿُّ 

: بالضػػػم وهااااس اساااِتع ارة: )لَّػػػيم( وأن ػػػ ا٤بطػػػرأبػػػو ٛب ػػػاـ  عػػػوزىم, كلػػػذلك كصػػػلى  . كاللُّػػػـب
, كتقػػدًن ا١بػػار كاىػػركر ُب قػػوؿ الش ػػ علػػى )صػػوب : )كػػاف فيهػػا( اعركا٥بمػػزة ضػػد الكػػـر

للَبكيػز علػى مسػألة ال ػركؼ القاسػية, كا يطػة  الش ػاعركأٮبيػة مػن  نايػةاللماـ(, دليػل ع
بػػػاىتمع ُب ذلػػػك الوقػػػت, كتلػػػك األزمػػػات ال ػػػٍب ٙبتػػػاج مػػػن يسػػػعى ُب تليػػػّب حا٥بػػػا, فػػػػ 

مػن  ةكلػي  غػّبه, كىػذه إشػار  اس)صوب اللماـ( لوحػده كبعينػو تػأخُّر كتلػَُّّم كتنكُّػر للن ػ
 ز ٩بدكحو كغّبه ُب معػرض ا٤بفػارؽغّب ا٤بمدكح لَّيم ُب صفاتو, فأراد أف يرب  أف راعالش  

 دكف لميحىػذا ال ػذم أراده أبػو ٛب ػاـ, فػاكتفى بػالت   الباحث أف   ا٢بسية كا٤بعنوية. كُب ظنِّ 
ػػػاًىدٍين, فا٢بلػػػل ا٢بسػػػنة ال ػػػٍب ال تنفػػػٌك مػػػن الت   صػػػريح, كىػػػذا مػػػن معػػػْب ا٤بوازنػػػة بػػػْب الش 

ها ُب أبياتػو, مثػل قولػو: )كرمػت( ك شاعرية  أيب ٛب اـ ىي تلك الصُّور البديعية ال ٍب يػدٔبِّ

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُٖٔ/ّ"المكازنة", ) ( ُ)

الثالث عمى الثاني في ترتيب الديكاف؛ ألنو مف نفس القصيدة, ال  الشَّاًىدالدارس  قدَّـ
 لؾ,يخدـ المعنى, كمع ذ ؛ألنوعمى ترتيب اآلمدم, , فأراد الدارس أف ال ينفؾَّ السياؽ

فقد كصفو اآلمدم بأنو مثؿ الذم قبمو؛ أم: غاية في الحسف كالصحة, كسيأتي الحديث 
 .   السادس الشَّاًىدفي  -إف شاء اهلل  –عنو 

 (, كمطمع القصيدة:ِِٓ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ِ)
 عيػػػػػػػػػػػػػػػػػدان لػػػػػػػػػػػػػػػػػك تعممػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف ذميمػػػػػػػػػػػػػػػػػا إفَّ 

 
ػػػػػػػػػػػػا أىٍنػػػػػػػػػػػػأأىفٍ   ػػػػػػػػػػػػٍف لىٍيمىًتػػػػػػػػػػػػي أك تيًنيمى ػػػػػػػػػػػػا عى  تىنىامى

 
 

يمدح أبا  تمَّاـالبالغي الثالث ىك البيت السابع عشر, قاليا أبك  الشَّاًىدك  ,كىي مف البحر الخفيؼ
 : "صكب الغماـ فييا ". التٍَّبريزمف مكة, كفي الديكاف شرح بف يكسؼ, كقد قدـ م محمدسعيد 
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", و)لَّيمنا( كىنا طباؽ ٰبرِّؾ النفوس للمفاضلة, عندىا فقط قاؿ اآلًمًدٌم:"كقاؿ ُب مثلػ
 كىذا غاية ا٢بسن كالصحة.  ,(ُ)كىو يقصد ُب مثل البيت ال ذم قبلو

 : م امبو توقال أ ,(ٕ)ابعالر   الش اِهد
ػػػػػرىل ػػػػػػ حػػػػػػاًبه ُب جى ٍلبػػػػػػةو ًمٍنػػػػػػو لىػػػػػػٍو جى  رىلحى

 
ػػػػٍأكن  ًوىػػػػا  ؟ االقىطٍػػػػري شى ًقٍيػػػػلى أيُّهمػػػػا القىطٍػػػػري

(ّ) 
ٍلبػػةو(  عة عطايػػاه كنوالػػو ككرمػػوُب سػػر  (ْ)ا٤بمػػدكح اعرالش ػػ شػػب و  كذلػػك ُب قولػػو: )حى

ر ال ذم ال بالقطر؛ كىو السحاب كا٤بط ب هوكىي ا١بماعة من ا٣بيل تيرسل ُب الرِّىاف, ش
ا٤بتكافٍَّْب,  نوٍينالصً  ٗبثابةكالقطر ُب ا٤بيداف  ا٤بمدكحجعل  اعرالش   يسبقو شيء, كلكن  

( يػػدٌؿ علػػى عنايتػػو بػػال ركؼ ككقػػت السػػباؽ  كتقػػدًن ا١بػػار كاىػػركر ُب قولػػو: )ًوىػػا القىطٍػػري
 الن يسػأؿساِ كمن سّببح ُب ا١بولة, كل يهتم بالقطر فأخ ره, كُب  خر ع ز البيت كأف  

؟(, كمعُب أيُّهمااإلجابة فقاؿ: ) َبؾف ذلك أنو اشتبهت على الن اس ا٤بصادر بْب  القىٍطري
مػن ٝبيػع ا١بهػات.  حابيقرًف جود حػاًب بالس ػ اعرالش   القطر, فكأف   كجودجود حاًب 

  , كىذا حٌق.(ٓ)أكرد الش اًىد, قاؿ: "فهذا تشبيوه بالسحاب" اآلًمًدٌم فبعد أفٍ  اأم  
 وقال أبو تم ام:  ,(ٙ)الخامس لش اِهدا
ا  ُب ػػػػػػػػػػػػماؾ كإٍف غىػػػػػػػػػػػػدى ثٍػػػػػػػػػػػػػري السِّ  قػيلِّػػػػػػػػػػػػو كي
 

ًطػػػػػالن   ٍهػػػػػدي ا٤بًػػػػػٍرزـً " ىى يٍػػػػػًو جي كعىٍفػػػػػوي يىدى
(ٕ) 

 ـــــــــــــــــــ 
 (.ُٖٔ/ّعمى ترتيب اآلمدم في المكازنة, يينظر: "المكازنة", ) (  ُ)

 (.ُٕٔ/ّ"المكازنة", ) ( ِ)

 (,  كمطمع القصيدة:ْٕٓ/ْ"ديكاف", أبي تمَّاـ , ) ( ّ)
ػػػػػػػػػػػدَّتٍ  ٍبػػػػػػػػػػػؿي البىػػػػػػػػػػػٍيًف ميٍستىٍحًصػػػػػػػػػػػده  تىصى ػػػػػػػػػػػٍزري  كىحى  شى

ػػػػػػػػػػػٍدريىا بىكىٍتػػػػػػػػػػػوي   بمػػػػػػػػػػػا أىٍبكىٍتػػػػػػػػػػػوي أيَّػػػػػػػػػػػاـى صى
 

ػػػػػػػػػػػرى اليىٍجػػػػػػػػػػػري  كقىػػػػػػػػػػػدٍ   ػػػػػػػػػػػيَّؿى التٍَّكًديػػػػػػػػػػػعي مػػػػػػػػػػػا كىعَّ  سى
 كمػػػا يخمػػػك لػػػوي مػػػف ىػػػكنل صػػػٍدري  خمػػػيءه 

 
 

 تمَّاـالبالغي ىك البيت التاسع كالعشركف, قاليا أبك  الشَّاًىدكىي مف البحر الطكيؿ, ك        
 يفخر بقكمو عند انصرافو مف مصر.

 المشيكر. الطَّائياهلل حاتـ بف عبد  (  ْ)

 (. ُٕٔ/ّ),"المكازنة" ( ٓ)

 (. ُٕٔ/ّ) ابؽ,السَّ  مصدرال ( ٔ)

 القصيدة: مع(, كمطِِٓ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ٕ)
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ػػػماؾ,  شػػػب و ًقلػػػة عطػػػاء ا٤بمػػػدكح كعفػػػوه ك٠باحػػػة يديٍػػػو, كبذلػػػو بكثػػػرة عطػػػاء السِّ
) ػػػػماؾ( ك )ا٤بًػػػػٍرزـً , كٮبػػػػػا أم: )السِّ ػػػػػماؾ ًدمٌ , قػػػػػاؿ اآلًمػػػػكغايػػػػة مػػػػا يلدقػػػػػو ا٤بًػػػػٍرـز :" السِّ

كوكبػػػاف مػػػن ٪بػػػـو بيػػػرج األسػػػد, كنػػػوء األسػػػد مػػػن أغػػػزر   اكالػػػرامح, كٮبػػػ األعػػػزؿ٠ًباكػػػاف: 
يينسىػػب  مػػافحػػاؿ, فهمػػا ٪ب , كعلػػى أمٌ (ُ)"ألسػػداألنػػواء, كا٤بػػٍرـز أحػػد كػػوكيب ذراعػػٍي ا

ا مػػػن إليهمػػػا كثػػػرة ا٤بطػػػر, فالصُّػػػورة البيانيػػػة ىنػػػا مقلوبػػػة, فػػػال ٲبكػػػن أف ييتصػػػو ر أف أ حػػػدن
يصػػػل إ  درجػػػة مػػػن درجػػػات عطػػػاء  بلػػػغ مػػػا بلػػػغ ُب الكػػػـر كالعطػػػاء, لػػػنٍ  الن ػػػاس, كإفٍ 

عطػاء  وألن ػ ّبىػا؛كغ سػاعكالربكػة كاالتِّ  لعمػـوكاالنتشػار كا ٌرعةالفي ػاض, ُب السُّػ حابالس  
يريػد أف يقلػب الت شػبيو بػأف ٯبعػل جػػود  اعرالش ػ مػن اهلل, كعطػاء اهلل غػّب ٧بػدكد, فكػأف  

يػورًد الش ػاًىد قػاؿ:"  ففقبػل أ ,ماؿ إليػو اآلًمػًدمٌ  ال ذم, كىذا ك ود ا٤بمدكح  حابس  ال
فمػن ذلػك  حاب,تفضيل جود ا١بواد علػى الس ػ –أيب ٛب اـ نع أم–كأكثر ما جاء عنو 

 قولو...", كذكر الش اًىد.
, كمػػن د٥با منزلػػةمنزلػػة ال تعػػ اعركػػل حػػاؿ, فا٤بمػػدكح بلػػغ ُب قلػػب الش ػػ  كعلػػى

ب  خػػر, يريػػد أبػػو ٛب ػػاـ إبػػراز ا٤بمػػدكح بػػأف  نوالػػو بلػػغ كػػل صػػقع, كانتشػػر خػػّبه ُب جانػػ
عػادة  ذهأحػد؛ ألف ىػ وافقهػاكىػذه ا٤بباللػة ال ٲبكػن أف ي عبػاد,على ال رُّهالبالد, كات سع بً 

ػػػ ٍعراءالشُّػػ  حاب,ُب اإلسػػرٌاؼ ُب ا٤بػػدح ا٤ببػػالىغ فيػػػو, فأضػػفى علػػى ا٤بمػػدكح صػػفات الس 
عر ىػو أعلػى منهػا, فا٤بباللػة تػربز عنػد قولػو: )ُب قػيلِّػو(؛ أم أف  ىػذا لػي   عند الشػا ٍبال  

لػػو, كىػػو أكؿ مػػا  دكػػل مػػا عنػػد ا٤بمػػدكح, بػػل ىػػو القليػػل, ال ػػذم ٱبػػرج عفػػونا دكف تقصُّػػ

 ـــــــــــــــــــ
 

ـٍ يػػػػػػػػػػػػػػػػنيظـً  نثػػػػػػػػػػػػػػػرتٍ   فريػػػػػػػػػػػػػػػدى مػػػػػػػػػػػػػػػػدامعو لػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػمىتٍ  ػػػػػػدُّىا كىصى ػػػػػػا بػػػػػػالنَّجيًع فخى  ديميكعن

 
 
 
 

 

ـً  كالػػػػػػػػػػػدٍَّمعي   ٍغػػػػػػػػػػػرى  يىٍحًمػػػػػػػػػػػؿي بىٍعػػػػػػػػػػػضى ًثٍقػػػػػػػػػػػؿ المي
ٍعمىػػػػػػـً مثػػػػػؿ  فػػػػػي داًء المي  حاشػػػػػيًة الػػػػػر 

اـالبالغي ىك البيت التاسع عشر, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الكامؿ, ك  كىي  يمدح  تمَّ
 ابف شبانة أبا الحسيف بف الييثـ.

 (. ُٖٔ/ّ"المكازنة", ) ( ُ)
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كا٥ببػات أف يشػب و  ٤بكرمػاتيستهٌل بو للعطاء, فما عسى أبو ٛب ػاـ إذا تقص ػد ا٤بمػدكح با
  ؟ٗباذا
 ابن ىرمة: كقاؿىذا كقوؿ ابن ىرمة, فقاؿ: " اـبْب قوؿ أيب ٛب  اآلًمًدٌم  ككازف

 ا٤بػػػػػػػػػػػػػػرزمًْب مشايليػػػػػػػػػػػػػػو  بػػػػػػػػػػػػػػارمتي  جػػػػػػػػػػػػػػواده 
 

 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػواءى الربيػػػػػػػػػػػػػػػػػع ٲبينيهػػػػػػػػػػػػػػػػػا كٍٙبًقػػػػػػػػػػػػػػػػػري  
 .(ُ)أيب ٛب اـ أبلغ, كىذا أحسن لف نا كأبرع" قوؿ 

م, فقاؿ:"كقػد  اـاآلًمًدٌم كػذلك بػْب قػوؿ أيب ٛب ػ ككازف  فض ػلىػذا كقػوؿ البيٍحػَبى
ػػػػػػالبي  م جػػػػػػود ا١بػػػػػػواد علػػػػػػى الس  كالليػػػػػػث, كتصػػػػػػر ؼ ُب ذلػػػػػػك كافػػػػػػًب افتنانػػػػػػا  حابٍحػػػػػػَبى

 ع يبنا...كقاؿ:   
يلتيػػػػػػوي  عفػػػػػػوه   مػػػػػػن ا١بػػػػػػود ل تكػػػػػػذب ٨بى

 
تهػػػػػػػػػدي  ييقصِّػػػػػػػػػري    القطٍػػػػػػػػػري عنػػػػػػػػػو كىػػػػػػػػػو ٦بي

تهدي  ييقصِّري : فقولو   قوؿ أيب ٛب اـ:  مثلالقٍطري عنو كىو ٦بي

أيب  بيػتكرفعػة قيمتػو, ف الش ػاًىديػدٌؿ علػى شػأف ىػذا  ٩ب ا, (ِ)أجود" ذاى اـأيب ٛب   كبيت
 ٛب اـ ىذا أجود كأبلغ.

 : امأبو تم   وقال, (ٖ)ادسالس   الش اِهد -
ػػػػػػػرىـى الط بػػػػػػػاِع دىىػػػػػػػرىهي  غىٍيػػػػػػػثه  ػػػػػػػوىل كى  حى

 
ةن كيػىليػػػػػػػػػػػػوـي مىػػػػػػػػػػػػر   ريـي يىٍكػػػػػػػػػػػػ كالليػػػػػػػػػػػػثي  

(ْ) 
 ـــــــــــــــــــ 

 (.ُٖٔ/ّ) ,ابؽالسَّ  المصدر ( ُ)

 (. ُِٕ/ّ) ,ابؽالسَّ  المصدر ( ِ)

 (.ُٖٔ/ّالمصدر نفسو, ) (  ّ)

 (,كمطمع القصيدة:ُِٗ/ّ", أبي تمَّاـ, )يكاف"د ( ْ)
ـي  أٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشُّ ىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي  طيميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلىييـي أىجى

 
 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـٍ نضػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةه كنعػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـي  كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػدتٍ  
 
 

 تمَّاـقاليا أبك  كالعشركف,ىك البيت الحادم  غيالبال الشَّاًىدكىي مف البحر الكامؿ, ك   
عادة العرب إذا خٌففكا اليمزة في مثؿ " : " التٍَّبريزم قاؿيمدح محمد بف الييثـ بف شبانة, 

ـي ,  ركةيمـؤ " أف ييمقكا الح عمى الالـ, كيحذفكا اليمزة, فيقكلكا " يمـ " كفي " يسأـ " يىسى
في كالميـ  قميؿكفي " يىنئـ " يىنـ, كبعضيـ يقكؿ يىميـك كيىسىاـ كينيـ الميث, كذلؾ ردمء, 

ػػػػػػػػػػػػػػػماؾ كإفٍ   لِّػػػػػػػػػػػػػػػوقػي  ُب ثٍػػػػػػػػػػػػػػػػري السِّ ا  كي  غىػػػػػػػػػػػػػػػدى
 

ًطػػػػػػػػػػػػالن   ٍهػػػػػػػػػػػػدي ا٤بًػػػػػػػػػػػػٍرزـً  ىى يٍػػػػػػػػػػػػًو جي  كعىٍفػػػػػػػػػػػػوي يىدى
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كػػرًن األخػػالؽ كالطبػػاِع , أم ىػػو غيػػث,   فقػػاؿ: غيػػث ,ا٤بمػػدكح بالليػػث شػػب و
كعلػى كػل ؛ اعػَبض  يم,على امتػداد الػد ىر, ال ينفػٌك عنػو العطػاء, كال تتبػد ؿ تلػك الشِّػ

ر (, فػػذكر أف  الليػػث غػػّب مسػػتقيػىليػػوـي مىػػر ةن ك  ريـي ٔبملػػة, كىػػي قولػػو: )كالليػػثي يىٍكػػ اعرالش ػػ
, بعكػػ  ا٤بمػػدكح ال ػػذم ينػػوؿ بكفػػٍي يديٍػػو للبػػذؿ ُب كػػل  ا٢بػػاؿ, فمػػرةن ٯبػػود, كمػػرةن يلػػـب

 البيتٍْب بعض األكٌل عقيم, ال يولىد منها ا٣بّب, كىذا حاصل ما قالو ُب  زمن, على أف  
 اللذٍين قبل الش اًىد, كٮبا قولو: 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ ٧بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو كىًكالديىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  هلل
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره   نادمتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأن ِب متفى ِّ

 
 
 

ػػػػػػػػػػػلِّ عقػػػػػػػػػػػيمي  للبػػػػػػػػػػػذؿ   إذ بعػػػػػػػػػػػض األكي
 أك للًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرزمًْب نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًني  للػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  م

( شػػب هو بالربكػػاف ثػػاِرن  فعنػػدما  بالعطايػػا ا٤بفبَّػػة ُب بواطنػػو كمدافنػػو  اقػػاؿ: )متف ػػره
فشػػػب و العطايػػػا ا٣بارجػػػة مػػػن األرض بالعطايػػػا  اس,علػػػى طػػػوؿ الزمػػػاف, فهػػػو يقػػػذفها للن ػػػ

ت شدة علػوِّ مكػاف ىػذا ا٤بمػدكح, كبلوغػو عػزة كىو يبْبِّ ُب األبيا الس ماء,ا٣بارجة من 
عػػاؿ   ما٤بكػػاف, فقػػاؿ: )نادمتػػو فكػػأنِب للػػن  م أك للًمػػٍرزمًْب نػػدًني( أ٠بػػر مػػع ٪بػػم, كالػػن  

ينسػػب ٥بمػػا ا٤بطػػر, فاألبيػػات ال ػػٍب قبػػل   مػػافكمضػػيء, أك أسػػهر مػػع ا٤بػػرزمٍْب؛ كٮبػػا الن  
 أك با٤برزمٍْب.   مبالن   وهظاىر كصريح, فشب هو بالربكاف كشب   والش اًىد تشبي
البيػػت لػػو كقعػػو عنػػد اآلًمػػًدٌم, فسػػيتبْب  ُب  خػػر فصػػل تشػػبيو جػػود ا١بػػواد  كىػػذا

ألف اآلًمػًدٌم كصػػفو  انتػو؛كالليػث كاألنػواء علػٌو كعػب ىػػذا البيػت عنػده كمك حاببالس ػ
, فمػػػا (ُ)اللايػػػة ُب ا٢بسػػػن كالصػػػحة, فقاؿ:"كىػػػذا غايػػػة ُب ا٢بسػػػن كالصِّػػػحة" وىنػػػا بأنػػػ

 ٢بسن عنده كما الصحة؟ كيكوف ا١بواب عن ىذا ُب  خر ا٤بطلب.ا
 

 ـــــــــــــــــــ
 

 (.  ُِٗ/ّ) اـ,"  انتيى كالمو, "ديكاف", أبي تمَّ 

 (. ُٖٔ/ّ) ,"المكازنة" ( ُ)
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 وقال أبو تم ام:  ,(ٔ)ابع الش اِهد الس    -
 (ِ)أرل دٲبػػػػػػػػػػػػػػػةن أنفػػػػػػػػػػػػػػػى لناِبػػػػػػػػػػػػػػػةو  كال
 

علػػػػػػى أٌف ذكػػػػػػرنا طػػػػػػارى للػػػػػػدًِّن مٍنػػػػػػوي  
(ّ) 

صب األرض  ٲبةالدِّ  اعرالش   شب و  كىػي ا٤بفمصػة  اِبػة,الن   كتنفيبا٤بمدكح ال ٍب ٚبي
ػػػكاى كىػػػي  ٲبػػػة؛أ٧بػػػى كأنفػػػى لل ػػػوع مػػػن الدِّ  وأراد أف يقػػػوؿ أن ػػػ اعراعػػػة كا٤بسػػػلبة, فالش 
ػػػػػ  ٲبػػػػػةا٤بطػػػػػر, فهنػػػػػا الت شػػػػػبيو مقلػػػػػوب, بتفضػػػػػيل جػػػػػود ا١بػػػػػواد علػػػػػى الدِّ  اِمػػػػػةالد   حابةالس 
بػرِّه  ساعا٤بمدكح مهما بلغ ُب اتِّ  كالقوؿ فيها كالقوؿ ُب الش اًىد ا٤باضي أف   حاب,كالس  

ال ػػٍب خّبىػػا كبٌرىػػا كبركتهػػا  ٲبػػةلػػن يصػػل إ  إحسػػاف اهلل ا٤بتمثِّػػل ُب الدِّ  اس,ن ػػكإحسػػانو لل
ػػ  فاء,علػػى كػػل شػػيء, فينتفػػع وػػا كػػل ا٣بالِػػق, فالػػدًِّن ُب ذىػػن الن ػػاس ٙبمػػل شػػهرة الس 

ػػػا ىػػػي مباللػػػة  عمػػػاء,الن   مصػػػبٌ ك  كىػػػو مػػػع ذلػػػك أسػػػفى منهػػػا, كىػػػذا غػػػّب معقػػػوؿ, كإ٭ب 
, كالبيت ال ذم قبل   الش اًىد تشبيو مقلوب كذلك, فحْب قاؿ: الكـر

 الربيػػػػػػعي علػػػػػػى أينػػػػػػً  الػػػػػػبالد بػػػػػػو  فمػػػػػػا
 

ػػػػػػمً  أشػػػػػػد     خيضػػػػػػرىةى عيػػػػػػود ًمٍنػػػػػػوي ُب القيحى
شب و الربيع بو, بل ىو أشد سفاءن منو, كعل ل ذلك؛ فمػن حالتػو ُب األيػاـ  فقد 

األيػػاـ  القاحلػة, كالسػنْب الشػػداِد, فهػو أعطػػى كأجػود خيضػرة مػػن الربيػع نفسػػو ُب تلػك
 الشداد.
 أماألصػػل كىػػو )ا٤بػػاء كالػػربؽ:  ؽإ٢بػػاىنػػا عنػػد الشػػاىد الت شػػبيو كمػػا ىػػو معلػػـو        

 ىالصُّػػورة ىنػػا مقلوبػػة, فقػػد أ٢بػػق الفػػرع بأصػػل, كعلػػ كلكػػن (,الكػػرًنا٤بطػػر( بفػػرع كىػػو )
 ىذا يكوف الش اًىد من قبيل الت شبيو ا٤بقلوب.   

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُٖٔ/ّ) ابؽ,السَّ  المصدر ( ُ)

". التٍَّبريزمكركاية الديكاف شرح  (ِ)  : "أمحى لمسغبةو

 (, كمطمع القصيدة:ُٕٖ/ّ", أبي تمَّاـ, )اف"ديك  ( ّ)
ٍبػػػػػػػعً  سػػػػػػػمـٍ  ػػػػػػػمىـً  عمػػػػػػػى الرَّ  ًمػػػػػػػٍف سػػػػػػػٍممىى بػػػػػػػًذم سى

ـى عػػػػػػػػػػػػيشه لبسػػػػػػػػػػػػناهي بسػػػػػػػػػػػػاكنوً  مػػػػػػػػػػػػا  دا
 

ـه مػػػػػػػػػػػػػػػف األ عميػػػػػػػػػػػػػػػوً    يَّػػػػػػػػػػػػػػػاـً كالًقػػػػػػػػػػػػػػػػدىـً كسػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػا  لىػػػػػػٍدننا ـى كلػػػػػػػك أفَّ عيشن ـٍ يػػػػػػػديـً  دا  لػػػػػػػ

 تمَّاـالبالغي ىك البيت الثالث كالعشركف, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر البسيط, ك  كىي 
 يمدح مالؾ ف طٍكؽ التَّغمبي.
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تقلِّػػػب ا٢بقػػػاِق, ك٘بعػػػل عنصػػػر اللرابػػػة  عمػػػل الت شػػػبيهات ا٤بقلوبػػػة, فهػػػي فهػػػذا
يعلِّق اآلًمًدٌم على  لشكالن  خر, كمع ذلك كلِّو  طيهايضفي على الصُّورة البيانية, فيع

 ىذا الش اًىد.    
 وقال:  ,(ٔ)امنالث   الش اِهد -

ػػػػػرىـه  لىػػػػػوي   لىػػػػػٍو كػػػػػافى ُب ا٤بػػػػػاًء ل يىلًػػػػػضٍ  كى
 

ـى امػػػػر ه بػىػػػػٍرؽى  كُب   (ِ)خيل ػػػػبً  البػىػػػػٍرًؽ مػػػػا شػػػػا
 
 

لػو كػاف   بأنػوكػـر ا٤بمػدكح ال ػذم ال ينقطػع كال ينفػد عػن الن ػاس كال يلػيض   شب و
-كرمو ُب ا٤باء ل يًلض كل ينتقص, كل ينضب فيضو, كلو حل  كرمو ُب الربؽ ا٣بيل ػب 

كىػػو ا٤بمػػدكح با٤بػػاء  فػػرعالعمػػيم, فشػػب و ال طرلػػدر  الػػربؽ بػػا٤ب -ٲبطػػر كىػػو الػػربؽ ال ػػذم ال
ٮبػػػا أصػػػل الفػػػيض كا٣بػػػّب, كلكػػػن ٥بمػػػا صػػػفات معينػػػة, فا٤بػػػاء يلػػػيض أحياننػػػا كالػػػربؽ, ك 

كيفػػيض أحياننػػا, كالػػربؽ منػػو مػػا ٲبطػػر كمنػػو ال ػػذم ال ٲبطػػر, لكػػن ا٤بمػػدكح عنػػد الط ػػاِي  
كرمػو ال يقػػل عنػػد حػػٌد, بػل ىػػو ا٤بعػػْب ا٤بتػػدفِّق ُب كػػل أحوالػو, فلػػي  لػػو كقػػت يلػػيض 

 فيو, كىذه مباللة من الشاعر للممدكح.
 وقال:  ,(ٖ)اسع الت   لش اِهدا -

ػػػػت  إفٍ  ػػػػػٍزًف ًفٍضػػػػت كإٍف قىسى
ي
 غىػػػػاضى مػػػػاءي ا٤ب

 
بًػػػػػػػدي    (ْ)الز مػػػػػػػاًف علػػػػػػػي  كنػػػػػػػتى رى يكفىػػػػػػػا كى

 ـــــــــــــــــــ 
 (.ُٖٔ/ّ) ,"المكازنة" ( ُ)

 (,  كمطمع القصيدة:ُِٓ/ُ", أبي تمَّاـ, )اف"ديك  ( ِ)
مى  تىًقػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػؤن بيجى  حػػػػػػػػػػػاتي لسػػػػػػػػػػػتي طػػػػػػػػػػػٍكعى مي

 
ػػػػػػػػػػػػػذىٍلًت, ًبميٍصػػػػػػػػػػػػػًحبي كلػػػػػػػػػػػػػيس  ًنيبػػػػػػػػػػػػػي, ًإٍف عى  جى

 تمَّاـالبالغي ىك البيت السابع عشر, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ, ك  كالقصيدة 
 يمدح عياش بف لييعة الحضرمي.. 

 (. ُٗٔ/ّ"المكازنة",) ( ّ)

 :(, كمطمع القصيدةّّٖ/ِتمَّاـ, ) أبي"ديكاف",  ( ْ)
اىػػػػػػػػػػػػػػػػػا الًييفىػػػػػػػػػػػػػػػػػا أطالليػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػمىبىٍت ديمى  سى
ػػػػػػػػػػػكىاًدثى  يػػػػػػػػػػػا ٍنػػػػػػػػػػػًزالن أٍعطىػػػػػػػػػػػى اٍلحى مى

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ٍكمى  حي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ عيكيكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتبدلتٍ    كٍحشن
 ًعػػػػػػػػػػػػػػػػدَّة كال تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػكيفىا المٍطمىفػػػػػػػػػػػػػػػػي

 تمَّاـالبالغي ىك البيت التاسع كالعشركف, قاليا أبك  الشَّاًىدكىي مف البحر الكامؿ, ك              
.يمدح محمد بف يكس  ؼ, كييعر ض بإنساف كلىى الثغكر مكانو, ككاف ناسكنا, فييـز



ل -لالفصل األو    [ در اآلِمدِ  ند الحسن بن بدواهد الت دبيه والت مثيل  :] المبحث األو 

 

 

50 

مػػاء ا٤بػػػيزف يلػػور كينقطػػع أحياننػػا,  علػػى أف   حاب,فيضػػاف جػػوده بفيضػػاف مػػاء الس ػػ شػػب و
اسػػًتعىارة مكنيػػة اء( كنوالػػو داِػػم العطػػاء, كقولػػو: )كبػػد السػػم دكحفػػيض كػػـر ا٤بمػػ كلكػػن  

ككبػػػد   ا٥بػػػا كبػػػدن  ٚبيليػػػة, ف عػػػل قسػػػوة ا٢بيػػػاة كمػػػا فيهػػػا مػػػن ضػػػنك كتعػػػب كشػػػدة, كأف  
ػػزة عليػػو فقػػط, فهػػي خاص ػػة ُب حقػػو  اعراإلنسػػاف تقسػػو أحياننػػا, كجعػػل الش ػػ القسػػوة مرك 

علػى مػدار  اتػوعامة ُب الن ػاس, ٍب جعػل ا٤بمػدكح ال يقسػو علػى الن ػاس, بػل عطايػاه كىب
حػاؿ, فقػد فض ػل جػود ا١بػواد  كػلاف, فهو الر كؼ العطػوؼ علػى الط ػاِيْب, كعلػى  ا٤بلو 

 على السحاب, كىذا ال ذم عناه اآلًمًدٌم. 
 وقال:  ,(ٔ) العاشر الش اِهد -

احػػػػػػػػػػػػػةن كالػػػػػػػػػػػػػػميٍزفي ميٍكػػػػػػػػػػػػػدو  يًفػػػػػػػػػػػػػيضي   ٠بى
 

ـي العىٍضػػػػػػػػػبي نىػػػػػػػػػابً  كيقطػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػا كا٢بيسى
(ِ) 

ػػػا٤بمػػػدكح يفػػػيض ٠باحػػػةن, كىػػػذه مػػػىنػػػا اسػػػتعارة , ف  كمػػػع تلػػػك  حاب,ن خصػػػاِص الس 
ػػػػػ ُب قولػػػػػو  أمِّػػػػل)مكػػػػد(؛ أم ال مطػػػػػر فيػػػػو, كيلحػػػػػ  ا٤بت حاباإلفاضػػػػة, فػػػػا٤بزف أم الس 

كالكػـر غػّب  ٧بػدكد,ال ػٍب تيشػعرؾ بالعطػاء الال عػاين( كما فيهما من ا٤ب٠باحة)تفيض( ك )
ٌم , كبػْب ىػذا كذاؾ, فقػد عقػد اآلًمػدً نػا فض ػل جػود ا١بػواد علػى السػحابا٤بتكلِّل, فه

شػرط ُب غايػة  كىذا للبحَبم ُب ىذا ا٤بعُب فقاؿ:" اموازنة بْب قوؿ أيب ٛب اـ ىذا, كأبياتن 
 ا١بودة كالقوة, كلكن قوؿ أيب ٛب اـ: 

احػػػػػػػػػػػػػةن كالػػػػػػػػػػػػػػميٍزفي ميٍكػػػػػػػػػػػػػدو  يًفػػػػػػػػػػػػػيضي   ٠بى
 

ـي العىٍضػػػػػػػػػػػػبي نىػػػػػػػػػػػػابً  كيقطػػػػػػػػػػػػع  ػػػػػػػػػػػػا  كا٢بيسى
 .(ُ)معُب" ألطل...  

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُٗٔ/ّ"المكازنة", ) ( ُ)

 (,كمطمع القصيدة:ِْٖ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ , ) (  ِ)
ػػػػػػػػالىـي  ٍبػػػػػػػػتو  سى ٍمػػػػػػػػًؿ خى  المَّػػػػػػػػًو ًعػػػػػػػػدَّة رى
ػػػػػػػمكعي ذكرتيػػػػػػػؾً  ػػػػػػػذىبىٍت ضي  ًذكػػػػػػػرةن جى

 

 ابػػػػػًف الييػػػػػثـً الممػػػػػًؾ المُّبػػػػػابي  عمػػػػػى 
ػػػػػػػػػاًبيل ى كأنَّيػػػػػػػػػا ًذكػػػػػػػػػر  إليػػػػػػػػػؾً   تىصى

يمدح محمد  تمَّاـالبالغي ىك البيت التاسع, قاليا أبك  الشَّاًىدكىي مف البحر الكافر, ك         
بف الييثـ بف شبانة مف أىؿ مرك, كييجك أبا صالح ابف يزداد كييعرض بو, ككتب بيا 

 إليو.
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م أف  الػدي  فشب و  يػنقص, إذا كػاف ا٤بمػدكح؛ كىػو الفػتح بػن كمػا فيهػا ال نياالبيٍحَبى
ففػػّب  ,خاقػاف كالقطػر علػى قيػد ا٢بيػاة, فا٤بمػػدكح بفػيض بالعطايػا كالقطػر بػا٤بطر كا٣بػّب

كىذا تشبيو ٧بسوس ٗبحسػوس, كشػب و  نيا,فال انقطاع للدُّ  ماءمن األرض كخّب من الس  
 واء,معنػػا سػػواءه بسػػ اجػػاءُب الث ػػاين تسػػابق جػػود ا٤بمػػدكح بتسػػابق جػػود الليػػث, لكن همػػا 

 سػػػاعكىػػػذا تشػػػبيو ٧بسػػػوس ٗبحسػػػوس, كىػػػذا غايػػػة ُب ا٤بػػػدح بػػػالكـر كىػػػي مباللػػػة لالت  
ا٤بعػُب, ٍب شػب و ُب البيػت الث الػث ا٤بمػدكح بالليػث, كلكن ػو لػي  كػأمِّ غيػث, بػل  مشػوؿك 

مع مػو ككثرتػو عبػاب كىػو "ا موؿ بالودؽ, كشب هو كذلك بػالبحر كلػي  أٌم ٕبػر, بػل 
م الث الػػث بػػأف  (ِ)"موجػػو كعلػػوٌ  , فهػػو ُب غايػػة افيػػو شػػرطن  , ككصػػل اآلًمػػًدٌم بيػػت البيٍحػػَبى

ا١بودة ُب ا٤بعُب كالقوة ُب الل ف , كىذا أمر كاضح, فقد جعل ا٤بمدكح شػركطنا لتشػبيهو 
أم ػػا ذكػػره شػػاىد أيب ٛب ػػاـ, فالل طافػػة  العػػايل,كأنػػو ال ٱبتػػار لػػو إال  ا٤بػػدح  ,بالليػػث كالبحػػر

 فيو ينقطع فيضو.  طرالعطاء ال ذم ينقطع معو كل شيء, حٌب ا٤بزف ا٤بكد ال م معُب

 وقال:  ,(ٖ)الحادي عشر  الش اِهد -
تىا إذىا اهي فأٍىػػػػػػػػػػػػدى  كىعىػػػػػػػػػػػػدى اهنىل ػػػػػػػػػػػػٍت يىػػػػػػػػػػػػدى

ػػػػػػػػػػػافً   تػىٍفتػىػػػػػػػػػػػرُّ ا٤بكػػػػػػػػػػػاًرـي عىنػٍهيمػػػػػػػػػػػا  دىليوحى
 

ػػػػػوالن علػػػػػى كاًىػػػػػًل الوىٍعػػػػػًد  لػػػػػك   الػػػػػنٍُّ حى ٧بىٍمي
ػػػػا البػىػػػػٍرًؽ كالر ٍعػػػػدً  الليػػػػث ميٍفتػىػػػػره عػػػػن كمى

(ْ) 
 

 ـــــــــــــــــــ
 

 (. َُٕ/ّ"المكازنة" , ) ( ُ)

(, طبعة جديدة محقَّقة, طبعة: دار صادر, ٔ/َُيينظر :"لساف العرب", البف منظكر, ) ( ِ)
 ـ , بتصرؼ.ََِْبيركت, الطبعة: الثالثة 

 (. ُٗٔ/ّ"المكازنة", ) ( ّ)

 (,  كمطمع القصيدة:ُُْ–ُُّ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ْ)
ػػػػػػػػػػػػًيٍدتي  ـي بىٍعػػػػػػػػػػػػًدم شى  لقػػػػػػػػػػػػد أقػػػػػػػػػػػػكٍت مىغىػػػػػػػػػػػػانيكي

 
ػػػػػػػتٍ   ػػػػػػػائعي ًمػػػػػػػٍف بيػػػػػػػٍرد كمىحَّ شى ػػػػػػػٍت كى  كمػػػػػػػا محَّ

 تمَّاـالبالغي ىك البيت الثامف كالتاسع عشر, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ, ك  كىي         
ابف يزداد كييعرض بو,  الحيمدح محمد بف الييثـ بف شبانة مف أىؿ مرك, كييجك أبا ص

 ككتب بيا إليو. 
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ا٤بثقلػة  حابةكالػدلوح: ىػي الس ػ ُب قوؿ: ) اهنلت يداه( استعارة كليست تشػبيو,
با٤بػػاء, فػػأراد أف  يديٍػػو مثقلتػػاف بػػالن ح كالوعػػد بػػا٣بّب, ا٤بتقػػد ـ ذكرٮبػػا ُب البيػػت ال ػػذم 

ل ػػذم يبػػدك ا لليػػثقبلػػو, كىػػذه اليػػد ا٤بثقلػػة بػػا٣بّب العمػػيم ت هػػر ا٤بكػػاـر عنهػػا, كمثػػل ا
فالليػػث ينكشػػل  عػػد,فأقػػاـ راحػػٍٍب ا٤بمػػدكح مقػػاـ الػػربؽ كالر   لر عػػد,كي هػػر عػػن الػػربؽ كا

, كراحػٍب اُب ىػذه ا٢بالػة يكػوف الليػث غزيػرن  عػد,كصػوت الر   ؽكيبدك كي هر بلمعاف الرب 
, كىػػػذا تشػػػبيو ٧بسػػػوس  لػػػكا ذمػػػا٤بمػػػدكح ينكشػػػل عنه ا٣بػػػّب كالوعػػػد بالعطػػػاء كالكػػػـر

 ٗبحسوس.
ثقلػة  بقاؿ اآلًمػًدٌم:" قولػو: )دلوحػاف( مػن السػحا كُب ذلك 

ي
الػدكاّب؛ كىػي ا٤ب

با٤بكػػاـر عنهمػػا: تبػػدك كت هػػر, "كمػػا الليػػث ميفػػَب عػػن الػػربؽ كالرعػػد"أقاـ  تفػػَببا٤بػػاء, 
.كأم ػػػا كصػػػل دلوحػػػاف, فهػػػي (ُ)راحتٍيػػػو مقػػػاـ الػػػربؽ كالرعػػػد, كأف  الليػػػث يفػػػَب عنهمػػػا"

ػػػاًىد مقلوبنػػػا, كتعليلػػػو ُب ذلػػػك أف  مٌ اسػػػًتعىارة عػػػن اليػػػدٍين, كقػػػد جعػػػل اآلًمػػػدً  ىػػػذا الش 
ينكشػػػػفاف عػػػػن ا٤بكػػػػاـر كينفتحػػػػاف عػػػػن  لوحاف)مفػػػػَب( كاالفػػػػَبار ٗبعػػػػُب الكشػػػػل, فالػػػػدُّ 

, فػػػَّف  ا٤بكػػػاـر أيضنػػػا قػػػد انكشػػػفت  الليػػػث, فاليػػػداف إذا انفتحتػػػا كانكشػػػفتا عػػػن ا٤بكػػػاـر
ُب الش ػاًىد, يقصػد ٙبوُّلػو  كأظػنُّ أف  اآلًمػًدٌم عنػدما أطلػق القلػب عػد,ككذلك الربؽ كالر  

مػن ىيَّػػة إ  ىيَّػة, ال الت شػػبيو ا٤بقلػوب عنػػد علمػػاء البالغػة مػػن عكػ  الطػػرفٍْب ب٢َّبػػاؽ 
كل يقصػػػػػد التقػػػػػارب ُب الشػػػػػب و أك ا٤بباللػػػػػة كال إ٢بػػػػػاؽ كامػػػػػل بنػػػػػاقص,  رع,األصػػػػػل بػػػػػالف

أخػػرل,  فاآلًمػًدٌم قصػد مػن ا٤بقلػػوب مػا قلػب عػػن حالتػو ال ػٍب ىػو فيهػػا كانتقػل إ  ىيَّػة
حينهػػػا قػػػاؿ:" ىػػػذا علػػػى ظػػػاىر لفػػػ  أيب ٛب ػػػاـ كىػػػو عنػػػدم مػػػن ا٤بقلػػػوب؛ ألف  حقيقػػػة 

كمنػػو قػػو٥بم: فػػررت الدابػػة؛ أم كشػػفتي جحفلتػػو ألن ػػر إ  ًسػػنِّو,  النكشػػاؼ,ا اراالفػػَب 
عػن  افكقد فر  فالف عن ذكاء, كفر  عن عقل؛ أم كشل, فوجػو الكػالـ: دلوحػاف يفػَب 

؛ أم ينكشػفاف كين فتحػاف عػػن الليػث, كىػو عنػدم مػػن ا٤بقلػوب ا٢بسػن السػػاِغ ا٤بكػاـر

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُٗٔ/ّ"المكازنة", ) ( ُ)
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, فَّف ا٤بكاـر أيضنا  ا١باِز مثلو للمتأخِّرين؛ ألف اليدٍين إذا انفتحتا كانكشفتا عن ا٤بكاـر
كالرعػػد إذا انفتحػػا كانكشػػفا عػػن الليػػث, فػػَّف  الليػػث قػػد  ربؽقػػد انكشػػفت, ككػػذلك الػػ

 .      (ُ)انكشل كات ضح"

يستحضػػر الش ػػواًىد أمػػاـ عينٍيػػو, يقلِّبهػػا كيػػل شػػاء, كلقػػد  ناقػػد فػػٌذ, فاآلًمػػًدمٌ 
خرج من باب تشبيو جود ا١بػواد بالليػث كا٤بطػر كاألنػواء, بػأف  أبػا ٛب ػاـ لػو بيتػاف رج حتػا 
م, فلػوال مػا فيهمػا مػن معػافو عميقػة  بالكفة إ  االعتػداؿ ُب التفضػيل بينػو كبػْب البيٍحػَبى

م ال يتعم ػق ُب كاسًتعىارة لطيفة حسنة كصػحيحة ا٤ب م, فػالبيٍحَبى عػُب, لفض ػل عليػو البيٍحػَبى
ا٤بعػػاين, كمػػا ىػػو ا٢بػػاؿ عنػػد أيب ٛب ػػاـ, بػػل تشػػبيهاتو كاضػػحة قريبػػة الػػربط بػػْب ا٤بشػػب هٍْب, 

علػى  –كالسػادس ثالث الػ الش اًىد–أليب ٛب اـ  لش اًىدٍينغلٌو مفرط, فبهذٍين ا يهاكلي  ف
ػػػػاًىد  حػػػػذؼ منهػػػػا ا٤بشػػػػب و, ات ضػػػػحت ا٤بوازنػػػػة, كظػػػػل صػػػػوت  اسػػػػًتعىارة السػػػػادسأف الش 

 اآلًمًدٌم يلوح بقولو:" فأقوؿ اآلف ُب ا٤بوازنة بينهما: إنو لوال قوؿ أيب ٛب اـ: 
 مىػػػػػػػػػػػػر ةن كيػىليػػػػػػػػػػػػوـي  ريـي يىٍكػػػػػػػػػػػػ كالليػػػػػػػػػػػػثي  

 
 

اـً لىَّيما                     :كقولو كافى فيها صىٍوبي اللىمى
(ِ) 

م عليو, كلك لفض لت  .(ّ)ِب أجعلهما متكافٍَّْب "البيٍحَبى

 ـــــــــــــــــــ
 (.َُٕ/ّابؽ, )السَّ  المصدر ( ُ)

 (. ِِٓ/ّـ , )"ديكاف", أبي تمَّا ( ِ)

 (.ُٕٓ/ّ"المكازنة", ) ( ّ)



ل -لالفصل األو    [ در اآلِمدِ  ند الحسن بن بدواهد الت دبيه والت مثيل  :] المبحث األو 

 

 

54 

 "اني: "تشبيو جود الجواد بالبحرالمطلب الث َّ 

م ُب ىػػػػذا ا٤بطلػػػػب, ٍب قػػػػاـ با٤بوازنػػػػة  شػػػػواىداآلًمػػػػًدٌم  ذكػػػػر أليب ٛب ػػػػاـ كالبيٍحػػػػَبى
٘بػاه  قػدمل يقػدِّـ ىنػا تعليلػو الن   والن قدية ا٤بعتربة, غّب أن ػ هبينهما, كفق معطياتو كقواعد

انت منو إشارات ذاتية, ال ٙبمل ُب بصماهتا الوقػوؼ ا٤بسػتلرؽ, فحل ػل ك  لالش واًىد, ب
الباحػػث اسػػػتلهامنا مػػػن فػػػيض ىػػػذا اإلمػػػاـ, كعلػػػى حػػػذك مػػػا يريػػػد, كفػػػق العمػػػل الن قػػػدم 

ػػػواًىد علػػػى  الرُّ يػػػةتتكػػػو ف الفكػػػرة ا٤برجػػػو ة مػػػع  القػػػدًن, حػػػٌب كقػػػوة الربىػػػاف كا٢ب ػػػة, كالش 
 الت ايل:    حوالن  

 قال أبو تم ام: ,(ٔ)لث اني عشرا الش اِهد
البىٍحػػػري  ىػػػو

 مػػػن أمِّ النػػػواحي أتىيتىػػػو (ِ)
 

تيػػػػػػوي    (ّ)ا٤بعػػػػػػركؼي كا١بػػػػػػودي سػػػػػػاًحليو فلي  
ػػػ شػػػب و  ا٤بمػػػدكح بػػػالبحر ال ػػػذم يعطػػػي ا٥ببػػػات مػػػن ٝبيػػػع أ٫باِػػػو, كُب كػػػل  اعرالش 

 ٤بػاءم عبػاب ا: )١ب تػو(؛ أقػاؿظركفو, ٍب إف  أبا ٛب اـ أسقط عليو بعض صفات البحر, ف
بذلك ٤با يبذلو من العطايا  كحال يدرىؾ قعره كال طرفاه, كىو يقصد ا٤بمد وكمع مو, كأن  
فال ييدرىؾ طرؼ خزينتو, ٩ب ا ال تدرىؾ لًع مها كغػور قعػر إحصػاِها,  ا٤بكريماتكا٥ببات ك 
حسػاف ُب كل مكاف شرقنا كغربنػا, كىػذه الل  ػة ييقصىػد وػا ا٤بعػركؼ, كاال طرافهاكتباعيد أ

 كالقلوب إليو, ٍب  فوسبكل شيء, كبكل ما تعارؼ الن اس على نفعو, كما تطل عت النُّ 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُٕٔ/ّ) ,ابؽالمصدر السَّ  (  ُ)

 اليـ".  ىك: "التٍَّبريزم دكركاية الديكاف عن (  ِ)

 ( , كمطمع القصيدة:ِٗ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ّ)
ػػػػػػػػػؿٍ   الػػػػػػػػػذم خػػػػػػػػػؼَّ آًىميػػػػػػػػػوٍ  بػػػػػػػػػعي أيُّيػػػػػػػػػا الر   أجى

ػػػػػػى كقىٍفػػػػػػتي  نىػػػػػػازؿي ل ىسى ػػػػػػائي مى  كأحشى
 

ػػػػػػػػػػػٍت فيػػػػػػػػػػػؾى الأى  لىقىػػػػػػػػػػػدٍ   كى  مػػػػػػػػػػػا تيحاًكليػػػػػػػػػػػو نَّػػػػػػػػػػػكىلدرى
 كىٍىػػػػػػػكى قىٍفػػػػػػػره قىػػػػػػػٍد تىعىفَّػػػػػػػٍت مىناًزليػػػػػػػوٍ  بػػػػػػػًو,

 تمَّاـالبالغي ىك البيت الخامس كالثالثكف, قاليا أبك  الشَّاًىدك  ؿ,مف البحر الطكي كىي 
 يمدح المعتصـ باهلل.
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مىػػن أراد أف يعػػرؼ جػػود البحػػر,  بصػػفة البحػػر الث انيػػة كىي)كا١بػػود سػػاحلو(؛ ألف   كصػػفو
كا٥ببػػػات,  حيػػػبفليقػػػَبب مػػػن سػػػاحلو؛ لتنالػػػو تلػػػك األمػػػواج, كىػػػي أمػػػواج ا٤بمػػػدكح بالَب  

 فقط, تشبيو بليغ ك٧بسوس ٗبحسوس.  البحر ىوكقولو: 
 مػععلى القرب, فَّذا كاف قعر كرمو  جألب  ا٤بمدكح كرمنا بالبعد, ٍب عر   فالش اعر

امتداد أطرافو تع م عطاياه, فكيل بأمواج جوده القريبة؟, ٍب قصد من ذلك أف  ىباتػو 
كا٤بصػػاعب, كفيػػو  ُب ذلػػك ركوبنػػا لرىػػواؿ ككرمػػو ال يقػػدر عليهػػا كثػػّبنا مػػن الكرمػػاء؛ ألف  

ًسػنو إال  مػن تعػو دت سػفيم ألمورٙبمُّل ا علػى الولػوج فيػو, فبلػغ  توالع يمة, كىػذا ال ٰبي
ػػػ القريػػػب مػػػن الن ػػػاس  احلكرمػػػو ا٤بعمػػػورة, كغمػػػر ٔبػػػوده ا٤بشػػػرؽ كا٤بلػػػرب,  فكيػػػل بالس 

سػػنها كػػل البشػػر كٰب تىكافىأيفيهػػاي ا٩ب ػػ يػػاال ػػذين حولػػو, كيػػَبد دكف علػػى إيوانػػو, فهػػذه العطا
كٗبػػا ال يقػػدركا عليػػو, فهػػو  اس,كصػػل ا٤بمػػدكح ٗبػػا يقػػدر عليػػو الن ػػ اعرأحػػد, فكػػأف  الش ػػ

وذه األكصاؼ فوقهم على كل األحواؿ, كتقدٲبو لل  ة كالػدخوؿ ُب األعمػاؽ, كٙبمُّػل 
األمػػػور الع يمػػػة, دليػػػل علػػػى إسػػػكات ا٤بسػػػتمع ال ػػػذم يريػػػد مقاطعػػػة أيب ٛب ػػػاـ, فلػػػو بػػػدأ 

أحػػدو, لًقيػػل: ا٤بمػػدكح فػػوؽ مػػا تصػػل يػػا أبػػا ٛب ػػاـ, كلكن ػػو شػػاعر  ر عليػػو كػػلٌ بال ػػذم يقػػد
ػػػ نذكػػي, قػػػد تعػػػر ض ٤بثػػػل ىػػػذا ا٤بوقػػػل مػػػ ال ػػػذين  ٍعراءقبػػػل, فاسػػػتفاد منػػػو, كىػػػو مػػػن الشُّ

ػٍعراء كغػّبىم مػن ا  لطبقػاتٰبضر ىل  مدحو عنػد ا٣بليفػة أكػابر العيلمػاء كالػوزراء كالشِّ
كا٤بلًرضػػْب, فبتلػػك القالِػػد أخػػرس ا٢باقػػدين عليػػو, كانبثػػق وػػذا الرفيعػػة, مػػن ا بِّػػْب لػػو 

ا٤بدح ال ذم ال يصػل إليػو أحػد, ٍب قػاؿ اآلًمػًدٌم بعػد ذكػره شػاىد أيب ٛب ػاـ:" كىػو معػُب 
ا حداه على قوؿ مسلم:   ُب غاية ا١بودة كالصِّحة, كإ٭ب 

 البحػػػػػري يلشػػػػػى سػػػػػرٌة األرض فيضيػػػػػوي  ىػػػػػو
 

 أطػػػػػػػػػػراؼ الػػػػػػػػػػبالد سػػػػػػػػػػواحلو كتيػػػػػػػػػػدرؾ 
 .(ُ)معناه" كغّب   

, البحػػر( كىػػو تشػػبيو ٧بسػػوس ٗبحسػػوس أنػػو اسػػتفاد مػػن قػػوؿ مسػػلم )ىػػو أم
با٤بشػػػاىدة كا٤بعاينػػػة؛ ٤بػػػا ُب ذلػػػك مػػػن إكػػػراـ  رىؾككػػػذلك أف  فػػػيض أطرافػػػو كسػػػواحلو تيػػػد

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُٕٔ/ّ) ,"ة"المكازن ( ُ)
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أف  أبا ٛب اـ أخذ بيت مسلم كغّب  معناه, كىذه ا٤بسألة تيبحىػث ُب  ًمًدمٌ الن اس, كذكر اآل
العيلمػػػػاء القػػػػدامى يسػػػػّبكف ُب خػػػػطِّ  سػػػػرٌقات, ال عالقػػػػة ٥بػػػػا بالت شػػػػبيو, غػػػػّب أف  بػػػػاب ال

 الًعٍلًمي ال ذم يصٌب ُب قالب كاحد.  كاملالت  
 وقال: ,(ٔ)الش اِهد الث الث عشر  -

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو ٕبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره ًخضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْبي ٧بيىم   ٲبى
 
 

ػػػػػػػوًج ٦بىٍنػػػػػػػوفي العيبىػػػػػػػاًب)   (ِطىمػػػػػػػوحي اٍلمى
لبحر الع ػػيم, ال ػػذم ىػػاج كاضػػطرب فػػارتفع موجػػو, ٲبػػْب جػػود ا٤بمػػدكح بػػا شػػب و 

بػػػػذؿ  علػػػػىال تيطلىػػػػق إال   فػػػػاليمْبكمػػػػن ا٤بعلػػػػـو أف ذكػػػػره لػػػػػ)اليمْب( دليػػػػل عطػػػػاء كبػػػػٌر, 
ا٤بعػػركؼ كنشػػر ا٣بػػّب كالعطػػاء ا٤بتفػػاقم, فهػػو يقػػرف عطػػاءه وػػذا البحػػر ا٤بػػتالطم األمػػواج, 

اؿ: )٦بنػوف العبػاب(؛ أم كمن صفات ىذا البحر أنو )طموح ا٤بوج(؛ أم مرتفعػو, ٍب قػ
ػػػػن  النبػػػػات إذا تكػػػػاثل  تقػػػػوؿتكػػػػاثل كارتفػػػػع.  قػػػػاؿ الصػػػػويل ُب شػػػػرحو: " العػػػػرب: جي

كىػو أرفػع  –كحسن..., ككذلك يقولػوف ُب كػل شػيء حسػن مفػرط, فػأراد أف العبػاب 
, فالعبػػاب أرفػػع مواضػػع ا٤بػػاء (ّ)متزايػػد. )شػػب و( جػػود ىػػذا ا٤بمػػدكح بػػو" – ٤بػػاءمواضػػع ا

بػذلك يػدؿُّ علػى كػـر ا٤بمػدكح الالمتنػاىي, فقػد  تشػبيهوكػل حػاؿ, فػٌَّف   ا٤بتزايد, كعلػى
مرتفعػػة متكثِّفػػة, زادت حسػػننا كوػػاء, كمهمػػا يكػػن  تفػػع بكرمػػو, فمنحػػوارتفػػع بنفسػػو كار 

 اآلًمًدٌم رأيو فيو, كل يعلِّق عليو.   ْبِّ من أمر, فهذا الش اًىد ل يب

  

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُٕٔ/ّ) ابؽ,السَّ  المصدر ( ُ)

 (, كمطمع القصيدة:ِّٖ/ُ", أبي تمَّاـ , )"ديكاف ( ِ)
ػػػػػػػػػػػػػالىـي  ٍبػػػػػػػػػػػػػتو  سى ٍمػػػػػػػػػػػػػًؿ خى  المَّػػػػػػػػػػػػػًو ًعػػػػػػػػػػػػػدَّة رى

 
 ابػػػػػػػػػػػًف الييػػػػػػػػػػػثـً الممػػػػػػػػػػػًؾ المبػػػػػػػػػػػابي  عمػػػػػػػػػػػى 

يمدح محمد  تمَّاـالبالغي ىك البيت الثامف, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الكافر, ك  كىي 
عرض بو, ككتب بيا بف الييثـ بف شبانة مف أىؿ مرك, كييجك أبا صالح ابف يزداد كيي 

 إليو. 

كلي لديكاف أبي  ( ّ) (, تحقيؽ: خمؼ رشيد نعماف, طبعتيا كزارة ُّّ/ُ", )تمَّاـ"شرح الصُّ
 ـ.ُِٖٗاإلعالـ العراقية,الطبعة األكلى, 
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 وقال: ,(ٔ)الرابع عشر  الش اِهد

ًػػػػػػجٍ يى  ٕبىٍػػػػػػره   ًطػػػػػػمُّ علػػػػػػى العيفػػػػػػاًة فػػػػػػٍَّف هتى
ػػػػػٍوؿي   مػػػػػا حيًلبىػػػػػٍت تىػػػػػدىف قى رًٍسػػػػػليها كالش 

 
 
 

ػػػػػػػػػػػبىاًؿ ٗبىٍوًجػػػػػػػػػػػًو يػىٍللىٍولًػػػػػػػػػػػبً  رًيػػػػػػػػػػػحي    السُّ
ػػػػػػػػػػػػػػلُّ  ػػػػػػػػػػػػػػا إذىا لٍى ٙبيٍلىػػػػػػػػػػػػػػبً  ك٘بًى  (ِ)ًدر هتي

يزيػػػد كرمنػػػا كعطػػػاءن, كيفػػػيض جػػػودنا كسػػػفاءن علػػػى  بأنػػػوا٤بمػػػدكح بػػػالبحر, ككصػػػفو  شػػػب و 
م ا٤بفصوصػوف بػذالعفاة, كُب قولو )عل , كىػم األضػياؼ العطػاء لكى العفاة( يفيػد بػأهن 

ب ا٤بعػػركؼ, كال ػػذين يطلبػػوف مػػا عنػػد ا٤بمػػدكح مػػن غػػّب مسػػألة لػػتعفُّفهم, كيػػردُّىم  كطيػػال 
ػػػبىاؿ,  أم ا٢بيػػػاء ُب ذلػػػك, فا٤بمػػػدكح يلػػػرقهم با٤بكرمػػػات, فكيػػػل إذا ىاجػػػت ريػػػح السُّ

حُّػوف ُب ذلػك, كىنػا شػرط )إف هتػج( كجوابػو: طاليب ا٢باجات ا٤بتقصِّدين ٥با ابتػداءن كييل
يللػػػبهم بَّعطػػػاِهم فػػػوؽ مػػػا طلبػػػوا, كأكثػػػر مػػػن حػػػػاجتهم,  ح(,  فػػػَّف ا٤بمػػػدك ولػػػب)يلل
ػػ كسػػٌرعة  لػػبل يطيػػل مكثػػو, بػػل جػػاء ا١بػػواب سػػرٌيعنا, كىػػذا يػػدؿُّ علػػى زمػػن الط   رطفالش 

لكنػوز, كمهمػا كا ا١بػواىرالبحر مهمػا تطلػب قعػره للحصػوؿ علػى  ألف   اِلْب؛إجابة الس  
يللبػػػك ُب كػػػل ىػػػذا, كلػػػن ٚبػػػرج بشػػػيء مهمػػػا  أنوعهػػػا,بػػػاختالؼ  يػػػة٢بومػػػو الطر  يدتصػػػ

 استقصيت ُب طلب ذلك, ككذلك ىذا ا٤بمدكح.  
( مفردىا شاِلة, كىي النِّ  ٍب ال ٍب يكثر حليبهػا, كتػدٌر إٍف أحػده  ياؽقاؿ )كالش ٍوؿي

لىػػب, ٯبػػػلُّ الضػػرع, كىػػػذه اسػػًتعىارة عػػػن ا٤بمػػدكح ال ػػػذم يزيػػد عطػػػاءه  حلبهػػا, كإٍف ل ٙبي
إ  مسػارعة طلبػو, كأف  اسمهما طلبو الن اس, بل يدرُّ در  ىذه الش وؿ, فكأنو ٰبػثُّ الن ػ

 ,كمطلػػب القاصػػدين ٤بلهػػوفْب,ا٢بيػػاة, ك٪بػػاة ا قػػذعلػػى بابػػو, فهػػو من ال تقػػل الوفػػود إال
يطلبػػو ُب  ِػػو, بػػأف  ال يعػػذر مػػن طلػػب ا٤بمػػدكح ُب كقػػت إقبػػاؿ زيػػادة بػػرٌه كعطا اعرفالش ػػ
 ـــــــــــــــــــ

 (.ُٕٔ/ّ"المكازنة", ) ( ُ)

 (, كمطمع القصيدة:َُٓ –َُْ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ِ)
 بً بأيَّػػػػػػػػػػػػػػػػاـً العقيػػػػػػػػػػػػػػػػًؽ كأطيػػػػػػػػػػػػػػػػ أحًسػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ 

مصػػػػػػػػػػيًفًيفَّ   الميٍسػػػػػػػػػػتىًظؿ بًظمػػػػػػػػػػوً  كى
 

ٍعًجػػػػػػػػػػػػػبً  كالعىػػػػػػػػػػػػػٍيشً    فػػػػػػػػػػػػػي أىٍظالىًلًيػػػػػػػػػػػػػفَّ المي
ػػػػيبً  سػػػػٌربي  بػػػػيًعيفَّ الصَّ  المىيىػػػػا كرى

البالغي ىك البيت السابع كالثامف كالثالثكف, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الكامؿ, ك  كىي 
 بف طكؽ التغمبي..  مالؾيمدح عمر بف طكؽ بف  تمَّاـ
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لكػػل مقػػاـ  كقػػت إدبػػار الن ػػاس عنػػو أك قلػػة عطاِػػو, كىػػذه لفتػػة ع يبػػة مػػن الشػػاعر بػػأف  
, كلكل كقت ظركفو ا٣باص ة بو, فكأنو يقوؿ ٥بػم: اطلبػوا منػو أشػد  مػا تكونػوف ُب مقاالن 

 كقت اإلقباؿ, كاكتفوا ٗبا يعطيكم ُب كقت اإلدبار.
ر؛ ألف التقػػدير )ىػو(؛ أم ىػو ٕبػ ديرهذكؼ تقػٍب ُب قولػو )ٕبػر( خػرب ٤ببتػدأ ٧بػػ 

بػػػْب الت شػػػبيو ا ػػػذكؼ األداة كاالسػػػًتعىارة ل يفػػػرؽ  شػػػابو, كعلػػػى كػػػلو فالت  ٯبعلػػػو تشػػػبيهنا
كتػػرؾ ا٤بشػػب و  ,-كالن قػػدم بالغػػيالػػد رس ال بػػواكّب–بينهمػػا بعػػد, فهمػػا ُب ذلػػك الوقػػت 

 ,(ُ)د: )أسػػد ُب الشُّػػ اعة( أم زيػػككلمػػة الت شػػبيو مػػن مراتػػب الت شػػبيو ُب القػػوة, كقولػػك
 , ػػػاًىد, فهػػػو تشػػػبيو ٧بسػػػوس مػػػَبكؾ ٗبحسػػػوس بػػػْبِّ استشػػػهادات  كأغلػػػبأك كهػػػذا الش 

كىػو تػػرؾ ا٤بشػب و ككلمػػة الت شػبيو, كقػػد يقػػع  ,حػػواآلًمػًدٌم مػػن شػعر أيب ٛب ػػاـ علػى ىػػذا النى 
 بْب الت شبيو كاالسًتعىارة, كستأٌب شواىد تدؿ على ذلك.  شابوالت  

ىػػػػػذا ا٤بمػػػػػدكح ٯبػػػػػود  للشػػػػػاىد:" أراد أف   رضػػػػػوبعػػػػػد ع ًدمٌ ذلػػػػػك قػػػػػاؿ اآلًمػػػػػ كُب
كيوسِّع, فَّذا سيػًَّل, أعطػى كأكثػر كزاد, كذكػر )الش ػوؿ( ليسػت ىػذه حا٥بػا, كأف ألباهنػا 

ػػػوؿ, كإ لىػػػب, ففض ػػػل جػػػوده علػػػى لػػػ  الش  كػػػاف   ٭بػػػاتتػػػدف ق إذا حيلبػػػت, كتنقطػػػع إذا ل ٙبي
 ث, كما قاؿ: ينبلي أف ييفضِّل جوده على اللي

 يىٍكػػػػػػػػػػػػريـي مىػػػػػػػػػػػػر ةن كيػىليػػػػػػػػػػػػوـي  كالليػػػػػػػػػػػػثي  
 

 
أك على البحر, حسب ما يأٌب ُب ىذا الباب, كلكن و ذكر الش وؿ؛ ألف ألباهنػا  

 ما قاؿ ُب ا٤بواعيد: ذاغياث العرب كًغناىا كميعو ٥با, ك٥ب
ػػػػػػاري  كتػيٍنػػػػػػتىجي   ػػػػػػا نػػػػػػًتجى الًعشى  ًمثٍػلىمى

 
 

 
 أخذ قولو: كإ٭با

ػػػػػػػػػػػػلُّ   ػػػػػػػػػػػػ ك٘بًى  ٙبيٍلىػػػػػػػػػػػػبً ا إذىا لٍى ًدر هتي
 

 
 قوؿ بشار:  من

 ـــــــــــــــــــ
(, تحقيؽ: محمد عبد ُِٗ/ْ"اإليضاح في عمـك البالغة", لمخطيب القزكيني, ) :ينظر (ُ)

 بعة الثالثة. , دار الجيؿ, الطَّ يخفاج المنعـ
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 يقطعػػػػػػو جفػػػػػػاء ا٢بالػػػػػػب  كالػػػػػػدر 
 

 
 كلو جٌيد بالغ.   كىذا
 .(ُ)لو تفضيل جود ا١بواد على البحر" ٲبٌر يب كل

اآلًمػػًدٌم علػى تشػػبيهو بالش ػوؿ؛ ألهنػػا تتػدف ق عنػػد حلبهػا, كتنقطػػع إذا  فػاعَباض
لػػب, كاعتػػذر بػػأف   تشػػبيو جػػوده  األك  يػػاثهم, كذكػػر بػػأف  عنػػد العػػرب ىػػو غ لػػ ال   ل ٙبي

بالبحر, كما ىو ا٢باؿ ُب شواىد ىذا ا٤بطلب, أك تشبيو جود ا١بواد بالليث, كما ىػو 
 .ٕبسن أك قبح كىذا رأل اآلًمًدٌم, ال يتعل ق بو حكمه  ابق,الس   ا٤بطلبا٢باؿ ُب 

 وقال: ,(ٕ)الخامس عشر  الش اِهد -
 ًعداتيػػػػػػػػػػػػػػػوي إثٍػػػػػػػػػػػػػػػػرى الت قاًضػػػػػػػػػػػػػػػي ًٙبػػػػػػػػػػػػػػػنُّ 

 
 
 

ًمثٍػلىمىا نًتجى الًعشىاري  كتػيٍنتىجي 
(ّ) 

ال ػٍب ٙبػن إ  كليػدىا, كقولػو:)تنتج(  اقػةا٤بمػدكح إ  الوفػاء ٗبػا كعػد بالن   اؿحنػْب مػ شب و
أتػػى علػػى  اقػػةمػػن نت ػػت البهيمػػة إذا كلػػدت, كقولػػو: )العشػػار( مفردىػػا عشػػراء كىػػي الن  

ا غػػّب  اقػػةل, فالن  كبلػػوغ نصػػاب ا٢بمػػ الكمػػاؿٞبلهػػا عشػػرة أشػػهر, كىػػذه غايػػة  تلػػد كلػػدن
كىذا ا٤بمدكح إذا كَب  ٗبا كعد فكأنػو يلػد  شاط,كالن   ة٨بدج كال ناقص, بل ُب غاية القوٌ 

, ال عيػػب ف , يريػػد بػػذالن كافينػػا متكػػامالن ا كػػامالن كال نقػػص, فشػػب و ا٤بمػػدكح وػػا ُب  يػػوكلػػدن
كاللػور, بػل ىػو ُب غايػة  صقو, ككرمو ال ذم ال يشوبو الػن  ِىذه ا٢بالة بتم اـ ككماؿ عطا

ػا  -ال ػٍب التزمػت تلػك العطايػػا-كتسػػكن تلػك الػن ف   عه فػا٢بنْب بالوعػد مقلػقه مفػز  ـ,التم 
مػػن اضػػطراـ نارىػػا إثػػر اإل٪بػػاز ٗبػػا عاىػػد ككعػػد., ك٥بػػذا مػػا قػػاؿ ُب ا٤بواعيػػد, أم مواعيػػد 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُٕٕ/ّ) ,"المكازنة" ( ُ)

 (.ُٕٕ/ّ) ابؽ,السَّ المصدر  (  ِ)

ػػػػّ) ػػػػاًىدكىػػػػي مػػػػف البحػػػػر الػػػػكافر, ك  (,ُٖٓ/ِ, ) اـ( "ديػػػػكاف", أبػػػػي تمَّ  البالغػػػػي ىػػػػك البيػػػػت الشَّ
ػػػػاـالعشػػػػركف, قاليػػػػا أبػػػػك  يمػػػػدح أبػػػػا الحسػػػػيف محمػػػػد بػػػػف الييػػػػثـ بػػػػف شػػػػبانة. كمطمػػػػع  تمَّ

 القصيدة:
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًحبيا نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاري  نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاره 

 
 

ا كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   أك ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىاري  ًكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌربه فاجى
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قػػػػػة )مواعيػػػػػده( ٗبحسػػػػػوس )بالنا معقػػػػػوؿإ٪بػػػػػاز ا١بػػػػػود كالكػػػػػـر كالعطايػػػػػا, كىػػػػػذا تشػػػػػبيو 
ػػػا إذىا لٍى ٙبيٍلىػػػًب( مػػػن قػػػوؿ  ْب  الشػػػراء(.كب ػػػلُّ ًدر هتي اآلًمػػػًدٌم أف أبػػػا ٛب ػػػاـ أخػػػذ قولػػػو: )ك٘بًى
 بشار: 

 (ُ)يقطعو جفاء ا٢بالب كالدرُّ 
القػوؿ نقػد ذاٌب ل  كىػذا.(ِ)" الغقاؿ اآلًمًدٌم عن البيتٍْب:" كىذا كلو جٌيد بػ ٍب

ػو عليهػا, علػى أف شػاىد أيب ٛب ػاـ أفضػل ُب  ييشٌم فيو ا٤بوضػوعية, ال ػٍب عػو د اآلًمػًدمٌ  قاِر
أم ػػا  ,)٘بػػٌل( ال ػػذم يػػدٌؿ علػػى ا٢بػػدكث كاالسػػتمرار ضػػارعالسػػتفدامو الفعػػل ا٤ب عػػُب؛ا٤ب

استفدـ االسم )جفاء( لوقوعو مرة كاحػدة, كعلػى كػل حػاؿ فػا٤بعُب قد شاىد بشار, ف
 مع كقوع السبب.  النتفاعا٤بقصود منهما ىو ا٢برماف بعد ا

فقػاؿ:" كل  ت شبيو,اآلًمًدٌم بعد ذلك بعبارة عن شواىد أيب ٛب اـ ُب ىذا ال كجاء
كىػػي عبػػارة موٮًبػػة تػػوحي بارتفػػاع شػػأف  ,(ّ)لػػو تفضػػيل جػػود ا١بػػواد علػػى البحػػر" ٲبػػٌر يب

علػى البحػر, كعلػى  ا١بػوادالت شبيو عنػد اآلًمػًدٌم, إذا جػاء بداللػة ا٤بباللػة كتفضػيل جػود 
م عليػو علػى عكػ  ا٤بطلػب اليورًد شواىد على ى لكذ  س ػابقذا يفضِّل اآلًمًدٌم البيٍحَبى

م؛ للمباللػػػػة ُب تشػػػػبيهاتو ُب  فقػػػػد تكافَّػػػػا ُب الرتبػػػػة, كىنػػػػا رجحػػػػت كفػػػػة شػػػػعر البيٍحػػػػَبى
اآلًمػػًدٌم علػػى كػػل تشػػبيو, فقػػاؿ:" كلكػػن  اتفضػػيل جػػود ا١بػػواد علػػى البحػػر ال ػػٍب يقػػد مه

م يقوؿ ُب ا٤بعتز:   البيٍحَبى
 ٤بلػػػػػػػوؾ كتقتػػػػػػػدمتػػػػػػػدين لػػػػػػػو ا ملػػػػػػػك

 
 بسػػػػػػػػػػػػيبو ا٤بتػػػػػػػػػػػػدفق  حػػػػػػػػػػػػارالب ١بػػػػػػػػػػػػج 

م... كال خفاء بفضل البيحٍ    .   (ْ)ُب ىذا الباب على أيب ٛب اـ" َبى
 ـــــــــــــــــــ

(, درا صادر, بيركت, الطبعة األكلى, ُِٗ/ُ) ,"ديكاف", بشار بف برد ( ُ)
 ـ. كصدره:ُِٗٗق=ُُِْ

ذا  عي .............................جفكت قطعت عنؾ مناف كا 

 (. ُٕٕ/ّ"المكازنة", ) (ِ)

 (. ُٖٕ/ّ) ,ابؽالمصدر السَّ  ( ّ)

 (ُٖٕ,َُٖ/ّ, )ابؽالسَّ  المصدر ( ْ)
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 المطلب الث َّالث: " تشبيو األبطال بالسِّباع "
 

ا, فلػػػػم ينقػػػػدىا    ػػػػباع مػػػن شػػػػعر أيب ٛب ػػػاـ قليلػػػػة جػػػدن شػػػواىد تشػػػػبيو األبطػػػاؿ بالسِّ
ر معاين األبيات فقط, كاستشهد للبحَبم بشاىد كاحد, اآلًمًدٌم بشيء, بل كاف يفسِّ 

 كل تكن ىناؾ موازنة بينهما على غرار ا٤بطلبٍْب السابقٍْب, كالش واًىد على النِّحو الت ايل:  
 قال أبو تم ام: ,(ٔ)ادس عشر الش اِهد الس   -

ػػػػػػػػػػػػػا   سػػػػػػػػػػػػػادي مىػػػػػػػػػػػػػٍوتو ٨بيٍػػػػػػػػػػػػػًدراته مىاى٥بى
 

ـي   ػػػػػػػػػػػػػػػػا إال الص ػػػػػػػػػػػػػػػػوارـى كالقىنىػػػػػػػػػػػػػػػػا  جى
(ِ) 

)ىػػم  سػػاد(, ك)ىػػم(  قػػديرباأليسيػػود, كالت   اؿىػػبالء الفػػوارس األبطػػ اعرالش ػػ شػػب و  
 أداةرؾ فيػػو ا٤بشػػب و ك مبتػػدأ ٧بػػذكؼ, ك) سػػاد( خػػرب, كىػػو تشػػبيو ٧بسػػوس ٗبحسػػوس, تيػػ

دكف  سػػتماتة) سػػاد مػػوت(؛ أم تقػػتحم ا٤بعػػارؾ با –األبطػػاؿ–, كىػػذه األسػػود التشػػب و
 سػػد, ًخػػدرىا, )فميٍفػػدىرات(: ىػػي أٝبػػة األخػػوؼ أك رعػػب, كىػػي مػػع ذلػػك مقيمػػة ُب

ىػي  األٝب ػة ا٤بلتفػة , كىػذه ىػي معاقػل االفػَباس, كمػا أف   ألش اركموطن عرينها, بْب ا
ػػػ واـركعػػػزة ىػػػبالء الفػػػوارس كاألبطػػػاؿ ُب تلػػػك الص ػػػ غلبػػػةمػػػواطن   يوؼكالقنػػػا, كىػػػي السُّ

  .باعبسوا مالب  السِّ أبطاؿ أل نكىذه صورة مستعارة مكُب  وا ع ماح,القواطع كالرِّ 
 وقال: ,(ٖ)ابع عشر الش اِهد الس    -

 أيٍسػػػػػػػدي العىػػػػػػػرين إذا مػػػػػػػا الػػػػػػػر كعي صىػػػػػػػب حها
 

ػػػػػلي   ػػػػػا األىسى ٍتوي كلكػػػػػن غاوي أك صىػػػػػب حى
(ْ) 

 ـــــــــــــــــــ 
 (. ِِّ/ّ) ابؽ,السَّ المصدر  (  ُ)

 (, كمطمع القصيدة:ُٔٓ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ِ)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػفه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـي  ًدمى َـّ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى سى  أىلػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػـٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ عي  كى ـي حى ػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػٍبًرًه اإًلٍلمى  ٍقػػػػػػػػػػػػػػػدىةى صى
 
 

 تمَّاـالبالغي ىك البيت السابع كالثالثكف, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الكامؿ, ك  كىي
 .مأمكفيمدح ال

 (. ِِّ/ّ) ,"المكازنة" ( ّ)

 (, كمطمع القصيدة:ُٖ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ , ) ( ْ)
ػػػػػػػػػًذؿي  فىٍحػػػػػػػػػكاؾى  ػػػػػػػػػٍيفه عمػػػػػػػػػى نىٍجػػػػػػػػػكىاؾى يامى  عى

 
ـى   تَّػػػػػػػػػػػػػػػػا ًطػػػػػػػػػػػػػػػػؿي    حى ػػػػػػػػػػػػػػػػى قىٍكليػػػػػػػػػػػػػػػػؾى الخى  الىيىتىقضَّ

 تمَّاـالبالغي ىك البيت التاسع كالثالثكف, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر البسيط, ك  كىي  
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م أيسػػػد العػػػرين, كالت قػػػدير        ػػػاعر مناقػػػب  ؿ البيػػػت كالعب اسػػػيْب خاص ػػػة بػػػأهن  شػػػب و الش 
كىذه األسود مػع  الت شبيو, أداةٗبحسوس ترؾ ا٤بشب و ك  )ُب العرين(, كىو تشبيو ٧بسوس

ذلػػك كلِّػػو متوثِّبػػة, فػػَّف صػػب حت فريسػػها غلبػػت, كإف صيػػبِّحت قهػػرت, ككصػػل ىػػبالء 
ػػا ُب الػػركع كىػػو القتػػاؿ تلػػّب كييلػػار عليهػػا, كىػػذه حػػاؿ ا٢بػػركب فيػػوـه لػػك  األبطػػاؿ بأهن 

بالء الشُّػ عاف األسػػل كىػػي , كغػاب ىػػ-كمػػا ىػو ميتعػػارىؼ-كيػوـه عليػػك, كاأليػاـ دكؿه 
, فهػي تينكػػي ُب العػدك أٲبػػا نكػاؿ, كالرِّمػػاح  الرِّمػاح, فالرِّمػاح ٥بػػا دكر فع ػاؿ ُب ردِّ ا٥ب ػػـو
غػػػاب كمػػػأكل  مػػػن لربطػػػاؿ, فبهػػػا كبالص ػػػواـر كا٣بيػػػوؿ تكػػػوف ًعػػػد ة ا١بػػػيش مكتملػػػة, 

سػل كىػي الرمػاح؛ كيكوف ال  فػر كالنِّكايػة باألعػداء علػى أشػدِّه, كلكن ػو خص ػص ىنػا األ
ألف  ال ػػذم صػػب حو العػػدك يكػػوف غالبنػػا ُب مأمنػػو, كال ٲبكػػن رٌد ذلػػك العػػدكاف بأشػػٌد مػػن 
الرمػػػػاح ال ػػػػٍب تيقػػػػذىؼ مػػػػن بعيػػػػد, فتصػػػػيب العػػػػدك ُب مقتػػػػل, دكف أٍف يصػػػػاب أحػػػػد مػػػػن 
ا٤بعتدل عليهم بأذل, كلػذلك كانػت الرِّمػاح كا٢بصػن ا٤بنيػع ال ػذم يػرد ا٥ب ػـو ُب حالػة 

ال ٍب يناكر اآلساد فيها خصومهم, فشب و ىذه وذه. كقد ذكػر اآلًمػًدٌم  , ككاللابة الد فع
م:  م, كل يوازف بينهما, بل قاؿ:"كقاؿ البيٍحَبى  ىذا البيت عقب بيت البيٍحَبى

 حىشػػػػػػػػػػػدٍت حو٥بػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػباعي ا٤بػػػػػػػػػػػوايل 
 

ػػػػػػػػػػػػباعً    كالعػػػػػػػػػػػػوايل غػػػػػػػػػػػػابه لتلػػػػػػػػػػػػك السِّ
 . (ُ)د إذا أيغّب عليها أك أغارت ىي"كقاؿ أبو ٛب اـ ُب مثل ذلك,... كأن و أرا 

 كشرح معناه بَّٯباز, ككأن و ل ٯبد فرقنا بْب البيتٍْب.    -الش اًىد–فذكر بيت أيب ٛب اـ ىذا 

 , وقال:(ٕ)امن عشرالش اِهد الث    -

ػػػػػػقى كٍنػػػػػػتى رًٍشػػػػػػقى مني ػػػػػػةو   يػػػػػػا يػىػػػػػػٍوـ أىٍرشى
 أسػػػػػػٌرل بنػػػػػػو اإلسػػػػػػالـ فيػػػػػػو كأٍد١بػػػػػػوا

 

 اآلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً  لًلفير مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًِبي  
ػػػػػػاؿً  بقيليػػػػػػوب أيٍسػػػػػػدو ُب صيػػػػػػديكًر رجى
(ّ) 

 ـــــــــــــــــــ 
 

 يمدح المعتصـ باهلل.. 

 (. ِِّ/ّ"المكازنة", ) ( ُ)

 (.ِّّ/ّ) ,ابؽالمصدر السَّ  (  ِ)

 القصيدة: كمطمع ,(ُّٓ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ّ)
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, ٔبػامع -السػباع كواسػرٌ -كاألبطاؿ بقلوب األيسد   عافقلوب ىبالء الشُّ  اعرالش   شب و
, تشبيو ٧بسوس ٗبحسوس, كىذه القلوب أ دةالقوة كالبأس كالشِّ   شدُّ ُب مقارعة ا٣بصـو

دكف غرضػػػها,  هػػػا٢بيلولػػػة كلٌ مػػػا تكػػػوف, فػػػال رٞبػػػة تػػػدفعها, كال فػػػرار ين ػػػو منهػػػا, بػػػل ا
غػػػّب ا٤بتكافَّػػػة, فاأليسػػػد قويػػة القلػػػوب, يهاوػػػا كػػػل شػػػيء, مهمػػػا  ا٤بقاكمػػػةكاالمتنػػاع مػػػن 

اجتمع عليها, ٩ب ا جعػل العػرب تشػب و الرجػل الشُّػ اع كقػوم البػأس باألسػد ٔبػامع القػوة 
, ففيػػػو هتيَّػػػة , كعلػػػى ذلػػػك فمػػػوطن الت شػػػبيو ُب البيػػػت الث ػػػاين. أم ػػػا البيػػػت األكؿفػػػوذكالنُّ 

ال ػػذم -كتػػذكّب بيػػـو أرشػػق, كىػػو ُب جبػػاؿ موقػػاف جػػرت فيػػو موقعػػة مػػع بابػػك ا٣برمػػي 
 . -صيلب فيما بعد

ػػاًىد:" )أسػػٌرل( مػػن السػػٌرل كىػػو اإلدالج بال ليػػل, ك  ٍب قػػاؿ اآلًمػػًدٌم عقػػب الش 
( أيضنػػا بال ليػػل, كإ٭بػػا أراد: "اإلدالج" بالتشػػديد..." )السػػيػ ري
اإلسػػالـ(  )أسٌرل بنػػوفػػػ, (ُ)

أيضنػػا, كاالقػػػَباف  ليػػلكاإلسػػرٌاء يكػػوف ُب الليػػػل, ٍب قػػاؿ )كأد١بػػوا( كاإلدالج يكػػػوف ُب ال  
 ٤بنقطػػػعا٢بثيػػػث السػػػرٌيع غػػػّب ا سػػػّببػػػْب اإلسػػػرٌاء كاإلدالج ُب ال لمػػػة فيػػػو حػػػث  علػػػى ال

, بػػل ا٤بضػػي, حيػػث ا٥بػػدؼ ا٤بنشػػود كاللايػػة ا٤برتقبػػة, فهػػػم  بػػالوقوؼ كاالسػػَباحة كالنػػـو
فلػوؿ  غارة علػيهم ُب عقػر دارىػم, كلكسػرلة واصل؛على الدكاـ كالت   رناليالن كهنايسّبكف 

 .جاءه فرساف كأبطاؿ قلووم قلوب األسود مالعدك, ال ذ

 ـــــــــــــــــــ
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ مػػػػػػػػػػػػػػػػآؿً  آلػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػكري الشػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًؾ شى  أيمي
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطو كًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىاؿً  كأىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ   مُّ  بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى تىخى
 
 

البالغي ىك البيت الثالث كالعشركف كالرابع كالعشركف,  الشَّاًىدمف البحر الكامؿ, ك  كىي
ٌرمٌية.  تمَّاـقاليا أبك   يمدح المعتصـ باهلل, كيذكر فٍتح الخي

ـر يستمر حاشيةقب كالـ اآلمدم في الع المحق ؽ(.ثـ ذكر ِّّ/ّ) ,"المكازنة" ( ُ) : ىنا خى
" كبداية "باب كصؼ السيكؼ", كتتداخؿ في لسباعتشبيو األبطاؿ با بابإلى نياية "

 المخطكطة الجممة األخيرة مع جممة أخرل في التعميؽ عمى أبيات في كصؼ السيؼ".    
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 ابع: المطلب الرَّ 

 تشبييات أبي تمَّام"ي  وف"رؤية اآلِمِدّي الفكرية في موازنتو  

عميقػة لمهًمػػًدٌم حػوؿ تشػػبيهات مػن ا٤بهػٌم حقوػػا قبػل الولػػوج ُب الرُّ يػة الفكريػػة ال 
أيب ٛب اـ, أف توصل الفكرة العامة ال ٍب قػاـ عليهػا كتػاب ا٤بوازنػة؛ ليتسػُب  للػد ارس معرفػة 
 حيثيات فكر ىذا العال الن اًقد ٔبٌيد الشٍِّعر كرديًَّو, كسرب تلك األحكاـ ال ٍب أصدرىا.  

م, ا٤بنتسبْب إ  قبيلة طيء, كموضوع الكتاب ىو ا٤بوازنة بْب أيب ٛب اـ ك البي   ٍحَبى
"فأم ػا أنػا فلسػت  حاكؿ اآلًمًدٌم أٍف يكوف منيصػفنا ُب موازنتػو؛ إذ قػاؿ ُب مقد مػة كتابػو:

أفًصػػػح بتفضػػػيل أحػػػدٮبا علػػػى اآلخػػػر, ك لكن ػػػِب أكازف بػػػْب قصػػػيدتٍْب مػػػن شػػػعرٮبا, إذا 
 . (ُ)ات فقتا ُب الوزف كالقافيةكإعراب القافية, كبْب معُب ك معُب "

ػػٍعر,  ٍب جعػل ا٢بكػػم للقػػارئ, لكػػٍن بشػػرط, ىػػو أفٍ  يكػػوف مػػن أىػػل الدرايػػة بالشِّ
امػػػػو للمفػػػالفْب لػػػػو,فقاؿ:" ٍب عػػػدـ اىتمإ  الػػػػردمء, ككأن ػػػو يشػػػػّب كيعػػػرؼ ا١بيٌػػػػد مػػػن 

ػػػػػا با١بيٌػػػػػد  احكػػػػػم أنػػػػػت حينَّػػػػػذو علػػػػػى ٝبلػػػػػة مػػػػػا لكػػػػػل كاحػػػػػد منهمػػػػػا, إذا أحطػػػػػتى علمن
م اـًمػػػًدٌم ىي:أخطػػػاء أيب ٛب ػػػال ػػػٍب تناك٥بػػػا اآل كالنقػػػاط. (ِ)كالػػػردمء" , مػػػاكعيوو كالبيٍحػػػَبى

م, ك  أيب ٧باسػػػػنك  معانيهمػػػػػامعُب  بتتبُّػػػػع نالتفصػػػػيلية بػػػػْب الشػػػػاعريٍ  ا٤بوازنػػػػةٛب ػػػػاـ كالبيٍحػػػػَبى
 .(ّ)معُب
كبػػالن  ر لشػػواىد أيب ٛب ػػاـ ُب ا٤بطالػػب الث الثػػة السػػابقة كر يػػة اآلًمػػًدٌم الن قديػػة, فقػػد   

ػٍعر, بػل ىػو كاف ذا ذكؽ أديب رفيع,  كال أعػِب بػو الػذ كؽ الليفػل غػّب مسػتند لدرايػة بالشِّ
الذ كؽ ال ذم كو نتو الديربػة كطػوؿ الت مػرُّس ُب النُّصػوص األدبيػة, فػػ" العديػد مػن األبيػات 

 ـــــــــــــــــــ
 (.  ٔ/ُ) ,"المكازنة" ( ُ)

 (.ٔ/ُ, )ابؽالسَّ المصدر  (  ِ)

(, نيضة مصر لمنشر ك ُُّمندكر, )ص: مدالمنيجي عند العرب", مح قدالنَّ :"نظريي  ( ّ)
 ـ. ََِّالتكزيع, سنة 
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, إال  أن و يفتقد ٛب امػا إ  أٌم تعليػل" ال ٍب ييعا١بها اآلًمًدٌم بذكؽو راؽو
,فقػاـ بػالت مييز ُب (ُ)

لػػب األكؿ, ُب تشػػبيو جػػود ا١بػػواد بالسػػحاب كالليػػث كاألنػػواء بػػْب شػػاعرية أيب ٛب ػػاـ ا٤بط
م, كيذكر بعض شواىد أيب ٛب اـ حٌب ٘بل ػت لديػو األحكػاـ الن قديػة, فقػاـ يػذكر  كالبيٍحَبى
ػػا أبلػػغ, كبعضػػها يصػػفها بأهنػػا غايػػة ُب ا٢بسػػًن كالصػػحًة, كىػػذا ُب ا١بانػػًب  بعضػػها بأهن 

ا ات صػلت ا٤بعػاين ببعضػها, يكػوف الػذ كؽ األديب لمهًمػًدٌم األصػيل القػاِم األكحد. أم ػا إذ
علػػػػػى القػػػػػدرًة علػػػػػى الت عليػػػػػل كاإليضػػػػػاح, كال "ٲبكػػػػػن تعليلهػػػػػا لتعلُّقهػػػػػا بالػػػػػذ كؽ ا٣بػػػػػاص 

ا للبحػػػَبم بأن ػػػو شػػػرط ُب غايػػػة ا١بػػػودة كالقػػػوة, (ِ)كاالستحسػػػاف الػػػذاٌب" . فيػػػذكر شػػػاىدن
ػػٍعرم كقػػوؿ أيب ٛب ػػاـ ألطػػل معػػُب, فا آلًمػػًدٌم ال ين ػػر إ  الثػػوب ا٣بػػارجي ُب الػػن ٌص الشِّ

يػة. فقط, بل ىدفو األ٠بى اللوص ُب اللػرض كا١بػوىر, فنت ػت تلػك الت صػرٰبات الن قد
أف  بيػت أيب ٛب ػػاـ أجػود, فػػَباه ينعػت كػػل شػاىد علػػى ٍب يػذىب إ  شػػاىد  خػر, فػػّبل 

كذاؾ, ٍب  شرع ُب "ا٤بوازنة التفصيلية  ًحدة, كمرةن ٯبمعهما, فيوازف بينهما, فهو بْب ىذا
ال ػػٍب بناىػػا علػػى أسػػاس فػػِب خػػالص, اسػػتنادنا إ  ا٤بفػػاىيم الن قديػػة ال ػػٍب كانػػت سػػاِدة, 
ػٍعرية ا٤بفتلفػة,  يػة ال ػٍب دار حو٥بػا الشُّػٍعراء ُب معػا١بتهم لرغػراض الشِّ فالتقط ا٤بعاين ا١بِز

ػػي,  كاسػػتمٌر ُب ىػػذا األسػػلوب إ  أف كصػػار يػػوازف بػػْب كػػل منهمػػا ُب معػػُب خػػاص جِز
 .(ّ)انتهى من ا٤بوازنة"

كمن مذىبو أف  الت شبيو كلم ا فض ل الش اعر جود ا٤بمدكح علػى الليػث كاألنػواء   
كالبحر كالسِّباع, كلم ا كاف الت شبيو أقول, فا٤بباللػة ُب الت شػبيو ىػي مػن مرامػي مػا يبتليػو 

ِب الت شػػبيو ا٤بقلػػوب, فا٤بباللػػة تعػػِب ارتفػػاع الوصػػل اآلًمػػًدٌم ُب نقػػده ا كػػم, كلػػي  يعػػ
للش ػػيء مػػع إ٢بػػاؽ الفػػرع باألصػػل, أم ػػا ا٤بقلػػوب, فهػػو إ٢بػػاؽ أصػػل بفػػرع, كحينَّػػذو فقػػد 

 ـــــــــــــــــــ
(, دار الكفاء لدنيا ُْٔالعرب", نجكل صابر, )ص: النُّقاد"الذكؽ األدبي كتطكره عند  ( ُ)

 ـ.  ََِٔالطباعة, الطبعة األكلى, 

 (.ِْٓ", )ص: قديوبيف نا تمَّاـ"أبك  ( ِ)

 (.ِٓٓ-ِْٓابؽ, )ص:السَّ  رجعلما (  ّ)



ل -لالفصل األو    [ در اآلِمدِ  ند الحسن بن بدواهد الت دبيه والت مثيل  :] المبحث األو 

 

 

66 

كصػػػل اآلًمػػػًدٌم بعػػػض الت شػػػبيهات با٤بقلوبػػػة ُب شػػػاىد أيب ٛب ػػػاـ ا٢بػػػادم عشػػػر؛ كىػػػي 
ة إ  صػػػنعة, علػػػى أن ػػػو ُب مباللػػة ُب الت شػػػبيو كاالنتقػػػاؿ مػػػن حػػػاؿ إ  حػػػاؿ, كمػػػن صػػػنع

ا٤بطلػػػب الث ػػػاين جاءبتشػػػبيو جػػػود ا١بػػػواد بػػػالبحر كل يفضِّػػػل جػػػود ا٤بمػػػدكح علػػػى البحػػػر, 
كعابو على ذلػك اآلًمػًدٌم, فقػاؿ:" كإ٭بػا كػاف ينبلػي أف ييفضِّػل جػوده علػى الليػث كمػا 

 قاؿ: 
 كالليػػػػػػػػػػػػثي يىٍكػػػػػػػػػػػػريـي مىػػػػػػػػػػػػر ةن كيػىليػػػػػػػػػػػػوـي  

 

 

كل ٲبػػٌر يب لػػو تفضػػيل  -حػػٌب قػػاؿ: -ا البػػاب أك علػػى البحػػر, حسػػب مػػا يػػأٌب ُب ىػػذ
م عليػػو ُب ىػػذا البػػاب مػػن أجػػل ىػػذا (ُ)جػػود ا١بػػواد علػػى البحػػر " , حػػٌب فض ػػل البيٍحػػَبى

 ا٤بذىب.          
ػػػػا كدربػػػػة -كُب  خػػػػر موازنتػػػػو ُب ا٤بطلػػػػب األكؿ            ال ػػػػذم كػػػػاف ىػػػػو األكثػػػػر مراسن

ا  : إنو لوال قوؿ أيب ٛب اـ: قاؿ: "فأقوؿ اآلف ُب ا٤بوازنة بينهما -كنقدن

 كالليػػػػػػػػػػػػثي يىٍكػػػػػػػػػػػػريـي مىػػػػػػػػػػػػر ةن كيػىليػػػػػػػػػػػػوـي  
 

 

 :كقولو
ػػػػػػػػاـً لىَّيمػػػػػػػػا    كػػػػػػػػافى فيهػػػػػػػػا صىػػػػػػػػٍوبي اللىمى

 
 لَّيما

 

م عليو, كلكِب أجعلهما متكافٍَّْب"    .(ِ)لفضلت البيٍحَبى
كغػػّبه مػػن البالغيػػْب بػػا٣بلط ُب الفػػرؽ بػػْب الت شػػبيو  كصػػل ابػػني األثػػّب اآلًمػػًدم     
غػػّب أف اآلًمػػًدٌم أقػػل  ,أيدخلػػت الش ػػواًىد بعضػػها مػػع بعػػضف ر األداة كاالسػػًتعىارة,ا٤بضػػم

مػػن غػػّبه خلطنػػا ُب ذلػػك, كمػػا يقػػوؿ, لثبػػوت قد مػػو, كحكايتػػو للشػػعر,كٛبييز جيٌػػده مػػن 
رديَّػػة, كمػػع ذلػػك كقػػع منػػو ذلػػك الػػوىم, كقػػد اعتػػذر لػػو ابػػن األثػػّب, فقػػاؿ:" كرأيػػت أبػػا 

قػػػد خلػػػط االسػػػًتعىارة بالت شػػػبيو  -رٞبػػػو اهلل تعػػػا -جي ٧بمػػػد عبػػػد اهلل بػػػن سػػػناف ا٣بفػػػا
ا٤بضػػمر األداة, كل يفػػرِّؽ بينهمػػا, كتأس ػػى ُب ذلػػك بلػػّبه مػػن علمػػاء البيػػاف؛ كػػأيب ىػػالؿ 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُٖٕ, ُٕٕ/ّ) ,"لمكازنة"ا ( ُ)

 (.ُٕٓ/ّ) ,ابؽالمصدر السَّ  (  ِ)



ل -لالفصل األو    [ در اآلِمدِ  ند الحسن بن بدواهد الت دبيه والت مثيل  :] المبحث األو 

 

 

67 

العسكرم كاللا٭بي كأيب القاسم ا٢بسن بػن بشػر اآلًمػًدٌم, علػى أف  أبػا القاسػم بػن بشػر 
حة كالبالغة, ككتابو ا٤بسم ى بػ "ا٤بوازنة" بْب اآلًمًدٌم كاف أثبت القـو قد ما ُب فن الفصا

شػػػعر الط ػػػاِيٍْب يشػػػهد لػػػو بػػػذلك, كمػػػا أعلػػػم كيػػػل خفػػػي عليػػػو الفػػػرؽ بػػػْب االسػػػًتعىارة 
ػػػاًىد: )(ُ)كالت شػػػبيو ا٤بضػػػمر األداة؟" (؛ حيػػػث ُٕ, ُٔ, ُْ, ٔ. كىػػػذا كاضػػػح ُب الش 

ػػاًىد تشػػبيو, كمدحػػو كأثػػُب عليػػو, كىػػو اسػػًتعىارة تصػػرٰبي ة, حيػػًذؼ منهػػا ا٤بشػػب و جعػػل الش 
كىػػو )ا٤بمػػدكح(. كُب الفصػػل الث ػػاين, سييفصِّػػل مبحػػث ابػػن سػػناف القػػوؿ ُب الفػػرؽ بػػْب 

 الت شبيو كاالسًتعىارة. 
كُب ا٤بطلب الث اين, ي هر االحتذاء من أيب ٛب اـ, كاألخذ من تشبيهات اآلخػرين ُب  

كاالرتفاع كالقرب كالبعد, كأخذ  األلفاظ كا٤بعاين, فاحتذل قوؿ مسلم ُب معُب االت ساع
م عليػو ُب هنايػة  من بشػار األلفػاظ, فوصػل ىػذا كلٌػو جيٌػد بػالغ, غػّب أن ػو فض ػل البيٍحػَبى
ا٤بطػػاؼ, علػػى أف  تشػػبيهات أيب ٛب ػػاـ ُب ٝبيػػع شػػواىده قػػد حصػػل علػػى ا٤بشػػب و كا٤بشػػب و 

ا٤بقلوبػػة كا٤ببػػالغ فيهػػا  بػػو اشػػَباؾ كتشػػابو ُب غالػػب الصِّػػفات كا٤بعػػاين غػػّب تلػػك الش ػػواًىد
اد..."  .  (ِ)عند اآلًمًدٌم, "فالت شبيو يوقع االِتالؼ بْب الطرفٍْب, كال يوقع االٙبِّ

ا حػػػٌب مػػػن عنصػػػر    أم ػػػا ُب ا٤بطلػػػب األخػػػّب, فكػػػاف ح ُّػػػو مػػػن الن قػػػد قليػػػل جػػػدن
ا كانت السمة الواضحة عليو شرح بعض الش واًىد, كقد بي   نػت ذلػك ا٤بوازنة كاآلراء, كإ٭بِّ

 ُب ا٤بطلب الث الث. 
كتشبيهات أيب ٛب اـ ُب ا٤بطلبٍْب األكلٍْب تشبيهات معقولة ٗبحسوسػة؛ أم أف  ا٤بشػب و  

كا٤بشػػػب و بػػػو ٨بتلفػػػاف لوجػػػوه شػػػب و عقليػػػة )الكثػػػرة, العطػػػاء, الواسػػػع...(, جػػػود ا٤بمػػػدكح 
نفسية ٘بػرم ٦بػرل  بالليث كالس حاب كاألنواء كالبحر, فا١بود كالكـر كالس فاء كيفيات

 ـــــــــــــــــــ
(, تحقيؽ: محمد محي ّٗٔ/ُ"المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر", ابف األثير ) ( ُ)

 ـ.  ُٓٗٗىػ = ُُْٔالديف عبد الحميد, المكتبة العصرية, بيركت, 

( ٕٗالشيف, )ص: اح", عبد الفتتمَّاـكالنقدية في صنعة أبي البالغية  صكمات"الخ ( ِ)
 . قاىرة: دار المعارؼ, الالنَّاًشر
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, كلػػذلك قػاؿ الػػدٍُّكتيور فضػػل عبػاس:" ك٤ب ػػا كػاف كجػػو الشػػب و (ُ)اللراِػز كاألخػػالؽ كالشػيم
ُب ا٤بشب و بو أقول منو ُب ا٤بشب و, ك٤ب ا كاف ا سوس أكثر تػأثّبنا ُب الػن ف , كانػت أكثػر 

 .(ِ)الت شبيهات من ىذا القبيل؛ أم تشبيو ا٤بعقوؿ با سوس"
ا٤بطلب الث الث, فيتحد ث عن تشبيهات أيب ٛب اـ, ٤بشب و كمشب و بػو ٧بسوسػٍْب ككجػو أم ا 

 شب و عقلي, كالشُّ اعة كالبسالة كالقوة.

اآلًمػًدٌم قػد نقػل الن قػد مػن الػذ كؽ الػذاٌب ال ػذم  أف   ري هناية ىذه الرُّ ية, أيذكِّػ كُب
جيٌػد بػالغ( )كىػػذا  ذا,كػػ )ىػ ربػةاِم علػى الدُّ إ  الػذ كؽ القػ ةكتعػوزه األدل ػ ربػةتنقصػو الدُّ 

فقػاؿ  جػاين,ال ػذم كصػل إليػو عبػد القىػاًىر ا١بر  عليػلعندم حسػن(, كيفتقػر قلػيالن إ  الت  
ػػٍعر:" ُب الفصػػاحة كالبيػػاف, كتنػػازعوا فيهمػػا قصػػب  ٍكاميػػداف القػػـو إذا ٘بػػارى  كافعػػن الشِّ

ػػػٍعر علػػػى  ,ُب الفضػػػل نالرىػػػاف. ٍب ٕبػػػث عػػػن العل ػػػل ال ػػػٍب وػػػا كػػػاف التبػػػايي  كزاد بعػػػض الشِّ
بػا١بودة كالػرداءة  عليػوُب مفاضلة شعر علػى شػعر, أك تبيػْب ا٢بكػم  عليل. فالت  (ّ)بعض"

ػػ  مرةمػػا جػػاء إال  عنػػد عبػػد القىػػاًىر, فاألحكػػاـ ٯبػػب أف تعل ػػل, كلػػذلك يقػػود ٧بمػػود الس 
الػػػذ كؽ غػػػّب ا٤بعل ػػػل,  ٕبكػػػم سػػػليمالت   االن اقًػػػد إ  رفػػػض أمِّ قػػػوؿ دكف برىػػػاف كدليػػػل, أمػػػ

فيقود إ  االختالؼ كاالهتاـ بسوء االستنباط كفساد الذ كؽ ما ل يصػل غػّب الن اقًػد إ  
 .  (ْ)مثل ما كصل إليو
يػػػة لكػػػل شػػػاىد  كٱبػػػرج الباحػػػث مػػػن ىػػػذه ا٤بطالػػػب الث الثػػػة بر يػػػة األحكػػػاـ ا١بِز

نػد حديثػو ُب أكؿ الكتػاب, اآلًمػًدٌم تػرؾ ا٢بكػم العػاـ للقػارئ, كذلػك ع علػى أف   قريبنات
 ـــــــــــــــــــ

 (, بتصرُّؼ.ّٖ/ْيينظر:"اإليضاح", ) ( ُ)

 الفرقافدار  ,(ِٕكالبديع", فضؿ حسف عباس, )ص: اففنكنيا كأفنانيا عمـ البي البالغة" ( ِ)
 ـ.ََِْىػ=ُِْْلمنشر كالتكزيع, األردف, الطبعة التاسعة, 

(, قرأه كعمؽ عميو: محمكد شاكر, ٗالقىاًىر الجرجاني, )ص: عبد"دالئؿ اإلعجاز", ( ّ)
 ـ. ََِْىػ = ُِْْالخامسة  الطبعة: مكتبة الخانجي القاىرة, النَّاًشر

(, المكتب التجارم لمطباعة كالتكزيع ُٕٓالجرجاني", محمكد السمرة, )ص: ضي"القا ( ْ)
 ـ, بتصرؼ.    ُٔٔٗاألكلى,  كالنشر, بيركت, الطبعة
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م بأغلبيػػػة النِّ  فقػػػد تكافػػػأى مػػع أيب ٛب ػػػاـ ُب ا٤بطلػػػب األكؿ,  قػػاط,كعلػػى ذلػػػك فػػاز البيٍحػػػَبى
 ٛب ػػػػاـ ُب ا٤بطلػػػػب الث ػػػػاين, كتركهػػػػا ُب ا٤بطلػػػػب الث الػػػػث, علػػػػى أف   أيبكثق ػػػػل ميزانػػػػو علػػػػى 

صحيحة الباللػة ا١بػودة, تشبيهات أيب ٛب اـ كصفها اآلًمًدٌم ُب ٦بملها با١بٌيدة ا٢بسنة ال
ػػم   كلكن ػوكاعػَبؼ بػذلك,  ػٍعر ال ػٍب بي نهػا ا٤برزكقػي, فقػاؿ:" أهن  مػاؿ إ  مقيػاس عمػػود الشِّ

 -كانوا ٰباكلوف شرؼ ا٤بعُب كصحتو, كجزالػة الل فػ  كاسػتقامتو, كاإلصػابة ُب الوصػل 
كا٤بقاربة ُب  –األمثاؿ كشوارد األبيات  سواِرالث الثة كثيرت  األسبابكمن اجتماع ىذه 

الت شبيو, كالتحاـ أجزاء الن  م كالتَّامها على ٚبّبُّ من لذيذ الوزف, كمناسبة ا٤بسػتعار منػو 
للمستعار لو, كمشاكلة الل فػ  للمعػُب كشػدة اقتضػاِهما للقافيػة حػٌب ال منػافرة بينهمػا, 

ػػٍعر" م, "فحػػـر , فطب قهػػا عملينػػا علػػى شػػعر البيٍحػػَبى (ُ)فهػػذه سػػبعة أبػػواب ىػػي عمػػود الشِّ
نفسػػو تػػذٌكؽ الكثػػّب مػػن العناصػػر ا٤بتألِّقػػة ُب شػػعر أيب ٛب ػػاـ كالػػذم كػػاف أكثػػر تعبػػّبنا عػػن 

م" األسػػتاذ  , كيػػرل(ِ)ذكؽ العصػػر ا٢بضػػارم ُب القػػرف الث الػػث ا٥ب ػػرم مػػن شػػعر البيٍحػػَبى
سػػن تػػذكؽ شػػعر أيب ٛبِّػػاـ ٩بػػا كافػػق مقػػايي    اآلمػػدم" أف٧بمػػد علػػي أبػػو ٞبػػدة  كػػاف ٰبي

 كػػافمػػن ىػػذه ا٤بقػػايي  ك  تفل ػػتعر, كلكن ػػو حػػـر نفسػػو تػػذكؽ جيػػد شػػعره ٩بػػا عمػػود الشػػ
فقػػد  و, كمػػع ذلػػك كلِّػػ(ّ)أحػػرل بػػو لػػو ن ػػر إ  عمػػود الشػػعر مػػن خػػالؿ ركاِػػع أيب ٛب ػػاـ"

 على غّبه. وُب الوصل ككضوح كجو الش ب قاربة٩ب ا ٱبص باب الت شبيو ا٤ب ًمًدمٌ فض ل اآل
 ا٤بطلػػػػػب األكؿ كػػػػػاف لديػػػػػو ركح االحػػػػػَباس الًعٍلًمػػػػػي اآلًمػػػػػًدٌم ُب أف   ىأنسػػػػػ كال

اآلًمػًدٌم  أف   ا٢بػق   عدلو يقوؿ األستاذ أٞبػد أمػْب:"كلكن   ُبكٙبرِّم العدؿ كاإلنصاؼ, ك 
م ُب عيػػػػب مػػػػن عيوومػػػػا, أك ميػػػػزة مػػػػن  ىػػػػذا كػػػػاف إذا عػػػػرض لنقػػػػدً  أيب ٛب ػػػػاـ أك البيٍحػػػػَبى

 ـــــــــــــــــــ
نشره: أحمد أميف  ,(ٗ/ُ"شرح ديكاف الحماسة", ألبي عمي أحمد بف محمد المرزكقي, ) ( ُ)

القاىرة, الطبعة الثانية,  ,كالترجمة كالنشر التَّاليؼكعبد السالـ ىاركف, مطبعة لجنة 
 ـ. ُٕٔٗىػ=ُّٕٖ

ف الرابع اليجرم", محمد عمي أبك حمدة, تمَّاـ كالبحترم في القر  بي"النَّقد األدبي حكؿ أ (ِ)
 ـ.  ُٗٔٗ(, دار العربية لمطباعة كالنشر كالتكزيع, بيركت, الطبعة: األكلى, ِٗ)ص:

 (.ِٗ)ص:  ابؽ,السَّ  المرجع (ّ)
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لػػك, فيقوؿ:"ىػػذا إ  حسػػن تعبػػّب كيضػػيل األسػػتاذ علػػى ذ ,(ُ)"عػػادالن  ٩بيزاهتمػػا كػػاف 
كمعرفة بالن ف  االنسانية كاطالع كاسع على كالـ مىػن سػبقو, كذكؽ حس ػاس يػذكؽ بػو 
ا منهمػا, بػل لػو اسػتطاع أف  ا١بٌيد من الردمء, كعف ػة ُب الن قػد حػٌب ال يكػاد ٯبػرح أحػدن

حػدٮبا كحكػم ا٢بكم على أ للفعل, كما ي هر عليو أنو رجل متديِّن ير  اٲب ِّدٮبا ٝبيعن 
 .(ِ)ا٢بكم, ٱبشى اهلل كيرجوه" مسَّوليةالقاضي ُب نزاع على مسألة ىامة, يقدِّر 

ا٤بطلػػػػب الث الػػػػث اىتم امػػػػا كبػػػػّبنا, كىػػػػذه  اآلًمػػػػًدٌم ل يػػػػوؿ ظػػػػنِّ الباحػػػػث أف   كُب
 . شريحمسألة تبْب  رجحاهنا عند تناكؿ ا٤بطلب بالت حليل كالت  

 ي رسػػػم خطػػػة مقػػػاي مٌ اآلًمػػػدً  الن قديػػػة كالفكريػػػة أف  يتبػػػْب  ُب ىػػػذه الرُّ يػػػة  ك٩ب ػػػا
ػػػٍعر ا١بػػػاىلي كاالسػػػالمي, ف ػػػاءت الكف ػػػة ٚبػػػدـ  ػػػٍعر, مػػػع ميلػػػو ٣بصػػػاِص الشِّ عمػػود الشِّ
م, فمػػػا ا٤بػػػانع أف يقػػػل اآلًمػػػًدٌم علػػى ا٤بطلػػػب الث الػػػث, مػػػع كفػػػرة تشػػػبيهات أيب  البيٍحػػَبى

م على مػا ُب الش ػ ؟ٛب اـ د واًىد مػن عنصػر ا٤بباللػة ُب الت شػبيو, فقػكال يفضِّلو على البيٍحَبى
 لقػوةالت شبيو, فارتفعت قوة تشبيو ٕبسػب مراتبهػا ُب ا أداةترؾ ُب شاىدٍين ذكر ا٤بشب و ك 

كالض ػػػػعل كا٤بباللػػػػة, باعتبػػػػار ذكػػػػر أركاهنػػػػا كلهػػػػا أك بعضػػػػها, فصػػػػار ىػػػػذا الػػػػركن الرابػػػػع  
      .    (ّ)كالث الث ُب قوة الت شبيو, كما ذكرىا ا٣بطيب

أٌم مبلِّػل  لػى)درايدف( أحد النُّقاد اللربيْب يبكِّد ضركرة تلمُّ  ا٤بلخػذ ع كىذا
ػا عػادالن صػحيحنا, فعلينػا  ُب عصر مضى, يقوؿ:" إذا شَّنا أف   ٫بكم على مبلِّػل حكمن

نػػواقص معاصػػريو ككسػػاِلو ال ػػٍب اسػػتفدمها لًيىفػػيى  فٌحصأف ننقػػل أنفسػػنا إ  عصػػره, كنػػت

 ـــــــــــــــــــ
كالنشر كالترجمة, القاىرة,  التَّاليؼ لجنة(, ْْٔاألدبي", أحمد بف أميف, )ص: لنقد"ا ( ُ)

 ـ. ُٕٓٗالطبعة الثانية, 

 (. ْْٕ)ص: ابؽ,السَّ  رجعالم   (ِ)

 ( , بتصرُّؼ.ُِٗ/ْ"اإليضاح", ) ( ّ)
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سػػهل ُب عصػػر يكػػوف صػػعبنا ُب  خػػره" وىػػ . فمػػاالنػػواقصتلػػك 
حقيقػػة ٯبػػب  كىػػذه, (ُ)

 تيتلق ى على ىيَّتها. مراعاهتا, كأفٍ 
 نمػػػػا ٲبكػػػػ باسػػػػت الءكػػػػل حػػػػاؿ, فقػػػػد أفػػػػاض الباحػػػػث ُب ىػػػػذه الرُّ يػػػػة   كعلػػػػى

البحػث ُب ىػذا  لكثػرةتتحػد ث عػن ا٣بصػـو كا٤ببيػدين  ّبة,كثػ  االوقوؼ عليو, كترؾ أمػورن 
ػػ كا٤بوازنػػة  الث الثػػة, الت شػػبيو طالػػبالوقػػوؼ علػػى ر يتػػو ُب ىػػذه م نيػػِبيع افكػػ  ااىػػاؿ, كإ٭بِّ

كا٣بلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل. قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّبعامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة, كذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بَّٯبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز, كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتلفر اهلل مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن الت  

 ـــــــــــــــــــ
(, ترجمة: ِّٖ:ص", ديفيد ديتشس, )لتطبيؽالنقد األدبي بيف النظرية كا مناىجيينظر: " ( ُ)

 ـ.ُٕٔٗدار صادر, بيركت,  نجـ,محمد يكسؼ 
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 المبحث الث اني

 دواهد الت دبيه والت مثيل " 
 " ند أبي ِهالل العسكر 

 
  أىلب  مشبيه مد يُ  شدهد:"لالمطبب األوف 

 ال يدن بمد يندل بدلفكأ".

 دنَّ مطببال لب  المفشبيه الب يد  شدهد":الثف

 .وبأوده"

  أؤياة أباَّ هاالل الفكأياة دلثالمطبب الثف":

دع".  مَّ مشبي دت أبَّ ممف
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 ل: " شاىد على تشبيو ما ُيرى العيان بما ينال بالفكر"المطلب األوَّ 

العيلمػاء األفػذاذ؛ ىػو أبػو ىػالؿ  الد ارس ُب ىذا ا٤ببحث على مّباث أحػدً  يقلي 
ػػػٍعربلػػػغ شػػػأكنا ُب األدب ك  الػػػذم ,(ُ)عسػػػكرمال  تبًػػػوكمػػػن كي  الن قػػػد,كالبالغػػػة ك  اللُّلػػػةك  الشِّ

منصػبنا  ا٤ببحػثُب ىذا  كيز", كسيكوف الَب  -الكتابة كالشٍِّعر- الصناعتْبكتاب "  زةا٤بتميِّ 
ػػفر, كل  علػػى شػػواىد أيب ىػػالؿ مػػن شػػعر أيب ٛب ػػاـ ُب بػػاب الت شػػبيو كالت مثيػػل ُب ىػػذا السِّ

تعرض لكتابو "ديواف ا٤بعاين", ألف  الدِّراسػة سػتطوؿ أكثػر مػن ذلػك, كُب "الصػناعتْب" أ
ا أدؽ منػػو,  كُب الفصػػل الث ػػاين علػػى شػػواىد االسػػتعارة مػػن شػػعر أيب ٛب ػػاـ ُب بػػاب  تقعيػػدن
االسًتعىارة, كال ٍب اسػتنفذ ا٤ببلِّػل فيهػا طاقتػو الكػربل ُب ضػرب األمثلػة, فقػد أثبػت أبياتنػا 

لييعػٌد مػن البالغيػْب ا٤بكثًػرين ُب ذلػك,  وإن ػ اـ ُب باب االسًتعىارة كبالغ فيهػا, حػٌب  أليب ٛب  
 عن ذلك ُب موطنو.   -شاء اهلل تعا  إف–كسيأٌب ا٢بديث 

 ـــــــــــــــــــ
م الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف, أبك ىالؿ المغك  ىك

ا, كمف عجيب األمر أف ىناؾ عسكرم آخر بنفس اسمو كاسـ أبيو, كلعؿ  العسكرم أيضن
ياقكت الحمكم يقص قصتو المشيكرة حيث قاؿ:"كطاؿ تىطكافي, ككثر تٍسآلي عف 
العٍسكريٍَّيف, أبي أحمد كأبي ىالؿ, فمـ ألؽ مف يخبرني عنيما بجمية خبر, حتى كردت 

بف عبد اهلل العسكرم األديب, فيك  ف:"إذا قيؿ الحسدمشؽ...", كفرؽ بينيما ياقكت فقاؿ
: ىك أبك قكت(.  كأبك أحمد الذم يذكره يآْٖ/ِأبك ىالؿ", يينظر :"معجـ األدباء", )

 أحمد الحسف بف عبد اهلل بف سعيد العسكرم, أستاذ أبي ىالؿ ككالىما عسكرم.
يؼ األدبٌية, كنيتو جماؿ الديف القفطي فيو:"كىك الفاضؿ الكامؿ, صاحب الٌتصان كقاؿ

ك كاف  ه,أحمد العٍسكرٌل, ك أخذ عنو فأكثر, ك أخذ عف غير  اأشير مف اسمو, صحب أب
تاجرا, ك تنٌقؿ في الٌتجارة إلى بالد متعٌددة, فيأخذ عف فضالئيا, ك يعكد بمتاجره إلى 

نفس  لوإثبات الفكائد, ك كانت  كعسكر مكـر بمده, ك لـ يشغمو ذلؾ عف التصنيؼ 
زكٌية, ك تصانيفو في غاية الجكدة...",  يينظر :"إنباه الركاة عمى أنباه النحاة", طاىرة 

ـ, كقاؿ الخطيب ُٖٔٗ( , دار الفكر العربي, القاىرة ٕٗ/ّالقفطى, ) يفجماؿ الد
البغدادم كىك يصؼ أبا ىالؿ بغزارة العمـ:"كلو عندم كتاب"الفركؽ في المغة", 

.  ىػّٓٗغزارة عممو...". كفاتو: كانت كفاتو سنة  ككتاب"ديكانالمعاني"كىما داالف عمى
دار الكتب العممية, بيركت  ,(ِِٗ/ُ", لمخطيب البغدادم, )غدادب تاريخ: "يينظر

 ـ. ُٕٗٗ
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ا أليب ٛب ػػاـ, كاستشػػهد بػػو  ا كاحػػدن كقػػد عػػرض أبػػو ىػػالؿ ُب ىػػذا ا٤بطلػػب شػػاىدن
ػػػية ٕبالػػػة عقليػػػة, علػػػى تشػػػبيو مػػػا ييػػػرل بالعيػػػاف ٗبػػػا يينػػػاؿ بػػػالفكر, أم  تشػػػبيو حالػػػة حسِّ

 كالش اًىد: 
 قال أبو تم ام:  ,(ٔ)عشر  اسعالت   الش اِهد
 نيػػػػػػػػػػػػػػوعو قػى  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػ ز اًعػػػػػػػػػػػػػػ عىػػػػػػػػػػػػػػزُّ أى  ككنػػػػػػػػػػػػػػتي 
 دقيػػػػػػػػػػػػػػقو  عػػػػػػػػػػػػػػُبن مى  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػ ذؿٌ أى  فًصػػػػػػػػػػػػػػرتي 

 
 
 
 

 لػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿً مى  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػ فيوحه صىػػػػػػػػػػػػػػػػػ يعوِّضػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
 (ّ)جليػػػػػػػػػػػػػػلً (ِ) هػػػػػػػػػػػػػػمو فقػػػػػػػػػػػػػػره إ  فى  بػػػػػػػػػػػػػػو
 
 

ػػػػ شػػػػب و ت مػػػػن أمػػػػرو إ   خػػػػر, كال ػػػػذم يأخػػػػذ نفسػػػػو ال ػػػػٍب خرجػػػػت كنزعػػػػ اعرالش 
لػػو عػػن ا١بهػػل, أك )ملػػوؿ( كمػػا ُب ىػػذه الرِّ  فحبالص ػ االنتقػػاؿ مػػن  ككجػػو الشػػب و كايػػة,كيبدِّ

ػا بػل  بصرهحاؿ سيَّة إ  حاؿ جٌيدة, فا٤بشب و تي  األعْب, أم ا ا٤بشب و بو فلي  أمػرنا ٧بسوسن
, كينػػػػػاؿ بػػػػػالفكر, فا٤بعػػػػػاين مثػػػػػل الص ػػػػػ كالًعلػػػػػم كغّبىػػػػػا ليسػػػػػت مػػػػػن  كا١بهػػػػػل فحمعقػػػػػوالن

ٗبعقػوؿ, كىػذه أحػد أنػواع الت شػبيو,  اا سوسات, بل إدراكها بالعقل, إذف شب و ٧بسوسنػ
كىػػو تشػػبيو معقػػوؿ ٗبحسػػوس؛ كتشػػبيو الًعلػػم  عكػػ ,ال البالغيػػْب دمػػع أف  ا٤بشػػتهر عنػػ
ُب كغّبىػػا, كاستشػػهد العسػػكرم وػػذا البيػػت, فقاؿ:"كقػػد جػػاء  الـبػػالنور, كا١بهػػل بػػال   

بالفكر, كىو ردئ, كإف كاف بعض الن اس  ناؿٗبا يي  بالعياف رلتشبيو ما يي  دثْبأشعار ا 
 :اعريستحسنو ٤با فيو من الل طافة كالًدق ة, كىو مثل قوؿ الش  

 نيػػػػػػػػػػػػػػػوعو قػى  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػ زواًعػػػػػػػػػػػػػػػ عىػػػػػػػػػػػػػػػزُّ أى  ككنػػػػػػػػػػػػػػػتي 
 دقيػػػػػػػػػػػػػػػػقو  عػػػػػػػػػػػػػػػػُبن مى  نٍ ًمػػػػػػػػػػػػػػػػ ذؿٌ أى  فًصػػػػػػػػػػػػػػػػرتي 
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 ـــــــــــــــــــ
(, تحقيؽ: عمي ُِٔ,ُِٓ"ألبي ىالؿ العسكرم, )ص:-كالشعر الكتابة-"الصناعتيف  (ُ) 

 ـ. ََِْ -ىػ ُِْٓيركت,  البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ, المكتبة العصرية,  ب

ميًؿ".التٍَّبريزمكركاية الديكاف عند  (  ِ) فيكحه عٍف جيكًؿ","إلى ًذٍىف جى  :"تعك ضو صى

 (, كمطمع القصيدة:ُْٖ, ُْٕ/ْ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ّ)
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنني لػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أيبثُّكيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دخيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   

 
 تريػػػػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػػػػكعي مػػػػػػػػػػػػػػف ذيىػػػػػػػػػػػػػػكلي كلػػػػػػػػػػػػػػـ 

الغي ىك البيت العشركف كالحادم كالعشركف, قاليا الب الشَّاًىدمف البحر الكافر, ك  كىي 
 ييجك عٌياش بف لييعة.   تمَّاـأبك 
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بالعيػػػاف إ  مػػػا  عػػػرؼمػػػا تقػػػع عليػػػو ا٢باٌسػػػة إ  مػػػا ال تقػػػع عليػػػو, كمػػػا يي  فػػػأخرج
بالفكر, كمثلو كثّبه ُب أشعارىم..." عرؼيي 

(ُ). 
 وعمن الت شػبيو, فال ػذين أنكػركا ىػذا الن ػ ن وعىذا الُب اختلل علماء البالغة  كقد

ا٤بتعػاؿ  كػوف أظهػر مػن ا٤بشػب و, قػاؿ الش ػيد عبػدي ي ا٤بشب و بػو ٯبػب أفٍ  عل تهم ُب ذلك أف  
 ا٤بشػػب و بػػو ٯبػػب أفٍ  تشػػبيو ا سػػوس بػػا٤بعقوؿ؛ ألف   كػػرالصػػعيدم:" كمػػن العيلمػػاء مىػػن يني 

يكػػػوف أظهػػػر مػػػن ا٤بشػػػب و, كقػػػد ٞبػػػل مػػػا جػػػاء منػػػو علػػػى ا٤بباللػػػة؛ فيكػػػوف مػػػن الت شػػػبيو 
ػا  قػة,طافػة كالرِّ ٤با فيو مػن الل   سنو؛مىن يستح العيلماءا٤بقلوب, كمن  فػال يكػوف عنػده داِمن

الت شبيو كل ما كاف أدخل ُب بػاب ا٤بعنويػات,   من الت شبيو ا٤بقلوب... كا٤بقر ر ُب ذلك أف  
 شػبيوٲبيػل إ  القػوؿ باستحسػاف ىػذا الضػرب مػن الت   وفعبد ا٤بتعاؿ كأن   ,(ِ)كاف أكمل"

بيو ٧بسػػوس ٗبعقػػوؿ( مػػن ألطػػل كبكمالػػو, كعػػد  ابػػن األثػػّب تشػػبيو صػػورة ٗبعػػُب أم )تشػػ
 .(ّ)نقل صورة إ  غّب صورة, كاستشهد بقوؿ أيب ٛب اـ ُب ذلك وأقساـ الت شبيو؛ ألن  

ػػػػػرًج األكضػػػػػح إ   أبػػػػػو ا٢بسػػػػػن الرُّمػػػػػاين أف   كيػػػػػرل ىػػػػػذا الت شػػػػػبيو قبػػػػػيح؛ ألنػػػػػو ٱبي
الت شػػػبيو علػػػى ضػػػربٍْب تشػػػبيو حسػػػن,  :" كاعلػػػم أف  (ْ)األغمػػػض, فقػػػاؿ عنػػػو ابػػػن رشػػػيق

 تشبيو قبيح, فالت شبيو ك 

 ـــــــــــــــــــ
 (.  ُِٔ –ُِْ"الصناعتيف",)ص: (  ُ)

(, مكتبة اآلداب, ِّٗ"بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح", عبد المتعاؿ الصعيدم, )ص:  (ِ)
 ـ. ََِٓىػ = ُِْٔط: السابعة عشر  رة,القاى

 (, بتصرؼ.ُّٖ/ُئر", )يينظر :"المثؿ السا ( ّ)

ماني بالمعنى,  ( ْ) و في "النكت" فإمَّا أف يككف ابف رشيؽ يركم قكؿ الرُّ ىذا القكؿ ليس بنص 
ماني  ,أك أف تككف عنده نسخة غير التي بيف أيدينا, أك أنو ينقؿ مف كتب أيخرل لمرُّ

(  ُٖ -َٖيينظر  "ثالث رسائؿ في إعجاز القرآف", الرماني, الخطابي, الجرجاني, )ص:
حققو كعمَّؽ عميو: محمد خمؼ اهلل أحمد كمحمد زغمكؿ سالـ, دار المعارؼ, القاىرة, 

 ـ. ََِٖ ,الخامسة الطبعة
 المحق ؽ كؿ ذلؾ. ؿحيث سجَّ  ,(ْٗٔ/ُيينظر: حاشية"العمدة", ) ( ْ) 
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رًج األغمض إ  األكضح فيفيد بياننػا, كالت شػبيو القبػيح مػا كػاف علػى  ا٢بسن ىو ال ذم ٱبي
 .  (ُ)خالؼ ذلك"

بْبِّه ُب ىذه ا٤بسألة بْب علماء البالغػة كالن قػد, فػػ" اختلػل العيلمػاء ُب  كا٣بالؼ
كجػو الشػب و يكػوف  كؼ مػن أف  خػالؼ األصػل ا٤بعػر  وقبوؿ تشبيو ا سوس با٤بعقوؿ؛ ألن ػ

أقول كأًٌب من ا٤بشب و, فّبل ٝبهور البالغيْب عدـ قبولػو كمػا كرد منػو يكػوف  بو ُب ا٤بشب و
عػػػػل كاألصػػػػل لػػػػذلك  عقػػػػوؿ, أم ييقػػػػدِّر ا٤ب(ِ)مػػػػن قبيػػػػل الت شػػػػبيو للمباللػػػػة" ػػػػا, كٯبي ٧بسوسن

عنػػػدما عػػػرض ٥بػػػذه القضػػػية  ٍفتىػػػازاينالتػ   ينا سػػػوس مباللػػػة, كىػػػذه ال ػػػٍب بي نهػػػا سػػػعد الػػػدِّ 
العل ػػػـو العقليػػػة  تشػػػبيو ا سػػػوس بػػػا٤بعقوؿ غػػػّب جػػػاِز؛ ألف   البالغيػػػة الشػػػاِكة قػػػاؿ:" إف  

ػا؛ يعػِب  مستفادة من ا٢بواس كمنتهية إليها, كلذلك ًقيػل: مىػن فقػد حسوػا, فقػد فػىقىػدى علمن
هو بػو يكػوف ا٤بسػتفاد مػن ذلػك ا٢بػٌ , كإف كػاف ا سػوس أصػالن للمعقػوؿ, فتشػبي لمالعً 

ُب  ا٤بباللػػةكىػػو غػػّب جػػاِز؛ فلػػذلك لػػو حػػاكؿ ٧بػػاًكؿ  ا,جعػػالن للفػػرع أصػػالن كاألصػػل فرعنػػ
ػػػػػ ػػػػػم كا٤بسػػػػػك بالطيٌػػػػػب, فقػػػػػاؿ: ال هوربػػػػػال ُّ  م كصػػػػػل الش  ػػػػػة ُب ال ُّ   شُّ  هػػػػػور,كا٢ب  

كػاف سػفيفنا مػن القػوؿ, كأم ػا مػا جػاء ُب األشػعار مػن   ب,كا٤بسك كفلق فالف ُب الطيِّ 
عىػػػل كاألصػػػل لػػػذلك  رييقػػػد   بػػػا٤بعقوؿ, فوجهػػػو أفٍ تشػػػبيو ا سػػػوس  ػػػا, كٯبي ا٤بعقػػػوؿ ٧بسوسن
 و. ككالمػو فيػو كجاىػة, كأعتقػد أن ػ(ّ)ا٤بباللة, فيصٌح الت شبيو حينَّذو" يقا سوس على طر 

 .  صواب
مبيننػػا العل ػػة ُب  ,السيػػبكي  راء بعػػض العيلمػػاء ُب ىػػذه ا٤بسػػألة ينوػػاء الػػدِّ  كينقػػل

ػ ذلك, قاؿ:" ال ٯبوز ُب معيػار  اينعند بعضهم تشبيو ا سوس با٤بعقوؿ, كبو جػـز الز٪ب 
 ـــــــــــــــــــ

(, دار الطباعة المحمدية بدرب األتراؾ ٕٓحسف شرشر, )ص: محمد"لباب البياف",  ( ُ)
 ـ.َُٖٗىػ =  ََُْىر, مصر,  الطبعة األكلى, باألز 

(, صححو ُِٓ-َِٓ)ص: ٍفتىازاني,التَّ  يف", سعد الد  تاح"المطكؿ شرح تمخيص المف (ِ)
الطبعة األكلى,  ,كعمؽ عميو أحمد عزك عناية,  دار إحياء التراث العربي, بيركت

 ـ.ََِْىػ = ُِْٓ
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ا٤بعقوؿ  فيكوف أظهر من ا٤بشب و, كلكو  إذ ا٤بشب و بو ٯبب أفٍ  ين؛كاإلماـ ففر الدِّ   رالن  
جعػل ا٤بعقػوؿ  ومستفاد منو, كحيث جاء ُب األشعار, يبك ؿ على أن ػ وفرع ا سوس؛ ألن  

ػػا علػػى سػػبيل ا٤ببا مػػن بػػاب  وع٘بعػػل ٝبيػػع ىػػذا الن ػػ للػػة, كىػػذا يسػػتدرجيك إ  أفٍ ٧بسوسن
 من باب الت شبيو ا٤بقلوب. وعف عل ىذا الن   ,(ُ)"بيوقلب الت ش

السػػػيوطي بػػػرأم غريػػػب بعػػػض الشػػػيء, فقػػػاؿ:" ىػػػذا الت شػػػبيو ل يقػػػع ُب  كجػػػاء
؛ ألف   ماـاإلالقر ف, بل منعو  ٤بعقػوؿ, العقل مستفاد من ا٢بػٌ , فا سػوس أصػل ا أصالن

. كأسػتلرب ىػذا (ِ)كالفػرع أصػالن كىػو غػّب جػاِز" فرعنػاكتشبيهو بو يسػتلـز جعػل األصػل 
فكيػػػػل يقػػػوؿ ُب قولػػػػو  قػػػر ف,القػػػوؿ ا١بػػػاـز مػػػػن السػػػيوطي, حيػػػػث نفػػػى كجػػػوده مػػػػن ال

 فقد جعل ا٤بشركوف الفرع أصالن كالعك . ؟,[ِٕٓاٍلبػىٍيعي ًمٍثلي الرِّبىا{]البقرة: ًإ٭ب ىاتعا }
يعقػػوب بػرأم كسػط, فقػػد أجػاز بعػػض صػور ىػذا الت شػػبيو عػن طريػػق  ابػني  كخػرج 

 ,كالواضػح اىرالتوىُّم كالقياس فبهذا لي  من داعػي القػوؿ بعكػ  الت شػبيو, بػل ىػو ال  ػ
اإلدراؾ  ف  فقػػػػاؿ:" كلقاِػػػػلو أف يقػػػػوؿ: ال شػػػػك  أ ِل,كذلػػػػك عنػػػػدما عػػػػرض بسػػػػباؿ سػػػػا

كػوف ا سػوس   ذلػكمػن  ـال يلػز العقلي مستند لةدراؾ ا٢بسػي ُب غالػب األمػر, كلكػن 
ا ُب كجػػػو الشػػػب و, كأشػػػهر بػػػو, كإ٭بػػػا يكػػػوف كػػػذلك حيػػػث يكػػػوف الوجػػػو أصػػػلو  أقػػػول أبػػػدن
ا٢بسػػي, ك٫بػػن ٪بػػوِّز أف يكػػوف أصػػلو العقلػػي, فيكػػوف العقلػػي بػػو أشػػهر كأظهػػر, فتشػػبيو 

 ابةسػتطعك  الت شػبيو كمػا ًقيػل؛ ألف ا العطر با٣بلق مثالن ُب استطابة الن ف  يكوف من
الػػن ف  للمشػػمـو ا سػػوس أقػػرب مػػن اسػػتطابة ا٤بعقػػوؿ؛ كإ٭بػػا نثبػػت لػػو االسػػتطابة مػػن 

بػػػػو ُب الشػػػػرؼ عنػػػػد ا٤بعقػػػػوؿ كُب  شػػػػبيهوعلػػػػى ا٢بسػػػػن, كإ٭بػػػػا ت لقيػػػػاسطريػػػػق التػػػػوىُّم كا

 ـــــــــــــــــــ
أبي حامد أحمد السيبكي,  فالدي "عركس األفراح في شرح تمخيص المفتاح", بياء (ُ)

(, تحقيؽ: خميؿ إبراىيـ خميؿ, دار الكتب العممية, بيركت, الطبعة: ُٔٔ –ُٓٔ/ّ)
 ـ.ََُِىػ =ُِِْاألكلى, 

(, طبعة مصطفى الحمبي ِْ/ِالف السيكطي, ) ؿ"اإلتقاف في عمـك القرآف", جال (ِ)
 ـ.ُُٓٗكأكالده, الطبعة الثالثة, 
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االرتفػػاع كالتلػػذُّذ الركحػػاين, فػػا٣بلق بػػو أظهػػر, كعلػػى ىػػذا, فػػال حاجػػة إ  جعػػل تشػػبيو 
بيو داِمنا, كىو ظاىر"ا٢بسي بالعقلي من عك  الت ش

(ُ). 
إ  ما قالو الش يد فضل عباس:" كوف ا٤بشػب و  ىذه اآلراء, يذىب الباحثي  كبعد

كا٤بشػػػب و بػػػو عقلينػػػا..., فلقػػػد كقػػػل منهػػػا بعػػػض العيلمػػػاء موقػػػل الػػػرفض كاإلنكػػػار  يناحٌسػػػ
 ىػػػذا الػػػرأم غػػػّب مػػػع البداىػػػة كالفطػػػرة كا٤بنطػػػق, كن ػػػنُّ أف   ماشػػػىمػػػد عينا أف ذلػػػك ال يت

, كوػػذا (ِ)سػػديد؛ إذ كركد ىػػذا الضػػرب بػػالكالـ البليػػغ يكفػػي لػػردِّ ىػػذا القػػوؿ كنقضػػو"
ال ػػػاىر إ  ا٣بػػػاُب  إخػػػراجيكػػػوف الػػػرأم ُب شػػػاىد أيب ٛب ػػػاـ تشػػػبيو ا سػػػوس ٗبعقػػػوؿ ُب 

مػػن الت شػػبيو يلحػػق بالت شػػبيو ا٤بقلػػوب؛  وعىػػذا الن ػػ كا٤بكشػػوؼ إ  ا٤بسػػتور, كُب ظػػِب أف  
خػػػػر, كيلػػػػب  لبسػػػػو ال مػػػػن كػػػػػل و عػػػػادة ينػػػػوب أحػػػػد ا٤بوصػػػػوفٍْب منػػػػاب اآلالت شػػػػبي ألف  

 , على سبيل ا٤بباللة.ا١بهات
الصُّورتاف, فييتعم ق  تبتعدي  الصُّورتْب, ال أفٍ  بْبكالت شبيو ال يبتىى بو إال للت قريب  

رمزنا للوضاءة  م الش   من ا٤بشب و, فَّذا كانتٍ  أقل  ُب التػ ٍفًكّب إلخراج ا٤بشب و بو ُب صورة 
عػػػل مشػػػب ها كالوضػػػاءة ال ػػػٍب شػػػيء مػػػن صػػػفات الشػػػم   امشػػػبػ هن  بػػػو علػػػى االطػػػالؽ, ٯبي

أ٢بػػػق األصػػػل  ذمىػػػذا مػػػن قبيػػػل الت شػػػبيو ا٤بقلػػػوب, ال ػػػ جيعلػػػت مشػػػب ها بػػػو, فأعتقػػػد أف  
فيو قلػب.  الت شبيوبالفرع كىي الوضاءة, كىذا  ب هتأصل كأي٢بقت كشي  م بالفرع, فالش  
إذا ل  ون مػػن أمػػر, فقػػد اشػػَبط العيلمػػاء شػػركطنا للت شػػًبيو ا٤بقلػػوب ا٤بقبػػوؿ, أن ػػكمهمػػا يكػػ

كبػػّب بػػْب ا٤بشػػب و كا٤بشػػب و بػػو مػػن حيػػث كجػػو الشػػب و, فيعكسػػاف علػػى   اكيتيكػػن ىنػػاؾ تفػػ
كا٤بباللة, كأم ا إذا كاف ىناؾ تفاكت كبّب ُب كجو الشب و بْب ا٤بشب و كا٤بشب و  فيُّلسبيل الت  

يكػػػوف علػػػى سػػػبيل التفيُّػػػل كاالدعػػػاء ال علػػػى  َّ٭بػػػاىػػػذه الت شػػػبيهات ف كسػػػتعي  فػػػَّفٍ بػػػو, 
 سبيل ا٢بقيقة كالواقع. 

 ـــــــــــــــــــ
: خميؿ تحقيؽ(, ٗٗ/ِح تمخيص المفتاح", ابف يعقكب المغربي, )"مكاىب الفتاح في شر  (ُ)

 ـ. ََِّىػ=ُِْْاألكلى,  الطبعةالعممية,  تبةإبراىيـ خميؿ المك

 (.ّْ", )ص:البديععمـ البياف ك  كأفنانيافنكنيا  بالغة"ال (ِ)
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أمثلػػػػة عكػػػػ  الت مثيػػػػل مقصػػػػودنا ُب أصػػػػلو إ٢بػػػػاؽ  مػػػػنمػػػػا كػػػػاف  تنبيػػػػوذلك" كُب
ُب الوصل فاؽ الكامل فيو يعدُّه  اقصالن   بالكامل كا٤بباللة ٍب عك  إليهاـ أف   اقصالن  

علػى ا٤بشػب و بػو, مثػل: العسػل   دتػو(, ال ذم تعػود فا٤ِبقلوبمن قبيل )الت شبيو ا ا٤بتأخركف
كألفاظػػو, رب  ليػػلو كأهنػػا أملػػى فيػػك, ىػػواء مثػػل تشػػاكي األحبػػاب, أىػػديت عطػػرنا مثػػل 
طيػب ثناِػػو. كمػػا لػي  كػػذلك ٩ب ػػا ي هػػر أف اللػرض منػػو بيػػاف حػاؿ ا٤بشػػب و ل يعػػدُّكه مػػن 

٨بػي الن ُب ا٤بشػب و  و" من )ا٤بطرد( كجعػل كجػو الشػب و فيػضاحاإليا٤بقلوب, كجعلو صاحب"
الش يد: أف كل ٛبثيل يكوف الوجو فيو الـز صفة ا٤بشب و بو, إذا جعل فيو الفرع  كرألبو. 
,أص كاألصل فرعنا كاف )معكوسنا(" الن

(ُ). 

 ـــــــــــــــــــ
", -يركالتأخ التقديـ–القىاًىر في التشبيو كالتمثيؿ  عبدتفصيمية شاممة لبالغة  سات"درا (ُ)

ـ, ُْٗٗىػ=ُّٗٔ لنشر,(, دار الفكر الحديث لمطبع كاَِِعبد اليادم العدؿ, )ص:
 (.ِِٓ:"المطكؿ", )ص:يينظرك 
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 المطلب الث َّاني: " شاىد على التَّشبيو البعيد وبروده"
 

كػػَّخراج ال ػػاىر إ    ؛أبػػو ىػػالؿ عػػن قػػبح الت شػػبيو كعيوبػػو ىػػذا ا٤بطلػػب أبػػاف ُب
بالت شػػػػبيهات ا٤بعيبػػػػة,  ىاكالكبػػػػّب إ  الصػػػػلر,  فسػػػػم ا سػػػػتور,ا٣بػػػػاُب, كا٤بكشػػػػوؼ إ  ا٤ب

كالبعيػػد كالبػارد كا٤بتنػافر, كُب كػػل ذلػك يقػػد ـ بػْب يػػدٍم  لككػذلك الت شػبيو الكريػػو ا٤بتكل ػ
ػػو شػػواىد لشػػعر مبتػػذىؿ كمعيػػب عنػػده, فيػػو, كتبص ػػره بصػػاِب   ػػردق ػػق العسػػكرم الن   قاِر

ػػػٍعر ففػػػرج بتلػػػك الػػػر ل  ,الفكػػػر, فهػػػو صػػػانع الصػػػناعتٍْب, كا٣ببػػػّب بتحكيػػػك معػػػدف الشِّ
فيػتلم   مػن   ػر,كفيػو ٦بػاؿ للن   قػد,للن   وعناحكمو عليهػا موضػ أف   يبايلالن قدية, كىو ال 

رؼ ٗبػوارد الكػالـ كمصػادره, حواش نقده األقػواؿ األيخػر, فيسػارع باسػتدراكها, فهػو عػا
 كاستشهد ببيت أليب ٛب اـ عد ه من الت شبيو البعيد كالبارد, كالش اًىد على النحو الت ايل: 

 تم ام:  بوأ قال,(ٔ)العشرون  الش اِهد -
ػػػػػػػ ٍْبى ًحػػػػػػػ كػػػػػػػأىن ِب  وي لىػػػػػػػ جػػػػػػػػػػػاءى الر   ر دتي جى

 
بػػػػػػػػو مػػػػػػػػاءن علػػػػػػػػى الػػػػػػػػز من صػػػػػػػػببتي  عىضػػػػػػػػبنا 

(ِ) 
يصػبُّو كصػبِّ  ال ػذم يلو ككضعو ُب يد ا٤بمدكح بالس ػِانبعاث رجا شب و الش اعر 

 يوافعنػػد العسػػكرم, كلكػػن البيػػت ُب الػػدِّ  شػػاىدىػػذا علػػى حسػػب ال ,ا٤بػػاء علػػى الػػز من
القاطع, كُب  يلانبعاث رجاِو ككضعو ُب يد ا٤بمدكح بػ)العضب( كىو الس   اعرشب و الش  

ػػػ جػػػاءات الػػػز من, فالر  ركايػػػة قاؿ:)أخػػػذت( ليسػػػتعْب بػػػو علػػػى مػػػد٥بم  ندُب ا٤بمػػػدكح كالس 
 كعدـ ا٣بوؼ. قةكا٤بعْب لو على الز من كملماتو, ككجو الشب و الث  

 ـــــــــــــــــــ
ناعتيف", )ص: ( ُ)  (.َِّ"الص 

 (,  كمطمع القصيدة:ّّٗ/ّ, )تمَّاـ"ديكاف", أبي  ( ِ)
ػػػػػػػػػػػرَّدتي  يػػػػػػػػػػػـك كػػػػػػػػػػػأىنَّني  لىػػػػػػػػػػػوي  ػاءى الرَّجػػػػػػػػػػػػػػ جى

 
 فً عمػػػػػػى الػػػػػػزم سػػػػػػيفنابػػػػػػو  أخػػػػػػذت عىضػػػػػػبنا 

في أبي  تمَّاـ كالبالغي ىك البيت الثالث عشر, قاليا أب الشَّاًىدمف البحر البسيط, ك  كىي 
  الحسف عميَّ بف ميٌر. 
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ػػػاًىد بػػػالربكد, كىػػػذا الن ػػػ صػػػلك  الشػػػاىد  ُبالت شػػػبيو  مػػػن وعالعسػػػكرم ىػػػذا الش 
علػػػى  فعونػػػوبػػػو كير  دكفييشػػػي كالعيلمػػػاءتشػػػبيو معقػػػوؿ ٗبحسػػػوس, كىػػػو غايػػػة ُب ا٢بسػػػن, 

تشػػػػبيو مػػػػا ال تقػػػػع عليػػػػو ا٢باسػػػػة  ومػػػػن أجػػػػود الت شػػػػبيو كأبللػػػػو؛ ألن ػػػػ وكيػػػػركف أن ػػػػ عكسػػػػو,
)معقوؿ( إ  ما يقع عليو )٧بسوس(, كىي أحد أنواع أجود الت شػبيو ال ػٍب ذكرىػا الرُّمػاين 

قػاؿ أبػو ىػالؿ:" كالت شػبيو يقػبح إذا كػاف خػالؼ مػا كتابعو ُب ذللك العسكرم, عندىا 
مػن إخػراج ال ػاىر إ  ا٣بػاُب, كا٤بكشػوؼ إ  ا٤بسػتور, كالكبػّب  كصفناه ُب أكؿ الباب,

 إ  الصلّب...كقاؿ أبو ٛب اـ:
 كػػػػػػأنِب حػػػػػػْب جػػػػػػردت الرجػػػػػػػػػػاء لػػػػػػو

 

 عضػػػػػبنا صػػػػػػببت بػػػػػػو مػػػػػاءن علػػػػػػى الػػػػػػز من 
كال يكاد ييرل تشبيو أبرد من ىذا" 

(ُ). 
ا بػاردنا؟   ػاب عػن ىػذا  مػن اليقػْب لػي فما ال ػذم جعػل ىػذا الش ػاًىد تشػبيهنا بعيػدن أف ٯبي

حػٌب  ٌر,رٗبا ارتفعت ثقة الط اِي ُب أيب ا٢بسن علي بن مي  ونى إال ٌن يقوؿ  السباؿ, كلكن  
 اعرالش ػ فحاصػل مػا يتمػُب   يػب,ال ػٍب ال ينازعهػا الر   قػةكالث   ةرجاءه عنػده ٗبثابػة القػو   علج

قػْب, كلعػل  أبػا ٛب ػاـ الي ةفوضػع رجػاءه عنػده بقػو   ٥ببػات,كا لعطايػامن ا٤بمدكح ىػي تلػك ا
لػن يػرد ه, فػراح يرخػي لػو ُب  وعلػى ظنِّػو أن ػ أك توق ػع كغلػبى  ,ا٤بمػدكحً  منزلتو عنػدى  قد خربى 

 طلبنا ٤با عنده.   ةالرجاء, كيضعو مكاف القو  
كاسػػػتعمل  و,ُب غػػػّب ٧بلِّػػػ األمػػػرى  عى كضىػػػ والت شػػػبيو؛ ألن ػػػ ىػػػذال يع بػػػو  فالعسػػػكرم

بالسيل, كلػي  بالرجػاء يشػب و  وتيشب   ةعادة العرب, فالقو   الوصل على غّب ما جرت بو
بو. كلعل  الد ارس يبيِّد أبا ىالؿ ُب بيعد الت شبيو كبركده؛ ألف الت شبيو من مزايػاه أنػو يزيػد 

ا, كمػػػا كصػػػػفو أبػػػػا٤بعػػػُب كضػػػػوحنا ىػػػػالؿ, لكػػػن الت شػػػػبيو ىنػػػػا معق ػػػػده,  و, كييكًسػػػػبو تأكيػػػػدن
حػػديث عػػن  ىػػذا ٤بعػػُب كاضػػح. ايكػػوف تأكيػػدن  أفٍ  عػػنٍ  الن كأكسػػب ا٤بعػػُب غموضنػػا, فٍضػػ
 كما عيوبو؟ الت شبيوشاىد أيب ٛب اـ, فكيل يقبح 

 ـــــــــــــــــــ
 (.َِّ"الصناعتيف", )ص: ( ُ)



ل  [ ند أبي ِهالل العسكر دواهد الت دبيه والت مثيل ]المبحث الث اني  -الفصل األو 

 

 

82 

قػػبح الت شػػبيو كعيبػػو عنػػد أيب ىػػالؿ العسػػكرم, عنػػدما كصػػل الطريقػػة ا٤بسػػلوكة  
 ذكػػر أف   لبػػاب,ُب الت شػػبيو, كالػػن هج القاصػػد ُب الت مثيػػل عنػػد القػػد ماء كا ػػدثْب ُب أكؿ ا

فمػػا ىػػي إذف تلػػك الطريقػػة  لك,القػػبح عنػػده ُب ا٣بػػركج عػػن تلػػك الطريقػػة كذلػػك ا٤بسػػ
 على بيلية العسكرم؟  تيعرؼلكي 

أكؿ البػػػاب أربعػػػة أكجػػػو ألجػػػود الت شػػػبيو كأبللػػػو, كأكؿ مىػػػن  ُبىػػػالؿ  أبػػػوسػػػاؽ  
ج للفػرك  بصػددىاال ػٍب  كة, لكن  طريقتػو ا٤بسػلو -ذكرىا سبق-(ُ)ُب رسالتو ماينذكرىا الرُّ 

ػػػاًىد, ىػػػ الت شػػػبيو كالت مثيػػػل الصػػػحيحٍْب عنػػػد  أف   يمػػػن مػػػأزؽ ٙبليػػػل بػػػركد كبيعػػػد ىػػػذا الش 
الت شػػبيو ُب ىػػذه ا٢بالػػة يزيػػد ا٤بعػػُب  العسػػكرم يكػػوف ُب تشػػبيو ا سػػوس با سػػوس؛ ألف  

ا. كأم ػػ  القاصػػد ُب الت مثيػػل, فلعل ػػو يقصػػد بػػو ا٤بثػػل الػػن هج اكضػػوحنا, كأيضنػػا ييكًسػػبو تأكيػػدن
, كتشػبيو ا١بػواد بػالبحر, ٍب مث ػل للمثػل  الس اًِر كالت شبيو الت مثيلي حيث مث ػل للت شػًبيو أكالن

للت شػًبيو  ركطتلػك الشُّػ كػلالس اًِر كمثػل حػاًب ُب الس ػفاء كغّبىػا كعلػى العكػ , كبعػد  
ة مػن زيػادة كضػوح ا٤بعػُب, كإكسػابو صػف ت شبيو,ا٢بسن, كضع ٜبرات ما يبكؿ بو ذلك ال

ػػػرج الت شػػػبيهات ال ػػػٍب ال  ين,الت أكيػػد, كلعػػػل  العسػػػكرم مػػػن أنصػػػار ا٤بعػػػا كوػػػذه الطريقػػػة ٱبي
فالبعيػػػد كا٤بتنػػػافر غػػػّب كاضػػػح ا٤بعػػػُب, بػػػل يزيػػػده  نهػػػا,شػػػركط ا٢بسػػػن ال ػػػٍب بي   لػػػىترتكػػػز ع

ا ال تأكيدن   كما ىو ا٢باؿ ُب شاىد أيب ٛب اـ.  ا,تعقيدن
, فقػػػػد قػػػػاؿ ُب أكؿ بػػػػاب -رٞبػػػػو اهلل-الػػػػد ارس ىػػػػذا كلػػػػو مػػػػن كالمػػػػو  كاسػػػػتنبط

كأم ػػػا الطريقػػػة ا٤بسػػػلوكة ُب الت شػػػبيو, كالػػػن هج القاصػػػد ُب الت مثيػػػل عنػػػد القػػػد ماء  الت شػػػبيو:"
كا دثْب,فتشبيو ا١بواد بالبحر كا٤بطػر, كالشُّػ اع باألسد...كشيػًهر قػوـه ٖبصػاؿو ٧بمػودة, 

سػػػػػػػموأؿ ُب الوفػػػػػػػاء, كحػػػػػػػاًب ُب فصػػػػػػػاركا فيهػػػػػػػا أعالمنػػػػػػػا ف ػػػػػػػركا ٦بػػػػػػػرل مػػػػػػػا قد مناه؛كال

 ـــــــــــــــــــ
 (.  ُٖرسائؿ في إعجاز القرآف", )ص: ثالث:"ينظر (ُ)
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كباقػػل ُب   ؛فشػػب و وػػم ُب حػػاؿ الػػذـ , خػػركف بأضػػداد ىػػذه ا٣بصػػاؿ كشيػػًهر...الس ػػفاء
ا" بوكيكسً  ايزيد ا٤بعُب كضوحن  كالت شبيو...,العيٌ   .(ُ)تأكيدن

أيب ٛب ػػػاـ,  بيػػػتً  قنػػػاعى  أف أبػػػا ىػػػالؿ كشػػػلى  األكؿالػػػد ارس ُب ا٤بقػػػاـ  هػػػمُّ يى  كال ػػػذم
 أبو ٛب اـ: كقاؿالت شبيو البعيد كالبارد, فقاؿ" كمن بعيد الت شبيو... كساقو ُب معرض 

 حػػػػػػػْب جػػػػػػػردت الرجػػػػػػػاءى لػػػػػػػو كػػػػػػػأنِب
 

 بػػػػػػػو مػػػػػػػاءن علػػػػػػػى الػػػػػػػز من ببتصػػػػػػػ عضػػػػػػػبنا 
 .(ِ)من ىذا..." أبردى  تشبيوه  رليكاد يي  كال 

كيكفػػى ُب قبػػوؿ تشػػبيو ا٤بعقػػوؿ با سػػوس مػػا قالػػو صػػاحب اللبػػاب:" كثػػر ىػػذا   
, كُب -صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم-, كُب حػػػديث رسػػػوؿ اهلل -تعػػػا –اهلل  اللػػػوف ُب كتػػػاب

ػػٍعراء اىيٌػػدين, إلبػػراز ا٤بعػػاين ُب صػػورة ٧بسوسػػة, حػػٌب تػػتمك ن ُب الػػن ف  فضػػل  شػػعر الشِّ
 أعلم. كاهلل, (ّ)ٛبكُّن"

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُِٔ"الصناعتيف", )ص: (ُ)

 (.َِّ, )ص:ابؽالسَّ  المصدر (  ِ)
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 المطلب الث َّالث: " رؤية أبي ىالل الفكرية في تشبييات أبي تمَّام"

دى أيب ٛب ػػػػاـ ُب ا٤بطلػػػػب األكؿ أن ػػػػو ردئ؛ ألن ػػػػو تشػػػػبيو ٧بسػػػػوس كصػػػػل أبػػػػو ىػػػػالؿ شػػػػاى
ٗبعقػػوؿ, كقػػد بػػٌْب  نفنػػا  راء العيلمػػاء ُب ىػػذا الن ػػوع مػػن الت شػػبيو, فا٤بشػػب و معقػػوؿ فػػيلمض 
علػػػى ا سػػػوس الواضػػػح أف  يشػػػب و ٗبػػػا ال يػػػدرىؾ إال  بالعقػػػل؛ كقولػػػك: )مشػػػ  كالوضػػػاءة 

ن استحسػنو, كجعلػو لطيفنػا ظريفنػا دقيػق ا٤بسػلك, ككػذلك كنور كالًعلم(, كمن العيلماء مػ
ل يلفل عن ىذا الر أم أبو ىالؿ, فقد كض حو بعد قولو ردمء, فقػاؿ:"كإٍف كػاف بعػض 

 .(ُ)الن اس يستحسنو ٤با فيو من الل طافة كالًدق ة"
كعلػػػػػى كػػػػػل حػػػػػاؿ, فتشػػػػػبيو ا سػػػػػوس ٗبعقػػػػػوؿ ىػػػػػو إخػػػػػراج ال ػػػػػاىر إ  ا٣بػػػػػاُب 

٤بستور. كُب ظٌن الباحث أف  ىذا الت شبيو يلحػق بالت شػبيو ا٤بقلػوب؛ ألف  كا٤بكشوؼ إ  ا
الت شػػبيو عػػادة ينػػوب أحػػد ا٤بوصػػوفٍْب منػػاب اآلخػػر, كيلػػب  لبسػػو ال مػػن كػػل ا١بهػػات, 
ػػػػق ُب  كالت شػػػػبيو ال يػػػػبتىى بػػػػو إال للت قريػػػػب بػػػػْب الصُّػػػػورتْب, ال أف تبتعػػػػد الصُّػػػػورتاف, فييتعم 

ا٤بشػػػب و بػػو ُب صػػػورة أقػػٌل مػػن ا٤بشػػػب و, كشػػرط العيلمػػػاء للت شػػًبيو ا٤بقلػػػوب  التػ ٍفًكػػّب إلخػػراج
كيػػذكر أبػو ىػػالؿ أف  ىػذا الت شػػبيو كثػػّب ُب  .(ِ)ا٤بقبػوؿ, كرأم الش ػػيد عبػد ا٥بػػادم العػدؿ

 أشعار العرب, كمع ذلك فلم يٍستىٍشًهد من الشٍِّعر إال  بشاىدٍين فقط.
شػبيو فيػو ىػو الطريقػة ا٤بسػلوكة عنػد القػد ماء كا ػدثْب, أم ا ا٤بطلػب الث ػاين, فالت    

كىػػػو عكػػػ  الت شػػػبيو ُب ا٤بطلػػػب األكؿ, كىػػػو ال ػػػذم أكثػػػر منػػػو القػػػر ف الكػػػرًن كا٢بػػػديث 
الشريل, كالشٍِّعراء كا٣بطباء, كىو ا٤بتعارىؼ عليػو مػن إخػراج ا٣بػاُب إ  ال ػاىر كا٤بسػتور 

ل كال الـ كغّبىا(, ٩ب ا يكػوف ا٤بشػب و عقلينػا إ  ا٤بكشوؼ؛ كقولك: )الًعلم النور, كا١به
ػػا –قػػاؿ ٧بمػػد شرشػػر:" كثيػػر ىػػذا اللػػوف مػػن الت شػػبيو ُب كتػػاب اهلل  ,كا٤بشػػب و بػػو ٧بسوسن

ػػػػٍعراء اىيٌػػػػدين  -صػػػػلى اهلل عليػػػػو كسػػػػلم-كُب حػػػػديث رسػػػػوؿ اهلل  -تعػػػا  كُب شػػػػعر الشِّ
 ـــــــــــــــــــ

ناع"ا ( ُ)  (.ُِٓ", )ص:تيفلص 

 ( مف ىذا البحث.ُٖ-َٖ: )ص:يينظر (ِ)
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ػػػن"إلبػػراز ا٤بعػػايل ُب صػػػور ٧بسوسػػة, حػػػٌب تػػتمك ن ُب الػػػن ف  ف , كمػػع ذلػػػك  (ُ)ضػػل ٛبكُّ
كلو, جعل أبػو ىػالؿ ىػذا الش ػاًىد ُب ىػذا ا٤بطلػب مػن الت شػبيو البػارد كالبعيػد لعل ػة بعػد 
, فابتعػػػد  ػػػيل للقطػػػع كا٢بػػػـز ػػػيل, فالرجػػػاء للت ملُّػػػق كالت ػػػودُّد, كالس  معػػػُب الرجػػػاء مػػػن الس 

ذا الن ػػوع ٘بػػوُّزنا مػػن الطرفػاف عػػن بعضػػهما؛ لبيعػػد اشػَباؾ طػػرفٍْب ُب الوصػػفٍْب, كقػػد يعػٌد ىػػ
الت شػػبيو اللريػػب؛ كىػػو مػػا ال ينتقػػل فيػػو مػػن ا٤بشػػب و إ  ا٤بشػػب و بػػو إال  بعػػد تلبُّػػث كتػػذكُّر, 
كفكػػػر للػػػن ف  ُب الصُّػػػور ال ػػػٍب تعرضػػػها؛ ألف  كجػػػو الشػػػب و ُب ا٤بشػػػب و بػػػو ٩ب ػػػا ال ينػػػزع إليػػػو 

و علػػى عكػػ  الت شػػبيو القريػػب ال ػػذم ا٣بػػاطر, كال يقػػع ُب الػػوىم بديهػػة الن  ػػر إ  ا٤بشػػب  
يسرٌع كجو الشب و ُب حضوره إ  ا٣باطر عند أكؿ الن  ر إ  ا٤بشب و, كىػذه أغلػب أحػواؿ 
ا تنزع إ  اللرابة كًدق ػة الفكػر كالبحػث كراء ا٤بعػُب ا٤بعقػد,  شواىد أيب ٛب اـ ُب الت شبيو, أهن 

ال ػػذم جل ػػػى األمػػر, ككشػػػل ا٤بعػػػُب كسػػيأٌب ا٢بػػػديث عػػن ذلػػػك ُب مبحػػث عبػػػد القىػػػاًىر 
 كاستشهد بشواىد أليب ٛب اـ على ىذا األمر ُب قوة نقدية مصاحبة.

و, فلػػم يقػػد ـ العسػػػكرم ر يػػة ٨بتلفػػة, كل يكػػن لػػو مشػػركع فكػػػرم كمػػع ىػػذا كلِّػػ
أشػػللو كأر قػػو, كأراد مػػن خاللػػو أف يػػدلِّل عليػػو, أك يػػرد  علػػى خصػػومو كمسػػألة "الػػن  م" 

د القىاًىر, كل يكن كا١باح  ال ػذم كػاف لػو ح ػوة ثقافيػة متدفِّقػة, كل يكػن  مثالن عن عب
كالقاضػي ا١برجػػاين ُب "الوسػػاطة" ال ػػذم كػػاف لػػو مشػركع فكػػرم, كلكن ػػو أقػػٌل مػػن غػػّبه, 
فالعسكرم كاف ناقالن للمعرفة, ككػاف لػو ذكؽ أديب كحسػن ترتيػب لربػواب ال ػٍب ينقلهػا, 

عػػض, كأقػػاـ بػػْب ا٤بوضػػوعات ٢بيمػػة, فمكانتػػو الًعٍلًميػػة فقػػد بػػُب الفصػػوؿ بعضػػها علػػى ب
 بْب قػىٍرنًو كال ذم بعده.  اجٌيدن  ا٧بفوظة, كيعترب كسيطن 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُٕ"لباب البياف", )ص: ( ُ)
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كلػػذلك يقػػوؿ الػػدٍُّكتيور إبػػراىيم سػػالمة:" إف  أبػػا ىػػالؿ رجػػل منه ػػي, ٯبػػرم ُب 
تأليفػػػو علػػػى خطػػػة, كإذا رسػػػم خطػػػة, التزمهػػػا, فكػػػل ا٤ب ػػػاىر األدبيػػػة خاضػػػعة ٤بقػػػايي  

 .(ُ)د, أك ٯبب أف ٚبضع ٥با"كقواع
كيػػذكر الػػدٍُّكتيور فضػػل حسػػن عبػػاس رأيػػو ُب أيب ىػػالؿ, فقػػاؿ:" كا٢بػػقُّ أف  أبػػا  

ىالؿ كاف ذا سعة كاطِّالع على ما كتبو مىن قبلػو, فتفػّب  لكتابػو كثػّبنا مػن ىػذه األقػواؿ 
كاآلراء, ٩ب ا ٯبعلو مرجعنا لعش اؽ ا٤بباحث البالغية كاألدبية"
الش ػيد أبػو موسػى  , كقػاؿ(ِ)

ُب نقػػل أيب ىػػالؿ عػػن غػػّبه:" أخػػذ أبػػو ىػػالؿ تعريػػل الت شػػبيو كأقسػػامو  –حف ػػو اهلل–
, كيكػػػػػػاد يكػػػػػػوف بلف ػػػػػػو, كأمثلتػػػػػػو ُب -أم مػػػػػػن الرُّمػػػػػػاين -علػػػػػػى ا٢بػػػػػػدِّ ال ػػػػػػذم ذكرنػػػػػػاه 

 . (ّ)الصناعتٍْب"
 كيستدرؾ الدٍُّكتيور فضل حسن عباس على أحػد ا٤بػبلفْب, ال ػذين ال يرعػوف حقنػا
ُب الت اليل البالغي, بل حدُّىم ُب الت ٍصػنيل الن قػل كالت ػدلي , فوقػل الػدٍُّكتيور فضػل لػو 
با٤برصػػاد, ُب سػػياؽ ا٢بػػديث عػػن أيب ىػػالؿ كمنه ػػو ُب بػػاب الت شػػبيو, فقػػاؿ:" كمهمػػا 
ػا ييعػوِّؿي عليػو  ػا مػن الػز من أساسن يكن من أمرو, فَّف تقسيمات الرُّمػاين للت شػًبيو بقيػت ردحن

–ن بعػػده, كىػػذا أبػػو ىػػالؿ العسػػكرم يػػنهج الػػن هج نفسػػو, حػػٌب إف  بعػػض الكػػاتبْب مػػ
كبػػػْب  –كىػػو نفسػػػو كػػالـ الرُّمػػػاين–نقػػػل كػػالـ العسػػػكرم ُب الصػػػناعتٍْب   –سػػا٧بهم اهلل

, (ْ)مػػن قريػب أك بعيػػد..." –كىػػو األسػبق –الػرجلٍْب مػػا يزيػد علػػى قػرف كل ييًشػػر الرُّمػاين
 كاهلل أعلم.

 ـــــــــــــــــــ
(, القاىرة, ِٖٓ"بالغة أرسطك بيف العرب كاليكناف", إبراىيـ سالمة مخيمر, )ص:  (ُ)

 ـ.  ُِٓٗالثانية,  بعةالط

(, دار ُِٖ حسف عباس, )ص: فضؿ"البالغة المفترل عمييا بيف األصالة كالتبعية",  (ِ)
 ـ.  َُُِىػ = ُِّْالنفائس, عماف, ط: األكلى, 

 (.ْٕ"البالغة فنكنيا كأفنانيا", )ص: (ّ)
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ػػػم اسػػػتفادكا مػػػن الرُّمػػػ كرة البالغيػػػْب قبػػػل عبػػػد القىػػػاًىرّب اظر ُب سػػػكالن ػػػ اين يػػػرل أهن 
كما فعػل العسػكرم, فلمػا   ينقل بابنا بأكملو عن الرُّماين , بل يَباءل لبعضهم أفكقدامة

جػػػاء عبػػػد القىػػػاًىر, قلػػػب علػػػى الرُّمػػػاين ظهػػػر ا٤بً ػػػن, كأقػػػاـ ا٤بشػػػاريع الفكريػػػة ال ػػػٍب مػػػات 
ة الصػػحيحة علػػى أسيػػ ي كمبػػادئ, ال ٯبػػوز ألمِّ متأمِّػػل أف عليهػػا األكاِػػل, كبػػُب القاًعػػد  

ٰبيػػػد عنهػػػا؛ ألف عبػػػد القىػػػاًىر كػػػاف ٱباطػػػب العقػػػل, كيبعػػػث الػػػركح ُب الوجػػػداف لتػػػتكل م 
ا٢بػػػواس, كتتػػػذك ؽ النفػػػوس ريػػػاحْب الػػػوحيٍْب, دكف تأكيػػػل أك ٙبريػػػل, كيهػػػيج عبػػػق تلػػػك 

 األشعار, فعاش للن م, كمات ليحٓب الن  م.
ؿ حلقػػة كصػػل, ككسػػيط بػػارع بػػْب الرُّمػػاين كابػػن رشػػيق كعلمػػاء القػػرف فػػأبو ىػػال

ا٣بػػػام , فنػػػرل أنػػػو لػػػي  ىنػػػاؾ اخػػػتالؼ كبػػػّب بػػػْب مػػػا يػػػذكره كمػػػا يػػػذكره ا٤بتقػػػد موف أك 
ا٤بتػػػأخِّركف؛ ألف أبػػػا ىػػػالؿ أديػػػب, كيللػػػب عليػػػو الػػػذ كؽ الفػػػِب أحياننػػػا أكثػػػر مػػػن الرُّ يػػػة 

ػػٍعر كػػابن رشػػيق أك ابػػن األثػػّب؛ الًعٍلًميػػة, كمػػا سػػنراىا عنػػد ابػػن رشػػيق, ف هػػو لػػي  ُب الشِّ
ألف  ابػػػنى رشػػػيق لػػػو ر يػػػة فنيػػػة مسػػػتقلة, بعكػػػ  أيب ىػػػالؿ ال ػػػذم ل يكػػػن لػػػو ر يػػػة فنيػػػة 

 .مستقلة
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, كذلػػك مػػن جهتػػٍْب؛ مػػن جهػػة شفصػػو كعلمػػو, (ُ)أشػػادى ا٤ببرِّخػػوف بػػابن رشػػيق 

كمن جهة مبلفاتو, خاص ةن كتاب "العمػدة", ال ػذم بصػدده ىػذه الد ارسػة, كحػول أبوابنػا 
كتستلهم ىػذه الدِّراسػة أبػواب علػم البيػاف, خاص ػة الت شػبيو ُب  ُب صميم البالغة كالن قد,

ىذا الفصل, كاالسًتعىارة ُب الفصل الث اين, كترصد استشهادات ابن رشيق لشػعر الط ػاِي 
 لبناء قضايا بالغية كنقدية.

 ـــــــــــــــــــ
عمي الحسف بف رشيؽ المعركؼ بالقيركاني؛ أحد األفاضؿ البمغاء, لو التصانيؼ  أبكىك  ( ُ)

" المميحة منيا: كتاب "العيٍمدىةي في معرفة صناعة الشعر كنقده كعيكبو", ك"األنمكذج
مفكىنا. يينظر: "كفيات األعياف  رناكالرسائؿ الفائقة كالنظـ الجيد, كديكانو, فقد كاف شاع
(, تحقيؽ إحساف عباس, دار ٖٓ/ِكأنباء أبناء الزماف" ألبي العباس أحمد ابف خمكاف, )

 ـ , بتصرُّؼ.  ُٖٔٗصادر, بيركت, 
 يركاف, ثـ ارتحؿ إلى القعنو ابف بساـ: "بمغني أنو كلد بالمسيمة كتأدب بيا قميالن  كقاؿ

سنة ست كأربعمئة, ككاف أبك عمي ربكةن ال يبمغيا الماء, كغاية ال يناليا الشد كاإلرخاء, 
عمى  ترمحمو مف العمـ, محؿ الصكاب مف الحكـ, كاقتداره عمى النثر كالنظـ, اقتدار الك 

لطبع كاستمـ, أك نثر ىمؿ العمـ ككبر, أك نقد سعى ا األدبالسيـ, إف نظـ طاؼ 
الصقيؿ كحفد".. يينظر: "الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة", البف بساـ, 

: إحساف عباس, دار الغرب اإلسالمي, بيركت, الطبعة: األكلى, تحقيؽ,(ّٕٗ/ْ)
 ـ.َََِ
ياقكت الحمكم فقاؿ: "كاف شاعرنا أديبنا, نحكينا لغكينا حاذقنا عركضينا, كثير  ككصفو

: ينيظر".ةسنة ست كخمسيف كأربع مئ يركافمات بالق..., ك التَّاليؼ,التصنيؼ, حسف 
 (, بتصرؼ. ّّٕ/ُاألدباء", ) معجـ"

في  لعمدةعنو ابف العماد: "أحد األفاضؿ البمغاء لو التصانيؼ الحسنة منيا كتاب ا كقاؿ
صناعة الشعر كنقده كعيكبو ك كتاب األنمكذج كالرسائؿ الفائقة كالنظـ الجيد... رحؿ 

". يينظر : حر بيا...كمات سنة ثالث كستيف كأربعمئة كىك األصإلى القيركاف كاشتي
محمد العكرم  بف"شذرات الذىب في أخبار مف ذىب", البف العماد عبد الحي بف أحمد 

:دار بف النَّاًشر ,محمكد األرناؤكط اؤكط,القادر األرن عبد: تحقيؽ(,ِٕٗ/ّالحنبمي, )
 ـ.ُٖٖٗ=ىػَُْٖالطَّبعة األكلى  دمشؽ, ,كثير
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كقد عىػد  ابػن رشػيق الت شػبيو كا٤بثػل كالكنايػة كالت مثيػل كاالسػًتعىارة ك٧باسػن الكػالـ   
ا, كذلػػك عنػدما عػػرض لبػاب اىػػاز, كبػػْب  د اخلػة ٙبػػت اىػاز, كىػػذه مسػألة ع يمػػة جػدن

أن و أبلغ من ا٢بقيقة, قاؿ: "فصار الت شبيو كاالسًتعىارة كغّبٮبػا مػن ٧باسػن الكػالـ داخلػة 
 , كموضع نقاش ىذه ا٤بسألة ستطرح ُب مطلب الرُّ ية الفكرية. (ُ)ٙبت اىاز"
وجػو اآلخػر مػن الت شػبيو, كمػا عنػد الُّللػويْب, فػابن رشػيق ال كالت مثيل ىنا لي  ال 

يفػػرؽ أصػػالن بػػْب الت شػػبيو كالت مثيػػل, بػػل الت مثيػػل ىنػػا أراد بػػو ا٤بماثلػػة عنػػد بعضػػهم كػػأيب 
ىالؿ العسكرم كىي عنده كناية, كعند عبد القىاًىر اسًتعىارة ٛبثيليػة, كىػو أٍف ٛبثػل شػيَّنا 

 بشيء فيو إشارة منو.
منػػو ال يت ػػزأ, ٍب جعلػػو  اا٤بثػػل فأردفػػو ُب  خػػر بػػاب الت مثيػػل, فعػػد ه جػػزءن ٍب ذكػػر  

, ككضػػعو ُب تلػػك ا٢بػػاؿ ألٮبيتػػو, كصػػد ره بشػػاىد أليب ٛب ػػاـ, ٍب ذكػػر بعػػده  بابنػػا مسػػتقالن
مباشرة باب الت شبيو, ككاف أكثر عمقنا, فحد  الت شبيو, كذكر فاِدتػو, كأنواعػو مػن حيػث 

يػرل أف  ابػنى رشػيق ل  لو, كبياف سػبيلو كأصػلو, كا٤بتأمػلراه من أفضا٢بيسن كالقبح, كما ي
ػػػػواًىد كالتػ ٍفريعػػػػات,  ٱبػػػػرج مػػػػن ىػػػػذا البػػػػاب حػػػػٌب اسػػػػتوفاه حقػػػػو مػػػػن الت ٍحًديػػػػدات, كالش 
فاستشػػهد بشػػواىد كثػػّبة, كعػػرض لػػبعض القضػػايا البالغيػػة, كأبػػدل فيهػػا رأيػػو, كسػػتأٌب 

 تلك التفصيالت ُب ا٤بطلب الث اين.
الباحػػػث ٩ب ػػػن سػػػبق ابػػػن رشػػػيق قػػػد جػػػاراه علػػػى ىػػػذا الوصػػػل,  ا ل يػػػركوػػػذ 

كستأٌب الش واًىد لتيفصح عن تلك القضايا البالغية كالن قدية ال ٍب استشهد وا ابن رشػيق 
مػػن شػػعر أيب ٛب ػػاـ, غػػّب أف  بػػاب الت مثيػػل ال ػػذم يىقصػػد بػػو ا٤بماثلػػة, ل يٍستىٍشػػًهد بػػو مػػن 

ػػاًىد. كالػد ارس أمػاـ عػالشػعر أيب ٛب ػاـ فاسػتبعد   بليػػغ مػن ىػػذه الدِّراسػة لعػدـ كجػود الش 
, كسػػتأٌب ا٤بطالػػب القادمػػة لتتحػػد ث عػػن اآلليػػات ال ػػٍب شػػق ها أديػػب مبػػدع, كناقػػد بصػػّب

 ابن رشيق كحده؛ لًتينبئ عن مكنوف علمو, كحيازة سبقو ُب ٙبليل كتفنيد شعر أيب ٛب اـ.

 ـــــــــــــــــــ
 (.  َّْ/ُالعيٍمدىةي", )" (1)
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 و والقضايا المتعلّقة بو "المطلب األول: " شواىد التَّشبي
 

تبيػْب شػواىد أيب ٛب ػاـ ُب بػاب الت شػبيو عنػد ابػن  الباحػثىذا ا٤بطلب ٰبػاكؿ  ُب
رشيق, كسيتم توضيح اختالؼ صور الت شبيو مع تنوُّع قضاياه, كعلى ماذا استشهد ابن 

ياف رشيق مع توصيل مراده منها, كل ذلك بتحليل تلك األمور كالتػ ٍفًتيش عن خبايا الب
 با٤براد, كالش واًىد كالت ايل:   ؿمشل الباب, بربط أجزاِو, كإٯباز أفكاره دكف إخال كلِّ 

 تم ام:  وقال أب ,(ٔ)والعشرون  يالحاد الش اِهد -
ػػػني   (ِ)الن ػػػدل فىتِّحػػػوي يػي  ٍورو نػىػػػ نًمػػػ كأحسى

 
ػػػػػػػػ ُب طايػػػػػػػػاالعى  بػىيىػػػػػػػػاضي    (ّ)الًػػػػػػػػبً ا٤بطى  وادً سى

ا يهبػػو للن ػػاس مػػن العطايػػا كالكػػـر ا٤ببػػذكؿ ال ػػذم شػػب و الش ػػاعر فٍضػػل ا٤بمػػدكح كمػػ 
ظاىره البياض, علػى سػواد تلػك ا٤بطالػب كمػا فيهػا مػن ذؿِّ ا٤بسػألة, حػٌب كأن ػو اسػود ت 
كجوىهم جر اء ا٤بطالػب, شػب و ذلػك كلػو بػػ )النػ ػٍور(؛ كىػو الزىػر األبػيض ا١بميػل الػذ ابل, 

٤بطػػػر مػػػن طػػػل يسػػػقط بالليػػػل, ل(: ىػػػو البلػػػل كاال ػػػذم يفتِّحػػػو كيفػػػٌك أسػػػرٌه الػػػربىاؽ )الن ػػػد
تلػك  "ن و من أشٌد ما ينعش الزُّىور كالوركد كاألشػ ار, كُب ركايػة )الص ػبا( كىػي:إكييقاؿ 

الػػػرِّيح الطٌيبػػػة النىٍسنىاسػػػة ا٤بباركػػػة, كىػػػي ريػػػح معركفػػػة تقابػػػل الػػػد بور ال ػػػٍب تيػػػزًعج السػػػحاب 
عنػػو, ٍب تػػأٌب الص ػػبا, فتسػػتقبلو, فتػػوزِّع  كتشفِّصػػو ُب ا٥بػػواء ٍب تسػػوقو, فػػَّذا عػػال كشػػفت

يستوم من مطلع الش ػم , 
بعضو على بعض, حٌب يصّب ًكسفنا كاحداى, كالٌصبا مهبُّها ا٤ب

, ككلتػا الػركايتٍْب يصػٌح ا١بمػع (ْ)"إذا استول ال ليل كالن هار, كىي تستقبل البيت كٙبػنُّ لػو
 ـــــــــــــــــــ

 (.ُْٕ/ُابؽ, )المصدر السَّ  ( ُ)

با".التٍَّبريزمفي ديكاف  كالبيت ( ِ)  :" تيفت حوي الصَّ

 (, كمطمع القصيدة:َِٓ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ّ)
 ًمٍثًميػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػف أىٍربيػػػػػػػػػػػعو كمىالًعػػػػػػػػػػػبً  عمػػػػػػػػػػػى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػكاكً  أيًذيمىػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػكناتي الػػػػػػػػػػػػػػػػدُّميكًع السَّ  بً مىصي

 تمَّاـىك البيت الحادم كالعشركف, قاليا أبك  غيالبال الشَّاًىدالطكيؿ, ك مف البحر  كىي 
 يمدح أبا ديلؼ اًلعٍجمي.

 بتصرُّؼ. ,:)صبا(ادة(, مُٗٗ/ٖيينظر: "لساف العرب", ) ( ْ)
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 -اللقػػاح-حػػو, كمػػا أصػػابو مػػن ريػػح بينهمػػا, فمػػا أصػػاب ذلػػك الز ىػػر مػػن مطػػر كبلػػل ففت  
طيبة ففت حتو, فالصُّورة ا٤بشَبكة ىي إنالة ا٤بلهوؼ ا٤بسػتليث ال ػذم فىدحتػو ا٣بطػوب مػع 

ات, كٰبيػػل سػػػواده ذؿِّ السُّػػباؿ ال ػػذم يكػػوف عليػػػو الط الػػب للحاجػػة, فتينػػار تلػػػك ال لمػػ
نقشػػػع سػػػوادي اليػػػأًس كرنا, كبأسػػػو غػػػُبن بالعطايػػػا كا٥ببػػػات كا٤بكرمػػػات, فيضػػػياءن, كيأسػػػو سػػػر 

ببياًض األمًل, ككأف  كـر ا٤بمدكح كالش م  كالن هػار ال ػذم يبػدِّد ال لػم, كييطػارده ُب كػل 
مكاف, ليحيلو إ  نورو كواءو كضياءو, كبْب قولو )بيػاض( ك)سػواد( طبػاؽ, كبػْب )الن ػدل 

راؽ, خاص ػة إذا كػاف أك الص با( ك )الن ػور(, أحاديػث ال ليػل مػن انتعػاش كااللتقػاء بعػد الفػ
ػػػػحر, كيػػػػرل ا٤بػػػػرء )الن ػػػػور( كٜبرتػػػػو ا٤بلتفػػػػة علػػػػى بعضػػػػها ال ػػػػٍب تشػػػػب و اليػػػػدٍين ُب  كقػػػػت الس 
اجتماعهما للدُّعاء, فَباه تنفرج عند قبوؿ الدُّعاء, ككأن و أتاىػا الفػرج, فتػأٌب تلػك الص ػبا 

)عطايا( من جهة لتبه ها, كذلك الن دل لينعشها, كبْب )مطالب( من جهة الس اِل, ك
ا٤بمدكح, أحدثت نوعنا مػن الر كنػق ا١بميػل ُب سػرعة تلػك العطايػا؛ كلػذلك قػد مها علػى 
, كال ينسػى أحػده أف  أبػا  ا٤بطالب؛ ليبْب أن و ييعطي حػٌب لػو ل يطلػب, كىػذه غايػة الكػـر

ر ا٤بشػػب و بػػو كىػػو ٛب ػػاـ راِديالص ػػنػٍعىًة البديعيػػة, فالصُّػػورة البيانيػػة ىنػػا معكوسػػة, فقػػد ـ الش ػػاع
)الن ور كما ٰبدثو الن دل أك الص با(, كأخ ػر ا٤بشػب و كىػو )عطايػا كػـر ا٤بمػدكح البيضػاء كمػا 
ٙبدثو للطالبْب ٥بػا علػى مػا فػيهم مػن السػواد لػذٌؿ الس ػباؿ(, فكأن ػو قػاؿ: )بيػاض عطايػا 

لن ػور(. كال شػػك  أف  ا٤بمػدكح لسػواد ا٤بطػػالبْب أحسػن مػػن ال ػذم ٰبدثػػو الن ػدل أك الص ػػبا ل
, كمػا يبلِّػل الن ػدل أك  ا٤بمدكح بل ل حناجر ا٤بتعطِّشْب إ  كرمو بذلك الن ػدل كىػو الكػـر
مػػا تصػػنعو الص ػػبا مػػن ٙبريػػك األغصػػاف لِّلقػػاح, ف عػػل ا٤بشػػب و كىػػو الفػػرع ُب قػػوة األصػػل 

ا٤بػػوت, علػػى غايػػة  ككجػػو الشػػب و االنتعػػاش با٢بيػػاة بعػػد الػػذبوؿ كخشػػيةكىػػو ا٤بشػػب و بػػو, 
كبالغة الت شبيو الت مثيلي, فوجػو الشػب و أمػر غػّب بػْب  بنفسػو, بػل ٰبتػاج إ  تػأكُّؿ كصػرؼ 
عػػن ال  ػػاىر, كالت شػػبيو الت مثيلػػي كجػػو الشػػب و فيػػو عقلػػي ٧بػػض سػػواء كػػاف مفػػردنا أـ مركبنػػا, 

  إف  ىػػذا الشػػب و:" ٍب   -رٞبػػو اهلل-كىػػذا علػػى رأم شػػيد البالغيػػْب عبػػد القىػػاًىر فقػػد قػػاؿ 
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العقلي رٗبا انتيزًع من شيء كاحد, كما مضػى مػن انتػزاع الشػب و للفػ  مػن حػالكة العسػل 
= كرٗبػػػػا انتيػػػػزًع مػػػػن ًعػػػػد ة أمػػػػور, ٯبمػػػػع بعضػػػػها إ  بعػػػػض, ٍب يسػػػػتفرج مػػػػن ٦بموعهػػػػا 
الشب و,فيكوف سبيلو سبيل الشيٍَّْب, ٲبزج أحدٮبا باآلخر,حٌب ٙبدث صورة غّب مػا كػاف 

 .(ُ)ُب حاؿ األفراد" ٥بما
معرفة الن ف  كا٤بعقػوؿ أع ػم مػن إدراؾ ا٢باس ػة,  استشهد بو ابن رشيق على أف  

ػػػػٍعر الفصػػػػيح بقػػػػوؿ امػػػػرئ  كاستشػػػػهد بػػػػذلك مػػػػن القػػػػر ف الكػػػػرًن, ٍب استشػػػػهد  مػػػػن الشِّ
القػػي , ٍب بقػػوؿ أيب ٛب ػػاـ ىػػػذا, حيػػث قػػاؿ:" معرفػػة الػػػن ف  كا٤بعقػػوؿ أع ػػم مػػػن إدراؾ 

ػٍعر الفصػيح: قػاؿ اهلل ا٢باس ة, ال : -عػز  كجػل  - سي ما قد جاء مثل ىذا القر ف, كُب الشِّ
 , كقاؿ امر  القي :[ٓٔ]الصافات:}طىٍلعيهىا كىأىن وي ري يكسي الش يىاًطْب{

ىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػرىُبُّ ميضىػػػػػػػػػػػػػػػػاًجًعي
 أيػىٍقتػيليػػػػػػػػػػػػػػػػِب كىا٤ب

 

 كمسػػػػػػػػػػػػػنونةه زرؽه كأنيػػػػػػػػػػػػػاًب أٍغػػػػػػػػػػػػػواؿً  
٤با ُب الن ف  منها, كعلى ىػذا التأكيػل. قػاؿ  فشب و نصاؿ الن بل بأنياب األغواؿ؛ 

 أبو ٛب اـ كفيو عك :
ػػػػػني   الن ػػػػػدل فىتِّحػػػػػوي يػي  ٍورو نػىػػػػػ نًمػػػػػ كأحسى

 
ػػػػػػػ طايػػػػػػػاالعى  بػىيىػػػػػػػاضي    (ِ)"الًػػػػػػػبً ا٤بطى  وادً ُب سى

كقصػػػد ابػػػن رشػػػيق علػػػى ىػػػذا الت أكيػػػل؛ أم أف  الت شػػػبيو كمعرفػػػة ا٤بعقػػػوؿ كالػػػن ف   
, ككصػػل و با سػػوس, كػػاف أفضػػل مػػا يكػػوفإذا شػػب   أع ػػم مػػن إدراؾ ا٢باس ػػة, فػػا٤بعقوؿ

ػػ ػػاًىد أف  فيػػو عكسن ؛ أم أف  الصُّػػورة فيهػػا تقػػدًن )صػػورة ا٤بشػػب و بػػو(, كتػػأخّب )صػػورة االش 
 ا٤بشب و(.

كقد قاؿ عبد القىاًىر عن الت شبيو ا٤برك ب, كىذا الش اًىد مػن قبيلػو:"كعلى ا١بملػة 
الت شبيو ال ذم ىو األك  بػأف ييسػم ى ٛبثػيالن لبعػده عػن فينبلي أف تعلم أف ا٤بثل ا٢بقيقي ك 

 ـــــــــــــــــــ
 (.َُُالبالغة",)ص: أٍسرىاري " (ُ)

 (.ُْٕ, َْٕ/ُ"العيٍمدىةي", ) (ِ)
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الت شػبيو ال ػػاىر الصػريح, مػػا ٘بػده ال ٰبصػػل لػك إال  مػػن ٝبلػة مػػن الكػالـ اك ٝبلتػػٍْب أك 
 .     (ُ)أكثر"

كقػػػد اختلػػػل العيلمػػػاء ُب ا٤بػػػراد بالت شػػػبيو الت مثيلػػػي, ك٥بػػػم فيػػػو صػػػوالت كجػػػوالت  
كي يرل أف تشبيو الت مثيل ما كاف كجو الشب و فيو كصفنا غػّب كمذاىب ك راء, فػ " الس ك ا 

حقيقي؛ ٗبعُب أف يكوف مركبنا عقلينا"
. كأم ا رأم ا٣بطيب كٝبهػور ا٤بتػأخِّرين, فػّبكف " (ِ)

أف الت شػػبيو الت مثيلػػي مػػا كػػاف كجػػو الشػػب و فيػػو كصػػفنا منتزعنػػا مػػن متعػػدِّد أمػػرٍين أك أمػػور؛ 
و مركبنػػا سػػواء أكػػاف حسػػينا أك عقلينػػا "ٗبعػػُب أف يكػػوف كجػػو الشػػب  

. كعلػػى ىػػذا تت سػػع (ّ)
اِرة, فتدخل أمثلة كجو الشب و ُب الت شبيو الت مثيلي ا٤برك ب حسينا أك عقلينا.   الد 

 وقال:  ,(ٗ)الث اني والعشرون  الش اِهد -
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًيضي  كثنايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾً   إهن 

 
 (ٓ)ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيضه كى  ؽه كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  وـه تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كىآلؿو  

 بػػ )اإلغريض( كىو: الربد أك الطلع, أك كلٌ  ,عر ثناياىا بثالثة أكصاؼشب و الش ا 
لػػئبػػػ )ا كشػػيء أبػػيض طػػرم, كشػػب هها كػػذل ( ٝبػػع لبلػػب, كالتُّػػ لمه  (,  ـوتػػـو أصػػلها )تػػـب
الع يمػػػة البيضػػػاء, ٍب شػػػب و الثنايػػػا بػػػػ )بػػػالربؽ الػػػوميض(  ةكلكن هػػػا خيفِّفػػػت؛ كىػػػي: اللبلػػػب 

 , كىػذا يسػمى تشػبيو ا١بمػػع, ا خاطفنػا كخفينػػا كصػاُب اللػوف.ال ػذم يلمػع ٤بعنػ الػربؽكىػو: 
كمػػػن الع يػػػب أف  مػػػن صػػػفات الػػػربؽ الػػػوميض أنػػػو يػػػومض إٲباضػػػة ضػػػعيفة ٍب ٱبتفػػػى ٍب 

 يومض, كمثل ىذا الت شبيو قوؿ ساًعد ة بن جبية ا٥بذيل:
 ـــــــــــــــــــ

 (. َُٖالبالغة", )ص: أٍسرىاري " (ُ)

 (.ُِْاب البياف", )ص:"لب ( ِ)

 (.ُِٔ)ص: ابؽ,السَّ  لمرجعا (  ّ)

 (.ْٕٕ/ُ"العيٍمدىةي ", ) (ْ)

يمدح  التي يدتوىنا ىك مطمع قص يالبالغ الشَّاًىد(, ك ِٕٖ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ٓ)
 عٌياشنا كيعاتبو, كىي مف البحر الخفيؼ, كبعده يقكؿ: 

 مينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّره فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًبطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحو  كأىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحو 
ػػػػ كارتكػػػػاضً   رىل ًبعينيػػػػًؾ فػػػػي النَّػػػػكٍ الكى

 

ٍكضه أريػػػػػػػػػػػػػػضه  ىىػػػػػػػػػػػػػػزَّهي   ػػػػػػػػػػػػػػبىاًح رى  فػػػػػػػػػػػػػػي الصَّ
ػػػػػػػػكضي  ـً   فينيكننػػػػػػػػا كمػػػػػػػػا ًلعىٍينػػػػػػػػي غيمي
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 عػػػػػػػػػن غيػػػػػػػػػرِّ الثنايػػػػػػػػػا ناصػػػػػػػػػع تضػػػػػػػػػحك
 

 (ُ)كمػػػيض الػػػربؽ ٤بػػػػٌا عػػػن كمػػػض مثػػػل 
باللػػػػة,   سػػػرعةحػػػْب تضػػػحك كتػػػػربز أسػػػناهنا ُب فػػػتح كإغػػػالؽ ب ا٤بوصػػػوفة ككػػػأف   

 ا٣بفي ال ذم ي هر كٱبتفي بسٌرعة ع يبػة, فهػو ال يػدعك تتمت ػع بر يتػو, معكالربؽ الال  
 راِع. كىذا تشبيو ٛبثيلي كا٤بوصوفة ال تدع مىن ين ر إ  أسناهنا أف يتمت ع وا,

ا بوبػة كتلػز ؿ وػا, فشػػب و كػل حػاؿ, ففػي ىػػذا ا٤بطلػع الع يػب بػدأ بػػذكر   كعلػى
الع يمػػػة البيضػػػاء, كمػػػرةن  لمهلئثناياىػػػا بثالثػػػة أكصػػػاؼ, فمػػػرةن بػػػالربد أك الطلػػػع, كمػػػرةن بػػػا

ىػػػذه  كا١بمػػػع بػػػْب لػػػوف,ال ػػػذم يلمػػػع ٤بعنػػػا خاطفنػػػا كخفينػػػا, كيكػػػوف فيػػػو صػػػفاء ال   ربؽبػػػال
ب هها بػالربد, ففػي حػاؿ كالمهػا شػ محًُّل,الت    األكصاؼ ُب كقت كاحد ٩بكن ال يقود إ

كالسػػػػٌرحاف  ذىوؿكحػػػػْب سػػػػكوهتا كانفػػػػالت الشػػػػفتٍْب إ  األسػػػػفل كاألعلػػػػى ُب كقػػػػت الػػػػ
يصبو منا٥با كلكن ها  ا٤بكنونة ال ٍب ئ, بالمهل-ا بوب-كاالستماع ٢بديث الطرؼ اآلخر 
ا, لّباىػػ نايػػاعنهػػا, فػػَّذا أراد ا بػػوب إبػػراز تلػػك الث   بُب حػػرز كثيػػق, ال ت هػػر إال  مػػن نق ػػ

 نفراجػػوكيػرل اللبلػػب ا٤بكنػوف, أضػػحكها فت هػر كلمعػػاف الػػربؽ ا٣بفػي مػػع إغػالؽ الفػػم كا
 الربؽ الوميض. وُب سٌرعة ذلك, تشب  

كاستشهد ابن رشيق وذا الش اًىد على الت شبيو بثالثة أشياء حقيقية, كأف  حكم 
شبيو, كعلػى ذلػك سػاؽ )أك( تدٌؿ على زيادة الت شبيو, بعك  )الواك( ال ٍب تدٌؿ على الت  

ا للبحَبم, جاء فيو بػ )أك( ال ػٍب تػدؿُّ علػى زيػادة تشػبيو, ٍب جػاء بركايػة  ابن رشيق شاىدن
أيخػػرل بػػػ )أك(, ٍب جػػاء بشػػاىد أيب ٛب ػػاـ ىػػذا ليػػدؿُّ علػػى أف  )الػػواك( تػػدٌؿ علػػى الت شػػبيو 

أخواهتػا, كاسػتدٌؿ بَّٯباب كٙبقيق, كاستدؿ  كذلك بو على ٦بيَّو بلّب كاؼ الت شػبيو كال ب
بأن و جاء على اإلٯباب كالتحقيق, قػاؿ ابػن رشػيق:" كرٗبػا شػب هوا بثالثػة أشػياء كمػا قػاؿ 

م:  البيٍحَبى
 كأ٭بػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن لبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو 

 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن م, أك بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردو, أك أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
 ـــــــــــــــــــ 

 (, بتصرُّؼ.ِٖٔ/ُٓ: "لساف العرب", )يينظر ( ُ)
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زيػادة تشػبيو, كإٍف ل يصػٌح مػن ٝبيػع ا٤بشػب و وػا, إالٌ شػيء  (أك) :فقػوؿ الشػاعر
 أك". كمن الن اس من يركيو:كاحد من جهة ا٢بكم ُب "

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن لبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو   كأ٭ب 
 

 أك فضػػػػػػػػػػػػػػػػػة, أك بػػػػػػػػػػػػػػػػػردو, أك أقػػػػػػػػػػػػػػػػػاح 
كىي زعموا ركاية أكثر أىل األن دل  كا٤بلرب؛ فيكوف حينَّذو الث لر مشب ها بأربعة أشياء,  

 كقد تقد ـ أبو ٛب اـ, فقاؿ:
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًيضي  كثنايىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؾً   إهن 

 
 ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيضه كى  ؽه كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  وـه تيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كىآلؿو  

هها بثالثػػة أشػػياء حقيقػػة؛ ألف حكػػم الػػواك غػػّب حكػػم "أك" ال سػػي ما كقػػد فشػػب   
 . (ُ)أتى الت شبيو بلّب كاؼ كال شيء من أخوهتا, ف اء كأن و إٯباب كٙبقيق"

فػػالبحَبم شػػػبو أسػػػناف صػػاحبتو بأحػػػد ثالثػػػة أشػػػياء, فػػراء يػػػرل أسػػػناهنا كػػػاللبلب 
ا كػأكراؽ األقحػواف أك الػورد, أمػا ا٤بنت م, ك خر يرل أسناهنا كحبػات الػربد, كثالػث يررىػ

ا, فأسػػناف  ا بػػو كاحػػدن أبػػو ٛبػػاـ فقػػد صػػهر أكصػػافو الثالثػػة ُب بوتقػػة كاحػػدة لتشػػكل مشػػبهن
فبيت البحَبم يػدؿ صاحبتو ىي الربد كاللبلب كالربؽ ُب  ف كاحد, فالواك ٤بطلق ا١بمع, 

أف الباحػػث  , غػػّباإلٯبػػاب كالتحقيػػقعلػػى  فيػػدؿ بيػػت أيب ٛبػػاـ علػػى زيػػادة التشػػبيو, أمػػا
  .ٱبتلل مع ابن رشيق ُب تفضيلو بيت البحَبم, كالعك  ُب التفضيل أح ى

ك٩ب ػػا ال شػػك فيػػو أف  كػػل مىػػن أتػػى بعػػد الرُّمػػاين, فهػػو عالػػة عليػػو؛ ألف  قػػوؿ ابػػن 
رشػيق: )كٙبقيػػق(, ىػػي كلمػة مستفلصػػة مػػن كػالـ الرُّمػػاين, حيػػث قس ػم الرُّمػػاين الت شػػبيو 

بيح, كقاؿ ُب موضػع  خػر ينقسػم إ  تقػدير كٙبقيػق, ف ػاءت إ  أقساـ, إ  حسن كق
ىػػذه القسػػمة ىنػػا, فػػابن رشػػيق نقلهػػا عػػن الرُّمػػاين, كلكػػٍن مػػا ال ػػذم يقصػػده  -ٙبقيػػق-

الرُّماين بالتقدير كالتحقيق؟, ل أجد ىذا ُب "النُّكت", فوجدت أف  ابنى رشيق نقػل عػن 
قولو كنقلو إ  مىن جاء بعده, كعلى كل ؛ الرُّماين من كتاب  خر, فهو ال ذم اط لع على 

رشيق نقل عن الرُّماين أف  ال ذم يأٌب على الت قدير ىو الت شبيو مػن كجػو دكف كجػو,  فابني 
ػػػػاًىد-كال ػػػػذم يػػػػأٌب علػػػػى التحقيػػػػق  ىػػػػو الت شػػػػبيو علػػػػى  -كىػػػػو موضػػػػع استشػػػػهاده بالش 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ْٕٕ, ْٕٔ/ُ"العيٍمدىةي", ) (ُ)
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, كقد قاؿ ابن رشيق:" كقاؿ ُب اإلطالؽ, كتشبيو الش يء ٗبثلو إذا كاف مثلو على الس واء
: الت شػػػػػبيو علػػػػػى ضػػػػػربٍْب كاألصػػػػػل كاحػػػػػد: فأحػػػػػدٮبا الت قػػػػػدير, كاآلخػػػػػر (ُ)موضػػػػػع  خػػػػػر

الت حقيق؛ فال ذم يأٌب على الت قدير الت شبيو من كجػو كاحػد دكف كجػو, كال ػذم يػأٌب علػى 
للػػػػػػػراب الت حقيػػػػػػػق الت شػػػػػػػبيو علػػػػػػػى اإلطػػػػػػػالؽ, كىػػػػػػػو الت شػػػػػػػبيو بػػػػػػػالن ف , مثػػػػػػػل تشػػػػػػػبيو ا

 .(ِ)باللراب..."
فعلى ذلك أصبح تشبيو أيب ٛب اـ للث نايػا بثالثػة أشػياء ىػي علػى الت حقيػق, كىػي  

ػػػواء, فػػػال فػػػرؽ إذف بػػػْب ثنايػػػا ا بوبػػػة كالػػػربد, كال فػػػرؽ بينهػػػا كبػػػْب  علػػػى مػػػثلهم علػػػى الس 
مشػػب هات شػػبيو ا١بمػع تض الػػربؽ, كىػذا الت شػػبيو يسػم ى اللُّبلػب, كال فػػرؽ بينهػا كبػػْب كمػي

متعدِّدة ٤بشب و كاحد, قاؿ ا٣بطيػب:" كإف  تعػٌدد طرفػو الث ػاين أعػِب ا٤بشػب و بػو دكف األكؿ, 
ابيط ُب األكصػػػػاؼ علػػػػى (ّ)٠بيِّػػػػي تشػػػػبيو ا١بمػػػػع" , كالت حليػػػػل للبيػػػػت يكشػػػػل ذلػػػػك الػػػػَب 
 اإلٯباب كالت حقيق.   

 وقال:   ,(ٗ)الث الث والعشرون  الش اِهد -
ػػػٍدتيكى جى  لػػػَّنٍ   بػػػو عركفنػػػا مننػػػتى م حى
 

ػػػػػرىـً  ٍح ػػػػػىلىفػػػػػي اللُّػػػػػٍبـً أ ًإين   (ٓ) ًمٍنػػػػػكى ُب الكى
 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
ماني, ألنو ينقؿ عنو كثيرنا خاصة في ىذا الباب  كمف كيتب أخرل غير ا يقصد ( ُ)  نكت,لالرُّ

ماني جعؿ التشبيو مف البالغة الثمانية, ككؿ مف أتى بعده فيـ عياؿ عميو,  باأبك  فالرُّ
فقيمبت الكفة لصالحو , كالمحزف حقنا  ,القىاًىر عبديقتطفكف مف ثماره, حتى جاء الشيخ 

 ىك فقداف تمؾ الكتب القيمة, فكيؼ لك كصمتنا, فالحمد اهلل عمى كؿ حاؿ. 

 (.َْٕ/ُ"العيٍمدىةي", ) (ِ)

 (. ٖٗ/ْ"اإليضاح", ) (ّ)

 (.ْْٖ/ُ"العيٍمدىةي", ) (ْ)

 (, كمطمع القصيدة:ُِٖ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ٓ)
ػػػػػػػػػػػػتَّيىـو  أبػػػػػػػػػػػػا ٍصػػػػػػػػػػػػفي ًبمي ػػػػػػػػػػػػعيدو كمػػػػػػػػػػػػا كى  سى

 
ـً  عمػػػػػػػػػػػػػى   الثَّنىػػػػػػػػػػػػػاًء كال شيػػػػػػػػػػػػػٍكرم بميٍختىػػػػػػػػػػػػػرى

 تمَّاـبك يمي المطمع, قاليا أ مالبالغي ىك البيت الذ الشَّاًىدمف البحر البسيط, ك  كىي 
 يمدح أبا سعيد محمد بف يكسؼ.

 تمَّاـالبف الميدم يعتذر فيو لممأمكف, كرجعت لديكاف أبي  الشَّاًىدابف رشيؽ ىذا  كأسند 
(, كالذم يرجحو الدارس أف البيت ألبي ٓفكجدت البيت كلكنو بألفاظ تختمؼ شيئنا بسيطنا)
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شػػػػب و التصػػػػاؽ صػػػػفة اللُّػػػػـب بػػػػو حػػػػاؿ إنكػػػػاره كجحػػػػوده كعػػػػدـ اعَبافػػػػو بَّحسػػػػاف 
ا٤بمدكح, بالتصاؽ صفة الكـر ُب ا٤بمدكح حاؿ ًمن تو كنعمتو كبذلو, كىػذا تشػبيو مركػب 

خرل كما فيهػا, كالت شػبيو منػو مػا ال يصػحُّ ٗبركب, كحاؿ كما فيها من األكصاؼ, ٕباؿ أي 
فصػػل األجػػزاء عػػن بعضػػها ٗبػػا يقابلهػػا مػػن الط ػػرؼ اآلخػػر, كمنهػػا مػػا يصػػحُّ, كلكػػن  ىػػذا 
 , البيت ال يصحُّ فصل األجزاء؛ ألنػو ال ييقػاؿ: ا١بحػود مقابػل ا٤بنػة, كاللُّػـب مقابػل الكػـر

ر, ككجػػو الشػػب و كلكن هػػا حػػاؿ مػػن التصػػاؽ صػػفة بشػػفص بالتصػػاؽ صػػفة بشػػفص  خػػ
مػػدل قػػوة الت  ػػاذب ا٢باصػػل بػػْب الصِّػػفة مػػن جهػػة كصػػاحبها مػػن جهػػة أيخػػرل, كىػػذا 

, فهػو تشػبيو كقػع بػْب ضػد ٍين ٨بتلفػٍْب, كُب ذلػك قػاؿ -كاهلل أعلػم-ال ذم أراده أبو ٛب اـ 
:"كاعلػػػػػػػػم أف  الشػػػػػػػػب و قػػػػػػػػد ينتػػػػػػػػزع مػػػػػػػػن نفػػػػػػػػ   -عليػػػػػػػػو رٞبػػػػػػػػة اهلل-ا٣بطيػػػػػػػػب القػػػػػػػػزكيِب 

اؾ الضػػػد ٍين فيػػػو,ٍب ينػػػزؿ منزلػػػة الت ناسػػػب بوسػػػاطة ٛبلػػػيح؛أك هتكُّم؛فيقػػػػاؿ الت ضاد؛الشػػػَب 
 -عليػو رٞبػة اهلل-, كعق ػب الص ػعيدم (ُ)لل باف: ما أشب هو باألسد,كللبفيل ىػو حػاًب"

؛ ٍب ينتػػػزع كجػػػو  علػػػى ا٣بطيػػػب, كرأل بػػػأف  األحسػػػن تنزيػػػل الت ضػػػاد منزلػػػة الت ناسػػػب أكالن
ىذا الت نزيل؛ أم عك  كالـ ا٣بطيب, كالد ارس يوافق الصػعيدم  الشب و من الت ضاد بعد

, ٍب ينتػػػػزع كجػػػػو الشػػػػب و مػػػػن نفػػػػ   ُب ذلػػػػك, فػػػػا١بمع بػػػػْب ا٤بتضػػػػادٍين لعل ػػػػة ا٤بناسػػػػبة أكالن
الت ضاد, , ٍب قاؿ:" كاف األحسن تقدًن ىذا على ما قبلو؛ ألف  ال ػذم ٰبصػل أكالن تنزيػل 

نتػػػزع الشػػػب و منػػػو بعػػػد ىػػػذا التنزيػػػل, كا٤بػػػراد بالتضػػػاد مطلػػػق الت ضػػػاد منزلػػػة الت ناسػػػب؛ ٍب يي 
, ٍب  منزلػػة. كعلػػى ىػػػذا, فشػػاىد أيب ٛب ػػػاـ يينػػز ؿي (ِ)ا٤بقابلػػة " ا٤بتضػػػادٍين لعل ػػة ا٤بناسػػػبة أكالن

ينتػػزع كجػػو الشػػب و مػػن نفػػ  الت ضػػاد؛ بواسػػطة الت ملػػيح, فػػأبو ٛب ػػاـ ُب مشػػهدو مػػدح كلػػي  

 ـــــــــــــــــــ
 

 .تمَّاـألبي 

 (. َُّ/ْ"اإليضاح", ) (ُ)

 (.ّْٓ)ص: "بغية اإليضاح", (ِ)
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ـٌ, فػػػػػَّيراده القبػػػػػيح ُب  صػػػػػورة شػػػػػيءو ملػػػػػيح ىػػػػػي ال ػػػػػٍب أضػػػػػفت عػػػػػل الصُّػػػػػورة ا٤بالحػػػػػة ذ
 كاالست راؼ, كىذه عادة إماـ الص نػٍعىة. 

كقد استشهد ابن رشيق بو على أف  الت شبيو يقع بْب الضد ٍين كا٤بفتلفٍْب, كعلػى 
ذلك قد يكوف اللالب ُب ىذا الت شػبيو بػْب الضػٌدٍين ٛبثيلػي متعػدِّد, كيكػوف الت شػبيو بػْب 

يػػل ُب ذلػك كلِّػػو -كاهلل أعلػم-فتلفػٍْب ٛبثيلػي مرك ػػب, كلعػل  ابػػن رشػيق أراد ذلػػك ا٤ب , كٰبي
للرُّماين, فقد ذكر الرُّماين أف  ىذا الت شبيو ال ييقاؿ إال بتقييػد كتفسػّب, كيقصػد مػن ذلػك  

٤بػرارة, أن ػو إم ػا تشػبيو ٛبثيلػي مػن أجػزاء متعػدِّدة كمث ػل لػو بالعسػل ُب ا٢بػالكة, كالٌصػرب ُب ا
كإم ا ٛبثيلي مرك ب, ال ٲبكن الفصػل بػْب أجزاِهػا, ككأن ػو ٲبيػل إ  أف  شػاىد أيب ٛب ػاـ مػن 
ا٤بتعػػػػدِّد, كالػػػػد ارس يػػػػرل خػػػػالؼ ذلػػػػك؛ ألن ػػػػو تشػػػػبيو صػػػػورة بصػػػػورة, كال ٲبكػػػػن الفصػػػػل 
بينهما, حٌب لو سيلِّم جدالن الفصل بْب األجزاء, فَّف الصُّورة ُب ا٤بركػب أح ػى بػالقبوؿ 

 فػػَّف ا٤بقػاـ إذا اقتضػػى التعػػدد كػػاف ا٤بتعػػدد أك  بػػالقبوؿ, ,ىػػذا ا٤بقػػاـُب  منهػا ُب ا٤بتعػػدِّد
كعلى كل حػاؿ فبعػد أٍف ذكػر ابػن رشػيق شػاىد أيب ٛب ػاـ كشػاىد أيب نػواس, كصػل كػل 
ذلك الضرب مػن الت شػبيو ُب ىػذٍين الش ػاًىدٍين, فقػاؿ ابػن رشػيق:"كقد يقػع الت شػبيو بػْب 

فتلفػػػػػٍْب: كقولك:"العسػػػػػل ُب حالكتػػػػػو كالصػػػػػرب ُب مرارتػػػػػو, أك كا٣بػػػػػل ُب الضػػػػػد ٍين كا٤ب
ٞبوضػػػػتو", قػػػػاؿ أبػػػػو ا٢بسػػػػن الرُّمػػػػاين: كىػػػػذا الضػػػػرب مػػػػن الت شػػػػبيو ال ييقػػػػاؿ إال  بتقييػػػػد 

 للمأموف يعتذر:(ُ)كتفسّب, كمن ىذا النوع ال ذم ذكره الرُّماين قوؿ ابن ا٤بهدم
ػػػٍدتيكى جى  لػػػَّنٍ   بػػػو معركفنػػػا مننػػػتى  حى
 

ػػػػػػػػرىـً  ٍح ػػػػػػػػىلىفػػػػػػػػي اللُّػػػػػػػػٍبـً أ ينإً    ًمٍنػػػػػػػػكى ُب الكى
 

 
 

 ككذلك قوؿ أيب نواس:

 أصػػػػػػبح ا٢بسػػػػػػن منػػػػػػك يػػػػػػا أحسػػػػػػن األمػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػة ٰبكػػػػػػػػػي ٠باجػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػن حبػػػػػػػػػيش 
 . (ِ)يريد أف ىذا غاية كما أف ذلك غاية" 

 
 ـــــــــــــــــــ

  (.ٖٗ, )ص:تمَّاـىذا البيت ألبي  سبؽ الحديث بأفَّ  ( ُ)

 (.ْْٖ, ّْٖ/ُ"العيٍمدىةي ", ) (ِ)
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 وقال: ,(ٔ)الر ابع والعشرون  الش اِهد -

ػػػػػػػػػػافىةو  ػػػػػػػػػػػافىًة ا٥بىٍ ػػػػػػػػػػًر اٍرتػىقىػػػػػػػػػػػى  كمىسى  كىمىسى
 

ػػػػػاءً كالبػيرى  بِّ بػػػػػاقي ا٢بيػػػػػ ٍدرً صىػػػػػ ُب  حى
(ِ) 

 
 

ال ػٍب اجتازىػػا ٤بقابلػػة ا٤بمػػدكح,  كالبعيػػدة اِيػػةكا٤بسػػافة الن   الطريػقالط ػػاِي بيعػػد  شػب و
ببيعػد حبيػب مه ػور, كإف قػرب حبيبػو منػػو؛ كا٢بػب بػاقي ُب صػدره, فالصُّػورتاف مسػػافة 

كبلػوغ أقصػى اللايػة ُب  دة,كالشِّػ يقكالضِّػ عػبفيهمػا مػن الت   ريقتػافكالطى  التػافطويلة, كا٢ب
كىػذا قػدر  يق,كالضِّػ دةُب الوصػوؿ مػع استصػحاب الشِّػ معككجو الشب و غاية الط   ,ذلك

كمػرة  فةكالصِّػ رةالت شبيو كالت مثيػل يقػع مػرة بالصُّػو  خارج عن ا٤بعتاد, كىذا شاىد على أف  
العتػداؿ, كا٣بػركج عػن القػدر ا٣بػارج عػن حػدِّ اإ   سػويةبا٢بالة كالطريقة, كٱبػرج عػن الت  

 . ا٤بتعارؼ

كعلػػى ىػػذه الصِّػػفة استشػػهد بػػو ابػػن رشػػيق ُب تأييػػده للقاضػػي ا١برجػػاين, عنػػدما 
جعػل الت شػبيو كالت مثيػػل يقػع مػػرة بالصُّػورة كالصِّػػفة, كأخػرل با٢بالػػة كالط ريقػة, فشػػاىد أيب 

صُّػورًة؛ أم ا٢بػاؿ األك  مػن ٛب اـ ال يدؿُّ على الت سوية بْب ا٤بسافتْب ُب القٍدًر كالزماًف كال
حػػاالت الت شػػبيو كالت مثيػػل ال ػػٍب ذكرىػػا القاضػػي, بػػل يػػدؿُّ علػػى إطالػػة ا٤بسػػافة ُب ا٥ب ػػر 
على القدر ا٣بارج عن حٌد االعتداؿ, كا٣بركج عن ا٤بتعارؼ, فقوؿ )مسافة ا٥ب ر( يزيد 

. (ّ)القاضػػيعلػػى مػػا ييعػػرؼ ُب أمثالػػو, كعلػػى مػػاجرت بػػو العػػادة ُب أضػػرابو, كمػػا يقػػوؿ 
كلقد أثُب ابن رشيق على صاحب الوساطة, عندما نقد شاىدٍين من الشٍِّعر, جعل ابػن 
رشػػػيق شػػػاىد أيب ٛب ػػػاـ ٰبػػػذك ُب الطريقػػػة كالصُّػػػورة كا٢بالػػػة, كىػػػي قػػػوؿ أيب الطيٌػػػب كقػػػوؿ 
٧بمد بن عبد ا٤بلك الز يات, كُب ىذه ا٤بساِل يقوؿ ابن رشيق:" قاؿ ا١برجاين: الت شػبيو 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ْٖٓ/ُالمصدر نفسو, ) (  ُ)

 (, كمطمع القصيدة:ّّ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ِ)
 ائًَّئػػػػػػػػػػػػٍب أىٍربىٍيػػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػػي الغيمىػػػػػػػػػػػػكىاءً  قىػػػػػػػػػػػػٍدؾى 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ   رىاًئي  ليكفى تىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػذً  كى   كىأىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػتيـي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػجى

يمدح  تمَّاـالبالغي ىك البيت الثامف عشر , قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الكامؿ, ك  كىي  
 محمد بف حسَّاف الضبي ككاف مدح بيذه القصيدة يحيى بف ثابت.

 (, بتصرُّؼ.  َّٗ"الكساطة", )ص: (ّ)
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عػن قػوؿ أيب  رل با٢بالػة كالطريقػة. اعتػذر بػذلكمثيل يقع مرة بالصُّورة كالصفة, كأخػكالت  
 الطٌيب:

 بليػػػػػت بلػػػػػى األطػػػػػالؿ إف ل أقػػػػػل وػػػػػا
 

 كقػػػػػػػػػوؼ شػػػػػػػػػحيح ضػػػػػػػػػاع ُب الػػػػػػػػػَبب 
 أن و إ٭با أراد كقوفنا خارجنا عن ا٤بتعارىؼ, كأنشد: خاٛبو 

 رب نيػػػػػػػػػل أمػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػن نفػػػػػػػػػ  العػػػػػػػػػا
 

 شػػػػػػػػػػػػق طػػػػػػػػػػػػوالن قطعتػػػػػػػػػػػػو بانتحػػػػػػػػػػػػاب 
ىو الن قػد الع يب؛ال ػذم غفػل الن ػاس عنػو, بػل عمػوا كصػموا...,  -كاهلل–فهذا  

 ٛب اـ: كمثلو قوؿ أيب

ػػػػػػػػػػافىةو  ػػػػػػػػػػافىًة ا٥بىٍ ػػػػػػػػػػًر اٍرتػىقىػػػػػػػػػػى  كمىسى  كىمىسى
 

ػػاءً كالبػيرى  بِّ بػػاقي ا٢بيػػ ٍدرً صىػػ ُب   .(ُ)"حى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً كالبػيرى   .(ُ)"حى
 
 

 يصل ابن رشيق نقد القاضي إال  بعد أف اط لع على ما كتبو, كعلػى ذلػك ال بػد  مػن ل
كالمػػػػػو, قػػػػػاؿ بإع ػػػػػاب ابػػػػػن رشػػػػق  رتصػػػػوُّ  يػػػػػتمٌ  القاضػػػػػي بأٝبعػػػػو حػػػػػٌب   إحضػػػػار نػػػػػص  
 :كقولوالقاضي:" 

 بًلػػػػػػػى األطػػػػػػػالًؿ إٍف ل أقًػػػػػػػٍل وػػػػػػػا بىليػػػػػػػتي 
 

 شىحيحو ضاعى ُب التػيٍرًب خاٛبىيوٍ  كقوؼى  
 حيحككم عسػى ىػذا الش ػ ؛ُب إطالة الوقوؼ فبالغ ُب تقصّبه ناىي: أراد الت  قالوا
كا٣باًبى  ,يقل على طلب خاٛبو ككاقعنا حيثي كقعى من البيفل أفٍ  ,الشيحٌ  منباللنا ما بلغ 

. كقػػػػد ذىػػػػب شكال يعسػػػػٌر كجػػػػوده إذا فػػػػتٌ  ,ٱبىٍفػػػػى ُب التػيػػػػٍرب إذا طيلًػػػػب اأيضنػػػػا لػػػػي  ٩ب ػػػػ
ُب اإلنصاؼ ما  قاؿكأقرىبي ما يي  ,ا تٌ وف عنو ُب االعتذار لو مذاىبى ال أرضى أكثرىا

 فة,الت شػػبيو كالت مثيػػل قػػد يقػػع تػػارةن بالصُّػػورة كالصِّػػ إف   أقػػوؿ: -شػػاء اهلل تعػػا  إف-أقولػػو 
يريػػػدي إطالػػػة كقوفػػػو: إين أقػػػل كقػػػوؼى  كىػػػوفػػػَّذا قػػػاؿ الشػػػاعر  ريقػػػة؛كأخػػػرل با٢بػػػاؿ كالط  
ػو كإ٭بػا يريػد  ,ُب القىػٍدر كالزمػاف كالصُّػورة بػْب الوقػوفٍْب  سػويةل ييػرًد الت   ,شحيحو ضػاع خاٛبى

ا على القٍدر ا٤بعتاد خارجنا عن حٌد االعتداؿألقفىٌن كقوفنا زاِ كما أٌف كقوؼى الشحيًح   ,دن
 ـــــــــــــــــــ

أبي :"ديكاف", كيينظر(. َّٗ: "الكساطة", )ص:كيينظر(,ْٖٓ, ْْٖ/ُ"العيٍمدىةي", ) (ُ)
", . َّٗ/ْتمَّاـ,)  (, كركايتو:"بسطٍت إليَّ
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كإ٭بػػا ىػػو كقػػوؿ  ,كعلػػى مػػا جػػرت بػػو العػػادةي ُب أضػػرابو ,يزيػػدي علػػى مػػا ييعػػرىؼ ُب أمثالػػو
 :الشٍِّعر

ػػػػػػػػػً  العػػػػػػػػػا ريبٌ   ليػػػػػػػػػلو أمػػػػػػػػػٌد مػػػػػػػػػن نفى
 

 طػػػػػػػػػػػػوالن قطٍعتيػػػػػػػػػػػػو بانًتحػػػػػػػػػػػػابً  ًشػػػػػػػػػػػػقً  
 كأف   ,نفسيو امًتداد أقصػر أجػزاًء الليػل ال ٲبتدٌ نعلم أٌف العاشق باللنا ما بلغى  ك٫بن 

صػػى الواحػػدة مػػن سػػاعاتو ال تنقضػػي إال   اعةالس ػػ كاِنػػةن مػػا كانػػت ُب   ؛عػػن أنفػػاسو ال ٙبي
ػ ا,امتدادىا كطو٥ب كزيػادة   ليػايلال   قػاديرعلػى م وؿزاِػده ُب الطُّػ ليػلال   مػرادي الشػاعر أف   اكإ٭ب 

ػػا ُب تصػػحيح ا٤بعػػُب فهػػذا فػػاس؛نفىػً  العاشػػق علػػى األن   كإف كنػػتي  ,كجػوه ال أرل بػػو بأسن
 لى كيتكٌلل التعمُّػ ,الفلسفية ما ل يأخٍذ نفسىو وا قاِقوذه الد   اعرال أرل أف يبخىذ الش  

ىذا كل ػو  القاضي. كقد ذكر (ُ)ٗبا جُب على نفسو" بكييطالى  ,ٕبكمو حينَّذو  ذفيبخى  ,٥با
كىذه بي نها ابن رشيق  ر,كاالعتذا ب, فقاـ بالردِّ ُب سياؽ مباخذة العيلماء على أيب الطيٌ 

بػػذلك, فهػػذا الن قػػد الع يػػب ىػػو ال ػػذم أثػػُب عليػػو ابػػن رشػػيق, كبػػالغ ُب  كاعتػػذربقولػػو: 
 الن اس غفلوا عنو, بل عمو كصموا. كصفو بأف  

كافػػق ابػػن رشػػيق القاضػػي ُب ىػػذا الن قػػد ا٤بوضػػوعي, كافقػػو ُب أمػػرو  خػػر؛  كعنػػدما
, فعطػل الت مثيػل علػى للػويْباضي ال يفرِّؽ بػْب الت شػبيو كالت مثيػل علػى حػدِّ الُّ الق ىو أف  

كقوعهمػػػا ُب ٢ب ػػػة كاحػػػدة, يػػػدٌؿ علػػػى  الت شػػػبيو, كجعػػػل ٥بػػػم فعػػػالن مفػػػردنا ؛)يقػػػع(, كػػػأف  
 اال التضػػاد ُب ا٤بعػػُب, فلػػي  ا٤بػػراد ىنػػا الت مثيػػل عنػػد ابػػن رشػػيق ال ػػذم ذكػػره  نفنػػ ادؼالػػَب  

الت مثيليػػة عنػػد  سػػًتعىارةاثلػػة عنػػد غػػّبىم, كالكنايػػة مػػثالن عنػػد العسػػكرم, أك االٗبعػػُب ا٤بم
ُب ا٤بعػُب, فكػله ٗبعػُب  ادؼالش يد عبد القىػاًىر. ككافػق ابػن رشػيق القاضػي ُب مسػألة الػَب  

 ايهن جعل الت شبيو: تشػب اًىرالش يد عبد القى  اآلخر, كل يفصِّل بْب الت شبيو كالت مثيل إال  أف  
الوقػوؼ عليهػا  , كىذه مسألة قد طيرًقت سابقنا ,لكن  اغّب ٛبثيلي, كالت مثيل: تشبيو ٛبثيلين 

ىنا ٥با شأفه  خر ُب تأييد ابن رشيق للقاضي ُب ىذه القضية البيانية, كابػن رشػيق قامػة 
 ـــــــــــــــــــ

 (. َّٗ"الكساطة ", )ص: (ُ)
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 ُب الن قػد با٢ب ػة كالربىػاف, كال يضػرُّه ٨بالفػة القاضػي فقػد خالفػو ُب أشػياء غّبىػا, لكن ػو
 قانوف الصحة.   يةسلطاف الًعلم ال ذم ٯبعل ا٤بوضوع

 : وقال, (ٔ)والعشرون  سالخام الش اِهد -

 كعاسػػػػػػػػػػػػػػػػر أي  نىانػػػػػػػػػػػػػػػػةن بػى  (ِ)إليػػػػػػػػػػػػػػػػك بىسػػػػػػػػػػػػػػػػطىتٍ 
 

ٍنبيوعػػػػػػػػايػي  ٍقلىػػػػػػػػةن كمي  رىاؽى الًفػػػػػػػػ تىًصػػػػػػػػلي  
(ّ) 

ش و الش اعر بنانة ا بوبة ا٤بفضوبة با٢بن اء ُب قولو )البنانػة( كاحػدة البنػاف؛ كىػي  
بع, بػػػ)األسٌركع(: كاحػػد األسػػاريع, كىػػي دكد أٞبػػر يكػػوف ُب الر مػػل, فكأن ػػو يقػػوؿ األصػػا

ىذا أحسن البناف بياضنا كطوالن كاستواءن, كلًيننا كًدق ة, كٞبرة الرأس, كييشبو أطراؼ أصابع 
الن سػػػاء باألسػػػٌركع, كىػػػذه ٢ب ػػػات الفػػػراؽ بػػػْب ا٢ببيػػػب ك٧ببوتػػػو, كمػػػا يكػػػوف فيهػػػا مػػػن 

ػدىث ٰبػاكي القػدًن, كقػد رغػب عنػو جيشاف الن ف , ك  انسكاب العربات, كىذا تشبيو ٧بي
 الشٍُّعراء استبشاعنا لو. 

كاستشهد بو ابن رشيق على أف  القد ماء أتػت بتشػبيهات رغػب ا٤بولٌػدكف إال  القليػل عػن 
 مثلها استبشاعنا ٥با, كإف كانت بديعة ُب ذاهتا, كاستشهد بقوؿ امرئ القي :

 ن كأنػػػػػػػوكتعطػػػػػػو بػػػػػػػرخص غػػػػػػّب شػػػػػػػث
 

 أسػػػػػاريع ظػػػػػيب أك مسػػػػػاكيك إسػػػػػحل 
ٍب سػػػػٌرد أبياتنػػػػا كثػػػػّبة ُب ذات ا٤بعػػػػُب, غػػػػّب أنىػػػػو لػػػػػم ا ذكػػػػر شػػػػاىد أيب ٛب ػػػػاـ قػػػػاؿ  

 فيو:"...كقرب ىذا عنده كىو مدح, من قوؿ حساف ُب ا٥ب اء: 

 كأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوداء نوبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة
 

 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف أناملهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا٢بن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
إذ كانا ٝبيعنا من خشاش األرض" 

(ُ). 
 ـــــــــــــــــــ

 (. ُْٗ/ُ"العيٍمدىةي ", ) (ُ)

". بسطتٍ :"التٍَّبريزمكالبيت في ديكاف   ( ِ)  إليَّ

اـ, ) (ّ) البالغي ىنا ىك مطمع قصيدتو التي ييعر ض  كالشَّاًىد(,َّٗ/ْ"ديكاف", أبي تمَّ
 صعبي,  كىي مف البحر الكامؿ, كبعده يقكؿ: بإسحاؽ بف إبراىيـ المي 

 النَّػػػػػػػػػػػػػػػػكل أىلفاظييػػػػػػػػػػػػػػػػا افً ًلعٍرفػػػػػػػػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػػػػػػػػادىتٍ 
صػػػػػػػػػػكتي عاذلػػػػػػػػػػةو عرانػػػػػػػػػػي  بػػػػػػػػػػؿ

 مىٍكىننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػككل تكػػػػػػػػػػػكفي ديمكعػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػفٍ    رقػػػػػػػػػػػًة الشَّ
ػػػػٍدؿه  ػػػػًميعا عى ػػػػذىٍلتى سى  لعمػػػػرؾى لػػػػٍك عى
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كقػػػرب ىػػػذا عنػػػده كىػػػو مػػػدح؛ أم أف  أبػػػا ٛب ػػػاـ قػػػريب بتشػػػبيو  قػػػوؿ ابػػػن رشػػػيق:
األصػػابع ا٤بفضػػوبة باألسػػٌركع كىػػي الػػدُّكدة, مػػن تشػػبيو حسػػاف, فتشػػبيو حسػػاف أناملهػػا 

با٢بيٍن يػػبي كىػػػو ضػػرب مػػػن ا٣بنػػاف  فيػػػو طػػوؿ
, فالػػػدكدة ا٤بفضػػوبة ُب بيػػػت أيب ٛب ػػػاـ (ِ)

اش األرض, فقػرب الت شػبيو, كا٣بنفساء الطويلة ُب بيت حساف كػل تلػك ٚبػرج مػن خشػ
٦بػػػػاراة األقػػػػدمْب, علػػػػى عكػػػػ  ابػػػػن ا٤بعتػػػػز ال ػػػػذم يشػػػػب و البنػػػػاف  ُب كل يرغػػػػب أبػػػػو ٛب ػػػػاـ

بأغصاف الفض ة, فم اراة الت شبيهات القدٲبة كا١باىلية, منها ما ىو حسنه صواب مبثِّر 
بشػػار, كىنػػاؾ كخػػال ب, يأسػػٌر الفػػباد مػػن أكؿ ٠بػػاع لػػو, كىػػذه ال ػػٍب ٰباكوهنػػا كمػػا فعػػل 

؛ لطبيعػػػة  تشػػػبيهات ل يرغػػػب ا٤بولٌػػػدكف ُب تقليػػػدىا كال ٦باراهتػػػا, كال يرغبػػػوف فيهػػػا أصػػػالن
األكاِل ال ػٍب تعَبيهػا ا١بالفػة كا٣بشػونة, كمػا عليػو طبيعػة ا٤بولٌػدين مػن ا٢بضػارةُب القصػور 

ػػػاعرية تتلػػػّب  كتتبػػػد ؿ علػػػى مػػػٌر السػػػنْب, فم ث ػػػل ىػػػذه كا٤بنتػػػديات, كا٢بػػػداِق, فػػػالن ف  الش 
األسػػػركعة كالػػػذُّباب ُب أبيػػػات عنػػػَبة كغّبىػػػا كثػػػّب, لكػػػن ُب ا٤بقابػػػل يتبػػػْب  أف أبػػػا ٛب ػػػاـ 

 حاكى امرأى القي , كجاراه ُب تشبيهو البناف باألسٌركع, كل يستبشع ذلك.  

 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
 

 (.ِْٗ–َْٗ/ُ"العيٍمدىةي", ) (ُ)

 (.ِْٖ/ْ"لساف العرب",) (ِ)
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 المطلب الث َّاني: "رؤية ابن رشيق الفكرية في تشبييات أبي تمَّام"
 

لت شبيو ُب )العمدة( قد ـ ابن رشػيق لػو ىػذه األمثلػة البيانيػة ُب ال شك  أف  باب ا  
صور مٌتفقة ٨بتلفة, كىنا ٧بور ا٢بديث عن ا١بانب الفكرم لديو كعن منه ػو ُب تنػاكؿ 
الت شػػػبيو, فتلػػػك العقليػػػة الفػػػذ ة البػػػن رشػػػيق ُب صػػػورة القػػػرف ا٣بػػػام  ا٥ب ػػػرم مػػػع عػػػدـ 

التػػػأليل يسػػػّب ُب ثبػػػات, ٍب  ال أنسػػػى أف  عقليػػػة اكتمػػػاؿ البنيػػػة البالغيػػػة كالن قديػػػة ٘بعػػػل 
الرُّماين كقدامة رحلة مع كل جيل, كمن جانب  خر  فقد فاجأ ابن رشيق العيلماء بػلراء 
اسػػػتفرد وػػػا, كل يقػػػل وػػػا أحػػػد قبلػػػو, كال يػػػزاؿ العيلمػػػاء بػػػْب مبيِّػػػد ٥بػػػا ك٨بػػػالل, كسػػػيأٌب 

 ا٢بديث عنها. 
ُب كتػػػاب العمػػػدة بابنػػػا ٠بػػػاه: بػػػاب  كقبػػػل كػػػلِّ شػػػيء, فقػػػد بػػػو ب ابػػػن رشػػػيق 

الت شػػبيو, فحػػد  الت شػػبيو, كذكػػر فاِدتػػو, كأنواعػػو مػػن حيػػث ا٢بيسػػن كالقػػبح, كمػػا يػػراه مػػن 
أفضػػلو, كبيػػاف سػػبيلو كأصػػلو, مػػن حيػػث كونػػو بالكػػاؼ أك كػػأف  كأمثا٥بمػػا, كحػػاؿ كونػػو 

م ال ػػػٍب ل يسػػػبق إليهػػػا مفػػػردنا أك متعػػػدِّدنا, ككػػػذلك بػػػدكف أداة الت شػػػبيو, كالت شػػػبيهات العيقػػػ
كعلػػى مػػن يقػػرأ ىػػذا البػػاب, أٍف ٯبػػل  قػػدره  -ال أعػػِب الش ػػواًىد كلكػػن ا٢بػػٌد بذاتػػو-أحػػد 

 كيرفع مكانتو, فقد أراح مىن بعده.
كقػد اسػتفاد ابػن رشػيق مػن قدامػة كالرُّمػاين كالقاضػي ا١برجػاين, كمػا سػبق مػػن  

ػػػواًىد كا٤بطالػػػب كػػػاؼو عػػػن ذكػػػر  راِهػػػم كاقتفػػػاء  ثػػػ ػػػاـ منػػػو لبػػػاب الش  ارىم, كىػػػذا االىتم 
الت شبيو, لي  غريبنا منو, فهو قاًعد ة علػم البيػاف, ككػل ٧باسػن الكػالـ عنػده تقػـو عليػو, 
فهو إذنا ركيزة ال يتأت ى إال  وذا الت فصيل الع يب, يردفو ببياف كٙبليل للش واىد, بسػ يةو 

 أدبيةو راِعةو.
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خػل الت شػبيو ُب اىػاز, حيػث قػاؿ ُب بػاب كمن غريب األمر أف  ابنى رشػيق أد 
اىػػاز:" فصػػػار الت شػػػبيو كاالسػػًتعىارة كغّبٮبػػػا مػػػن ٧باسػػػن الكػػالـ داخلػػػة ٙبػػػت اىػػػاز"
(ُ) ,

كقػػػاؿ مػػػرةن أخػػػرل:" كأم ػػػا كػػػوف الت شػػػبيو داخػػػالن ٙبػػػت اىػػػاز؛ فػػػرف ا٤بتشػػػاوٍْب ُب أكثػػػر 
ا يتشاواف با٤بقاربة على ا٤بسا٧بة كاالص  .(ِ)طالح, ال على ا٢بقيقة"األشياء إ٭ب 

كتبػػػع ابػػػني األثػػػّبابنى رشػػػيقو ُب ذلػػػك, فػػػرج ح دخػػػوؿ الت شػػػبيو ُب اىػػػاز, ف عػػػل   
ػػػع ُب الكػػػالـ  الت شػػػبيو أحػػػد أقسػػػاـ اىػػػاز, كعلػػػى ىػػػذا قػػػاؿ:" إف  اىػػػاز ينقسػػػم إ  توسُّ

, (ّ)ازا"كتشػػبيو كاسػػًتعىارة كال ٱبػػرج عػػن أحػػد ىػػذه األقسػػاـ الث الثػػة, فأيٌهػػا كجػػد كػػاف ٦بػػ
ك٩ب ػػن يبيِّػػد مذىبػػو مػػن ا٤بعاصػػرين  الػػدكتور أٞبػػد مطلػػوب ال ػػذم عػػد  الت شػػبيو مػػن اىػػاز, 
فقػػاؿ:"كا٢بٌق أف  الت شػػبيو ٦بػػاز؛ ألن ػػو يعتمػػد علػػى عقػػد الصِّػػلة بػػْب الشػػيٍَّْب, أك أشػػياء ال 
 ٲبكػػػن أٍف تفسػػػٌر علػػػى ا٢بقيقػػػة, كلػػػو فسػػػٌرت كػػػذلك ألصػػػبح كػػػذبنا, كىػػػو الفػػػن الكثػػػّب

كمػا ُب -االستعماؿ ُب كالـ العرب, كيبدك أف عدـ االنتقػاؿ فيػو مػن كمعػُب إ   خػر 
دعاىم إ  إخراجو من اىاز ال ذم ىو استعماؿ الكلمة ُب غّب ما كيًضػعت  -االسًتعىارة

 .(ْ)لو أك إسناد أمر إ   خر على سبيل التوسُّع"
قػػارب علػػى ا٤بسػػا٧بة كاالصػػطالح كمسػػألة الت شػػابو بػػْب ا٤بشػػب و كا٤بشػػب و بػػو بالت   

كقصػػػده الت مػػػازج ُب الصِّػػػفة ا٤بشػػػَبكة, فالط رفػػػاف مقتسػػػماف الصِّػػػفة كالبنيػػػة الل ف يػػػة ألداء 
قػػة  ا٤بعػػُب الن ػػاتج عنهمػػا, فبػػذلك يتقاربػػاف علػػى ا٤بسػػا٧بة كالت أكيػػل ُب كجػػو الشػػب و, فالعىالى

ػػػة, بػػػل إف قا٠بهػػػا ا٤بشػػػ َبؾ الت فاعيػػػل كالت مػػػازيج كانصػػػهار بينهمػػػا عالقػػػة مَبادفػػػة غػػػّب منفك 
الط رفػػػػاف بعضػػػػهما ُب ركح بعػػػػض, كعلػػػػى ذلػػػػك "أدخػػػػل ابػػػػن رشػػػػيق الت شػػػػبيو ُب اىػػػػاز 

 ـــــــــــــــــــ
 (.َّْ/ُالعمدة, ) ( ُ)

 (.ُّْ,َّْ/ُ) ,ابؽالمصدر السَّ  ( ِ)

 (. ّّْ/ُالسائر", ) ثؿ"الم (ّ)

مطبعة المجمع  ,(ُِٕ –ُٔٔ/ِ"معجـ المصطمحات البالغية", أحمد مطمكب, ) (ْ)
 ـ.ُّٖٗ=ػىَُّْ, راقيالعممي الع
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قػػػة بػػػْب  قػػػة ا٤بسػػٌوغة ُب اىػػػاز أك العىالى البتناِهمػػا علػػػى ا٤بسػػػا٧بة كالت قػػارب ُب طبيعػػػة العىالى
 .   (ُ)لن اقص بالتاـ"طرٍُب الت شبيو ال ٍب ساغ ٗبوجبها إ٢باؽ الفرع باألصل أك ا

كال ذم يذىب إليو الػد ارس ُب ىػذه ا٤بسػألة ىػو رأم ٝبهػور البالغيػْب كالنُّقػاد  
مػػػن "أف الت شػػػبيو ال يكػػػوف علػػػى كجػػػو االسػػػًتعىارة الت حقيقيػػػة كال االسػػػًتعىارة بالكنايػػػة كال 

كمػػػػا -فيػػػو , فالت شػػػبيو ينػػػزع إ  ا٤بباللػػػػة ُب الوصػػػل علػػػى ا٢بقيقػػػػة, كلػػػي  (ِ)الت  ريػػػد"
كػػػذب كإخػػػراج عػػػن ا٢بقيقػػػة, فهػػػو خػػػارج عػػػن اىػػػاز, كمػػػا اسػػػتقر األمػػػر عنػػػد   -ييقػػػاؿ

ا٤بتقػػد مْب؛ كعبػػد القىػػاًىر, فالت شػػبيو ال يسػػتعمل كلمػػة ُب غػػّب مػػا كيًضػػعت لػػو علػػى أصػػل 
 اللُّلة. 

كُب ا٤بطلػػػػػب األٌكؿ استشػػػػػهد ابػػػػػن رشػػػػػيق مػػػػػن شػػػػػعر أيب ٛب ػػػػػاـ علػػػػػى مسػػػػػاِل  
كفايػة عػن كػل إعػادة, فػأبو ٛب ػاـ كالقاضػي ال ػذم يضػع األشػياء ُب الت شبيو, كُب ا٤بطلب  

٧بلِّها, كلقد أكثر ابن رشيق ُب الث ناء عليو كأطاؿ, كتكفي أف تكوف ر يتو ُب تشبيهات 
أيب ٛب اـ أنو يضع الل ف ة موضعها, كيعطي ا٤بعُب حقو, جاء ذلػك ُب سػياؽ حديثػو عػن 

ر يتػو بشػكل عػاـ, فقػاؿ: "كقػاؿ بعػض مىػن ن ػر ُب  شعر أيب ٛب اـ كأيب الطٌيب, فأكضح
ا حبيب كالقاضي العدؿ, يضع الل ف ػة موضػعها, كيعطػي  شعر أيب ٛب اـ,كأيب الطٌيب: إ٭ب 
ا٤بعػُب حقػو, بعػد طػوؿ الن  ر,كالبحػث عػن البينػة, أك كالفقيػو الػورع: يتحػر ل ُب كالمػػو, 

 ا٤بوجزة. , فهذه ر يتو ا٣بالصة(ّ)كيتحر ج؛ خوفنا على دينو"
كأم ػا الت مثيػػل, فػػَّف  ابػػنى رشػػيق يعػػدُّه مػن قبيػػل االسػػًتعىارة, قػػاؿ ابػػن رشػػيق: "كمػػن   

ضركب االسًتعىارة "الت مثيل" كىو  ا٤بماثلة عند بعضهم, كذلك أٍف ٛبٌثل شػيَّنا بشػيء فيػو 
 ـــــــــــــــــــ إشارة منو, ٫بو قوؿ امرئ القي , كىو أكؿ مىن ابتكره, كل يأًت أملح منو: 

", محمد سميماف العمدةفي كتابو  كانيعند ابف رشيؽ القير  دم"البحث البالغي كالنق (ُ)
اإلسالمية, الرياض,  راسات(, مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدُْٓالصيقؿ )ص:

 ـ. ََِْق= ُِْٓ

 (. ُٔ/ْ", )ح"اإليضا (ِ)

 (.ُِٓ/ُ) ,"العيٍمدىةي " (ّ)
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 عينػػػػػػػػػػاؾ إال لتضػػػػػػػػػػريب كمػػػػػػػػػػا ذرفػػػػػػػػػػت
 
 

 بسػػػػػػهميك ُب أعشػػػػػػار قلػػػػػػب ميقت ػػػػػػل 
ػػػت لػػػو جهػػػات االسػػػًتعىارة كالت مثيػػػل     ...كمعػػػُب الت مثيػػػل اختصػػػار قولػػػك: ... فتم 

, كىػػػذا ا٢بػػػٌد للت مثيػػػل ال ػػػذم ذكػػػره ابػػػن رشػػػيق عنػػػد علمػػػاء البالغػػػة (ُ)مثػػػل كػػػذا ككػػػذا"
ارة الت مثيليػػة أك اىػػاز ا٤بركػػب, كىػػو:" تشػػبيو ييطلػػق علػػى االسػػًتعى  -كػػالقزكيِب-ا٤بتػػأخِّرين 

, بأف يكوف كجػو الشػب و منتزعنػا (ِ)إحدل صورتٍْب منت زعتٍْب من أمرٍين أك أمور باألخرل"
 من ٦بموع الصُّورتْب, كبعضهم يعِب با٤بماثلة الكناية كأيب ىالؿ العسكرم.

االسػػػػػًتعىارة –مثيػػػػػليقػػػػػَبب مػػػػػن تعريػػػػػل الت   -الكنايػػػػػة-كتعريػػػػػل قدامػػػػػة للت مثيػػػػػل  
عند ابن رشيق, فقاؿ:" كمن نعوت اِتالؼ الل ف  كا٤بعػُب: الت مثيػل كىػو: أف  -الت مثيلية

يريد الش اعر إشػارة إ  معػُب, فيضػع كالمنػا يػدٌؿ علػى معػُب  خػر, كذلػك ا٤بعػُب اآلخػر, 
ػػػا أراد أف يشػػػّب إليػػػو" كالكػػػالـ مينبَّػػػاف عم 
بػػػنى رشػػػيق . كىػػػذا يػػػدٌؿ بالضػػػركرة علػػػى أف  ا(ّ)

اسػػتفاد مػػن قدامػػة؛ لتوافقػػو معػػو ُب حػػٌد الت مثيػػل, بػػل كنقػػل بعػػض الش ػػواًىد منػػو, مػػع أف  
كسيقل الباحث كراء تلك  -قدامة ل ييدًخل الت مثيل ُب االسًتعىارة كما فعل ابن رشيق,

, كمػػع ىػػذا كلػػو ل -فصػػل الكنايػػة-ا٢بيثيػػات مػػع ابػػن رشػػيق كقدامػػة ُب الفصػػل الث الػػث 
 ًهدي ابن رشيق للتمثيل أك للماثلة من شعر أيب ٛب اـ, فاكتفى بذكر شواىد أخرل.  يٍستىشٍ 

كا٤بتأمِّل ٤بنهج ابن رشيق ُب الت اليل البالغي ٯبد أن و ل يكن ميتػىعىصِّػبنا لػرأم مػا؛  
ألف  التعصُّػػب ييقصػػي ا٤بوضػػوعية, كالت عصُّػػب يػػبدِّم إ  الت ػػدلي , كىػػو أمْبه,ككاضػػحه ُب 

, يقصػد أسػتاذه, كينقػل عنػو  -الن هشػلي-اآلراء, كإذا قاؿ, قػاؿ: عبػد الكػرًن فهػو  نسبة
كثّبنا, كٱبتلل معو, ٖبػالؼ أيب ىػالؿ العسػكرم ال ػذم ال ينسػب اآلراء إ  أصػحاوا, 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُْٓ-َْٓ/ُ) ,المصدر السابؽ ( ُ)

 (. َُٕ/ْ"اإليضاح", ) (ِ)
: لنَّاًشرا(, تحقيؽ: كماؿ مصطفى, ُٖٓ:صألبي الفرج قدامة بف جعفر, ) ,الشعر" نقد" ( ِ)

 ـ.   ُٖٕٗىػ=ُّٖٗالثالثة,  الطبعةمكتبة الخانجي, 
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اإلٯبػػاز, فيػػوًجز العبػػارة, كيضػػلط علػػى األلفػػاظ دكف تكلُّػػل,  -رٞبػػو اهلل-كمػػن منه ػػو 
ا؛ ألن ػػو ييراعػػي مقتضػػى ا٢بػػاؿ, خاص ػػة ُب بػػاب الت شػػبيو فتفػػرج ٨بتصػػرة قػػد أد ت غرضػػه

 ال ذم أكاله عنايتو.

كأجده كثّبنا ينقل  راءن للّبه, فهو ينقل بأمانة علمية, فَّف  ناسبو ذلك الرأم,  
غػػا  ُب مدحػػو, كل يػػرى غػػّبه, كإٍف رأل فيػػو قصػػورنا, سػػد ده برأيػػو السػػديد, فمػػن أكلَّػػك 

: ابػػػػػن ا٤بعتػػػػػز, كقدامػػػػػة, كابػػػػػن قيتيبػػػػػة, كالرُّمػػػػػاين, كالقاضػػػػػي العيلمػػػػػاء الػػػػػذين نقػػػػػل عػػػػػنهم
ا١برجاين,كاآلًمًدٌم, كالعسكرم, كغّبىم. كا٤بتأمِّل ٤بستدركات ابن رشيق كتعليقاتػو علػى 
مىػػن سػػبقو خاص ػػة ُب بعػػض الش ػػواًىد, يشػػهد لػػو بطػػوؿ البػػاع, كًدق ػػة الن  ػػر, كملحوظاتػػو 

 بن سناف ا٣بفاجي كعبد القىاًىر.الًعٍلًمية دقيقة ا٤بسلك, فهو معاصر ال

كمن منه و القوًن ُب العمدة أن و ال ٱبرج من بػاب ُب البالغػة إ  بػاب  خػر  
, كمػػن منه ػو أنػػو  حػٌب يسػتكملو بكػػل مػا فيػػو, فػال ٰبشػد أثنػػاءه ٩ب ػا لػػي  منػو إال  قلػيالن

درة عاليػة يذكر االعَباضات ال ػٍب قػد تيقػاؿ ٔبػرأة ككضػوح ُب تسلسػله منطقػيه, كىػو ذا قػ
علػػى األخػػذ كالػػرٌد, كيسػػٌرد الش ػػواًىد الكثػػّبة كيػػوازف بينهػػا, كمػػن تلػػك الش ػػواًىد: القػػر ف 
ػٍعر كالنثػر, كىػذا يػدٌؿ بالضػركرة علػى سػعة علمػو, كقػوة  الكرًن, كا٢بػديث الشػريل, كالشِّ

 قرٰبتو, ففضلو كاضح على من بعده.

ػػػو ُب االسػػػتنباط  , كالقػػػدرة علػػػى سػػػٌل كمػػػن منه ػػػو أن ػػػو يعتمػػػد علػػػى فهػػػم قاِر
ػػػواًىد دكف ٙبليػػػل ٥بػػػا, ٍب  إف  ابػػػن رشػػػيق يقبػػػل مػػػن  الفكػػػرة, فػػػبعض األحيػػػاف يسػػػٌرد الش 
ػػػػٍعراء مػػػػا ل يقبلػػػػو غػػػػّبه مػػػػن النُّقػػػػاد, ألن ػػػػو شػػػػاعر, فيبػػػػدأ بالقػػػػد ماء, حػػػػٌب يصػػػػل إ   الشِّ

 ا دثْب, ىذا منه و بَّٯباز.
ق ل ٱبػػػرج مػػػن ىػػػذا البػػػاب حػػػٌب كا٤بتأمِّػػػل ُب بػػػاب الت شػػػبيو يػػػرل أف  ابػػػنى رشػػػي 

اسػػتوفاه حقػػو مػػن الت ٍحًديػػدات, كالش ػػواًىد كالتػ ٍفريعػػات, كوػػذا التفصػػيل الع يػػب ل يػػرى 
الباحث ٩ب ن سبق ابػن رشػيق قػد جػاراه علػى ىػذا الوصػل, فحقنػا قػد رد  كػل شػكلو إ  

 شكلو.
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 ابعالمبحث الر  
 شواهد المفشبيه والمفمثيل " 

 " دِهأ الجأجدنَّلند لبد القَ 
 

المطبب األّول: "شادهدا من يال الوجاود من لاة هاَّ  -

 أدون من ال دع".   

اادنَّ: "شااواهد  المطبااب -  ماايثيأه أساابدبو المفمثياالالثف

والم ااادنَّ الفماااَّ يجاااَّء المفمثيااال ماااَّ  ،ماااَّ الااانففس

 لقب د": 
  أسباب تأثير الت مثيل في الن ف .  : أواًل 

 لطيافمثيال الررياب وال  وقوع الت دابيه أو الت   : ثانًيا 

 المتنافرين. متبا دينال رفينبين الط  

 ااا : ثالًثاااا  يلمجااايل الت مثيااال بأدااايال ِ اااد   مااان الد 

 . حدالوا

 بالام  ماا يتعبام ثا  ال  عقيدأحق أصناف الت   : رابًعا

 يشجد   ليم. 

دلث: "مأق باين المفشابيه واتسامَِ دأة، وماد  المطبب - الثف

 لمشبفه".يجو  ميه إسقدط ذكأ ا

اباااا : "شااااواهد مسااااد ل الم اااادنَّ الأف  المطبااااب -

 "المفخيبية
 مفتن المماهب. هوأن   خيليداهد القس  الت   : أوال 

 بالحقيقة. بيهالد   خييلدواهد الت   :ثانًيا 

 اا ولداااهد تااأُّ : ثالًثااا يضااعها  ةماان غياار  ل اا فةالصِّ

 ويختلقها. ا رالد  

 اااا خيلاااايالت   علياااالداااااهد حساااان الت   : رابًعااااا  بيهالد 

 . حربالسِّ 

 أخرى. ةمن  ل   ةللمعنى والفعل  ل   داهد أن  : خامًسا 

 الحقيقة في المجاز  الداهد إفصاح الت دبيه وادِّ  : سادًسا. 
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 ل: " شاىدا تنزيل الوجود منزلة ىي أدون من العدم "المطلب األوَّ 
 

دكف مػػن استشػػهد عبػػد القىػػاًىر ُب ىػػذا ا٤بطلػػب علػػى تنزيػػل الوجػػود منزلػػة ىػػي أ
البيانيػة ال ػٍب سػيتم  ة٤بوقعػو مػن القضػي    رُب عرضو كٙبليلػو بػالن   هادكمدار االستش العدـ,

ىنػا, كجػدت الش ػواًىد تػدٌؿ علػى   رسرب أغوارىا ككشل مناط االستشػهاد منهػا, كبػالن  
ػػػاًىداف جػػػاءا ُب سػػػػياؽ حػػػديث عبػػػد القىػػػػاًىر عػػػن مثػػػػاؿ  عقػػػػوؿ,ٗب ٧بسػػػوس تشػػػبيو كالش 

مػػن ا٤بعقػوؿ للمعقػوؿ(, ٍب بػْب  أف  أكؿ ذلػك كأعٌمػػو  الش ػبوالػث: كىػو أخػذ )األصػل  الث  
العػػدـ  يوتشػػبيو الوجػػود  كىػػو ا سػػوس مػػن الشػػيء مػػرةن بالعػػدـ؛ كىػػو العقلػػي, كمػػرةن تشػػب

 بالوجود؛ أم العك , كالش اًىداف ٮبا:
 تم ام:                    وأب قال ,(ٔ)والعشرون  ادسالس   الش اِهد

 
 

  (ِ)دىدً ال شيءى ُب العى  نٍ أنزري مً  كأنتى 
)أنت(, كا٤بشب و بو )أنػزر  ولوفا٤بشب و ُب ق الش بو,تشبيو ٧بذكؼ األداة ككجو  ىنا 

كأتفػو لػي  مػن أم شػيء فحسػب؛ كل يشػب هو بالعػدـ  من ال شيء ُب العػدد(؛ أم أقػلٌ 
ال ييػػدرًكها  ـ منحهػػا لػػو أبػػو ٛب ػػاال ػػٍب رجػػةفقػػط؛ إ٭بػػا شػػب هو باألقػػٌل مػػن العػػدـ ا ػػض, فالد  

٥با كجود حسي خارجي, بل العقلػي ا ػض, فهنػا شػب و ٧بسػوس )أنػت(,   العقل, كلي
فيػو.  عػيشأبا ٛب اـ أللى كجوده ٛب امػا مػن اىتمػع ال ػذم ي ٗبعقوؿ )أقل من العدـ(, فكأف  

 ـــــــــــــــــــ
 (.ٕٔ)ص: ,يينظر:"أٍسرىاري البالغة" ( ُ)

 (, كصدر البيت:ُّٓ/ْ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ِ)
كًر كالفىنىػػػػػػػػػػػػػػًد   أىًفػػػػػػػػػػػػػػيَّ    تىػػػػػػػػػػػػػػنًظـي قىػػػػػػػػػػػػػػٍكؿى الػػػػػػػػػػػػػػزُّ

فػي محمػد بػف يزيػد,  البالغي ىنػا ىػك مطمػع قصػيدتو التػي قيمػت فػي عيتبػو, كقيػؿ  كالشَّاًىد 
 كىي مف البحر البسيط باب اليجاء, كبعده يقكؿ:

ػػػػػػػػػرىٍجتى  ػػػػػػػػػرىؽو  مػػػػػػػػػىقىٍمبىػػػػػػػػػؾى ًمػػػػػػػػػٍف بيٍغًضػػػػػػػػػي ع أشى  حي
ٍفػػػتى  ٍمػػػتي بػػػػأىف أىنحى  ًجٍسػػػػمىؾى حتَّػػػى لػػػػك ىىمى

 
 

ػػػػػػػدً  أىضػػػػػػػرُّ   سى قػػػػػػػاًت اليىٍجػػػػػػػًر فػػػػػػػي الجى ري  ًمػػػػػػػٍف حي
 بصفعؾى يكمنا لـ تجػٍدؾى يىػًدم   ألييك
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ياؿ, كال ذم ال ييرل ١بوىره كحقيقتو, فقذؼ بو إ  ا٣ب دكُب ع ز البيت الث الث ال كجو 
كال كجود لو, فأصبح ا٤بعُب: )أنػت كأقػل مػن العػدـ سػواء(, كالعػدـ درجػة  ُب اللمػوض 
كاالضمحالؿ, كاألقل منو درجة أقل منػو, كقػد طلػب الط ػاِي لػو منزلػة, فأكغػل كأسػٌرؼ 

 مػػّبم,النُّ  اعػػييػػذكِّر بأبيػػات الر   كىػػذاُب ذلػػك, كىػػذا حاصػػل استشػػهاد عبػػد القىػػاًىر بو.
 العاملي, فقاؿ: قاععندما ى ا ابن الرِّ 

 كنػػػت مػػػن أحػػػد يه ػػػى ى ػػػوتكم  لػػػو
 

 (ُ)ابػػػػن الرقػػػػاع, كلكػػػػن لسػػػػت مػػػػن أحػػػػدو  يػػػػا 
مػن قػوؿ  سػركىي مباللة, لكن هػا أي ,جعلو كالعدـ سواء: )لست من أحدو(فقولو  

 ون ػأل اعػي؛أيب ٛب اـ )ال شيء ُب العدد(. كبا٤بوازنة يكوف بيت الط اِي أكجع مػن بيػت الر  
كضػػعو ُب منزلػػة  اعػػيدكف منزلػػة العػػدـ, بينمػػا الر   رجػػةفأنزلػػو د فضػػيلاسػػتفدـ )أفعػػل( الت  

,فأراد ا٤بباللة ُب حٌط الشيء كالوضع منو كخركجػو اعيالعدـ نفسو, كىذا ال ذم فعلو الر  
 كىو متمكِّن ُب العادات, كمػا قػاؿ عبػد القىػاًىر, بعكػ  أيب ٛب ػاـ ال ػذم عن أف ييعتٌد بو
 أسٌرؼ كهتو س. 

كقد استشهد الش يد عبد القىاًىر بو على تنزيل الوجود منزلة ىي أدكف من منزلة 
العػػدـ, فقػػاؿ:" إف  تنزيػػل الوجػػود منزلػػة العػػدـ؛إذا أيرًيػػد ا٤بباللػػة ُب حػػٌط الشػػيء كالوضػػع 
منػو, كخركجػو عػػن أف ييعتػٌد بػػو؛ كقػو٥بم ىػػو كالعػدـ سػػواء,معركؼه مػتمكِّن ُب العػػادات, 

ٗبػا دعػػاىم اإليلػػاؿ كحػػب السػػٌرؼ إ  أف يطلبػػوا بعػػد العػػدـ منزلػػة ىػػي أدكف منػػو؛حٌب كر 
 يقعوا ُب ضرب من التهوُّس كقوؿ أيب ٛب اـ: 

 
 

  (ِ)"دىدً ال شيءى ُب العى  نٍ أنزري مً  كأنتى 
الش اًىد من عيوف شعر الط اِي ُب باب ا٥ب اء, إال  أف  أبا ٛب اـ ل يكػن  كقصيدة 

 افهػو يه ػو ٧بمػدن  ِب,عنػده ييلػ لميحبل الت   ,سبيل ا٤بتفحِّشْب كال ا٤بصرِّحْبيسلك فيها 
 ـــــــــــــــــــ

محػػػي, )"طبقػػػات فحػػػكؿ الشػػػعرا (  ُ) (, شػػػرح محمػػػكد شػػػاكر, َّٓ/ِء", محمػػػد بػػػف سػػػالـ الجي
 دار المدني بجدة. طبعة

 (.ٕٔ)ص: ,"أٍسرىاري البالغة" ( ِ)
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عليػو  فػرد   اعر,ال ٍب كانت مسػل طة منػو علػى الش ػ كربن يزيد, كرٌد عليو مقالة الكذب كالزُّ 
ػػ ػػاًىد مطلػػع القصػيدة, كصػػد رىا بتع ُّ  ه ػػومػػن ا٤ب اعرالش ػػ بأبػو ٛب ػػاـ وػػذه األبيات,كالش 

ا يرميو ٗبقالة الفند  ومنو, كأن  كسفريتو   اعرالش ػ إال  أبا ٛب ػاـ,,, فكػأف   كالنِّفاؽل ٱبَب أحدن
تقوؿ فيو كيت ككيػت إال  أنػا, كىػذا حاصػل اسػتفهامو  ٍعراءكحالو يقوؿ: ل ٘بد من الشُّ 

ر, إم ػػػا شػػػعر أك نثػػػ واإلنكػػػارم ُب قولػػػو )أُب  تػػػن م؟؟(, كالػػػن  م: يػػػدٌؿ علػػػى أن ػػػ كػػػذييبالت  
ٛب ػاـ ىػو ا٤بقصػود كحػده بػذلك البهتػاف  اأب كلذلك صد ره با١بار كاىركر للداللة على أف  

بصػػاحب القالػػة, ٩ب ػػا  هكُّمكلػػي  غػػّبه, كلين ػػر ا٤بتأمِّػػل مػػا ُب األبيػػات مػػن السيػػفرية كالػػت  
ٯبعػػل اإلنسػػاف ٲبسػػك فمػػو مػػن شػػدة الضػػحك, ف ػػاء إ  حتفػػو بنفسػػو, كيػػداؾ أككتػػا 

ن ػّبنا كال  راهال يػ نػوالصويل:" كاف أبو ٛب اـ ال ٯبيب ىاجينا لو؛ أل ولة مقكفوؾ نفد, كُب
 من ا٤بباللة. شيءه , (ُ)يشتلل بو"

 أيًضا: وقال,(ٕ)والعشرون ابعس  ال الش اِهد -
ػػػػػػػػػب ابىػػػػػػػػػومىػػػػػػػػػٍن لػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػيءه ييريػػػػػػػػػدي حً  ىى   ى

 
ػػػػػػػابي حً  وال شػػػػػػػيءو عليػػػػػػػ اؿي بىػػػػػػػ مػػػػػػػا   ى

(ّ) 
ػػبوء(, كحػػذؼ أداة )ال شػػي وا٤به ػػو بػػػأن   اعرالش ػػ شػػب و  ػػبو,ككجػػو  الش  كىػػذا  الش 

ا٤بشب و )ا٤به و( ٧بسوس, كا٤بشب و بو )ال شيء( معقوؿ, فشب هو  قوؿ,تشبيو ٧بسوس ٗبع
ػػػاًىد السػػابق شػػػب هو بأقػػل   ػػاًىد, يػػػذكِّر بقػػػوؿ  بالعدميػػة, كالش  مػػػن العدميػػػة, ففػػي ىػػػذا الش 

مػن قػدره كالوضػع منػو, كخركجػو عػن أٍف ييعتػد   أراد ا٤بباللة ُب ا٢بطٌ  وبأن   مّبم,النُّ  اعيالر  
كىػػػو مػػػتمكِّن ُب العػػػادات كمػػػا قػػػاؿ عبػػػد القىػػػاًىر, كعلػػػى ذلػػػك فالبيػػػت لػػػي  كمػػػا  ,بػػػو

 ـــــــــــــــــــ
اـأبي  أخبار" ( ُ) (, تحقيؽ:محمد عبده ُِْ", ألبي بكر محمد بف يحيى الصكلي, )ص:تمَّ

 ىػ. ََُْاآلفاؽ ببيركت, الطبعة الثالثة,  دار: الناشرعزاـ, 

 (.  ٕٔ"أٍسرىاري البالغة", )ص: :يينظر  (  ِ)

 (, كمطمع القصيدة:ُُّ/ْ"ديكاف", أبي تمَّاـ , ) (  ّ)
ػػػػػػػػػػػابي  فػػػػػػػػػػػاضى  ػػػػػػػػػػػًت األحسى  الم ئػػػػػػػػػػػاـي كغاضى

 
ٍميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي كاآلدابي  كاجتيثٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتً    العى

ػاـالبالغي ىك البيػت الرابػع, قاليػا أبػك  الشَّاًىدكىي مف البحر الكامؿ, ك   ييجػك مكسػى  تمَّ
 بف إبراىيـ الرَّافقي. 
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 اؿيػػدٌؿ علػػى إنزالػػو منزلػػة ىػػي أدكف مػػن العػػدـ, كفيػػو إيلػػ واستشػػهد بػػو عبػػد القىػػاًىر, كأن ػػ
-اهلل رٞبػو-ة, فقػاؿ كىو ضرب مػن ا٤بباللػ ,بل جعلو ىنا كالعدـ سواء كهتوُّس, ؼكسر 
..إف  تنزيػػػػل الوجػػػػود منزلػػػػة العػػػػدـ؛إذا أيرًيػػػػد ا٤بباللػػػػة ُب حػػػػٌط الشػػػػيء كالوضػػػػع منػػػػو, :".

, (ُ)"...كخركجو عن أٍف يعتد  بو,كقو٥بم ىو كالعػدـ سػواء,معركؼه مػتمكِّن ُب العػادات
اللرابػة  ا٤بوجود ٰبتاج إ  ح اب لو ذلك كيفما شػاء, كلكػن   يءالش   فمعُب الش اًىد أف  
إ  ح ػػاب, فهػػذا ال ػػذم يسػػتنكره  ككال حاصػػل ٰبتػػاج فػػوؽ ذلػػ ودمػػن شػػيء ال موجػػ

الن اس, كييتع  ب من فعلو, فهو ال شيء, فكيل ٰبي ىػب؟, كاألبيػات ال ػٍب تلػي الش ػاًىد 
ٯبػيء  رابكالس ػ ,عليهػا بػو اب, كا٤بطػر بػدكف سػحاب حراءفالص ػ ية,ترفده ُب معُب العدم

 العدـ عليو ح اب.  الش اًىد, بأف   ُبكىذا كلو ييعضِّد مع بأفنية البيوت,

علػى الػػن  م ُب ا٥ب ػاء, كاقتػػداره عليػػو,  اعرعػػن فحولػة الش ػػ بي أيب ٛب ػػاـ ينبػ كًى ػاءي 
ال ػػذم  الكامػلحركػة البحػر  مػعكىػذا ا٥ب ػاء  صػريح,دكف الت   لميحمػع رصػل ا٤بعػاين بػالت  

ػػػايلعػػػب دكرنا  قصػػػيدة, كحركػػػة حػػػرؼ الػػػركٌم مػػػع حرفهػػػا البػػػاء ُب سػػػهولة التلػػػِب بال مهمن
يضػػػػفي خصػػػػاِص تيضػػػػاؼ إ  اللػػػػرض, كاأللفػػػػاظ ا٤بتطابقػػػػة البديعيػػػػة ُب قولػػػػو )فػػػػاض 

دكف إغػػػػػراؽ كإتعػػػػػاب الفكػػػػػر,  كحاصػػػػػالن  اكغاض(كػػػػػل ذلػػػػػك ٯبعػػػػػل إدراؾ ا٤بعػػػػػُب ٩بًكننػػػػػ
ؽ ىػػذا األدب ا١بػػٌم ال ػذم يعلػػو أخػال عػنينبػأي  ابػا٤به و, ٩ب ػػ عػػريضاسػتفدـ الت   اعرفالش ػ
 ا٣بنذيذ. اعرالش  

 صػاؿصػفحات مػن )األٍسػرىار(, يفػَبض عبػد القىػاًىر سػاِالن يسػألو حػوؿ اتِّ  كبعػد
ػػ بالت شػػبيو,تنزيػػل الوجػػود منزلػػة العػػدـ  صػػفحة كاملػػة بكػػل ٞبوالتػػو  باؿكقػػد اسػػتلرؽ الس 

 الًعٍلًميػػة كاالسػػتدراكات علػػى كالمػػو؛ سػػا التكأجزاِػػو, كىػػذه عػػادة الش ػػيد ُب طػػرح الت  
ػػػ حػػػٌب    ومػػػن الت شػػػبيو ُب إثبػػػات ا٤بعػػػاين كأن ػػػ لقصػػػدا اِلييفهػػػم عنػػػو مػػػراده, كقػػػد تنػػػاكؿ الس 
,معد ُب شػيء, كحاصػل األمػر نفػي كجػوده, ككػذلك كصػل  اهن فػال يثبػت لػو فيػو شػب ـك

 ـــــــــــــــــــ
 (. ٕٔ)ص: ,"أٍسرىاري البالغة" ( ُ)
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( أك أن ػػ وبأن ػػ جػػلالر   بػػاؽ لػػك موجػػود(  و)لػػي  بشػػيء(, ك)لػػي  بشػػيء(, ك)أن ػػ و)معػػدـك
ليسػػت تشػػبيهنا, فقػػاؿ  صػػاؼا٢بسػػن لصػػاحبو, كغّبىػػا مػػن األك  كر٤بػػاؿ يفػػُب كيثمػػر الػػذِّ 

لػػي  مػػن  ,منزلػػة الوجػػود العػػدـالوجػػود منزلػػة العػػدـ أك  لف تنزيػػإقػػاؿ قاِػػل  الش ػػيد:" إفٍ 
مػن  اذاؾ أك حكمن  عاينألف الت شبيو أف يثبت ٥بذا معُب من م شيء؛حديث الت شبيو ُب 

حكػػػػم النػػػػور... ل يكػػػػن ذلػػػػك كَّثباتػػػػك للرجػػػػل شػػػػ اعة األسػػػػد كللح ػػػػة   ؛أحكامػػػػو
 .(ُ)"اتشبيهن 

حاصػػل ذلػػك األمػػر كجػػوده  عبػػد القىػػاًىر بثاقػػب الفكػػر كإنعػػاـ ن ػػر بػػأف   فأجػػاب
( ىذا تشبيو, ك)شيء كال شيء( ك)كجػود شػبيو بالعػدـ(  اىرُب ال    فػ )موجود كا٤بعدـك

 عػػتب  كلكػػن تت ,األمػػر كمػػا ذكػػرت أف   فػػا١بواب:"-رٞبػػو اهلل-كىػػذا تشػػبيو أيضنػػا, فقػػاؿ 
ككجػود  شػيءكػال   كشػيءكا٤بعػدـك   وجػودكن ػرت إ  قػو٥بم م ,فيما كضعتو ظاىر ا٢باؿ

 .  (ِ)شبيو بالعدـ"

 اِل؛كأعرض عن اإلجابة ال ٍب قد يتضايق منها الس    خر,بوجو  باؿتناكؿ السُّ  ٍب  
حػد ده ال ػذم  تيػبيسػّب علػى الَب   فقد ـ لو إجابة أخرل, كىي؛ أفٍ  اىر,لعدـ إعمالو ال   

  انيػة؛مػن األك  كالث الثػة مػن الث انيػةبنػاء الفكػرة الث   ُب درُّجكالت ػ كػرعمػق الفً  ذاالش يد, كى
كارتبػػاط ا٣بػػرز ُب العقػػد, كالَبتيػػب ال ػػذم كضػػعو الش ػػيد ُب إعطػػاء معقػػوؿ اسػػم معقػػوؿ 

  خر ٯبيء على طريقٍْب: 

 ا١بهل.  : تنزيل الوجود منزلة العدـ؛ ك عل ا٤بوت عبارة عناألك 

 . (ّ): أف  أحد ا٤بعنيٍْب لو شب و باآلخر؛ كتشبيو السباؿ با٤بوتالث انية

 ـــــــــــــــــــ
 (. ٕٖابؽ, )ص:السَّ  المصدر ( ُ)

 (.ٖٖ, )ص:نفسو المصدر ( ِ)

 بتصرؼ.  (,ٖٖ)ص: ,السَّابؽيينظر : المصدر  ( ّ)
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 ا٤بسػألةوػذه  شػبيوالت   صاؿأشار الش يد بعد ىذه ا٢ب  ة ُب ٙبقيق القوؿ ُب اتِّ  ٍب
مػػػن ا٤بعػػػاين  ـيقػػػدِّ  فلػػػم ,(ُ)ا٤بتعػػػارؼ ُب كػػػل لسػػػاف" بيػػػلكعمػػػق تناكلػػػو ٥بػػػا, كىػػػذا "مػػػن ق

 وكغمض كلطل كأغرب, كما يلوص ُب طلبو لفكرتو, كٯبعػل ذلػك كلٌػ كاأللفاظ ما دؽ  
ػػػػا ل ا لل   وضػػػػعأساسن  اهاال٘ب ػػػػ ركرةالبالغيػػػػة, كىػػػػذا يػػػػدٌؿ بالض ػػػػ بنػػػػاتقواعػػػػد القيػػػػاس كٛبهيػػػػدن
كفهػػم الفكػػرة األك  يهيِّػػئ  عود,ُب الصُّػػ درُّجالت ػػ فكػػرةعنػػد عبػػد القىػػاًىر, كتأكيػػد  الفكػػرم

حػػػػٌب يصػػػػل إ  أعلػػػػى مقامػػػػات بليػػػػة البيػػػػاف؛ كىػػػػو  ابعػػػػة,قبػػػػل الر   لقبػػػػوؿ الث انيػػػػة كالث الثػػػػة
 اإلع از.

 
 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ٖٖ)ص: ,المصدر نفسو (  ُ)
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المطلب الث َّاني: "شواىد التَّمثيل وأسباب تأثيره في النَّفس, 
 والمعاني الَّتي يجيء التَّمثيل في عقبيا "

 
 :  أسباب تأثير الت مثيل في الن فسأواًل 

مثيلػي, إذا جػاء ُب أعقػاب ا٤بعػاين, أك الت   وعبد القىاًىر فصالن لتأثّب الت شػبي كضع
بػػػرزت ا٤بعػػػاين ُب معػػػرض الت شػػػبيو الت مثيلػػػي, أك نقلػػػت ا٤بعػػػاين عػػػن صػػػورىا األصػػػلية إ  

 فػػػوس,صػػػورتو, فػػػَّف  الت شػػػبيو الت مثيلػػػي ييكًسػػػب تلػػػك ا٤بعػػػاين البهػػػاء كا٢بػػػالكة, كحػػػر ؾ الن  
مثيلػػي ييلًهػػب ا٤بشػػاعر, كيكسػػو ا٤بعػػاين لديػػو, فالت شػػبيو الت   لفػػىفأحبتهػػا كطلبػػت قربػػو كالز  

باختالؼ موضوعات الشٍِّعر؛ من مدح كذـ كاعتػذار كغّبىػا, كلػو مػع كػل  لٚبتل ألبسةن 
عليو العقالء, كُب  فقىذا ٩ب ا ات   ٯبعلالقىاًىر  كعبدكال يرغب عنو,  بوشكل يتشب ث  فن  

 ,إذا جػاء ُب أعقػاب ا٤بعػاين لت مثيػلا"أف   ,العقػالء عليػو فقات   ا٩ب   أف   كاعلمذلك يقوؿ :" 
 ,األصػلية إ  صورتو,كسػاىاأوة رىاعن صو  ًقلتكني  ,ُب معرضو اختصارأك برزت ىي ب

 ,من نارىا,كضػاعل قواىػا ُب ٙبريػك النفػوس ٥بػا ككسبها منقبة,كرفع من أقدارىا,كشب  
بػػاع علػػى أف الط ا,كقسػػرٌ القلػػوب إليها,كاسػػتثار ٥بػػا مػػن أقاصػػي األفَّػػدة صػػبابة ككلفن  كدعػػا

ػا,كػاف حً   كإفٍ ...اكاف ذمنػ  ... كإفٍ ا.فَّف كاف مدحن اتعطيها ٧ببة كشلفن   برىانػو كػاف  اجن
. كبعػػػد (ُ)..."اكػػػاف اعتػػػذارن   إفٍ ... ك اكػػػاف افتفػػػارن   كإفٍ  ,أنػػػور كسػػػلطانو أقهػػػر كبيانػػػو أوػػػر

مػن بلػغ ىػذا الش ػاًىد, فم  ػده كعػد ه  ذلك عر ؼ ا٤براد من قولو بذكر شواىد عليو حػٌب  
كجعػػل ىػػذا الت شػػبيو تشػػبيهنا  وػػر,ا٢ًب ػػاج ال ػػذم برىانػػو أسػػطع, كسػػلطانو أقهػػر, كبيانػػو أ

ا )للت شػًبيو الضِّػ , كقد أصبح فيما بعد شػاىدن (, كعلػى كػل حػاؿ, فقػد يقػع ىػذا مِبٛبثيالن
 . (ِ)الش اًىد موقع ا٢ًب اج أك موقع ا٢بكمة

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُُٔ-ُُٓ)ص: السابؽ,المصدر  (  ُ)

 (.ٕٗيينظر :"دراسات تفصيمية شاممة", )ص: ( ِ)
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 :أبو تم ام قال ,(ٔ)والعشرون ث امنال الش اِهد -
لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  كإذىا  أىرىادى اهللي نىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى فىًضيػٍ
ػػػػػاكىرىتٍ  ارً اشػػػػتعىاؿي الن ػػػػ لىػػػػٍوالى   فيمػػػػا جى
 

ػػػػػػػػػػػػػػود طيويىػػػػػػػػػػػػػتٍ   ػػػػػػػػػػػػػافى حىسي ػػػػػػػػػػػػػا لسى  أىتىػػػػػػػػػػػػػاحى ٥بى
كػػػػافى يػيٍعػػػػرىؼي طيػػػػلي   مػػػػا

عىػػػػٍرًؼ العيػػػػود (ِ)
(ّ) 

ػػبو كييكتفىػػى فيػػو بػػالت لميح ال   ػػذىؼ منػػو األداة ككجػػو الش  ىػػذا الن ػػوع مػػن الت شػػبيو ٙبي
يح, كىو من ضركب الت شبيو ال ذم يسػمِّيو البالغيػوف ا٤بتػأخِّركف: الت شػبيو الضِّػمِب بالتصر 

,كال بػػد  أف يػػأٌب عقػػب ٛب ػػاـ ا٤بعػػُب ال ػػذم يقصػػده ا٤بػػتكلِّم, حػػٌب  يكػػوف دلػػيالن لػػو كبرىاننػػا 
 عليو, فقاؿ أبو ٛب اـ:

لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو   كإذىا أىرىادى اهللي نىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى فىًضيػٍ
 
 

ػػػػػػػػػػػػػودطيويىػػػػػػػػػػػػٍت أىتىػػػػػػػػػػػػاحى   ػػػػػػػػػػػػافى حىسي ػػػػػػػػػػػػا لسى  ٥بى
 
 

ػػػػاعر كأراده بػػػػاف, كظهػػػػر, كًٌب, كاكتمػػػػل علػػػػى أحسػػػػن  فػػػػا٤بعُب ال ػػػػذم قصػػػػده الش 
القوؿ كأًٌب ا٤بعُب, كىي مسألة دعاِية ٙبتػاج إ  دليػل كح ػة كبرىػاف؛ ليثبػت الكػالـ ُب 

د عػى الن ف  كتقبلو العقوؿ, فا٢ب  ة على مىن اد عى, كاليمْب على مىػن أنكػر, فػأبو ٛب ػاـ ا
أف  ا٢بسػػود مػػن أسػػباب نشػػر ا٣بػػّب كالفضػػيلة كالػػرب؛ ال ػػٍب نسػػيها الن ػػاس كتركوىػػا كل يبػػالوا 

ايتأم ل ىذا البيت طويالن  أردؼ بيتنا سيًبق إ  األفهاـ قبل  حٌب   وا, كل يَبؾ الش اعر أحدن
, فػػَّذا اآلذاف فأ٥ببهػػا, كأخػػرس األلسػػن عػػن الكػػالـ كأقفلهػػا, كاحتػػارت األذىػػاف فأ١بمهػػا

 بالقلوب تنقاد دكف أف ٛبلك من أمرىا شيَّنا, حينها قاؿ أبو ٛب اـ: 
ػػػػػػػػػػاكىرىتٍ   لىػػػػػػػػػٍوالى اشػػػػػػػػػتعىاؿي الن ػػػػػػػػػاًر فيمػػػػػػػػػا جى

 
 

 مػػػػػػػا كػػػػػػػافى يػيٍعػػػػػػػرىؼي طيػػػػػػػلي عىػػػػػػػٍرًؼ العيػػػػػػػود 
 
 

تػػو جػػذر كػػػل  فهنػػا يػػزكؿ مػػن العقػػل مػػػا علٌػػق وػػا مػػن شػػٌك كريبػػػة, كاقتلػػع ٗبح  
ا علػػى تلػػك الػػد عول, كىػػي أف  ا٢باسػػد سػػبب مػػن أسػػباب  شػػبهة, فأصػػبح الش ػػاعر مبيٌػػدن

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُُٖ)ص: ,رىاري البالغة"يينظر:"أسٍ  ( ُ)

". التٍَّبريزمكركاية الديكاف عند  ( ِ)  :"طيبي

 (, كمطمع القصيدة:ّٕٗ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ّ)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكدً  أرىأٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىالؼ كخي  أٌم سى
 

نَّػػػػػػػػػػػػػتٍ   كًد  كىللىنىػػػػػػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػػػػػٍيفى الم ػػػػػػػػػػػػػػ عى ري  فىػػػػػػػػػػػػػػزى
بعكف كالسابع البالغي ىك البيت السادس كاألر  الشَّاًىدمف البحر الكامؿ, ك  كىي 

 يمدح أبا عبد اهلل أحمد بف أبي دؤياد,  كيستشفع بخالد بف يزيد. تمَّاـكاألربعكف, قاليا أبك 
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نشػػػػر الفضػػػػيلة كالػػػػرٌب بَّعمالػػػػو للحسػػػػد كالوشػػػػاية ُب كػػػػل مكػػػػاف, كخاص ػػػػة أىػػػػل الفضػػػػل 
كاإلحسػاف. كىػػذا ا٤بعػػُب موجػػود ُب ا٢بيػػاة اليوميػػة, كلكػن  أبػػا ٛب ػػاـ قػػد عرفػػو كاسػػتعملو ُب 

شػػػرر كالضػػػرر, كمصػػػدر كػػػل أوػػػى حلػػػة كأٝبػػػل صػػػورة, فالن ػػػار ال ػػػٍب ىػػػي مصػػػدر الشػػػرِّ كال
الػػبالء كا٢بػػرؽ, تأكػػػل األخضػػر كاليػػاب  كال تيبقػػػي منػػو شػػيَّنا, كُب ا١بانػػػب اآلخػػر كبػػػْب 
ػرىؽ كلكػن دخاهنػا عطػر زكػي, كطعػم جػِب, فهػي أعػواد  تلك األش ار كاألكراؽ أعػواد ٙبي
زكيػػة, لػػوال تلػػك الن ػػار ال ػػٍب أخػػذت بزمػػاـ أمرىا؛كأشػػعلت ا٤بكػػاف بكيػػدىا, ل ٱبػػرج مػػن 

٥بػػا تلػػك الػػر كاِح ا١بميلػػة, فكػػذلك صػػاحب ا٣بػػّب كالعال,كصػػاحب ا٣بلػػق ا١بميػػل, خال
كمىػػن ٰببػػو الن اس,٘بػػد ا٢بيس ػػاد ال يَبكػػوه, بػػل يوشػػوف بػػو,كييعملوف لػػدٌس كػػل مػػاىو ضػػرر 
ػػّبة العطػػرة, كتلػػك األخػػالؽ الكرٲبػػة, فلػػم تػػك تيعػػرؼ  عليو,كالن تي ػػة ىػػي نشػػر تلػػك السِّ

ػػػػػػػ , ككمػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ عبػػػػػػػد تلػػػػػػػك الصِّػػػػػػػفات كتلػػػػػػػك الشِّ ػػػػػػػماِل لػػػػػػػوال ا٣بصػػػػػػػـو يم كىػػػػػػػذه الش 
, فالت شػػبيو ىنػا يػبثِّر ُب الػػن ف , كيػأٌب ُب صػورة ٝبيلػػة, (ُ)القىػاًىر:"كعطٌرؾ بعػرؼ عػوده"

كملمػػح لطيػػل, كيلمػػع صػػوتو ليبػػذ األصػػوات, كييسػػكِّن الن فػػوس, كيلهػػب ا٤بشػػاعر, كقػػد 
راِػع ا٤بالمػح بأكصػاؼ مكتملػة, ككجػو أظهر مكنوف ا٢بسن كالزِّينة, فالت شبيو أتى بديعنا 

الش بو: ظهور الفضيلة بأمرو شديد الض رر, فا٤بشب و أك ا٤بمث ل ىو حػاؿ الفضػيلة, يتعػر ض 
٥با ا٢بسود بالن قيصة, فيذاع أمرىا, كا٤بشب و بو أك ا٤بمثٌػل بػو ىػو حػاؿ العػود, تشػتعل فيػو 

, فوجو الشبو ا٤بنتزىع بْب الطرفٍْب ٦بيء الن ار, فتكوف سببنا ُب انتشار طيبو كظهور راِحتو
ا٣بّب من حيث يتوق ع الض رر. كلقػد أحسػن الش ػاعر الص ػنػٍعىة فأحكمهػا, كاسػتفدـ ٝبلػة 
الش رط ال ٍب تدؿُّ على فكرة اإلواـ كزمػن ا٤بسػتقبل؟ إذ إف  الشػرط ينبلػي أف يكػوف عامنػا 

سػػب ٙبديػده مػن حدكثػػو قبػل كقػػت ُب ا٤بسػتقبل, كال معػُب لػػذلك ُب ا٤باضػي ال ػذم يكت
ػػػرط )أراد(,  الػػػت كلُّم, كعلػػػى ذلػػػك, فػػػَّف  الكػػػالـ بالصِّػػػياغة الن حويػػػة تتكػػػو ف مػػػن فعػػػل الش 
 كجوابو )طويت(, فاكتملت العبارة بالفصل كا١بواب, كأخذت ا١بملة زيخرفها كاز ي نت.  

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُُٗ,ُُٖ"أٍسرىاري البالغة", )ص: ( ُ)
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 صػػدؽؿ:"القاضػػي ا١برجػػاين, فقػػد قا اًىدأحسػػن مىػػن تكل ػػم عػػن ىػػذا الش ػػ كمػػن
كمنقبةو لول  ,ل تربٍح ُب الصدكر كامنة ,كاهلل كأحسن, كم من فضيلة لول تستىَبٍىاا اسد

ػػػد  ,لبقيػػػت علػػػى حا٥بػػػا سػػػاكنة, لكن هػػػا بػػػرزتٍ  ,تػيٍزًعٍ هػػػا ا٤بنافسػػػة فتناكلٍتهػػػا ألسػػػني ا٢بس 
ن وػػا مىػػ رحػػٌب عثىػػ ىا؛كىػػي ٙبػػاكؿ أف تسػػتػيرى  ريىاكتشػػهى  ,أهنػػا ٛبحوىػػا كىػػي ت ػػنٌ  ,٘بلوىػػا

 ,علػػى لسػػانو ُب أحسػػن معػػًرض ,ف هرتكاىتػػدل إليهػػا مىػػٍن ىػػو أك  وػػا هػػا,يعػػرؼ حق  
 ,كبعػػػد الػػػذبوؿ ناضػػػرة ,فعػػػادت بعػػػد ا٣بمػػػوؿ ناوػػػة ؛كاكتسػػػت مػػػن فضػػػلو أزيػػػنى ملػػػب 

فرفعػت مػن  ا,صػاحبه قِّ كقػدىرت علػى قضػاء حػ ,فنٌوىت بػذكره ,من برِّ كالدىا نتكٛبك  
 .    (ُ)قىٍدره"

بػػْب البيتػػٍْب, كجعػػل يسػػتفهم اسػػتفهامات تقريريػػة, يبكػػد فيهػػا  عبػػد القىػػاًىر فصػػل
علػػى البيػػت  صػػويرالتصػػاؽ ا٤بعػػُب األكؿ بالث ػػاين, كأف  البيػػت الث ػػاين لػػو فضػػل الت مثيػػل كالت  

إال  بالبيػػػػت  وكل ػػػ  قػػػدًنكلػػػواله ل يسػػػتكمل فضػػػلو ُب الػػػن ف  كنبلػػػػو, كاسػػػتحق الت   ؿ,األكٌ 
 بيت أيب ٛب اـ: لفتأم   كىكذاقاؿ عبد القىاًىر:" خّب,األ

لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  كإذىا  أىرىادى اهللي نىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى فىًضيػٍ
 
 

ػػػػػػػػػػػػػود طيويىػػػػػػػػػػػػتٍ   ػػػػػػػػػػػػافى حىسي ػػػػػػػػػػػػا لسى  أىتىػػػػػػػػػػػػاحى ٥بى
 
 

قيمتػػو  ؼُب تعػػرُّ  يو,كاسػػتقص  يليػػو,كالت مثيل ال ػػذم يبدِّ  ذمعػػن البيػػت ال ػػ مقطوعنػػا 
 ٍب أتبعو إياه:   ,على كضوح معناه,كحسن مزيتو

ػػػػػػػػاكىرى اشػػػػػػػتعىاؿي ا لىػػػػػػػٍوالى   تٍ لن ػػػػػػػاًر فيمػػػػػػػا جى
 
 

 كػػػػػػػػافى يػيٍعػػػػػػػػرىؼي طيػػػػػػػلي عىػػػػػػػػٍرًؼ العيػػػػػػػػود  مػػػػػػػا 
 
 

 رؾكعطٌػػػ ,كزينتػػو وكأظهػػر ا٤بكنػػوف مػػن حسػػن اـ حلتػػو,ىػػل نشػػر ا٤بعػػُب ٛبػػ كان ػػر 
كطلػػع عليػػك مػػن مطلػػع سعوده,كاسػػتكمل فضػػلو  كأراؾ النضػػرة ُب عػػوده, ,بعػػرؼ عػػوده

كمػػػػػا فيػػػػػو مػػػػػن الت مثيػػػػػل  ّبألخػػػػػبالبيػػػػػت ا كاسػػػػػتحق التقػػػػػدًن كلػػػػػو إال   ,ُب الػػػػػن ف  كنبلػػػػػو

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُُ"الكساطة", )ص: ( ُ)
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ػػػيد عػػػن ىػػػذا  كمػػػا, (ُ)"ركالتصػػػوي مضػػػى مػػػن الت حليػػػل, ٱبػػػرج مػػػن مشػػػكاة حػػػديث الش 
 الش اًىد.   

 وقال أبو تم ام:   ,(ٕ)الت اسع والعشرون الش اِهد -
 
 

ػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػا  (ّ)ك ؿً األى  ًبٍيػػػػػػػػػػػػبً إال للحى  بُّ ا٢بي
 

 
ت مثيػل ُب الػن ف , فبعػد أٍف استشهد بػو الش ػيد عبػد القىػاًىر علػى أسػباب تػأثّب ال 

أخرب عن ًصيغ الت مثيل, كحاؿ ا٤بعُب معو, جػاء ليبػْبِّ العل ػة كالس ػبب, كلػػًمى كػاف للت مثيػل 
ىذا الت أثّب؟كمن أظهر تلػك العلػل؛ أف  أنػ  الن فػوس ال يكػوف إال  أف ٚبرجهػا مػن خفػي 

الحساس, كقصد ىنا بػاألن  إ  جلي, كمن مصر ح إ  مكِب, كتنقلها من العقل إ  ا
كمػا يوجبػو تقػد ـ اإللػػل كمػا ًقيػل, كىػػو ضػرب  خػر مػن األنػػ , مػن جهػة االسػػتحكاـ 

 .(ْ)كالقوة
٤با انتهى عبػد القىػاًىر مػن أمثلػة تػأثّب الت مثيػل, إذا جػاء ُب أعقػاب ا٤بعػاين, جػاء 

جبػو كاقتضػاه؟ كأظهػر ليذكر األسباب كالعل ل, ًلى  كاف للتمثيل ىذا الت أثّب؟ كما ال ذم أك 
تلػػػػك األسػػػػباب كالعل ػػػػل كأك٥بػػػػا ك كػػػػدىا أف  ُب الت مثيػػػػل انتقػػػػاؿ الػػػػن ف  مػػػػن ا٤بعقػػػػوؿ إ  

ا٢بسِّػيات أقػول  ا سوس, كأن و ٱبرجها من خفي إ  جلي, كىذا ٰبػدث ٥بػا أينسنػا؛ ألف  
ػػا ُب الػػن ف , كلػػذلك أراد إبػػ -راىيم مػػن ا٤بعنويػػات, كا٤بعقػػوالت كأسػػبق حصػػوالن كإدراكن

أف ٱبػػرج مػػن علػػم اليقػػْب إ  عػػْب اليقػػْب, فقػػاؿ تعػػا  علػػى لسػػانو:}كىًإٍذ  -عليػػو الس ػػالـ

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُُٗ,ُُٖ"أٍسرىاري البالغة", )ص: ( ُ)

 (.ُِِ)ص: ابؽ,السَّ  المصدر: يينظر ( ِ)

 (,  كصدر البيت: ِّٓ/ْبي تمَّاـ , )"ديكاف", أ ( ّ)
 فػػػػػػػػػؤادؾى حيػػػػػػػػػثي شػػػػػػػػػئتى مػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػكل نقػػػػػػػػػؿٍ  

 
 

 القصيدة: كمطمع
رَّعنػػػػػػػػػػػػػػػػي البىػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفي  ٍنظىػػػػػػػػػػػػػػػػ جى  ؿً نىًقيػػػػػػػػػػػػػػػػعى الحى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿً  ثكمىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيأى  كالبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيفي   ٍف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أىثكى  كا 

 البالغي ىك البيت الثالث. الشَّاًىدكىي مف البحر الكامؿ باب الغزؿ, ك         

 (, بتصرُّؼ.ُِِ,ُُِالبالغة", )ص: : "أٍسرىاري يينظر ( ْ)
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ػػػػٍوتىى... اآليػػػػة{]البقرة: ٍيػػػػلى ٙبيٍيًػػػػػي اٍلمى عليػػػػو -[, كموسػػػػى َِٔقىػػػػاؿى ًإبٍػػػػػرىاًىيمي رىبِّ أىًرين كى
... اآليػػػػة{]األ رىبِّ }قػػػػاؿ اهلل علػػػػى لسػػػػانو:  -السػػػػالـ , [ُّْعراؼ:أىًرين أىن يػػػػٍر إًلىٍيػػػػكى

نيا, كمنػارات اليقػْب, كقػدكتا العػا٤بْب بعػد رسػوؿ اهلل  -كىذاف الن بياف الكرٲباف سادة الد 
ػػيات مػػع مػػا عنػػدىم مػػن العقليػػات اليقينيػػة, فػػأرادكا -صػػل ى اهلل عليػػو كسػػل م , أرادكا ا٢بسِّ

ض ػػركرة الًعلػػم ا٤بسػػتفاد مػػن طػػرؽ ا٢بػػواس أك ا٤بركػػوز فيهػػا مػػن جهػػة الط بػػع, كعلػػى حػػٌد ال
علػػى مػػا لػػديهم مػػن علػػم مسػػتقى مػػن جهػػة الن  ػػر كالفكػػر ُب الق ػػوة كاالسػػتحكاـ, حػػٌب 
قاؿ عبد القىاًىر: "فأم ا القوؿ ُب العل ة كالس بب, ل كاف للت مثيل ىذا الت أثّب؟كبياف جهتو 

الن,  كمأتاه,كمػػا ال ػػذم أكجبػػو كاقتضػػاه,فلّبىا.كإذا ٕبثنػػا عػػن ذلك,لوجػػدنا لػػو أسػػبابنا كعلػػ
كػػػػػل منهػػػػػا يقتضػػػػػي أف يفٌفػػػػػم ا٤بعػػػػػُب بالت مثيل,كينبػػػػػل كيشػػػػػرؼ كيكمػػػػػل. فػػػػػأكؿ ذلػػػػػك 
كأظهػػره,أف أنػػ  النُّفػػوس موقػػوؼ علػػى أف ٚبرجهػػا مػػن خفػػي إ  جلى,كتأتيهػػا بصػػريح 
بعد مكُب,كأف ترٌدىػا ُب الشػيء تعلِّمهػا إي ػاه إ  شػيء  خػر ىػي بشػأنو اعلم,كثقتهػا بػو 

هػا عػػن العقػل إ  اإلحسػاس,كعم ا يعلػػم بػالفكر إ  مػػا ُب ا٤بعرفػة أحكػم = ٫بػػو أف تنقل
يعلم باالضطرار كالطبع؛ ألف الًعلم ا٤بسػتفاد مػن طػرؽ ا٢بػواس أك ا٤بركػوز فيهػا مػن جهػة 
الطبػػػػػػع كعلػػػػػػى حػػػػػػٌد الضػػػػػػركرة, يفٌضػػػػػػل ا٤بسػػػػػػتفاد مػػػػػػن جهػػػػػػة الن ػػػػػػر كالفكػػػػػػر ُب القػػػػػػوة 

٣بػػرب كا٤بعاينػػة(,)كال ال ػػن  كاالسػػتحكاـ,كبلوغ الثقػػة فيػػو غايػػة التم اـ,كمػػا قػػالوا: )لػػي  ا
 , ك٥بذا يوًجب لو أينسنا با٤بعُب, كثقة بو كاطمَّناننا إليو, كسٌر ذلك أمراف: (ُ)كاليقْب("

أحػػػدٮبا أف  الًعلػػػم ا٢بسػػػي كالضػػػركرم أقػػػول مػػػن العقلػػػي كأشػػػدُّ اسػػػتحكامنا, فػػػَّذا جَّػػػت 
لتػػو مطمَّنػػةن, إذ با٤بثػػل عقػػب ا٤بعػػُب أك أبػػرزت ا٤بعػػُب ُب معرضػػو, أًنسػػت إليػػو الػػن ف , كقب

 أرجعتها إ  ما ىي بو أعلم كثقتها بو أحكم.

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُُِ)ص: ,ابؽالمصدر السَّ  (  ُ)
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ثانيهما: أف الًعلم ا٢بسي أسبق حصوالن للنف  من العقلي, كىو كسػيلة إليػو كطريػق لػو, 
, كقػػد استشػػهد بػػو عبػػد القىػػاًىر مػػن شػػعر أيب ٛب ػػاـ فقػػاؿ:" فلهػػذا ٰبصػػل (ُ)فهػػو  لىػػل لػػو

االسػػػتحكاـ كالقػػػوة, كضػػػرب  خػػػر مػػػن وػػػذا الًعلػػػم ىػػػذا األنػػػ  أعػػػُب األنػػػ  مػػػن جهػػػة 
 األن , كىو ما يوجبو تقد ـ األلل, كما ًقيل:  

 (ِ)" ك ؿً األى  ًبٍيبً إال للحى  بُّ ا٢بي  ما
ٍب بػػْب  الش ػػيد مػػراده مػػن ىػػذا كلِّػػو بػػأٌف بػػْب الًعٍلًمػػْب رٞبنػػا كذمػػة كصػػحة كحرمػػة, 

" كمعلػـو أف  الًعلػم :-رٞبػو اهلل-كضرب مثالن خػتم بػو ا٢بػديث عػن ىػذا الش ػاًىد, فقػاؿ 
األٌكؿ أتى الن ف  أكالن من طريق ا٢بواس كالطِّبػاع,ٍب مػن / جهػة الن ػر كالركي ػة, فهػو إذف 
أمػ ُّ وػا رٞبنػا,كأقول لػديها ذ٩بنا,كأقػد ـ ٥بػا صػحبة,ك كد عنػدىا حرمػة = كإذ نقلتهػػا ُب 

بػا٢بواس أك يعلػم الشيء ٗبثلو عنا٤بدرؾ بالعقل ا ض كبالفكرة ُب القلب, إ  مػا يػدرؾ 
بالطبع كعلى حٌد الضركرة, فأنت كمن يتوس ل إليها لللريب با٢بميم,كلل ديد الصػحبة 
با٢ببيػػب القػػدًن, فأنػػت إذف مػػع الشػػاعر كغػػّب الشػػاعر = إذا كقػػع ا٤بعػػُب ُب نفسػػك غػػّب 
٩بٌثل ٍب مثٌلو = كمىن ٱبرب عن شيء من كراء ح اب,ٍب يكشػل عنػو ا٢ب ػاب كيقػوؿ: 

, ليين ػػر ُب ىػػذه الزِّاكيػػة بالت ٍحًديػػد, فػػال (ّ)صػػره, ٘بػػده علػػى مػػا كصػػفت(")ىػػا ىػػو ذا فأب
ييرل إال  شاىد أيب ٛب اـ فقط, كىذا يدٌؿ علػى معػْب اعتنػاء البالغيػْب بشػعره, كحػاجتهم 
إ  شػػعره؛ لالستشػػهاد بػػو ُب أمػػ ِّ النِّقػػاط للت ػػدليل علػػى القواعػػد كالتػ ٍفريعػػات الش ػػارحة 

حصر ا٢بب ُب ا٢ببيب األكؿ, كتلك دعول ٙبتاج إ  بيِّنة كأمر عقلي للمراد, ك " لقد 
ػػي ا٤بركػػػوز ُب الطِّبػػاع, كىػػػو  ٰبتػػاج إ  إيضػػاح, كقػػػد كض ػػحو بػػذلك األمػػػر ا٤بشػػاىىد ا٢بسِّ

 .(ْ)حب الفٌب ٤بنزلو األٌكؿ ال ذم نشأ فيو كترعرع"

 ـــــــــــــــــــ
 (, بتصرُّؼ.ِٖتفصيمية شاممة", )ص: دراساتيينظر :" ( ُ)

 (. ُِِ)ص: ,"أٍسرىاري البالغة" ( ِ)

 (. ُِِ)ص: ,ابؽالمصدر السَّ  (  ّ)

لمنشر (, مؤسسة المختار ُِْ)ص: يكد,الفتاح ف عبد"دراسات بالغية", بسيكني  ( ْ)
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 أبي تم ام:  قولو  ,(ٔ)الثالثون  الش اِهد -
 لًػػػػػػػػػػػقي ٨بيٍ  ُب ا٢بػػػػػػػػػػػيِّ ا٤بػػػػػػػػػػػرًء  قػػػػػػػػػػػاـً مي  كطػػػػػػػػػػوؿي 
ػػػػػػػػػػم ى زيػػػػػػػػػػدٍت ٧بىىب ػػػػػػػػػػةن  فػػػػػػػػػػَّين  رأيٍػػػػػػػػػػتي الش 

 
 
 

بٍ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغٍ  ًلًديباجتػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً    تى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد دً تػى  َبى
ػػػػػٍت علػػػػػيهٍم ًبسػػػػػٌرمى  الن ػػػػػاس أىفٍ  إ   (ِ)دً لٍيسى
ػػ شػب و  إطالػة ا٤بػػرء ا٤بكػوث ُب مكػػاف كاحػد كإقامتػػو علػى قػػـو تكػر ر زيارتػػو  اعرالشى

علػى كثػرة ليبسػو  توذىبت ديباجتو كزين ال ذملثوب عندىم عليهم؛ كا اؿو ٥بم, ٩ب ا ٯبعلو ب
-فيو, كاسػتفدامو ُب كػل كقػت, ٩ب ػا ييػذًىب عنػو ركنقػو كو تػو. كذكػر الت رٍبيػزم   ركالن  

عػػن أىػػل اللُّلػػة, أف  الػػديباجتاف ٮبػػا ا٣بػػد اف, كلكن همػػا جريػػا ٦بػػرل الثػػوبٍْب أك  -رٞبػػو اهلل
لى معػُب ٨بلػق الػربدٍين, فػا٤بعُب ٨بلػق الثيػاب كأراد الربدٍين, كا١بمع من الثياب كالواحد ع

 و. ككجو الش ب(ّ)والديباجتٍْب, كما ي هر من أمره؛ ألف ما يلب  االنساف يدٌؿ على باطن
منػػو منتػػزع مػػن ٦بمػػوع البيتػػٍْب, فهػػو  واألداة ا ػػذكؼ كجػػو الش ػػب مرُب ىػػذا الت شػػبيو ا٤بٍضػػ

)الت شػػبيو الضػػمِب(,  فلك يسػػمِّيو علمػػاء البيػػاالصػػريح, كلػػذ اىر٨بتلػػل عػػن الت شػػبيو ال  ػػ
ػػػ يبعػػػث الفضػػػل  نقُّػػػلمفرحػػػة, فالت    ديػػػدىنػػػا إطالػػػة ا٤بكػػػوث مقلقػػػة ككثػػػرة الت   بوفوجػػػو الش 
ػػ ا٤بػػرء إذا  أف   كىػػو ؛أبػػو ٛب ػػاـ ىنػػا رأينػػا خاصنػػا بػػو قػػد ـمػػن كقػػت إ   خػػر, ف وؽكيثمػػر الش 

ذلػػػػػػك مػػػػػػذىب الحَبامػػػػػػو كىيبتػػػػػػو  طػػػػػػاؿ لبثػػػػػػو ُب ا٢بػػػػػػي كا٤بكػػػػػػاف ال ػػػػػػذم اعتػػػػػػاده, فػػػػػػَّف  
كىػػػي ُب األصػػػل  ,عنهػػػا )بالديباجػػػة(, حيػػػث ألبسػػػها ىػػػذه االسػػػًتعىارة كقيمتػػػو,كال ٍب عػػػرب  

ػػػ وبكصػػػل للث ػػػ مػػػن ىػػػذا اإلنسػػػاف ال ػػػذم  اعرا١بميػػػل كقصػػػد صػػػفحة الوجػػػو, فػػػأراد الش 
األىػل  إليػو ,ليشػتاؽليعود بعد فػَبة مػن الز من ؛تعاىد ا٤بكاف كثّبنا أف يرحل كيلادر ا لٌ 

 ـــــــــــــــــــ
 

 ـ.ََِٔىػ =  ُِْٔكالتكزيع القاىرة, الطبعة الثانية, 

 (.ُِٔ)ص: ,: "أٍسرىاري البالغة"يينظر ( ُ)

 (, كمطمع القصيدة:ِّ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ , ) ( ِ)
ػػػػػػػػكٍ  سػػػػػػػػٌرتٍ  ػػػػػػػػدً  ؼى تىٍسػػػػػػػػتجيري الػػػػػػػػدٍمعى خى  نىػػػػػػػػكىل غى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػادى   ٍرقػػػػػػػػػػػػػػػػدً  كعى  قىتىػػػػػػػػػػػػػػػػادنا ًعٍنػػػػػػػػػػػػػػػػدىىا كيػػػػػػػػػػػػػػػػؿُّ مى

البالغي ىك البيت السابع كالثامف, قاليا يمدح أبا سعيد  اًىدالشَّ البحر الطكيؿ, ك  مف 
 .الطَّائيمحمد بف يكسؼ 

 (, بتصرُّؼ.  ِّ/ِابؽ, )يينظر: المصدر السَّ  ( ّ)
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ػػػ ,كاألحبػػػاب م, فػػػالن   طفػػػَّذا ىػػػو يػػػربز علػػػيهم كيتوس  كيشػػػووا  ,تسػػػعد حينَّػػػذو  فوسمكػػػأهن 
كتستسػلم للعػربة لتػذرؼ, كىػذا  بكػاءكالفرحػة, كتبػتهج العينػاف, كتسَبسػل ُب ال عادةالس  

ٛب اـ كإذا بأيب  ىنيهة,كما ىي إال   واىنو,إذا أيلقي على ع ,بعض الن اس دها٤بعُب قد ال يبيِّ 
 ليلهب األ٠باع, فقاؿ: ؛البيت الث اين ُببقذاِل من عيوف ا٢بكم  لقييي 

ػػػػػػػػػم ى زيػػػػػػػػػدٍت ٧بىىب ػػػػػػػػػةن  فػػػػػػػػػَّين  رأيٍػػػػػػػػػتي الش 
 
 
 
 

ػػػػػػػٍت علػػػػػػػيهٍم ًبسػػػػػػػٌرمىدً  الن ػػػػػػػاس أىفٍ  إ    لٍيسى
 
 

ػػػػ اصػػػػعبالربىػػػػاف الن   فػػػػأتى  ,عيػػػػيٌ  إال   هال يشػػػػوبو شػػػػيء كال يػػػػردُّ  اطع,كالقػػػػوؿ الس 
أىرىأىيٍػػتيٍم ًإف  قيػلٍ قػاؿ تعػا : } كاـ,مادامػت علػى الػد   ,٧بزنػة ميَّيسػة تكػوف مقلقػة م فالش  

االنػ هىارى سػٌرمى  لىٍيكيمي جىعىلى الل وي عى  ػري الل ػًو يىػٍأتًيكيم بًلىٍيػلو تىٍسػكينيوفى  دن ًإ ى يػىػٍوـً اٍلًقيىامىػًة مىػٍن إًلىػوه غىيػٍ
أيب ٛب ػاـ  ربىػافف فػوس,شديد علػى الن  سيكوف األمر  فبحق   ,[ِٕ]القصص:ًفيًو أىفىالىتػيٍبًصريكف{

ػػ ُب البيػػت الث انيأسػػكتى  وال ػػذم أكدعػػ , بػػل ككم  علػػى  لفػػدل   طػػق,األفػػواه عػػن النُّ  ما٣بصػػـو
ػػػػ ػػػػ عػػػػوفال ػػػػٍب تػػػػذىب كتعػػػػود, فالن ػػػػاس يودِّ  م قولػػػػو األكؿ بالش  ُب مليبهػػػػا كىػػػػم  م الش 

م يريدكف ال   ؛ًغضاب  حركقت الس ػ إال  م, كما ىو لتسكن أركاحهم كهتدأ نفوسه ليلألهن 
 شػػػاط,ال ػػػٍب تػػػأٌب ليسػػػتعد الن ػػػاس للن   هػػػارلشػػػم  الن   شػػػةمتعطِّ  فوسكقبيػػػل الف ػػػركإذا بػػػالنُّ 

كا٣بصػػم قبػػػل الصػػػديق قػػػد  فالعػػػدك إليػػػو,فكػػذلك ا٢ببيػػػب ال ػػػذم يلػػػادر ا٤بكػػاف ٍب يعػػػود 
منػو األداة ككجػو حػذؼ  تشػبيواشتاؽ إليو, كىذه طبيعة الن ػاس ال ػٍب جيبلػوا عليهػا, فهػذا 

 فأتى على أوى صورة كأٝبل الكالـ كالعبارة. بو,الش  
القػزكيِب وػذا البيػت ُب معػرض كالمػو عػن  طيػبا٣ب استشهد ل,زاكية أخر  كمن
يضػاعل قواىػا ُب   -فيػو مثيػلالت   ٍب   ماسػي   ال-تعقيب ا٤بعػاين  قاؿ:" كإف   ,تأثّب الت شبيو
كػػالـ عبػػػد   ببػػػْبِّ  ديدةٯبػػد ا٤بقاربػػػة الش ػػ كا٤بتأمِّػػػل,(ُ)."..وػػاإ  ا٤بقصػػػود  فػػوسٙبريػػك الن  

 نف  الش واًىد, ٩ب ا يدؿ  على تأثُّرىم بعلم الش يد.   ساؽ قدالقىاًىر ككالمو ك 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُِ/ْ", )اإليضاح" ( ُ)
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ػػػاًىد ُب سػػػياؽ  ػػػيد عبػػػد القىػػػاًىر وػػػذا الش  كعلػػػى كػػػل حػػػاؿ, فقػػػد استشػػػهد الش 
ي علػػػى ضػػػربٍْب, ٍب يبػػػٌْب فاِػػػدة حديثػػػو عػػػن ا٤بعػػػاين ال ػػػٍب ٯبػػػيء الت مثيػػػل ُب عقبهػػػا, كىػػػ

الت مثيػػل منهمػػا, فٌَّمػػا غريػػب بػػديع نػػادر ٲبكػػن أٍف ٱبػػالل فيػػو, أك غػػّب غريػػب كال نػػادر, 
فاألٌكؿ: فاِدة الت مثيل فيو كسبب األن  بو: أن و أفاد صػحة ا٤بعػُب كنفػى الر يػب كالش ػك 

و لػي  كػػاألٌكؿ ُب الفاِػػدة, عنػو, كأمػػن صػاحبو مػػن الكػػذب, أم ػا الث ػػاين: فػَّف  الت مثيػػل فيػػ
بػػل يفيػػد أمػػرنا  خػػر كىػػو أف  الوصػػل كا٤بعػػُب ٰبتػػاج إ  بيػػاف ا٤بقػػدار فيػػو ككشػػل حػػد ه 
كمبللو من ُب القوة كالض ػعل, فػاألمور العقليػة كا٤بعنويػة إذا مثٌلػت با سوسػات, تبي نػت 

ت مقاديرىػػػػا كتفاكتػػػػت, كعلػػػػى ذلػػػػ ك قػػػػاؿ عبػػػػد أحوا٥بػػػػا كحقيقتهػػػػا, كإذا ل ٛبثٌػػػػل, تلػػػػّب 
القىػػاًىر:" كإذا ثبػػت أف  ا٤بعػػاين ا٤بمث لػػة تكػػوف علػػى ىػػذٍين الضػػربٍْب,فَّف  فاِػػدة )الت مثيػػل( 
كسبب األن  ُب الضرب األٌكؿ بْبِّ الِح؛ ألن و يفيد فيو الصِّحة كينفي الر يب كالش ٌك, 

و ٕبالػػػة  كيػػػبمِّن صػػػاحبو مػػػن تكػػػذيب ا٤بفػػػالل,كهت ُّم ا٤بنكػػػر,كهتكم ا٤بعػػػَبض, كموازنتػػػ
كشػػل ا٢ب ػػاب عػػن ا٤بوصػػوؼ ا٤بفػػرب عنػػو, حػػٌب يػيػػرىل كييبص ػػر, كيعلىػػم كونػػو علػػى مػػا 

 أثبتتو الصِّفة عليو = موازنة ظاىرة صحيحة.
كأم ػػػا الضػػػرب الث ػػػاين: فػػػَّف )الت مثيػػػل( كإٍف كػػػاف ال يفيػػػد فيػػػو ىػػػذا الضػػػرب مػػػن  

إقامػة ا٢ب  ػة  تػاج إ الفاِدة, فهو يفيد أمرنا  خر ٯبرل ٦براه, كذلك أف الوصػل كمػا ٰب
على صحة كجوده ُب نفسو,كزيادة التثبيػت كالتقريػر ُب ذاتػو كأصػلو,فقد ٰبتػاج إ  بيػاف 
ا٤بقدار فيو,ككضع قيػاس مػن غػّبه يكشػل عػن حػدِّه كمبللػو ُب القػوة كالض ػعل كالزيػادة 

 .     (ُ)كالنقصاف"
ل ػػذم ينتقػػل مػػن ٍب التفػػت الش ػػيد إ  ىػػذا ا١بػػواب كجعلػػو نػػوع مػػن الت سػػامح كا

ا٣بػػرب إ  العيػػاف سػػببو زكاؿ الر يػػب كالش ػػٌك, كلكػػن  عنػػد الت حقيػػق تكػػوف ا٤بشػػاىدة مػػبثٌرة 
 -عليػو السػالـ-ُب الن ف , كإٍف ل يكن ىناؾ شٌك أك ريػب كال بيػاف مقػدار, فػَّبراىيم 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُِٓ–ُِْ"أٍسرىاري البالغة", )ص: ( ُ)
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شػاؾو طلب من ربو عْب اليقْب, على ما لديو من علم اليقْب ليزيد إٲبانو, كىػو ىنػا غػّب 
كال مرتػػاب, كال يريػػد أف يػػرل مقػػدار ربػػو تعػػا , بػػل األمػػر علػػى غػػّب ذلػػك, ىػػو أف عػػْب 
اليقػػػْب تقػػػػود األثػػػػر اإلٲبػػػػاين كترفعػػػػو إ  درجػػػػات القػػػػرب ٤بػػػػا ٰبػػػػدث ُب خلػػػػده مػػػػن أثػػػػر. 
ػػػػيد يػػػػذكر أف  فاِػػػػدة الت مثيػػػػل ال تنحصػػػػر ُب زكاؿ شػػػػٌك كبيػػػػاف مقػػػػدار, بػػػػل فواِػػػػد  كالش 

ػػػػاًىد ال ػػػػذم أحػػػػدث ىػػػػذا الت مثيػػػل بػػػػاألمور ا٤بشػػػػ ا, فمػػػػن ذلػػػك ىػػػػذا الش  اىدة كثػػػػّبة جػػػػدن
الت  ديد للن فوس, قاؿ عبػد القىاًىر:"فأم ػا إذا رجعنػا إ  الت حقيق:فَّن ػا نعلػم أف ا٤بشػاىدة 

عليػو الصػالة -تبثِّر ُب النفوس مع الًعلم بصدؽ ا٣برب,كمػا أخػرب اهلل تعػا  عػن إبػراىيم 
ػػػًَّن  قػىٍلػػػيب...{ُب قولػػػو:}قىاؿى بػى  -كالسػػػالـ ػػػواًىد ُب ذلػػػك   [,َِٔ]البقػػػرة:لىػػػى كىلىػػػػًكن لِّيىٍطمى كالش 

 كثّبة,كاألمر فيو ظاىر, كلوال أف األمر كذلك,لىمىا كاف لنحو قوؿ أىب ٛب اـ:
 كطػػػػػػػػػػوؿي ميقػػػػػػػػػػاـً ا٤بػػػػػػػػػػرًء ُب ا٢بػػػػػػػػػػيِّ ٨بيٍلًػػػػػػػػػػقي 
ػػػػػػػػػم ى زيػػػػػػػػػدٍت ٧بىىب ػػػػػػػػػػةن   فػػػػػػػػػَّين رأيٍػػػػػػػػػتي الش 

 
 
 

ٍب تػىتى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   د دً ًلًديباجتػىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍغَبى
ػػػػػػػػػٍت علػػػػػػػػػيهٍم ًبسػػػػػػػػػٌرمىدً   إ  الن ػػػػػػػػػاس أىٍف لٍيسى

ػػا مػػػن    معػػُب, كذلػػك أف ىػػػذا الت ػػدُّد ال معػػُب لػػػو؛ إذ كانػػت الرُّ يػػة ال تفيػػػد أنسن
حيػػث ىػػي ر يػػة,ككاف األنػػ  لنفيهػػا الشػػٌك كالريػػب,أك لوقػػوع الًعلػػم بػػأمر زاِػػد, ل ييعلىػػم 

 .   (ُ)من قبل"
 

 المتباعاااادين طاااارفينالغريااااب واللطياااا  بااااين الالت مثياااال  أو: وقااااوت الت شاااابي  ثانيًااااا
 .المتنافرين 
الت مثيػل إذا نقػل  سػابقنا, ىػو أف   كػرسبق من أسباب تأثّب الت مثيػل, كال ػذم ذ  ٩ب ا
و عقلػي ضػركرة, يوًجػب ٥بػا أينسػا بػا٤بعُب كثقػة من ا٤بعقوؿ إ  ا سوس لوجػو شػبالن ف  

الث ػاين  بب. أم ػا الس ػببلى تفريعات ذلػك الس ػكاطمَّناننا إليو, كاستشهد بشعر أيب ٛب اـ ع
ُب تأثّب الت مثيل فيكمن ُب ا١بمع بْب طرفٍْب متباعدٍين متنافرٍين ٨بتلفٍْب, يبلِّل بينهما, 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُِٔ)ص: ابؽ,السَّ المصدر  (  ُ)
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كاالختالؼ بْب الطػرفٍْب أشػٌد, خػرج الت شػبيو مػن رٞبهػم إ   باعدكالت   نافرفكل ما كاف الت  
ػػػأع ػػػب كأطػػػرب, كحصػػػل بػػػو م فػػػوسالن   قػػػاؿ عبػػػد  أفوضػػػع االستحسػػػاف, كُب ىػػػذا الش 

كلمػػػػا كػػػػاف   ,التباعػػػػد بػػػػْب الشػػػػيٍَّْب  إذا اسػػػػتقريت الت شػػػػبيهات,كجدتى  كىكػػػػذاالقىػػػػاًىر: "
ككانت النفوس ٥با أطرب,ككاف مكاهنا إ  أف ٙبػدث  ,كانت إ  النفوس أع ب  ,أشدٌ 

دفْب مػػن كا٤بثػػّب للػػ ,كذلػػك أف موضػػع االستحسػػاف,كمكاف االسػػت راؼ أقػػرب,األرٰبيػػة 
 تػػرل وػػا الشػػيٍَّْب  نػػكألطػػراؼ البه ػػة =أ ا٤بسػػرٌة,كا٤ببلِّلللنػػافر مػػن  تػػأِّللكا٤ب ,االرتيػػاح
 قػػةكتػػرل الصُّػػورة الواحػػدة ُب السػػماء كاألرض,كُب خل ٨بتلفػػٍْب  ,كمبتلفٍْب متبػػاينٍْب  مثلػػٍْب 

 بعتإذا فصػػلت ىػػذه ا١بملػػة,كتت   ,اإلنسػػاف كخػػالؿ الركض,كىكػػذا,طراِل تنثػػاؿ عليػػك
 .    (ٔ)لمحة "ىذه ال

يكػوف  ُب تأثّب الت مثيػل أفٍ  ؿجعل السبب األكٌ  وأكدُّ ذكرىا؛ كىي أن   قطةن كىذه
ػػبوكجػػو  غػػّب الت مثيلػػي,  ريحعبػػد القىػػاًىر أدخػػل الت شػػبيو الص ػػ , أم ػػا ُب الث ػػاين فػػَّف  اعقلينػػ الش 

ػػػبوفػػػاألمراف ا٤بفتلفػػػػاف ٧بسوسػػػاف يكػػػػوف كجػػػػو  ػػػػيداحسػػػػين  الش  ٍب ثػػػػُب   ,(ٕ), فبػػػػدأ بػػػو الش 
بالت مثيل عند حديثو عن شػاىدٍم أيب ٛب ػاـ كسػيأٌب, كقػد جعػل الت مثيػل أخػص  شػيء ُب 

 دمإمػػاـ ىػذه الص ػػنػٍعىة كالبػادئ ٥بػػا كا٥بػػا وبػػْب الطػرفٍْب ا٤بفتلفػػٍْب؛ ألن ػ وتصػوير كجػػو الش ػب
ػػػػػيد ُب ذلػػػػػك:" ػػػػػ كىوثبػػػػػت ىػػػػػذا األصػػػػػل, كإذاإليهػػػػػا, فيقػػػػػوؿ الش   بػػػػػْب بوأف تصػػػػػوير الش 

كيثػػػػػػػػػػػػػّب الكػػػػػػػػػػػػػامن مػػػػػػػػػػػػػن  ,قػػػػػػػػػػػػػول االستحسػػػػػػػػػػػػػاف ؾٰبػػػػػػػػػػػػػرِّ  اُب ا١بن ,٩ب ػػػػػػػػػػػػػ ا٤بفتلفػػػػػػػػػػػػػٍْب 
ىػػػذا الرىاف,كىػػػذا  ُبجػػػار  أف,كأسػػػبقوػػػذا الش   يءشػػػ (أخصٌ الت مثيػػػل)االسػػػت راؼ,فَّف  

كأمػػره ُب ذلػػك  ,صػػناعتو ال ػػٍب ىػػو اإلمػػاـ فيهػػا, كالبػػادئ ٥بػػا كا٥بػػادم إ  كيفيتهػػا نيعالص ػػ
كالبػػػػػػدع ال ػػػػػػٍب ٱبَبعهػػػػػػا  ,٧باسػػػػػػنو ُب ىػػػػػػذا ا٤بعػػػػػػُب دٌ ذكػػػػػػر ظراِفو,كعػػػػػػ قصػػػػػػدتإذا  أن ػػػػػػك

 هػاأيُّ  كغمرت جانبيك,فلم تػدرً  ,عليك و,ازدٞبتٕبذقو,كالت اليفات ال ٍب يصل إليها برفق

 ـــــــــــــــــــ
 (.َُّابؽ, )ص:السَّ  المصدر ( ُ)

 (, بتصرُّؼ.ّٗ-ِٗ", )ص:ممةشا تفصيميةيينظر :"دراسات  (  ِ)
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. فمػػن تلػػك ال راِػػل كا اسػػن كالبػػدع ال ػػٍب ٱبَبعهػػا الت مثيػػل (ٔ)"تعػػربِّ  هػػاتػػذكر,كال عػػن أيِّ 
يريػك التَّػاـ  ور جانػب الل فػ  كا٤بعػُب أمػورنا منهػا: أن ػٕبذقو, كالت اليفات ال ػٍب تػزدحم كتلمػ

األضداد بعضها ببعض, حٌب ٚبرج ُب طبقة كاحػدة, كال يكػوف ذلػك إال  بػأمرٍين ذكرٮبػا 
 عبد القىاًىر, كٮبا: 

فتػػػأٌب ا٢بيػػػاة كا٤بػػػوت, كا٤بػػػاء  ضػػػاد,كا٤بشػػػب و بػػػو متضػػػادٍين عػػػْب الت   شػػػب و: أف يكػػػوف ا٤بأكالن 
التَّػاـ  كيريػك, كمحمد ماء إذ فرح,كنار إذا غضب, قػاؿ عبػد القىػاًىر: "٦بموعٍْب  اركالن  
 . (ٕ)"٦بتمعٍْب  اركالن   ,كا٤باءاألضداد,فيأتيك با٢بياة كا٤بوت ٦بموعٍْب  ْبع

: أف يكوف ا٤بشب و بو متِّصفنا بصفة معينة, ٍب نشب و بضد تلك الصفة, كىػذا الت شػبيو ثانينا
شػػعر أيب ٛب ػػاـ, فقػػد جعػػل الشػػيء أسػػود  نبػػو عبػػد القىػػاًىر مػػ أك الت مثيػػل ال ػػذم استشػػهد

 كٯبعػػػلكأبػػػيض ُب حػػػاؿ أم مػػػن جهػػػة كمػػػن جهػػػة أخػػػرل, حينهػػػا قػػػاؿ عبػػػد القىػػػاًىر: "
  ؛أسػػػػػود أبػػػػػيض ُب حػػػػػاؿ الشػػػػػيء كٯبعػػػػػل...االشػػػػػيء مػػػػػن جهػػػػػة مػػػػػاء كمػػػػػن أخػػػػػرل نػػػػػارن 

 الش اًىدٍين: ىذٍين(ٖ)كنحو"
 تم ام: وقال أبو  ,(ٗ)والثالثون  الحادي الش اِهد -

 مىٍن ػػػػػػره ُب العىػػػػػػٍْبً أبػػػػػػيضي ناصػػػػػػعه  لىػػػػػػوي 
 

 (٘)ُب القلػػػػػػًب أسػػػػػػودي أسػػػػػػفعي  كلكن ػػػػػػو 
 

   
 

ُب صػورتو الوسػطى, فصػد ره با١بػار كاىػركر؛  يبالش اًىد ٰبكػي ظهػور الش ػ ىذا
لػػيفٌص الشػػػيب با٣بطػػاب دكف سػػػواه, فوصػػفو ُب من ػػػره ا٣بػػارجي بػػػػ)البياض(, كمن ػػػره 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُُّ)ص: ,"أٍسرىاري البالغة" ( ُ)

 (. ُِّابؽ, )ص:المصدر السَّ  (  ِ)

 (. ُِّ)ص: نفسو,المصدر  (  ّ)

 (. ُِّ)ص: نفسو, المصدريينظر: ( ْ)

 القصيدة: طمع(, كمِّْ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ , ) ( ٓ)
ػػػػػػػػػػػػػكدَّعي إنَّػػػػػػػػػػػػػو لىػػػػػػػػػػػػػٍكال ا أمػػػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػػػيطي المي  لخى

 
ٍبػػػػػػػػػػػػػػعه   ٍربىػػػػػػػػػػػػػػعي  كرى فػػػػػػػػػػػػػػا ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػو مىًصػػػػػػػػػػػػػػيؼه كمى  عى

يمدح أبا  تمَّاـالبالغي ىك البيت الرابع عشر, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ, ك  كىي 
 .الثَّغرمسعيد محمد
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؛ كىػو ا٤بػوت,  واد(, كذلك الس  وادػ)الس  الداخلي؛ أم ُب القلب ب ىو اليأس, كنػذير ا٥بػـر
كالت شبيو الت مثيلي ىنا أحدث تشبيو صورة بتشػبيو صػورة أخػرل, كأجػزاء البيػت ال ٲبكػن 

ارتبػػاط األكؿ  دكاحػػدة, فاشػػت   ةفصػػم عيراىػػا كال جػػزء مػػن أجزاِهػػا؛ ألهنػػا عبػػارة عػػن ٢بيمػػ
ػػ ػػ يبش ػػصػػورة ال اعربالث ػػاين, فشػػب و الش  ػػز علػػى مسػػألة اللػػوف؛ ألهن  أكثػػر مػػا  اا٣بارجيػػة, كرك 

مػن ا٢بيػاة كبػالكرب, فالبيػاض صػوره  هاِيػةيذىب إليو العقل, بتصػوُّر ا٥بػـر كاللح ػات النِّ 
 فطىػػذا نتي ػػة معانػاة كتعػػب, كىػو مػػا يوجبػػو مػن الكراىيػػة كالٌسػػ وادبسػواد, كلكػػن الس ػ

  سواد داخلي, كلذلك كصل عبػد القىػاًىر بو, فانقلب البياض ا٣بارجي إ ضاكعدـ الرِّ 
كيريك ا٢بياة ُب ا١بمػاد, كٯبعػل الشػيء أسػود أبػيض ُب  حر,بعمل السِّ  ليالت شبيو الت مثي

حػػاؿ؛ أم كٮبػػا معنػػا مقَبنػػٍْب مػػع بعضػػهما الػػبعض, كُب حالػػة كاحػػدة ىػػو أبػػيض أسػػود, 
 ما.بالبياض ُب  ف كاحد, فال فصل بينه واداقَباف الس   الش بوككجو 

دثػو ُب ا٤بعػػاين   كمهمػا يكػن مػن أمػر, فعبػد القىػػاًىر جعػل الت شػبيو الت مثيلػي كمػا ٰبي
٩بث لػػة ُب شفصػػية أنػػاس, كىػػذا كاضػػح ُب قػػوؿ الط ػػاِي: )لػػو من ػػر(, كأنػػو بسػػببو يلتػػَّم 
ػاد  ػا جػراح ُب جسػم كاحػد؛ ٙبتػاج كػل قطعػة منهػا إ  اٙبِّ الضداف, كقولو: )التَّاـ(, كأهن 

ابط كالت ماسػػك بػػْب ىػػذه ا٤بعػػاين, كعبػػد كاجتمػػاع بعػػد  فيرقػػة, فالتَّػػاـ يػػدٌؿ علػػى شػػدة الػػَب 
ػػا بػْب األلفػػاظ تػارةن كا٤بعػػاين تػارة أخػػرل, ٯبػده ا٤بتأمِّػػل  القىػاًىر ال ػذم يػػراكح ُب كالمػو داِمن
ػػز ُب ىػػذه الفقػػرة بالػػذات علػػى ا٤بعػػاين, فالت ضػػاد بشػػكل عػػاـ بػػْب األلفػػاظ كا٤بعػػاين,  يركِّ

ـ ىنػػا يكػػوف بػػْب ا٤بعػػاين فقػػط, فهػػو أبػػيض أسػػود ُب نفػػ  الوقػػت, كىػػذا كلكػػن االلتَّػػا
كاضح ال ٰبتاج إ  تفسّب, كيتحد ث الش يد ُب الش اًىد عن ما يصنعو الت شبيو الت مثيلػي 
با٤بعػػػاين, فقػػػد يقلػػػب ا٢بقػػػاِق مػػػن اليمػػػْب إ  الشػػػماؿ, كمػػػن الشػػػرؽ إ  اللػػػرب, كقػػػد 

ػػاًىد, كلػػذلك يكػػوف الشػػيء أبػػيض, كلكن ػػو أسػػود ُب  نفػػ  ال لح ػػة, كمػػا ىػػو حػػاؿ الش 
ػػػػيد الت شػػػػبيو الت مثيلػػػػي بعنايػػػػة فاِقػػػػة, عػػػػن غػػػػّبه, كراح يتتبػػػػع مواقػػػػع حسػػػػنو,  خػػػػص  الش 
كخصاِصػػػػو جػػػػوده, كيفػػػػرِّؽ بينػػػػو كبػػػػْب الت شػػػػبيو غػػػػّب الت مثيلػػػػي تػػػػارةن, كيفػػػػرِّؽ بينػػػػو كبػػػػْب 
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ُب ا٢بػػديث عػػن الت شػػبيو الت مثيلػػي, االسػػًتعىارة تػػارةن أخػػرل, كالن صػػل األكؿ مػػن األٍسػػرىار 
 كىذا يدؿُّ بالض ركرة على العناية كمزيد تركيز الش يد بو.   

 :  قالو  ,(ٔ)الث اني والثالثون  الش اِهد -
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه أى  غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّةه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كنٍ  الوي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإ٭ب 

 
ػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػتي   ـى كنػػػػػػػػػتي ويمى أىغىػػػػػػػػػروا أىي ػػػػػػػػػا

(ٕ) 
اد ا٤بعنيْب  كىذا  البيػاض ُب  ىػيمػع اختالفهمػا, فػػ)اللرة( الش اًىد كسابقو ُب اٙبِّ

فكيػػل  ضػػاد,جبػػْب ا٣بيػػل, كالبهمػػة ىػػي )السػػواد(, فشػػب و اللػػرة بالبيهمػػة علػػى معػػُب الت  
ٰبكػي معانػاة  ابقذلك؟ شب و بياض الشيب بأنو ومة؛ أم سػواده تشػا منا, كالش ػاًىد الس ػ

ل ػاىر, كالث انيػة: سػواد كىػو ككأف  لو صورتاف؛ األك : بيػاض كىػو ا يب,مع الش   اعرالش  
كذىنو ٤با يشعره بالض عل, فهو النذير ال ذم يبشِّر بقدـك ا٤بػوت, كىػذا  اعرُب قلب الش  

يافعنػػا مػػع كجػػود ىػػذا  شػػابناال يػػزاؿ فتينػػا  ومػػا ال يريػػده الشػػاعر, كقػػد يريػػد أٍف يتفػػاءؿ بأن ػػ
٤بعػُب ال ػػذم أراده عبػد القىػػاًىر ال ػذم ال يػػبثِّر علػى نفسػػيتو فيحبطهػا, كلعػل  ىػػذا ا يبالش ػ

كىػػو كجيػػو مػػن جهػػة ٛباسػػك األبيػػات, فالبيػػت ال ػػذم بعػػده ٱبػػدـ ا٤بعػػُب  اعر,كأراده الش ػػ
 قاؿ: ضاد,كىي حقيقة الت  

 ُب ا٢بيػػػػػػػػػػػاة تيػػػػػػػػػػػدعى جػػػػػػػػػػػالالن  ًدق ػػػػػػػػػػػة
 

ػػػػػػػػػػػػػػي اللػػػػػػػػػػػػػػديغ سػػػػػػػػػػػػػػليمنا مثلمػػػػػػػػػػػػػػا   ٠بي
ػػػ ومػػػن عػػػال مفرقػػػ ليػػػت  ػػػا,  يبالش  فػػػالعرب أف يسػػػمع ىػػػذا البيػػػت, إذنا لطػػػار فرحن

أضػاؼ  اعركالش ػ  ػاة,مفػازة تفػا الن بالن   حراءسػليمنا تفػا الن بشػفاِو, كالص ػ لػديغتسمِّي ال  
ا كىػػي أف ىػػذه الًدق ػػة الصػػلّبة )الش ػػ (؛ أم تيوًجػػب يبمعػػُبن جديػػدن ( جعػػل ا٠بهػػا )جػػالالن

عبػػد  لش ػيداحػَباـ مىػن علػػت مفرقػو كفػػوده, فللػو مػػا أفػًب ىػػذا ا٤بعػُب ال ػػذم يهػديك إليػػو ا
قيًلبػت إ  سػواد كنشػاط  يبأم كريب إنػو سػحر,, فصػورة الش ػ  حر؛القىاًىر كيصفو بالسِّػ  ـــــــــــــــــــ

 (. ُِّ)ص: ,يينظر:"أٍسرىاري البالغة" ( ُ)

 ة:(, كمطمع القصيدِِّ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ , ) ( ِ)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًف ذىمً  إفَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػاعيػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا لىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍك تىعمىمى  يمى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىفٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف لىٍيمىًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أك تيًنيمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عى  تىنىامى

يمدح أبا  تمَّاـقاليا أبك  ,البالغي ىك البيت الثامف الشَّاًىدمف البحر الخفيؼ, ك  كىي 
 سعيد محمد بف يكسؼ, كقد قدـ مف مكة.
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كصػل حالػة فتٌوتػو,  هعنػدما أهنػى صػدر بيػت الش ػاًىد بع ػز  اعرالش   كحيوية كفتوة؛ ألف  
 عندما كاف )ويمنا(, ل ي هر ىذا ا١بالؿ ُب شعره.

ػػ لػػذافال   كالبيتيػػاف ػػ اًىدقبػػل الش  بياضنػػا كاقعنػػا بػػْب  علةكالش ػػ  وكأن ػػ يب,يصػػفاف الش 
ػػ ػػاًىد كمػػا بعػػده  هػػاٮبومنػػا, اجتث   اعركل ػػدت للش ػػ علةمفػػارؽ الػػرأس, كىػػذه الش  ُب بيػػت الش 

كأف  كل ذلك كقار كجالؿ, كلي  كػربنا كضػعفنا, فػأل ل  ألساس,بأهنا ومة ُب ا سليمبالت  
ال ينفك عراٮبا عن بعضهما, كيل ذلك؟  بينهما رٞبنا كجعلبْب ا٤بتباينٍْب كا٤بتضادٍين, 

استشهد بو الش يد على ما استشهد بو ُب الش اًىد السابق, إال  أنو ا٢بالؿ, ك  حرإنو السِّ 
 الشيء كا٤بقلوب إ  حقيقة ضدِّه,كما قاؿ:  -أم الت مثيل–زاد فقاؿ:" كٯبعل

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه أى  غػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّةه  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كنٍ  الوي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإ٭ب 
 

ـى كنػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػتي   ػػػػػػػػا"أىغىػػػػػػػػروا أىي ػػػػػػػػا تي ويمى
(ُ) 

 :  مجيء الت مثيل بأشياء ِعد ة من الشيء الواحدثالثًا 
يولِّػػػد معػػػاين كثػػػّبة  وطراِػػػل الت مثيػػػل كبداِعػػػو كع اِبػػػو ال ػػػٍب ال تنقضػػػي أن ػػػ كمػػػن

كٱبرجهػػا مػػػن رحػػم كاحػػػد, فا٤بشػػب و متلػػػّبِّ متعػػدِّد, كا٤بشػػػب و بػػو شػػػيء كاحػػد, كذكػػػر عبػػػد 
فػػالقمر يعطيػػك  ,الزنػػد( ك )القمػػر(, فيشػػب و ومػػا أشػػياء كثػػّبةٮبػػا ) مػػاالقىػػاًىر مشػػب هٍْب و

كتسػػػتفرج منػػػو كمػػػن أحػػػواؿ نقصػػػانو ككمالػػػو أمػػػورنا كثػػػّبة تتناسػػػب مػػػع ا٤بشػػػب و ُب ا٢بػػػاؿ 
كعػػزنا كرفعػػػةن, كقػػػد ييػػراد منػػػو الكمػػػاؿ بعػػػد  كا٤بقػػاـ, فقػػػد ييشػػػب و ا٤بػػرء بػػػالقمر شيػػػهرة كنباىػػػةن 

بعد كماؿ؛ كقو٥بم: )ىالؿ ٭با فلدا بػدرنا( يريػدكف  اكقد ييعطيك القمر نقصانن  قصاف,النُّ 
 كإنػػػوالعقػػػالء, قػػػاؿ عػػػن عبػػػد القىػػػاًىر:"  ءالكػػػرًن يبلػػػغ مبلػػػغ الرجػػػاؿ الشيػػػرفا فػػػلمنػػػو: الطِّ 

ُب كػل غصػن  اأغصػانن  الواحد األصلالواحد بأشباه ًعد ة,كيشتق من  يءليأتيك من الش  
الػػن ح  ن,كشػػب والفطً  يكالػذك ,و ا١بػػوادبَّيراِػػو يعطيػك شػػب   (الزٌنػػدأف ) دة,٫بوٜبػر علػػى ًحػ

ال ػػذم ال  ا,كالبليدو البفيػل ال ػػذم ال يعطيػك شػيَّن شػب َّصػػالدهُب األمػور كال فػر با٤براد,كب
كيعطيك من  ؟يكوف لو خاطر ينتج فاِدة كٱبرج معُب,كشب و من ٱبيب سعيو,ك٫بو ذلك

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُِّ)ص: ,"أٍسرىاري البالغة" ( ُ)
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ؿ عػػػػػػػػػػػن ( الشػػػػػػػػػػػهرة ُب الرجػػػػػػػػػػػل كالنباىػػػػػػػػػػػة كالعػػػػػػػػػػػز كالرفعػػػػػػػػػػػة,كيعطيك الكمػػػػػػػػػػػاالقمػػػػػػػػػػػر)
  ػػػلبلػػػوغ النِّ  راد(, ييػػػا٭بػػػا فعػػػاد بػػػدرن  ىػػػالؿ: )كقػػػو٥بم ؛بعػػػد الكمػػػاؿ قصاف,كالنُّقصػػػافالنُّ 

كمػا قػاؿ أبػو   ,الشػرؼ ىنالكػرًن ا٤ببلػغ ال ػذم يشػب و أصػلو مػن الفضػل كالعقػل كسػاِر معػا
 . (ُ)ٛب اـ..."

 قال أبو تم ام:  ,(ٕ)والثالثون  الث الث الش اِهد -
ػػػػػػواىً  ٥بفػػػػػػي  منهمػػػػػػاد علػػػػػػى تلػػػػػػك الش 
ػػػػػػػػ للػػػػػػػػدا ماسي ا كيوهني  ح ػػػػػػػػى كصػػػػػػػػباٮبي
 وِّهي ا٥بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿى إذا رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ٭بييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ إف  
 

ػػػػػػػػػػ صػػػػػػػػػػّبأيٍمًهلىػػػػػػػػػػٍت حػػػػػػػػػػٌب  ت لىػػػػػػػػػػوٍ    اًِالمشى
 كتلػػػػػػػػػػػػػػػػكى األرٰبي ػػػػػػػػػػػػػػػػةي نػػػػػػػػػػػػػػػػاِال كرمنػػػػػػػػػػػػػػػػا
 (ٖ)البػػػػػػػػدرنا كػػػػػػػػام صػػػػػػػػّبي أٍف سي أيقنػػػػػػػػتى 

ػػػ شػػػب و   كىػػػذٍين الصػػػلّبٍين بػػػا٥بالؿ حػػػاؿ ٭بػػػوه, ككيػػػل ال يبقػػػى علػػػى تلػػػ اعرالش 
ػػب قصػػاف,الكتمػػاؿ حػػٌب يبػػدأ ُب النُّ مػػن ا فةالصِّػػ ػػ قصالػػن   وككجػػو الش  كا٤برثيػػاف  اـ,بعػػد الت مى

ػم يشػب هوف  بلػوغ الن  ػل الكػرًن ُب علو طبقتٍيهما؛ كػا٥بالؿ ُب علػو طبقتػو كارتفاعػو؛ ألهن 
كمػا قػاؿ ذلػك   ,ا٤ببلغ ال ذم يشب و أصلو, كذلك ُب الفضل كالعقل كساِر معاىن الشرؼ

 عبد القىاًىر. 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُّٔ)ص:  ,ؽابالمصدر السَّ  (  ُ)

 (. ُّٔ)ص: ابؽ,السَّ : المصدر يينظر (ِ)

اـ"ديكاف أبي  ( ّ)  القصيدة: طمع(, كمُُٓ, ُُْ/ْ", )تمَّ
ـي تيخبػػػػػػػػػري سػػػػػػػػػائالن  مازىالػػػػػػػػػتً   األيػػػػػػػػػا

 
ػػػػعي ميٍسػػػػيً  أىفٍ   ػػػػٍكؼى تىٍفجى  أىٍك عػػػػاًقال الن سى

 اني عشرىك البيت الحادم عشر كالثالبالغي  الشَّاًىدكىي مف البحر الكامؿ, ك          
اـأبك  اكالرابع عشر , قالي يرثي ابنٌي عبد اهلل بف طاىر ككانا صغيريف.  تمَّ

 كاألبيات في الديكاف ىكذا:
 فييمػػػػػػاعمػػػػػػى تمػػػػػػؾ الشػػػػػػكاىًد  ليفػػػػػػي
 سيػػػػػػػكيكنييما حجػػػػػػػى كًصػػػػػػػبىاىيما لغػػػػػػػدا

ػػػػػػػػػػػةو  كألىٍعقىػػػػػػػػػػػبى  ػػػػػػػػػػػًرذُّ ًبًديمى  الػػػػػػػػػػػنَّجـي المي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّهي  إفَّ   اليػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿى إذا رأيػػػػػػػػػػػػػػػػػتى نيمي
 

ػػػػػػماًئال تكػػػػػػكفى حتَّػػػػػػى  أيٍمًيمىػػػػػػتٍ  لىػػػػػػكٍ    شى
ػػػػػػػػػػػا  كتمػػػػػػػػػػػػؾى األريحيَّػػػػػػػػػػػةي نػػػػػػػػػػػػائال ًحٍممن
 ذاؾى الطػػػػػػػػػؿي جػػػػػػػػػكدنا كابػػػػػػػػػال كلعػػػػػػػػػادى 
 بػػػػػػػػػدرنا كػػػػػػػػػامال سػػػػػػػػػيككفي أٍف  أيقنػػػػػػػػػتى 

 (,بتصرُّؼ.  ُّٔ)ص:  ,:"أٍسرىار البالغة" ريينظ ( ّ) 
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مػن )البػدر( األمػر  والش ػيد ل يػذكر الش ػب ال بػد  مػن ذكرىػا؛ كىػي أف   لطيفػة ىنا
كمػػا ذكػػره الش ػػيد عبػػد   ذلػػكا سػػوس ُب شػػكلو كىيَّتػػو كلونػػو كاسػػتدارتو, كالسػػبب ُب 

 الش ػبوكجػو  فيػو معنوينػا, كأف   الش بوعبد القىاًىر يعرض بالت مثيل ما كاف  أف   ؿا٥بادم العد
٥بػذه األشػباه الكثػّبة  مثيػلأك مفرد, كُب ذلك يقوؿ:" فان ر كيل جاء الت   مركب عقلي

ػػػيد لكثرهتػػػا..., ع هاا٤بتباينػػػة مػػػن شػػػيء كاحػػػد, كال ػػػػٍب ل يستقًصػػػ ػػػػيد ل  أف   لػػػىالش  الش 
٤با يشب و بالبدر من حيث األمر ا سػوس كتشػبيو الشػيء بتقػوي  ا٥بػالؿ كدقتػو,  ضيعر 

, ككػػاف  وكالوجػػو بنػػوره كو تػػو؛ ألن ػػ ػػبواآلف ُب ذكػػر مػػا كػػاف ٛبثػػيالن معنوينػػا, كىػػذا  فيػػو الش 
دليل على أف مدار الت مثيل عنده: على كوف الوجو عقلينػا مركبنػا أك مفػردنا"
إذف تلػك  ,(ُ)
 ا٤بعاين ال ٍب تول دت من )القمر( مردُّىا إ  اختالؼ أحوالو كمنازلو.    

اهلل بن طاىر, فقػاؿ: )٥بفػي(, كاللهػل:  ابٍِب عبد اعرالش   واقصيدة رثى  كىذه
ىػػو ا٢بػػزف كاألسػػى كاللػػي , فحاليػػو حػػزفه كأسػػى علػػى تللػػك ا٤بكرمػػات كا٤بفايػػل كدالِػػل 

علػى مػا سػيكوف منهمػا حػاؿ كربٮبػا كفتوُّهتمػا, إال  أهنػا ل تكتمػل  ا٣بّب ال ٍب كانػت تػدؿٌ 
ونػػػا عليهػػػا؛ ألهنػػػا موجػػػودة لػػػو قيػػػدِّر كعاشػػػا أف يك ٗبوهتمػػػا, ٍب بػػػدأ يعػػػدِّد خصػػػا٥بما ال ػػػٍب

كحاضرة ُب أبيهما, كىي ٦برُّد تنببات كإرىاصات ظنية من الشػاعر. كال يسػلِّم الباحػث 
كلكن هػا الف يعػة كا٤بصػيبة,  اعر,اختيار اهلل ٥بما خّب من تنببات الش ػ لرأم أيب ٛب اـ؛ ألف  

, كعػػػرب  عنهػػػا بػػػػ )ا٢ب ػػػى(؛ أم شػػػباوما  : أف  فمػػػن تلػػػك ا٣بصػػػاؿ: للػػػدا ىػػػد ٮبا تعقػػػالن
ػا( عنػد الت رٍبيػزم ك٬بػوة, كألغػدقا العطػاء  سيكوف )كرمنا(, كما عنػد عبػد القىػاًىر, ك)حلمن

 الكثّب ُب قولو: )األرٰبية(: كىو مأخوذ من االرتياح ُب العطاء كا٤بيل لو. 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُُْتفصيمية شاممة", )ص: دراسات" ( ُ)
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 .: أحق أصناف التعقيد بالام ما يتعبك ثم ال ي جدي عليكرابًعا
ُب الت مثيػػػل امتػػػدادنا ألسػػػباب تػػػأثّب الت مثيػػػل ُب  ىنػػػا عػػػن أسػػػلوب  خػػػر ا٢بػػػديث

مػػن  وفهػػذا يػػدؿ أن ػػ ,(ُ)"هكػػاف ٩بػػا مضػػى إال أف األسػػلوب غػػّب   كإفالػػن ف , قػػاؿ عنػػو:" 
أسػػباب تػػأثّب الت مثيػػل, كقػػد ذكػػر ذلػػك عبػػد ا٥بػػادم العػػدؿ مػػن خػػالؿ قولػػو:" السػػبب 

 ذؿالفكػػر, كٙبريػك ا٣بػاطر, كبػػ ٰبتػاج إ  إعمػاؿ والث الػث مػن أسػػباب تػأثّب الت مثيػل: أن ػػ
ػػػ كال شػػػك  أف   ,(ِ)ا٥بمػػػة مػػػن كػػػل مػػػن منشػػػَّو كسػػػامعو" ىػػػو أقواىػػػا كقعنػػػا ُب  ببىػػػذا الس 

ػػػ هاالػػػن ف  كمػػػن أخصِّػػػ ٰبتػػػاج إ   وألن ػػػ بب؛ُب الت مثيػػػل, فالت شػػػبيو ال يكػػػوف ُب ىػػػذا الس 
  طػػػػوؿ فكػػػػر ُب طلبػػػػو؛ ألف ا٤بمتنػػػػع األيٌب ا تػػػػاج إ ٮبػػػػةفكػػػػر كٙبريػػػػك خػػػػاطر ك  مػػػػاؿإع

ييضػػفي الل طافػػة كا٢بػػالكة كالشػػوؽ إ  ا٤بعػػُب, فيػػربد عقػػل السػػاعي باالىتػػداء إليػػو, فيقػػع 
بعد طوؿ التعب كا٤بعاناة, كنيلو أحلى ٤بزية أك , كذلك ضيرب ا٤بثػل  للاالشتياؽ كالش  

ػػػيد:" كإفٍ   ٩ب ػػػاكػػػاف   لكػػػل مػػػا لطػػػل موقعػػػو بػػػربد ا٤بػػػاء علػػػى ال مػػػأ ُب حاصػػػل قػػػوؿ الش 
لػك  يُب األكثػر ين لػ الى,فهػوا٤بعػُب إذا أتػاؾ ٩بث   كىػو أف    ه,األسلوب غّب  أف   مضى,إال  

كػػػاف منػػػو   كمػػػابعػػػد أف ٰبوجػػػك إ  طلبػػػو بػػػالفكرة كٙبريػػػك ا٣بػػػاطر لػػػو كا٥بمػػػة ُب طلبػػػو. 
 أشد. أظهر,كاحت ابو أكثر,كإبا هكاف امتناعو عليك   ,ألطل

 ,إليػػػو شػػػتياؽد الطلػػػب لػػػو أك االبعػػػ يػػػلإذا نً  الشػػػيء أف   بػػػعا٤بركػػػوز ُب الط   كمػػػن 
 أجػػػػلٌ فكػػػػاف موقعػػػػو مػػػػن الػػػػن ف   ,كػػػػاف نيلػػػػو أحلى,كبػػػػا٤بيزة أك   ٫بػػػػوه,كمعانػػػػاة ا٢بنػػػػْب 

ا٤بػاء  ربدموقعػو بػ لككػذلك ضػرب ا٤بثػل لكػل مػا لطيػ كأشػلل, كألطل,ككانت بػو أضػنٌ 
 .(ّ)على ال مأ"

ّب ظاىر, كىو غامضنا, كخفينا, كغ وغالب أمره يكوف فيو كجو الش ب ُب فالت مثيل
٩ب ػػا يينتػػزىع مػػن الطػػرفٍْب بتػػأكُّؿ, فبهػػذا يكػػػوف لزامنػػا علػػى الط الػػب خلفػػو إ  إعمػػاؿ فكػػػر 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُّٗ)ص:  ,"أٍسرىاري البالغة" ( ُ)

 (.ُُٕفصيمية شاممة", )ص:ت دراسات" ( ِ)

 (.ُّٗ)ص: ,"أٍسرىاري البالغة" ( ّ)
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كبعد ذلك كلو, ينتج ا٤بطلوب كا صػوؿ مػن  أمُّل,كتقليب العقل كطوؿ الت    رالن   ـكإنعا
 تي ػػةكالن  ا٤بػػأموؿ مػػن ذلػػك الت مثيػػل  ؿك٤بػػا ٯبتهػػد فيػػو العقػػل ٢بصػػو  عقُّػػلذلػػك الفكػػر كالت  

كا٣بفي ال ػذم ىػز   لطيلبا٤بعُب ال   عادةكىي الفرح الشوؽ كاألن  كالس   ركرةا٢بتمية بالض  
العقل كالوجداف, فهز  األلفاظ, فربز ا٤بعُب ُب أحلى صػورة كأوػى حلػة كمزيػة, كمػا ذلػك 

 . مثيلإال  للت  
أف يبث هػا  لِّػلٲبكػن ٤بتك هةن,يػورًد شػب ىذه الفكرة ال ٍب قػد مها عبػد القىػاًىر, كبعد

ػػػيدخػػػالؿ كػػالـ ا نمػػ ػػػب لش  يػػػا شػػػيد عبػػد القىػػػاًىر ٘بعػػػل  أنػػكىي: هةالسػػػابق, كتلػػك الشُّ
كىػو خػالؼ مػا يقولػو العيلمػاء:  عميػة,كالت   عقيػدخلػل الت   ةكػل ا٤بزي ػ  ةكا٤بزي ػ لطيلا٤بعُب ال  

 من لف و إ  ٠بعك(؟   بق)خّب الكالـ ما كاف معناه إ  قلبك أس
ُب ثبػات كقػوة ح ػة فهػو ىكػذا علػى عادتػو,  هةالش يد على ىذه الشُّب ابفأج

فهػو  عميػةكالت   عقيػدا٤بعُب ال ػذم يريػده غػّب الت   كيرد عليها فكاف رده ىنا؛ أف   هةالشُّب يورد
تشػػق  كػػا١بوىر ُب الصػػدؼ ال تيػػرل حػػٌب    ٤بعػػاينعلػػى القػػدر ال ػػذم ٰبتػػاج إليػػو, فػػبعض ا

علػػى قػػدر معػػْب كمػػا كػػل  عػػبب فسػػتأذف عليػػو, فػػالفكر ىنػػا كالت  عنهػػا, ككػػالعزيز ا ت ػػ
 عقيػدقلػت: في ػب علػى ىػذا أف يكػوف الت   فػَّفيقدر على ذلك, فقاؿ رٞبو اهلل:"  أحدو 
كتعمػػد مػػا يكسػػب ا٤بعػػُب غموضا,مشػػرفا لػػو كزاِػػدا ُب فضػػلو,كىذا خػػالؼ مػػا  عميػػةكالت  

معنػاه إ  قلبػك أسػبق مػن لف ػو إ  عليو الن اس,أال تراىم قالوا:إف خػّب الكػالـ مػا كػاف 
فا١بواب: أىن ل أرد ىذا ا٢بد من الفكر كالتعب,كإ٭با أردت القدر ال ذم ٰبتاج  ؟٠بعك

 ,ُب الصػدؼ كػا١بوىر اين؛ىػذا الضػرب مػن ا٤بعػ تعلم على كل حػاؿ أف   فَّن كإليو..., 
سػتأذف عليػو. ٍب حػٌب ت ,عنو,ككالعزيز ا ت ب ال يريػك كجهػو وأف تشقٌ  ال يربز لك إال  

ػػ فكػػرمػػا كػػل  لػػو ُب  فاشػػتمل عليػػو,كال كػػل خػػاطر يػػبذى  ايهتػػدل إ  كجػػو الكشػػل عم 
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ُب ذلػك مػن أىػل ا٤بعرفػة,كما  كيكوف ,الصدفة يفلح ُب شقٌ  الوصوؿ إليو,فما كل أحدو 
 .  (ُ)لو" ًتحتلي  كل من دنا من أبواب ا٤بلوؾ في 

أسػبق مػن لف ػو إ  ٠بعػك(,  قو٥بم: )خّب الكالـ ما كػاف معنػاه إ  قلبػك كأم ا
فمرادىم من ذلك بلوغ ا٤بتكلِّم ٕبديثو إ  ا٤بفاطب بَبتيػب األلفػاظ كا٤بعػاين, كهتػذيبها 

, كىم بذلك ل يريدكا ما تقصده العامة   . (ِ)دكف إخالؿ با٤بقصود كالداللة مثالن
كا٢بػػذؼ  أخّبلت ػػكا قػػدًنا٤بػػذمـو ُب األلفػػاظ غػػّب ا٤برت بػػة مػػن الت   عقيػػدالت   بػػْب  أف   ٍب

ػػػ اللػػػةللدِّ  كركالػػػذِّ  ا٤بعػػػُب, كىػػػذا  ليطلػػػب امععلػػػى اللػػػرض, كال بػػػد  مػػػن حيلػػػة ٰبتا٥بػػػا الس 
؛ ألف  الر   ا علػى ا٤بقػدار, كأحوجػك ُب  كضا١بن  مذمـو خلفو يتطل ب فكػرنا كعقػالن زاِػدن

ػػػدم عليػػػك  فقػػػاؿ  بشػػػيء,إخػػػراج معػػػُب خشػػػن مشػػػٌوه عسػػػّب نػػػاقص ا٢بسػػػن, فهػػػو ال ٯبي
 ٗبثٌلػوال ذم  تيبالَب   بالل ف  ل يرتٌ  ألجل أف   ا؛كاف مذمومن   افَّ٭ب   ,التعقيد كأم ا: " الش يد

يطلػػب ا٤بعػػُب با٢بيلة,كيسػػعى  أفٍ  إ  امعحػػٌب احتػػاج الس ػػ ,علػػى اللػػرض اللػػةٙبصػػل الدِّ 
اإليو من غّب الطريق,...,  ـ   كا٭ب   رأحوجك إ  فكر زاِػد علػى ا٤بقػدا ألنو ؛ىذا ا١بن  ذ

كال ٩بلػ  بػل  كأكدع لػك ُب قالػب غػّب مسػتوو  اللػة,بسػوء الدِّ  ؾل ذم ٯبب ُب مثلو,ككػد  ا
الصُّورة  هخرج مشو   ,عسٌر عليك,كإذا خرج و,حٌب إذا رمت إخراجو من س,خشن مضرٌ 

 . (ّ)ناقص ا٢بسن"
ييهتدل إ  استشهاد عبد القىاًىر ببيػٍٍب شػعر  بعضها,تلك ا٤بعاين ا٤برتبطة ب كبعد

ذموػػا, ىػػو ذلػػك ال ػػذم تبحػػث  عقيػػداـ, فقػػد ذكػػر عبػػد القىػػاًىر أف  أحػػٌق أصػػناؼ الت  أيب ٛب ػػ
ػدم  حارالبِّ  لوصعنو كتفتِّش كراءه, كت ػرج خػرزه فييتعبػك كال ٯبي لتكشل عػن صػدفو كٚبي

عليػػك, فهػػو كاللػػاِص ُب غػػّب مػػواطن اللػػوص, ككال ػػذم يصػػنع ا٤بواعيػػد الكاذبػػة, ٍب ال 
كيكثر ا١بهد, كينكشل ا٤بعُب عػن غػّب طاِػل كل ٰبصػل منػو إال  يوُب وا, فييطاؿ العناء 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُُْ – ُّٗ)ص:  ,ابؽالمصدر السَّ  (  ُ)

 (, , بتصرُّؼ.ُِٓ, ُِْ:"دراسات تفصيمية شاممة", )ص: نظريي  ( ِ)

 (.ُِْ)ص:  ,"أٍسرىار البالغة" ( ّ)
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ٜبرة كراء تعبػو ُب تقػدًن كتػأخّب كإضػمار كحػذؼ كغػّب ذلػك مػن األللػاز  ٯبدفال  دـ,الن  
ػػػػا بػػػػا٤بعُب ك  الطلػػػػب ؾيزيػػػػد ىػػػػذا,كإ٭بافقػػػػاؿ:"  عميػػػػة,كالت   ػػػػافرحن بو,كسػػػػٌركرنا بػػػػالوقوؼ  أنسن

معػػػػػو كاللػػػػػاِص ُب البحر,ٰبتمػػػػػل ا٤بشػػػػػقة  كنػػػػػتإذا   افأم ػػػػػ ,عليػػػػػو,إذا كػػػػػاف لػػػػػذلك أىػػػػػالن 
 بػػػدأت بو.كلػػػذلك كػػػاف أحػػػقٌ  ا٩ب ػػػ الع يمػػػة,كٱباطر بػػػالركح,ٍب ٱبػػػرج ا٣برز,فػػػاألمر بالضػػػدٌ 

كمػػػا  ,لػػػك ورؽٍب ال ييػػػ قػػػككيبرِّ  ,ٍب ال ٯبػػػدم عليػػػك ,مػػػا يتعبػػػك بالػػػذـٌ  دأصػػػناؼ التعقُّػػػ
ػػػػ ُب نفسو,كفسػػػػاده   سػػػػبيلو سػػػػبيل البفيػػػػل ال ػػػػذم يػػػػدعوه لػػػػبـه  أف ال يرضػػػػى  إ و,ُب حسِّ

بضعتو ُب ٖبلو,كحرماف فضلو,حٌب يأىب التواضع كلْب القوؿ,فيتيو كيشػمد بأنفو,كيسػـو 
مػن خػّبه  سػككال ػذم ال يبيِّ   أكُب سػففو =  ينػاتناى حتماؿلو بابنا ثانينا من اال ضا٤بتعرِّ 

 ,كيسػػػحب علػػػى ا٤بواعيػػػد الكاذبػػػة طًمعػػػككلكن ػػػو يي  ,فتسػػػَبيح إ  اليػػػأس ,ُب أكؿ األمػػػر
عن غّب طاِل,كحصػلت منػو علػى نػدـ لتعبػك  لحٌب إذا طاؿ العناء ككثر ا١بهد,تكش  

 .(ُ)ُب غّب حاصل"
يهتػًد ُب  فلم ـ,ما صنعو أبو ٛب ا عسُّلا٤بذمـو كذلك الت   عقيدأمثلة ذلك الت   كمن
فيصػػلحو, كأغػػرب ُب ترتيػػب األلفػػاظ, فػػأعمى اإلعػػراب كأسػػاء  حػػو,إ  الن   هبعػػض شػػعر 
مثل مػا ٘بػده  كذلكُب ذلك :"  اؿأل ذلك ٜبرة مبتذلة ذميمة غّب جليلة, فقالعبارة, كر 

ػػػ إ   حػػػوال يهتػػػدل الن   كيػػػبُب الل ف ,كذىابػػػو بػػػو ُب ٫بػػػو مػػػن الَب   فوألىب ٛب ػػػاـ مػػػن تعسُّ
 :كقولو ,ُب تعريفو ضلٌ اإلعراب ُب طريقو,كيي  عمىيي  تيبكإغراب ُب الَب   ,إصالحو
  يكػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ السػػػػػػػػػػػػػػػػماًء كل بًػػػػػػػػػػػػػػػػدً ُب كى  ثانيػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 
ػػػػػػػػػػػػا ُب اللىػػػػػػػػػػػػارً  الثٍنػػػػػػػػػػػػْبً    ثػػػػػػػػػػػػافو إٍذ ٮبي

 : كقولو 
 عنػػػػاجيرى  ذيؽٍ ٍل يىػػػػ ٍىػػػػنه ٤بػػػػٍن شػػػػاءى رى  يىػػػػًدم

 
ػػػػػػلي  ًمػػػػػػنٍ   تػىٍيػػػػػػكى دىرىل ماالص ػػػػػػابي كالعىسى راحى

("ِ) 
  

 ـــــــــــــــــــ
 (.  ُّْ –ُِْ)ص:  ,ابؽالمصدر السَّ  (  ُ)

 (.ُّْ)ص: ,نفسو صدرالم ( ِ)
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 :مقول أبي تم ا ,(ٔ)ابع والثالثونالر   الش اِهد
 السػػػػػػػػػػػػػػػػماًء كل يكػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ  بًػػػػػػػػػػػػػػػػدً ُب كى  ثانيػػػػػػػػػػػػػػػػوً 

 
ػػػػػػػػػا ُب الثٍنػػػػػػػػػْبً    (ِ) اللىػػػػػػػػػارً ثػػػػػػػػػافو إٍذ ٮبي

صػػل ى -شػػب و التَّػػاـ الػػرجلٍْب ُب مقػػاـ الصػػلب, بصػػورة التَّػػاـ كالتحػػاـ رسػػوؿ اهلل  
ػػبو صػػورة ٩بث لػػة ُب  -اهلل عليػػو كسػػل م كصػػاحبو ُب ا٥ب ػػرة كخاص ػػة ُب غػػار ثػػور, ككجػػو الش 

ػػػاعر ٲبػػػدح فيهػػػا  االلتَّػػػاـ كااللتصػػػاؽ بعضػػػهما بعػػػض, كقصػػػيدة ىػػػذه األبيػػػات قا٥بػػػا الش 
كمازيػػػار, فػػالرجالف اآلخػػػراف صيػػػلبا (ّ)بػػػاهلل عنػػدما قتػػػل األفشػػػْب كبابػػك ا٣برمػػػي ا٤بعتصػػم

 مت اكرٍين, كٮبا ال لذاف قيل فيهما ىذا الش اًىد, كقبلو: 
 كلقػػػػػػد شػػػػػػفى األحشػػػػػػاء مػػػػػػن برحاِهػػػػػػا 

 

 أف صػػػػػػػػػػػػار بابػػػػػػػػػػػػك جػػػػػػػػػػػػار مازيػػػػػػػػػػػػار 
د كٮبػػا ا٤بقصػػػوداف ُب قولػػو: )ثانيػػػو ُب كبػػد...( كٮبػػػا مػػذموماف غػػػّب صػػا٢بٍْب كقػػػ  

صيػلبا, أم ػا )االثنػٍْب( ال ػذم نفػى الش ػاعر اتصػاؼ بابػك كصػاحبو ومػا, فهمػا رسػوؿ اهلل 
, كٮبػػػػػا ُب ا٤بقابػػػػػل -رضػػػػػي اهلل عنػػػػػو-كأبػػػػػو بكػػػػػر الصػػػػػديق  -صػػػػػلى اهلل عليػػػػػو كسػػػػػلم-

ء ا٤بعػػرم البيػػت, كمػػاؿ كا٫بػػاز إ  أيب ٛب ػػاـ, بػػل كدافػػع عنػػو,  ٧بمػػوداف, كشػػرىح أبػػو العػػال 
د الركايػات لتفػريج ا٤بعػُب, فػَّذا كانػت الركايػة كػذا, فػا٤بعُب كػذا, كإذا  كات سم شػرحو بتعػدُّ 

 كانت كذا, فا٤بعُب كذا, كا٤بعٌرم مشهود لو بقدرتو الللوية, كاعتمػد الت رٍبيػزم كأكثػر مىنػو
ُب شرحو فقاؿ عن الش اًىد:" )الثنْب ثاف(: ردمء عند البصريْب؛ ألن و جػاء با٤بنصػوب 

عند الفر اء للة للعرب, كإف ركيت )ثاينى( بفتح اليػاء مػن غػّب  ُب لف  ا٤بففوض, كذلك
 ـــــــــــــــــــتنػػػوين فهػػػو ضػػػركرة أيضنػػػا, كإف أثبػػػت  التنػػػوين كألقيػػػت عليػػػو حركػػػة ا٥بمػػػزة ُب )إذ( كىػػػو  

 (. ُّْنفسو, )ص: مصدر: اليينظر (ُ)

 (, كمطمع القصيدة:َِٕ/ِ, )تمَّاـ"ديكاف", أبي  ( ِ)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكارً  الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽُّ   أبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجي كالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكؼه عى

ـي  ممػػػػػػؾه  ػػػػػػدا جػػػػػػارى الخالفػػػػػػة مػػػػػػنكي  غى
 

ػػػػػػػػػػػػػػذىارً   ػػػػػػػػػػػػػػًد العىػػػػػػػػػػػػػػًريًف حػػػػػػػػػػػػػػذى  فىحى  ارً ًمػػػػػػػػػػػػػػٍف أىسى
 قػػػػػػػػػد أكصػػػػػػػػػى ًبًحٍفػػػػػػػػػًظ الىجػػػػػػػػػارً  كاهللي 
 تمَّاـأبك  اليابالغي ىك البيت الخامس كاألربعكف, قال الشَّاًىدمف البحر الكامؿ, ك  كىي 

ٍيذر بف كاكيس.   يمدح المعتصـ باهلل كيذكر أمر األفشيف كىك خى

إٍذ إف بيتو الذم صرَّح بمقتمو في البيت التاسع عشر مف  الد راسة؛كاألفشيف ال يعنى ب ( ّ)
 القصيدة, كبابؾ الخرمي الذم ثار عمى الخالفة.
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, فػػأراد أف ٱبليػػص مػػن (ٔ)مػػذىب كرش ُب القػػراءة فػػال ضػػركرة فيػػو...كمن ركل )ثالثنػػا( "
, كا٢باجػػة ملحػػةه أٍف يتطػػر ؽ (ٕ))إذ( إ  الت نػػوين"الض ػػركرة, فنػػو ف كنقػػل كسػػرٌة ا٥بمػػزة مػػن 

 الش رح إ  الت فرٯبات الن حوية العميقة داخل الش اًىد, كىي كالت ايل: 
, بػػل عػػد ه  ( ردمء عنػػد البصػػريِّْبى ء أف قػػوؿ أيب ٛب ػػاـ: )الثنػػًْب ثػػافو يريػػد أبػػو العػػال 

( صػار ثػػاينى )مازي ػػار( , كذلػػك أف  معػػُبى البيػًت (ٖ)اآلًمػًدٌم مػػن الُّلحػوف أف  )بابىػػك ا٣بير مػػي 
مػا معل قػاف  ُب الص لب, إٍذ كاف مازي ار قد صيلب قبلو. كأراد بقولو: )ُب كًبد الس ػماء( أهن 

نػىػػػٍْبً ًإٍذ ٮبيىػػػا ُب ُب كسػػػط السػػػماء بعػػػد صػػػلبهما, ٍب تػػػذكر أبػػػو ٛب ػػػاـ قولػػػو تعا :}ثىػػػاينى اثػٍ 
أف يبػػْبِّ أنػػو شػػت اف بػػْب مػػن يكػػوف ثػػاينى اثنػػًْب ُب الص ػػلًب, كمىػػن , فػػأراد [َْ]التوبػػة:{اٍللىػػارً 

يكػوف ثػاين اثنػًْب ُب اللػػار, يعػِب أبػا بكػػر رضػي اهلل عنػو, فػػاألكؿ رذيلػة, كالث ػاين فضػػيلة, 
 كىذا تكلُّله ل يستدًعو ا٤بعُب.

( خػػػػػرب )يكػػػػػن(   ( ضػػػػػعيل مػػػػػن جهػػػػػة الن حػػػػػو, ألف  )ثػػػػػافو كقولػػػػػو: )الثنػػػػػًْب ثػػػػػافو
كا٠بهػا ضػمّب مسػتَب يعػود علػى )بابىػك(, أم: كل يكػن )بابىػك( ثػافو الثنػًْب. منصوب, 

كالوجػػو أف يقػػوؿ: )ثانينػػا الثنػػًْب(, ألف )ثانينػػا( اسػػم منقػػوص, أم: معتػػلُّ اآلخػػر باليػػاء, 
كاالسم ا٤بنقوص إ٭با ٙبذؼ يا ه ُب الرفعوا٣بفض, كال ٙبذىؼ ُب النصًب؛ علىػى أف  ىػذا 

, كخص ػػو (ٗ)ىػػػ(كذكر أن ػػو للػػةه لػػبعض العػػربِٓٓ سػػتاين )ت:مػػا أجػػازىه أبػػو حػػاًب الس
 , فهذا كجوه ُب رًكاية البيت.(٘)ىػ( بالشٍِّعر, كعد ه من أحسًن الض راِرً ِٖٓا٤بربد )ت 

 ـــــــــــــــــــ
 "كيركل الثنيف ثالثنا".قاؿ الصكلي: ( ُ)

 (. َِٕ/ِ, )تمَّاـ"ديكاف", أبي  ( ِ)

 (.َّ/ُيينظر:"المكازنة", ) ( ّ)

(,حققو: ُِْ/ُ:"التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ", ألبي حياف األندلسي)يينظر (ْ)
 ـ.ُٖٗٗق=ُُْٗحسف ىنداكم, دار القمـ, دمشؽ, الطبعة األكلى, 

(, دار عمار, ُِٓ/ُلفصكؿ", البف إياز البغدادم, ):"المحصكؿ في شرح ايينظر (ٓ)
 ـ.ََُِىػ ُُّْ ألكلى,األردف, الطبعة ا
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كالوجػػػػوي الث ػػػػاين: أف يكػػػػوف )الثنػػػػْبى ثػػػػاينى إذ(, كىػػػػذا ضػػػػركرةه قبيحػػػػةه, ألف )ثػػػػاين( اسػػػػم 
 مصركؼ ينبلي أف يلحىقو التنوين.

, أم: بكسػػٌر كالو  جػػو الث الػػث:أف يكػػوف )الثنػػًْب ثانينػػا اذ( ٔبعػػًل ٮبػػزًة القطػػع ٮبػػزة كصػػلو
التنوين, كحذفها ُب الوصل, كىذا مػذىب حسػن, كال ضػركرة فيػو, كىػو أحسػن الوجػوه 

 إال أن و من استحساف الشُّراح, كلعل و ل يػيرى عن أيب ٛب اـ.
 كىو كالوجو السابق, إال  أٌف ا٤بعُب ٱبتلل. كالوجو الرابع:أف يكوف )الثنًْب ثالثنا اذ( ك

فهذا تفسّب الَبكيب النحوم؛ ألف الش يد عبد القىاًىر تعر ض ٤بعُب الش ػاًىد كتعسُّػفو ُب  
ػػاًىد ُب ٫بػػو مػػن الَبكيػػب ال يهتػػدل النحػػو إ  إصػػالحو ثانينػػا,  , كذىػػاب الش  الل فػػ  أكالن

 فقصد التعقيد.
اًىد على أن و من أحٌق أصناؼ الت عقيد ذمنا, فهو ال ذم ييتعبك كعد  عبد القىاًىر ىذا الش  

ػػدم عليػػك, كيبرِّقػػك بػػالفكر كالتعػػب الػػذىِب ٍب ال يركقػػك . كُب ظػػٌن الػػد ارس (ُ)ٍب ال ٯبي
أف  بيت أيب ٛب اـ ىذا ركيك بعض الشيء؛ إذ كيل يصل أناس ف ػرة, ٝبعهػم بالصػفة 

صػػػػٌلى اهلل عليػػػػو –هم ٖبػػػػّب مػػػػن كطػػػػأٍت قد مػػػػو الثػػػػرل الث ناِيػػػػة ا٣بارجيػػػػة ا٤بشػػػػَبكة, كشػػػػب ه
, فػػال ييعقػػل ىػػذا ألبتػػو, كعلػػى كػػل حػػاؿ, -رضػػي اهلل عنػػو-كصػػاحبو الصػػديق  -كسػػٌلم

ص ػلة,  فيت فق الد ارس مع الش يد ُب أف  العنػاء طػاؿ خلػل ىػذا الش ػاًىد دكف ٜبػرة معػُب ٧بي
 أك غاية ٧بق قة. 

 :وقول  ,(ٕ)والثالثون  خامسال الش اِهد -
 عنػػػػاجيرى  ذيؽٍ ٍل يىػػػػ ٍىػػػػنه ٤بػػػػٍن شػػػػاءى رى  يىػػػػًدم

 
ػػػػػػػلي  ًمػػػػػػػنٍ   تػىٍيػػػػػػػكى دىرىل ماالص ػػػػػػػابي كالعىسى راحى

(ّ) 
 ـــــــــــــــــــ 

 (, بتصرُّؼ.ُّْ)ص: ,يينظر:"أٍسرىار البالغة" ( ُ)

 (. ُّْ)ص: ابؽ,السَّ  المصدر :يينظر ( ِ)

 (, كمطمع القصيدة:ُُ/ ّ, )تمَّاـ"ديكاف", أبي  ( ّ)
ػػػػػػػػػػٍيفه عمػػػػػػػػػػى نىٍجػػػػػػػػػػكىاؾى  فىٍحػػػػػػػػػػكاؾى  عى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذً   ؿي يامى
 

ـى   تَّػػػػػػػػا ًطػػػػػػػػؿي    حى ػػػػػػػػى قىٍكليػػػػػػػػؾى الخى  الىيىتىقضَّ
 تمَّاـالبالغي ىك البيت الخامس كالعشركف, قاليا أبك  الشَّاًىدالبسيط, ك  حركىي مف الب        

 يمدح المعتصـ باهلل.
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ػػدىا ُب ػػاًىد, بػػأف   كضػػع الش ػػاعر يػػده رىننػػا لػػدعول أك  ال ػػذم ل يػػذيؽ  ع ػػز الش 
ػػػ ة( كىػػػو شػػػ ر مػػػٌر, اسػػػًتعىارة منػػػو علػػػى بطػػػش كقػػػوٌ ابطعػػػم )الص ػػػ  قتػػػذي اا٤بمػػػدكح, كأهن 

ل يػػذيؽ )العسػػل( اسػػًتعىارة بعطػػاء ا٤بمػػدكح, كقولػػو )مػػن مػػن  ها ا٤بػػرارة, ككػػذلك أف  صػاحب
ػػ , فيػػدي  لػػبطشفهػػذه كنايػػة ا٣بػػّب كالبػػذؿ, كتلػػك كنايػػة ا ماؿ,راحتٍيػػك( اليمػػْب كالشِّ كا٢بػػـز

 أيب ٛب اـ رىن ٤بن ل يصدِّؽ ىذا القوؿ.
لربيػػات, فحػػذؼ  حػػومالن   كيػػبللشػػاىد يعػػود إ  الَب   رذـ عبػػد القىػػاىً  كمػػوطن

)ال أدرل(, كعليػػػػػػو تقػػػػػػوؿ العػػػػػػرب,  قػػػػػػديرحػػػػػػرؼ النفػػػػػػي )ال( مػػػػػػن الفعػػػػػػل )دىرىل(, فالت  
قػاؿ: )كاهلل ال أدرل مىػن  وللعل ػم بػو كا٤بعػُب مضػٌمن للقسػم, فكأن ػ فػيالن   رؼفتحػذؼ حػ

,  عقيػد(, كمهما يكن من أمػر, فالت  ٍيكل يذيؽ جرعنا من راحت ُب البيػت أمػره كاضػح بػْبِّ
 فعل كما فعل ُب البيت ال ذم قبلو:  كليتو

 بػػػػػل لٍنػػػػػت بػػػػل قايػىٍنػػػػػتى ذاؾ بػػػػػذا  شىرىٍسػػػػتى 
 

 كا١ببػػػػػػلي  سػػػػػػهلي ال شػػػػػػك  فيػػػػػػك ال فأنػػػػػػت 
ٍب  لْب,ٍب كصػػفو بػػالِّ  لػػْب,ٛب ػػاـ يصػػل ا٤بمػػدكح أكالن بالشراسػػة؛ كىػػي ضػػد الِّ  فػػأبو  

 ألعػػداءا علػػى ةا٤بمػػدكح مػػَباكح بػػْب القػػوٌ  قػػاؿ )قاينػػت(: أم خلطػػت ذاؾ بػػذا؛ أم أف  
ػػػ لػػػْبكالِّ  ػػػد ىػػػذا البيػػػت للش   اىد,للمػػػبمنْب كاألصػػػدقاء. كُب ظػػػنِّ الػػػد ارس أف  أبػػػا ٛب ػػػاـ مه 

ػػاًىد لػػو  وفكأن ػػ يقػػوؿ مىػػن ل يصػػدِّؽ بػػذلك, فيػػدم رىػػن لكػػذا ككػػذا...., كلػػذلك فالش 
مػػػة مَبابطػػػة مػػػن  سػػػياقاتو ا٤بعتػػػربة ال ػػػٍب ال ٲبكػػػن ألحػػػد أٍف يلفػػػل عنهػػػا, أك ببػػػَبه مػػػن ٢بي
األلفػػػاظ كا٤بعػػػاين ال ػػػٍب تػػػتالحم لتفػػػرج صػػػورة مشػػػَبكة, كمعػػػاين صػػػلرل؛ لتفػػػدـ معػػػاين  

 كربل.

ػػػيد علػػػى مػػػا سػػػبق مػػػن ذِـّ الت عقيػػػد ُب الل فػػػ  كا٤بعػػػُب, فػػػا٤بعُب  كاستشػػػهد بػػػو الش 
يطوؿ العناء ُب طلبو, كيكثر ا١بهد ُب غّب طاِل, كٰبصل ا٤برء على ندـ التعػب ُب غػّب 

يد؛ فقػػد جػػرل الػػد ارس خلػػل ىػػذا البيػػت, كفػػت ش بػػْب ألفاظػػو حاصػػل, كرحػػم اهلل الش ػػ
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كمعانيو, عل و أٍف ٰبصِّل ما يبلِّل تعب ٥بثو, فكانت الن تي ة مسبوقة الػدفع ٕباصػل كػالـ 
 الش يد, فا١بهد كثر ُب غّب طاِل, كأم ا الل ف , فالت عقيد أفسده كشت ت معناه.

ػػػبب ػػػالث الػػػث مػػػن أسػػػباب تػػػأثّب ال فالس  ػػػ ببت مثيػػػل مػػػرتبط بالس  فالت مثيػػػل  ابق,الس 
, كتكػوف حاجتػو إ  إعمػاؿ الفكػر, إذا كػاف الط   متباعػدٍين متنػافرٍين,  رفػافيلطل كيػدؽُّ

ل هػور كجػو  أمُّػل؛كالت   فكُّػرفهػي مسػتلنية عػن الت   وع,أم ا األشػياء ا٤بتقاربػة ُب ا١بػن  كالن ػ
كدليػل ا٢بػذؽ ٰبتػاج إ   اعر,واف جػودة قرٰبػة الش ػبينها, فا١بمع بْب ا٤بتنافرات عن والش ب

ذكرىػا  لطيفػة. كىذه ال  (ُ)مثيلًدق ة الفكر كلطل الن ر كنفاذ ا٣باطر بَّٯباب الفضيلة للت  
ػػب لػػو؛ فهػػو ٩ب ػػن قػػرأكا األٍسػػرىار كالػػدال سى كفهموىػػا حػػق   ِلالش ػػيد عبػػد ا٥بػػادم العػػدؿ كٙبي

بػػدقاِق ا٤بسػػاِل   ػػرمػػا قالػػو, كىػػو عػػْب الن  صػػدؽ في دالفهػػم كل ٱبػػرج عػػن مضػػموهنا. كقػػ
 لكتابٍيو القارئكارتباط ثانيها بأك٥با كثالثاىا بثانيها, ىكذا كاف الش يد عبد القىاًىر يعلِّم 

 ـــــــــــــــــــ
 .ؼ(, بتصرُّ ُُٖ, ُُٕتفصيمية شاممة", )ص: دراساتيينظر :" ( ُ)
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المطلب الث َّالث:" فرق بين التَّشبيو واالسِتَعارة,وما يجوز فيو إسق اط  
 ذكر المشبَّو "

 
ا ات كػأ عليػو البالغيػوف كالنُّقػاد مػن بعػده ُب الش يد عبد القىاًىر فصالن ع يمن  عقد  

ُب صػفحات شػللت كتابػو الع ػيم "أٍسػرىار  وؿالفرؽ بْب الت شػبيو كاالسػًتعىارة, كفص ػل القػ
ػػػك اكي أف   البالغػػػة", حػػػٌب   كا٣بطيػػػب أكثػػػرا الن قػػػل عػػػن عبػػػد القىػػػاًىر ُب ىػػػذه ا٤بسػػػألة  الس 

 كجهٍْب: على  قطة. كحاصل قولو ُب ىذه النُّ اِكةالش  
أردت ُب قولػػك: )عن ػػت لنػػا ظبيػػة(,  كا٤بشػػب و, كيعلػػم أن ػػ كػػراألكؿ: أف ييسػػقط ذ  الوجػػو

اللُّلػػة  كأصػػل اىر,كأنػت تريػػد امػػرأة, فهػػذه اسػػًتعىارة كاضػػحة النعػداـ كجػػود ا٤بشػػب و ُب ال  ػػ
 .(ُ)تىعرؼ ىذا كال تينًكره

فتقػوؿ: )زيػد أسػد(, ففػي ىػذا  ,والث اين: أف تذكر كػل كاحػد مػن ا٤بشػب و كا٤بشػب و بػ الوجو
 اؿباالسًتعىارة, ٍب ذكر قػوؿ القاضػي ا١برجػاين كرضػيو؛ القتضػاء القيػاس أف ىػذا ا٤بثػ وشب

كػالـ   كعليػو يػدؿٌ  ,أف الوجو ال ذم يقتضيو القيػاس اعلمتشبيو ال اسًتعىارة, حيث قاؿ:" 
بػػدر",  ىنػػدد" ك"أسػػ زيػػدال تطلػػق االسػػًتعىارة علػػى ٫بػػو قولنػػا: " القاضػػي ُب الوسػػاطة,أفٍ 

 كلكػػن", األسػػد:ىػػو تشػػبيو,فَّذا قػػاؿ: ىػػو أسػػد,ل تقػػل: اسػػتعار لػػو اسػػم "تقوؿ كلكػػن
 . (ِ)باألسد"" شب هوتقوؿ: "
 ُب دخػػػػػوؿ أداة الت شػػػػػبيو علػػػػػى االسػػػػػًتعىارة, فػػػػػذكر أف   مػػػػػةعبػػػػػد القىػػػػػاًىر مقدِّ  فقػػػػػد ـ 
 ابطُب الػػػػػػَب   ةلقػػػػػػوٌ ا ٰبسػػػػػػن دخػػػػػػوؿ أداة الت شػػػػػػبيو عليهػػػػػػا؛ ألف   الالصػػػػػػحيحة  عىارةاالسػػػػػػتً 
ػاد بينهمػػا حػػقُّ كأن ػػ رع,بػػْب ا٤بشػػب و كا٤بشػب و بػػو ال ػػذم ٠بِّاىػا األصػػل كالفػػ صػاؿكاالتِّ   وكاالٙبِّ

نػػور  وتقػػوؿ كأن ػػ كالكا١بهػػل لل ػػالـ,  ورتسػػتعّب الًعلػػم كاإلٲبػػاف للنُّػػ كإي ػػاه, كمث ػػل ٥بػػا بأن ػػ
 ـــــــــــــــــــ

 (.َِّ)ص: ,"أٍسرىاري البالغة" ( ُ)

 (.ُِّ)ص: ابؽ,السَّ المصدر  (  ِ)
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الت شػبيو عليػو. كذلػك إذا  مدخػوؿ كلًػ" الصحيحة: مػاال ٰبسػن االسًتعىارة"فػظالـ,  وككأن  
ػػػ الفػػػرع ُب الػػػن ف  ٗبداخلػػػو ذلػػػك األصػػػل  نبػػػْب األصػػػل كالفػػػرع,حٌب يػػػتمك   بوقػػػول الش 

ػػػ " ال لمػػػة"ك ,للعل ػػػم كاإلٲبػػػاف اسػػػتعّب" إذا النػػػور. كذلػػػك ُب ٫بػػػو "اهبو,ككونػػػو إي ػػػ ادكاالٙبِّ
صػػار كأنػػو حقيقػػة,كال  قدو,كقػػوة شػػب هو كمتانػػة سػػببً  نػػوللكفػػر كا١بهل.فهػػذا النحػػو لتمكُّ 
  .   (ٔ)ظلمة" " كأنونور", كُب ا١بهل: " كأنوٰبسن لذلك أف تقوؿ ُب الًعلم: "

  
بْب الت شػبيو ا ػذكؼ األداة  أف   اُبالقىاًىر ذكر شاىد أيب ٛب اـ مبيننا البياف الش   فعبد 

ا( أف   ا, ففي بينهما تب ُب قولك: )زيد أسد( كاالسًتعىارة ُب قولك: )رأيت أسدن ايننا شديدن
ػػرم اسػم ا٤بشػب و بػػو عليػو )أسػد(, كىػػذا  رالت شػبيو حػْب تػذك ا٤بشػػب و با٠بػو أكالن )زيػد( ٍب ٘بي

كاف مكاف   اكلم  حٌبال يصلح ُب االسًتعىارة " شب واإلجراء؛ أم دخوؿ ا٤بشب و بو على ا٤ب
لت شػػبيو أبػػْب مػػن العرؼ,كػػاف اإلتيػػاف بكلمػػة ا أبعػػدك  أغمػػضأخفػػى ك  بػػْب الشػػيٍَّْب  الش ػػبو

مث ػل وػذا الش ػاًىد, كعبػد القىػاًىر جعلػو فرقنػا شػافينا  . ٍب  (ِ)"ستعماؿُب اال أكثركأحسن ك 
ا,كفيػػػوعلػػػى ذكػػػر منػػػك  وٯبػػػب أف ٘بعلػػػ ك٩ب ػػػاالت شػػػبيو كاالسػػػًتعىارة فقػػػاؿ:"  ْبشػػػافينا بػػػ  أبدن

ػػ ا =  : أف بػػْب القسػػمٍْب اُبالبيػػاف الش  ولػػك: " كقأسػػد زيػػدبػػْب قولك:" أعػػُبتبايننػػا شػػديدن
أسػد",  زيدقد ٘بد الشيء يصلح ُب ٫بو:" أنك منأسدا" كىو ما قد متو لك =  رأيت"

كال يصلح ُب القسم اآلخر  ,اسم ا٤بشب و بو عليو رمٍب ٘بي  ,ا٤بشب و با٠بو أكالن  تذكرحيث 
 عبد القىاًىر بقوؿ أيب ٛب اـ. استشهد , ٍب  (ّ)فيو ا٤بشب و أصالن كتطرحو" تذكرال ذم ال 

 وقول أبي تم ام: ,(ٗ)السادس والثالثون ش اِهدال
 كعىػػػػػػػػػػػػػٍودو    ُب بىػػػػػػػػػػػػٍدءو  ػمىٍطلي الػػػػػػػػػػػػ ككػػػػػػػػػػػػاف

 
للص ػػػػػػػػػػػػنًيعًة كىػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػاري  ديخاننػػػػػػػػػػػػا 

(ٓ) 
 ـــــــــــــــــــ 

 (.ِّّ)ص: ,ابؽالمصدر السَّ  (  ُ)

 (.ّّّالمصدر نفسو )ص: (  ِ)

 (. ّّّ)ص: و,المصدر نفس (  ّ)

 (. ّّّ)ص: ,نفسو: المصدر يينظر (ْ)

 (.ُٗٓ/ِ) ,"ديكاف", أبي تمَّاـ,  ( ٓ)
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ػػػ ار,بالن ػػػ نيعةا٤بطػػػل بالػػػدُّخاف, كالص ػػػ شػػػب و  ا٣بلػػػوص مػػػن ا٤بكػػػركه ال ػػػذم  بوككجػػػو الش 
, ك ا٣بػػّبٰبػػيط ا٤بعػػركؼ كا٣بػػّب, فػػالن ف  ٙبػػب ٥بػػا  ػػالن ػػم ٰببػػوف الن ػػمع   لصػػالح  ارمػػا أهن 

حيػػػػاهتم, فهػػػػو تشػػػػبيو مفػػػػركؽ؛ ألنػػػػو فػػػػر ؽ بػػػػْب  يهممعيشػػػػتهم بػػػػدكف دخػػػػافو ييػػػػنلِّصي علػػػػ
عن صػاحبو, فػػ" يػبتى ٗبشػب و كمشػب و بػو ٍب ٗبشػب و كمشػب و  تقالن الت شبيهات, ف اء كل مس
كيػدٌؽ فيػو كجػو , كىو من أنواع الت شبيو ال ذم يلمض كٱبفػى (ٔ)بو, أك بأكثر من ذلك"

ػػب ػػوالش  ػػ بو, ف ػػاء كجػػو الش  , كالش  بػػذكر ا٤بشػػب و كأكقػػع ا٤بشػػب و بػػو  ر حصػػ اعرأكثػػر اسػػتعماالن
, فكما أف  ا مود من النار أف ٚبلص فخربنا عنو, فػ" تتأذ ل با٤بطل, كما يتأذ ل بالدخا

ؿ عبػػد . كُب ذلػػك قػػا(ٕ)مػػن العطػػاء, خلوصػػو مػػن ا٤بطػػل" ودمػػن الػػدخاف, كػػذلك ا مػػ
بػذكر ا٤بشػب و,كأكقع ا٤بشػب و  حصر   ار,كلكن وبالن   خاف,كالص نيعةشب و ا٤بطل بالدُّ  قدالقىاًىر:" 

بػػو خػػربنا عنػػو,كىو كػػالـ مسػػتقيم"
ػػي ,(ٖ) فػػاقَبح  و,ىػػذا ا٤بسػػلك للت شػػًبي دٍب اسػػتدرؾ الش 

تصػػػرٰبية,  ةر إسػػػقاط ذكػػػر ا٤بشػػػب و كإبقػػػاء ا٤بشػػػب و بػػػو كإقامتػػػو مكانػػػو حػػػٌب تصػػػبح اسػػػًتعىا
ػػػب  و,شػػػب ورالًعلػػم كالنُّػػ بػػْب ا٤بقصػػود كمػػػا تسػػتعّب ا٠بػػو لػػو, فبػػػْب   وكحصػػل إٯبػػاد كجػػو الش 

كىػػػذا تعرفػػػو  شػػػبو,ككػػػذلك بػػػْب ا٤بػػػرأة كال بيػػػة  ر,فػػػيمكن أف ييسػػػتعىار لكػػػل مكػػػاف اآلخػػػ
ذكػػر ا٤بشػػب و كاالقتصػػار علػػى  راحاطِّػػ فالعػػادة, كىػػذه الفكػػرة بي نهػػا الش ػػيد, حػػْب قػػاؿ:" إ

 الش ػبو رإذا تقػر   يصػحٌ  إ٭بػا ,كإعطاءه ا٣بالفة على ا٤بقصود ,كتنزيلو منزلتو ,م ا٤بشب و بواس

 ـــــــــــــــــــ
 

 البحر الكافر كمطمعيا: فكالقصيدة م 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاحبيا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاري  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاره 
 
 
 

اكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌربه أك صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاري ف كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   اجى
يمدح أبا الحسيف محمد بف  تمَّاـالبالغي ىك البيت السابع كالعشركف, قالو أبك  الشَّاًىدك         

 الييثـ بف شيبانة.   

 (.ِْٗ"بغية اإليضاح", )ص: ( ُ)

 (. ُٗٓ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ِ)

 (. ّّّ)ص: ,"أٍسرىاري البالغة" ( ّ)
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 الش ػػبوُب العػػرؼ  رتقػػر   اللة,كقػػدُب الدِّ  بينوكتسػػت ,لػػو ٠بػػوبػػْب ا٤بقصػػود كبػػْب مػػا تسػػتعّب ا
 . (ُ)..."مكالًعل وربْب الن  

( اركالن ػ نيعةٯبػًر أف  بػْب )الص ػ ل رؼالعيػ التفت الش ػيد إ  أيب ٛب ػاـ, فػذكر أف   ٍب
ال ٘بػوز  دِػذو فعن اعر,الش ػ حالت كتكلػلمن ٛب اكبْب  أهن   ارة,فت رل عليهم االسًتعى  وشب

ػػن  ,بػػو وبػػل يػػذكركف ٝبيعنػػا ا٤بشػػب و كا٤بشػػب   ,االسػػًتعىارة كحػػٌب ال يكػػوف الكػػالـ غامضنػػا, كمى
: )عنػػدم زيػػػد( وؿمكانػػػو زيػػد, فيقػػ ٰبػػذؼ الرجػػل كٰبػػلٌ  يشػػب و رجػػالن بزيػػد ُب الًعلػػػم, ٍبٌ 

ػػػيد:"  عىارة,اسػػػتً  و بػػػْب الصػػػنيعة ُب العػػػرؼ شػػػب ريتقػػػر   كلفهػػػذا تكلُّػػػل, كعليػػػو يقػػػوؿ الش 
لػػو مػػػن  ُب تصػػػويره,فالبد   ملػػو,كيعمليضػػعو اآلف أبػػػو ٛب ػػاـ كيتح   يءكإ٭بػػا ىػػػو شػػ ,كالنػػار

  كإال   ,اللرض ال ػذم يقصػده كيبْبِّ  ,ما يريده وعن عقلذكر ا٤بشب و كا٤بشب و بو ٝبيعنا حٌب يي 
 ,فيقػػوؿىػػو مثػػل زيػػد ُب الًعلػػم مثالن  أف عنػػده رجػػالن  امعيريػػد إعػػالـ الس ػػ نكػػاف ٗبنزلػػة مىػػ

رجػػػل مثػػػل  عنػػػدمأف يعقػػػل مػػػن كالمػػػو أنػػػو أراد أف يقػػػوؿ: " كيسػػػوموزيػػػد"  عنػػػدملو:"
ارة كػل لػػو الت شػػبيو كاالسػًتعى  أف   ةالقضػيٌ  خػتم ٍب  .(ِ)تكليػل علػػم الليػب" كزيػد",... كذلػ

فَّن ػػك  نػػو,ىػػذا األصػػل كتبي   فػػاعرؼفيػػو, كال يسػػتوياف ُب القضػػية, فقػػاؿ:"  ٯبػػرم٦بػػرل 
مػاكذلك  ,بو بصّبة ُب كجوب الفرؽ بْب الضربٍْب  زدادت ا  أهن  لػو كانػا ٯبريػاف ٦بػرل كاحػدن

لوجػػػب أف يسػػػتويا ُب القضػػػية,حٌب إذا اسػػػتقاـ كضػػػع االسػػػم ُب  ,ُب حقيقػػػة االسػػػًتعىارة
 . (ّ)"فاعرفو اآلخر,ستقاـ كضعو ُب ا أحدٮبا,

 

 

 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ّّْ)ص: ,السابؽ المصدر ( ُ)

 (.ّّْ)ص: نفسو,المصدر  ( ِ)

 (.ّّْ)ص: نفسو,المصدر  ( ّ)
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 المطلب الرابع: "شواىد مسائل المعاني التَّخيلية "

 

ػػػ ات ضػػح  ا ُب التػ ٍنقيػػػب  أف   ابقةُب ا٤بطالػػب الس  الش ػػيد عبػػد القىػػػاًىر بػػذؿ جهػػدن
كالتػ ٍفتًػػيش, كبنػػاء فكػػرة مػػن فكػػرة سػػابقة ٤بسػػاِل الت شػػبيو, فبعػػد أف انتهػػى مػػن الفػػرؽ بػػْب 

 ُببعػدـ صػلتو بالت شػبيو كاالسػًتعىارة؛ ٠بػاه:) عظاىره يقط عىارة كالت مثيل, أتى بفصلو االستً 
(, فمػػا ىػػذا الفصػػل فييػػلكالت   ا٢بقيقػػةكضػػركب  عليػػلاألخػػذ كالسػػرٌقة كمػػا ُب ذلػػك مػػن الت  

ػػػػيد كذكػػػػر فيػػػػو ا٤بعػػػػاين العقليػػػػة كالت   , كىػػػػل لػػػػو صػػػػلة بالت شػػػػبيو أك فيليػػػػةال ػػػػذم عنػػػػاه الش 
 ة؟االسًتعىار 
تقليػػب فصػػوؿ "أٍسػػرىار البالغػػة", يَّسػػت ٩ب ػػا أنػػا فيػػو, حػػٌب اىتػػديت إ    فعنػػد 

, فلقػد أشػار بكلمػات معػدكدات إ  أٮبيػة -قػد س اهلل ركحػو-كػالـ الش ػيد أيب موسػى 
, فأم ػا الت شػبيو فقػد بػْب  ةبالت شػبيو كاالسػًتعىار  فيليكصلة ىذا الفصل كال سيما القسم الت  

ػػػيد عبػػػد القىػػػاًىر- أف  البالغيػػػْب أشػػػاركا إ  ضػػػرب  خػػػر مػػػن ضػػػركب  -كىػػػو يقصػػػد الش 
استحسػػػن الت شػػػبيو, ٍب جلػػػب عبػػػد القىػػػاًىر ٤بسػػػاِل الت شػػػبيو شػػػواىد مػػػن شػػػعر أيب ٛب ػػػاـ, ك 

ػػػيد عبػػػد القىػػػاًىر صػػػو  رىا ككيفيػػػة أداِهػػػا, كفيهػػػا مػػػن ًدق ػػػة الص ػػػنػٍعىة, كىػػػذا ضػػػرب مػػػن الش 
ػػٍعرية ال ػػٍب يسػػوقها  قيسػػةفػػركع التفييػػل أك األ : "كىػػو فػػرع مػػنفقػػاؿضػػركب الت شػػبيو,  الشِّ

ػػٍعراء كٰبػػدثوف وػػا ضػػربنا مػػن اإلقنػػاع األديب" الشِّ
 صػػلة, كأغلػػب مسػػاِل ىػػذا الفصػػل مت  (ُ)

ا مػن شػعر الط ػاِي  ا كاحػدن بالت شبيو, كأم ا االسػًتعىارة, فقػد ذكػر الش ػيد عبػد القىػاًىر شػاىدن
ي الت شػػبيو ُب سػػياؽ ٚبييػػل بلػػّب تعليػػل, ف علتػػو ُب علػػى مسػػألة ترشػػيح االسػػًتعىارة كتناسػػ

 االسًتعىارة؛ ىذا من جهة. دالفصل الث اين تابعنا لشواى

 ـــــــــــــــــــ
كىبة بالقاىرة, الطبعة  بة(, مكتُٕٗالبياني", محمد محمد أبك مكسى, )ص: صكير"التَّ  (ُ)

 ـ. ََِٔىػ = ُِْٕالسادسة, 
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مػػا ىػػو  لمػػن التفيػػ جهػػة أخػػرل, فقػػد بػػْب  الش ػػيد ٧بمػػد أبػػو موسػػى أف   كمػػن 
ُب ىػػػػذا  -حف ػػػػو اهلل-٥بمػػػػا ُب حػػػػديث طويػػػػل, ضػػػػم نو ٗبثػػػػاؿ للطػػػػاِي, فقػػػػاؿ  امتػػػػداد

جٌيد كٕبث عبد القىاًىر فيو من أمتع البحوث ك٧بتاج إ  استفراج؛  الفصل:" ىذا باب
ألنو كلو ُب صنعة الشٍِّعر, كقد دخل منػو إ  بػاب الت شػبيو كاالسػًتعىارة, كمػا دخػل إليػو, 

ػٍعر, كألفاظػو, (ُ)من ىذا الباب نفسو؛ ألنو من التفيُّػل ..." , فػالوقوؼ علػى معػاين الشِّ
ٛبثل بالشٍِّعر ال ذم ٰبوم  هناكاستعارات, كما أكألفاظو, كمقاصده؛ هتدم إ  تشبيهات 

 بعض أمثلة تلك األصوؿ.
ىذا الفصل بْب مساِل للت شًبيو كأيخرل لالسًتعىارة, كعلى ذلػك  الش يد ُب فمزج 
ٗبساِل الت شبيو, فقد ساؽ ٥بػا الش ػواًىد الكثػّبة مػن شػعر أيب ٛب ػاـ, ٍب قس ػم  ارسيبدأ الد  

ػػػػػيد عبػػػػػد القىػػػػػاىً  ػػػػػٍعرية إ  قسػػػػػمٍْب:الش  ا للحكػػػػػم علػػػػػى عقليةكٚبيليةر ا٤بعػػػػػاين الشِّ , ٛبهيػػػػػدن
ػػػر  ػػػٍعرية, فقػػػاؿ:" قاتالس  ػػػ أف   اعلمالشِّ بأنػػػو أخػػػذ مػػػن غػػػّبه كسػػػٌرؽ,  اعرا٢بكػػػم علػػػى الش 

 قيكػػوف ُب ا٤بعػػُب صػػرٰبان, أك ُب صػػيلة تتعل ػػ تقػػد ـ كسػػبق, ال ٱبلػػو مػػن أفٍ  نكاقتػػدل ٗبىػػ
: عقلػػػػػػي قسػػػػػػمٍْب  كالعلػػػػػػى ا٤بعػػػػػػاين, كىػػػػػػي تنقسػػػػػػم أ أكالن  مبالعبػػػػػػارة. كٯبػػػػػػب أف نػػػػػػتكل  

ػ(ِ)"يليكٚبي , ٍعرية, كىنا لفتة من الش يد أيب موسى على تقسيم عبػد القىػاًىر للمعػاين الشِّ
جامعنا ٤بعاين الشٍِّعر"  , فقاؿ:"إف  تقسيم الش يد ا٤بعاين إ  عقلية ليٍعريةالشِّ 

(ّ). 
ػػػٍعر كالكتابػػػة كا إف   ٍب   ًإف  }لبيػػػاف, كقػػػوؿ اهلل تعػػػا :القسػػػم العقلػػػي ٦بػػػراه ُب الشِّ
أبطػأ بػو عملػو  مػن:رسػوؿ اهلل  ككقوؿ[, ُّ{]ا٢بي يرات:ًعندى الل ًو أىتٍػقىاكيمٍ  أىٍكرىمىكيمٍ 

ل يسرٌع بو نسبو
 , ككقوؿ الشاعر:(ْ)

 ـــــــــــــــــــ
(, مكتبة ُِٗالقىاًىر الجرجاني", محمد محمد أبك مكسى, )ص: عبد"مدخؿ إلى كتابي  ( ُ)

 ـ.ُٖٗٗق=ُُْٖ, الطبعة األكلى, رة, القاىكىبة

 (.ِّٔالبالغة", )ص: أٍسرىاري " ( ِ)

 (. ُٖٖالقىاًىر", )ص: عبد"مدخؿ إلى كتابٍي  ( ّ)

(, تحقيؽ: محمد بشار عكاد ْٓ/ٓ"سنف الترمذم", محمد بف عيسى الترمذم, ) ( ْ)
 ـ.ُٖٗٗ: دار الغرب اإلسالمي , بيركت, د.ط, النَّاًشرمعركؼ, 
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 درُّه ا٢بسػػػػػػػػػػػب ا٤بػػػػػػػػػػػوركث ال در   كمػػػػػػػػػػػا
 

 (ُ)مكتسػػػػػػػػػػب إال بػػػػػػػػػػلخرى  ٗبحتسػػػػػػػػػػب 
مع فيها الن    عليها, فَّهنا تتالقػى كتتنػاظر,  الدالة اتاألبي تذكرك  اِر, "كُب ىذا الباب ٘بي

, كىػذا (ِ)كتتشابو كتتشاكل, كمكانو من العقل ما ظهر لػك كاسػتباف, ككضػح كاسػتنار"
كىػػػذا ا٤بعػػػُب ا٤بعقػػػوؿ توافقػػػت  راء العقػػػالء ا٤بنصػػػفوف أف  ٝبيعهػػػا صػػػحيحة, ٍب ال تيعػػػُب 

. كاألىػػم مػػػن ذلػػك ىػػػو الدِّراسػػة وػػذا القسػػػم, فلػػم ٰبتػػًو علػػػى شػػاىدو مػػن شػػػعر الط ػػاِي
و حول شواىد كثّبة مػن شػعر الط ػاِي, كمسػاِل الت شػبيو ُب فيلي؛ ألن  القسم اآلخر؛ الت  

  -حو الت ايل:تلك الش واًىد على الن  

 مفتن المااهب  وأن   خيلي/ شاهد القسم الت   أوال
ء , في ػيدؽلػي  بالصِّػ وعبد القىػاًىر ىػذا القسػم ُب ىػذا الفصػل بأن ػ كصل 

مػػن ا٢بػػق,  شػػيَّناكا٢بػػذؽ, حػػٌب أيعطػػي  فقفيػػو, كاسػػتعْب عليػػو بػػالرِّ  لمصػػنوعنا قػػد تيلطِّػػ
ػػػػ ػػػػل, كمػػػػا تلػػػػك إال  صػػػػفات مفػػػػًب ا٤بػػػػذاىب, لكيعلػػػػوه صػػػػدؽ بتمحُّ , كفيػػػػو تصػػػػنُّع كتعمُّ

ال ػػذم ال ٲبكػػن أف  فهػػو, فيلػػيالقسػػم الت   كأم ػػاكاستشػػهد لػػو مػػن شػػعر الط ػػاِي, فقػػاؿ:" 
ا٤بسػالك,  ثػّبمفػًب ا٤بػذاىب, ك كىو ,ما أثبتو ثابت كما نفاه منفى كأف  إنو صدؽ, قاؿيي 

ٯبيء طبقات, كيأٌب علػى  إن وٍب  ,تقريبان, كال ٰباط بو تقسيمان كتبويبان  إال   رال يكاد ٰبص
, حػػٌب ٢بػػذؽعليػػو بػػالرفق كا ًعْبفيػػو, كاسػػتي  لطِّػػلدرجػػات, فمنػػو مػػا ٯبػػيء مصػػنوعان قػػد تي 

فيػػو  تيصػنعقػان مػػن الصػدؽ, باحت ػاج ٛبييحِّػل, كقيػاس هان مػن ا٢بػق, كغشػى ركنأعطػى شػب
 , كالش اىد ىو:(ّ)...ٛب اـقوؿ أيب  ثالو, كمتيعملك 

 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِْٔ-ِّٔالبالغة", )ص: أٍسرىارنظر: "يي  ( ُ)

 (.ِّٔابؽ, )ص:المصدر السَّ  (  ِ)

 (.ِٕٔ:ص, )نفسوالمصدر  (  ّ)
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 , وقول : (ٔ)والثالثون ابعالس   الش اِهد
 عطػػػػػلى الكػػػػػرًًن مػػػػػن اللػػػػػُب نكػػػػػرمتي  ال
 

ػػػػػػػػػٍيلي   ػػػػػػػػػٍربه للمكػػػػػػػػػاًف العػػػػػػػػػايل  فالس  حى
(ِ) 

يػػده بالعطػػاء كالكػػـر الكثػػّبة مػػن  ولػػأمواالكػػرًن ال ػػذم تػػذىب  خلػػو الرجػػل شػػب و    
, ال ػذم ال يسػتقر كال ٲبكػث ُب األمػاكن العاليػة, كُب ٖبلو قمػة ا١ببػل مػن ا٤بػاءكاإلنفاؽ 

ػػ  ببسػػتلرب منػػو ىػػذا الفعػػل, ٍب قػػد ـ الس ػػ, بأنػػو ال يي وعلػػى ا٤بنكػػر عليػػ اعرذلػػك يػػردُّ الش 
. كقػد لتقبُّػل ىػذا كلػو إال  بالت فيػ كػنٲبا٤باء س ياؿ, كيسمِّيها عبد القىاًىر العل ة, فال  بأف  

كاإليهػػاـ, كُب ذلػػك يقػػوؿ الش ػػيد:"  فيػػلٝبػػع أبػػو ٛب ػػاـ بػػْب معنيػػٍْب بعيػػدٍين ُب ىػػذا الت  
ُب قػػدره, ككػػاف  فعػػة, كالرِّ وبػػالعل االكػػرًن إذا كػػاف موصػػوفن  أف   السػػامعإ   لقػػد خي ػػ فهػػذا

 اس أف يػػزؿ عػػن الكػػرًن,ب بالقيػػاللػػِب كالليػػث ُب حاجػػة ا٣بلػػق إليػػو, كع ػػم نفعػػو, كجػػ
ػػػػ لليػػػػد كإيهػػػػاـ, ال ٙبصػػػػيل  ييػػػػلعػػػػن الطػػػػود الع ػػػػيم. كمعلػػػػـو أنػػػػو قيػػػػاس ٚب يلذلػػػػك الس 

 إال   ,ال يثبػت اؿال يسػتقر علػى األمكنػة العاليػة, أف ا٤بػاء سػي   يلكإحكاـ, فالعل ة أف الس  
ُب  لي , كٛبنعنو عن االنسياب, ك نصبابإذا حصل ُب موضع لو جوانب تدفعو عن اال

, فالعل ة إذف أف ا٤بػاء س ػياؿ, ال يثبػت بسػٌد, أك (ّ)الكرًن كا٤باؿ, شيء من ىذه ا٣بالؿ"
عنػػد الكػػرًن, كسػػيتكر ر ىػػذا  فةكالصِّػػ ةحػػاجز منيػػع, فكػػذلك ا٤بػػاؿ ال ٲبكػػث وػػذه ا٣بل ػػ

 الش اًىد ٤بسألة أيخرل.
 الشبي  بالحقيقة يليخ/ شواهد الت  ثانًيا

العػدؿ  مطبا٢بقيقػة, كعػٌده مػن الػن   الش ػبيو فييػللقىػاًىر للت  جاء الش ػيد عبػد ا ٍب 
ك داب, فقػػاؿ:"  كػػم٩بػػزكج ٕب وألن ػػ فػػوس؛كالن   بػػاِعالوسػػطى, فػػال تنفػػر منػػو الط   مرقػػةكالن  

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِٕٔ,)ص:السَّابؽ: المصدر يينظر (ُ)

 (,كمطمع القصيدة:ٕٕ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ِ)
ػػػػػػػػػػػػػػػػاًؾ , فػػػػػػػػػػػػػػػػًإنَّني  كيفػػػػػػػػػػػػػػػػي  قىػػػػػػػػػػػػػػػػالي لػػػػػػػػػػػػػػػػؾً كغى

 
 
 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادم عزمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالي ليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  
يمدح الحسف بف  تمَّاـالبالغي ىك البيت الخامس مف البحر الكامؿ, قاليا أبك  كالشَّاًىد 

 رجاء.

 (.ِٕٔالبالغة", )ص: أٍسرىاري " (ّ)
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بػػدأت بػػو مػػن دعػػول أصػػل كعلػػة ُب حكػػم مػػن األحكػػاـ, ٮبػػا كػػذلك مػػا تركػػت  فال ػػذم
العػدؿ  مطعػن السػرٌاِر, كىػو الػن   ركل ينق ػ ا٤بضايقة, كأخػذ با٤بسػا٧بة, كن ػر إ  ال ػاىر,

مػػػن الكػػػذب. كمػػػن  يَّػػػةبػػػاآلداب كا٢بكػػػم الرب  اكثػػػّبن   تػػػراه يءكالنمرقػػػة الوسػػػطى, كىػػػو شػػػ
 , كاستشهد بأربعة شواىد من شعر أيب ٛب اـ, ىي:(ُ)األمثلة فيو قوؿ أىب ٛب اـ..."

 , وقول : (ٕ)والثالثون الث امن الش اِهد

 ػأف يهػػػػػػػػػػريػػػػػػػػػػب الزمػػػػػػػػػػاف ٰبسػػػػػػػػػػن  إف
 ٯبػػػػػػػػػػػػػػػػػل بعػػػػػػػػػػػػػػػػػد اىتػػػػػػػػػػػػػػػػػزاز فلهػػػػػػػػػػػػػػػػػذا

 

 الرزايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إ  ذكل األحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب  دل 
 (ّ)الػػػػػػػػػػػركايبركض الوىػػػػػػػػػػػاد ركض  قبػػػػػػػػػػػل

شػػػػبو الشػػػػاعر إصػػػػابة الزمػػػػاف ذكم األحسػػػػاب كالرفعػػػػة بالرزايػػػػا كالباليػػػػا دكف   
كايب قبػػل جفػاؼ نبػػات األكديػػة ر غػّبىم ٩بػػن ىػم أقػػل مػػنهم, ٔبفػاؼ نبػػات ا٤برتفعػات كالػػ

دكف األسافل, كقػد جعػل اإلمػاـ ىػذا التفييػل  أعايل كل شيءمن  كالوىاد, ٔبامع النيل
شػػبيهنا با٢بقيقػػة حػػْب جعػػل أبػػو ٛبػػاـ البيػػت الثػػاين كىػػو ) ا٤بشػػبو بػػو( دلػػيالن علػػى البيػػت 

أمػػرنا كمسػػألة مهمػػة, ٙبتػػاج إ  دليػػل,  كؿُب البيػػت األ اعرالش ػػ هقرر , كمػػااألكؿ )ا٤بشػػبو(
 نياكالػدُّ  مػافالز   اين, فػاألمر ال ػذم أراده ىػو: أف  , كىذا ما كػاف ُب البيػت الث ػهكحٌ ة تبيِّد

,  مػػا اعػػة؛ فهػػي أحػػرل أف تػػبذم, كتنػػاؿ مػػن ذكم األحسػػاب كا٤بكػػاـر دامػػت مريبػػة كخد 
ا٤برتفعػات؛  عػايلال ػذم يعػيش ُب أ بػاتالن   فهذا األمر ٰبتاج إ  برىاف يسػنده, فػذكر أف  
, جػػاء الت مثيػػل ُب أعقػػاب ا٤بعػػاين, فوجػػو ٯبػػلُّ نباتػػو قبػػل األكديػػة, فالت شػػبيو ىنػػا ضػػمِب

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِٕٔ)ص: ,ابؽالمصدر السَّ  (  ُ)

 (.ِٕٔنفسو,)ص: المصدر :يينظر ( ِ)

 (,.كمطمع القصيدة:ّْ/ْ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ّ)
ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي  َـّ ديك  رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً العً  فى دىٍىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو أىصى

 
 
 

 كاألكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً  األكجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿً ب مرصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده  
يرثي  تمَّاـالبحر الخفيؼ, قاليا أبك  مفالبالغي ىك البيت الرابع كالخامس  الشَّاًىدك         

 محمد بف الفضؿ الحميرم, كيقاؿ أبا العباس محمد بف عيسى الجرجاني.    



ل ابع  -الفصل األو   [ِهأ الجأجدنَّلند لبد الَقدشواهد المفشبيه والمفمثيل ] المبحث الر 

 

 

153 

أعلى شيء أقرب لالضمحالؿ من الكسب كإبقاء ا٤بنفعة مع علػوه كارتفاعػو,  أف   الش بو
 ٚبييل شبيو با٢بقيقة. ذاكى

 , وقول : (ٔ)والثالثون اسعالت   الش اِهد
 مىرٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل كذىرىاهي  لىزًميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا
 إ  سػػػػػػػػػػػػبًل األنػػػػػػػػػػػػوا أف  الػػػػػػػػػػػػرىب غػػػػػػػػػػػػّبى 

 

 عػػػػػػػػػػػػػػٍن مثػػػػػػػػػػػػػػل ذاؾى العػػػػػػػػػػػػػػوادم تناكعػػػػػػػػػػػػػػد 
 (ِ)أدىن كا٢بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُّ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُّ الوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  ءً 

كحرمػاف شبو الشاعر كصوؿ كـر ا٤بمدكح إ  الشاعر على الرغم مػن بعػده عنػو   
مػػن لزمػػػوا بابػػػو بوصػػػوؿ األنػػػواء كميػػػاه األمطػػػار إ  الوىػػػاد كاألمػػػاكن ا٤بنففضػػػة البعيػػػدة, 

ماء, ٔبػػامع الوصػوؿ إ  البعيػػد دكف كحرمػاف الػركايب كاألمػػاكن ا٤برتفعػة مػػع قروػا مػػن السػ
, كقد جعل أبو ٛباـ البيت الثاين دليالن على البيت األكؿ.  القريب ُب كلو

إ  ا٤بمػدكح, كيالزمونػو, كقػد منعػت  ر بػوفالن ػاس يتق أف   -كالش اًىد ال ػذم سػبقو-كىذا 
مػػػػػػدكح الشػػػػػػاعر مػػػػػػن قدكمػػػػػػو )العػػػػػػوادم(؛ أم: ا٤بوانػػػػػػع, كا٢بػػػػػػواجز, إال  أف معػػػػػػركؼ ا٤ب

ػػ ػػة؛ بػػأف الػػرُّ اعركخصيصػػتو ٧بفوظػػة للش  أقػػرب  يكىػػ ىب, ٍب أظهػػر الربىػػاف علػػى ىػػذه ا٢ب  
ل  اعر, كالش ػػاكحػػ  الوىػػاد؛ كىػػي ا٤بنففضػػات البعيػػدة عنهػػ  اإ  ا٤بطػػر ال يكػػوف ح  هػػ

ييػػرًد بػػػ)الرىب( العل ػػٌو, بػػل الػػدنٌو مػػن الليػػث, كل يػػرًد مػػن )الوىػػاد( اال٬بفػػاض كا٥ببػػوط, بػػل 
, كىػذا ٚبييػل شػبيو با٢بقيقػة, فػذكر الش ػيد ىػذا الش ػاًىد افعػةمع ا٢ب وة الكرٲبة الن  البعد 
ػػػػ فييػػػػلللت   عنػػػػو  عػػػػدهقولػػػػو يػػػػذكر ا٤بمػػػػدكح قػػػػد زاده, مػػػػع بي  ككػػػػذابا٢بقيقػػػػة, فقاؿ:" بيوالش 

 خدمتو: زمْبكغيبتو, ُب العطايا على ا٢باضرين عنده الال  

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِٕٔالبالغة",)ص: أٍسرىاري :"يينظر (ُ)

 (, كمطمع القصيدة:ّٔٓ/ُ, )"ديكاف", أبي تمَّاـ (ِ)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًعدىتٍ  ٍربىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي النَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل ًبسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعىادً  سى  غى
 
 
 

 تياًمكاإلنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعي اإل فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  
البالغي ىك البيت العشركف كالكاحد كالعشركف مف البحر الخفيؼ, قاليا يمدح  كالشَّاًىد        

 أبا عبد اهلل احمد بف أبي دكاد.    
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 مىرٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزى الن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل كذىرىاهي  لىزًميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا
 إ  سػػػػػػػػػػػبًل األنػػػػػػػػػػػوا ىبأف  الػػػػػػػػػػػرُّ  غػػػػػػػػػػػّبى 

 

 معػػػػػػػػػػػػػٍن مثػػػػػػػػػػػػػل ذاؾى العػػػػػػػػػػػػػواد كعػػػػػػػػػػػػػدتنا 
 كا٢بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُّ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُّ الوىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  دىنأ ءً 

بػذكر  دفقػط, ككػذلك ل يػرً  نوٌ , كلكن إ  الدُّ ىهنا إ  العل وٌ  ىبيقصد من الرُّ  ل  
 كالتسفل كا٥ببوط, كما أشار إليو ُب قولو : عةالوىاد الض  

 للمكاف العايل حربه  كالسي ل

ال ػٍب ىػػي  ىبأهنػا تت ػاكز الػػر   ٍب,ءالوىػاد لػػي  ٥بػا قػرب الػػرىب مػن فػيض األنػػوا أراد أف   إ٭بػاك 

 .  (ُ)دانية قريبة إليها, إ  الوىاد ال ٍب لي  ٥با ذلك القرب"

 ٍب أتى بشاىد ٚبييل شبيو با٢بقيقة العتداؿ أمره, مع علة ظاىرة, ىو: 

 , وقول : (ٕ)الش اِهداألربعون -
يل أمػػػػالن  عنػػػػكى   ػػػػابي ٗبقػػػػصو ا٢بً  لػػػػي ى 

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن 
 

ػػػػػػػػى حػػػػػػػػْبى ٙبتى ػػػػػػػػبي  إف  السػػػػػػػػماءى تػيرىج 
(ّ) 

 كُب ذكر البيت ال ذم قبل الش اًىد تبياف لكاؼ ا٣بطاب كإفصاح للمعُب, فقاؿ:        
لًػػػػػػػػػػػكي النٌػػػػػػػػػػػاًِي ًبريٍ يتًػػػػػػػػػػػوً  يػػػػػػػػػػا

ى
 أيُّهػػػػػػػػػػػا ا٤ب

 
 

 (ْ)٤برجػػػػػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػػػػػودًه كثػػػػػػػػػػػػػػبي  كجػػػػػػػػػػػػػػوديه 
 
 

, ٰبسػنوف بػو ال ػن   الػوف, فاليز عػنهمأن ار الن ػاس, ا ت ػب عن  اِيشب و ا٤بلك الن        
ػػػ ,عنػػػد تلبٌػػػد ال ماءكيرتقبػػػوف منػػػو البػػػذؿ كالعطػػػاء بفعلػػػو ذلػػػك, كالس  ٙبت ػػػب عػػػن  ليػػػـو

األرض, كقػػػد جػػػرت العػػػادة أف نعمػػػة الليػػػث صػػػادرة عنهػػػا بػػػأمر اهلل, فهػػػذا ٚبييػػػل شػػػبيو 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِٕٔالبالغة",)ص: أٍسرىاري " (ُ)

 (.ِٕٕابؽ, )ص:: المصدر السَّ نظريي  (ِ)

 (,.كمطمع القصيدة:ْْٔ/ْ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ّ)
 عمػػػػػػػػػى المطػػػػػػػػػًؿ مػػػػػػػػػالـ يتمػػػػػػػػػوي الكػػػػػػػػػذبي  صػػػػػػػػػبران 

 
 
 

 فممخطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًب إذا سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامحتىيا عقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي   
البالغي ىك البيت الرابع مف البحر البسيط, قاليا يعاتب أبا دلؼ كقد حجبو,  الشَّاًىدك         

  بف طاىر.كقيؿ ىي في عبد اهلل

 (.ْْٔ/ْ, )ابؽالسَّ  صدرالم (  ْ)
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مػع بػْب ا٤بعنيػٍْب احت ابنػا مػع ترقُّػب با٢بقيقة, كالعل ة موجػودة علػى ظػاىر مػا اد عػى, كا١ب
 , كىذا تشبيو ضمِب. عمةا١بود كالعطاء كالنِّ 

 وجػػودةالعل ػػة ا٤بتعٌلقػة بػػو م با٢بقيقػػة أف   بيوالش ػ فييػػلبػػو الش ػػيد علػى أف  مػػن الت   كاستشػهد
 عتػػداؿبا٢بقيقػػة ال شػػبيوه  ييػػل, ُب أنػػو ٚبمطىػػذا الػػن   كمنعلػػى ظػػاىر مػػا اد عػػى, فقػػاؿ:"

 , قولو:عىعلى ظاىر ما ادٌ  موجودما تعلق بو من العل ة  أف  ك , أمره
يل أمػػػالن  عنػػػكى  ا٢ًب ػػػابي ٗبقػػػصو  لػػػي ى 

 أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالن 
 

ػػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػػْبى ٙبتى ػػػػػػػػػػبي  إف   السػػػػػػػػػػماءى تػيرىج 
منهػا,  اُب ٦بػرل العػادة جػودن  عػدُّ ال ػذم يي  ,بالليم ىو سبب رجػاء الليػث ماءالس   فاسًتتار 

 .(ُ)كنعمة صادرة عنها"
 تأول الصفة من غير علة يضعها الشاعر ويختلقها / شاهد ثالثًا

لعل ػة يضػعها  فةكػأف يػذكر تػأكُّؿ الصِّػ  فييل؛ٍب انطلق الش يد يذكر ضركبنا من الت          
كٱبتلقهػػا,  اعرمػػن غػػّب علػػة يضػػعها الش ػػ فة, كنوعنػػا  خػػر بعكسػػو كىػػو تػػأكُّؿ الصِّػػش ػػاعرال

يػػػػات, كأهنػػػػا ليسػػػت بػػػػأمراض, لكن هػػػػا أذىػػػػاف  فمػػػن ذلػػػػك فعلهػػػػم بتػػػأكُّؿ األمػػػػراض كا٢بمِّ
ػٍعر, بػل انتشػار يبمتوقِّدة كعزمات, فمن ذلك تأك٥بُّم ُب الش   , أنػو لػي  البيػاض ُب الشِّ

 , كهذا الش اًىد:(ِ)نور العقل كاألدب
 , وقول : (ٖ)واألربعون الحادي الش اِهد
رىكِّعػػػػػػػػػػػكيػي  كال

 القتػػػػػػػػػػػّب بػػػػػػػػػػػو إٲبػػػػػػػػػػػاضي (ْ)
 

ـي اذاؾ  فػػػػػػػػػػػَّف     (ٓ)ألدبكا أمالػػػػػػػػػػػرٌ  بتسػػػػػػػػػػػا
 ـــــــــــــــــــ 

 (. ِٕٕالبالغة",)ص: أٍسرىاري " ( ُ)

 .بتصرُّؼ(, ِْٖ-ِٕٕ:صابؽ,)يينظر :المصدر السَّ  ( ِ)

 (.ِْٖ, )ص:ونفس المصدر:يينظر ( ّ)

 : "كالييؤىرٍقًؾ". التٍَّبريزمكفي ركاية الديكاف بشرح  ( ْ)

 طمع القصيدة:(, كمَُُ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ٓ)
ػػػػػػػػػػبً  أىٍبػػػػػػػػػػدىتٍ   أىسػػػػػػػػػػىن أىٍف رىأىٍتنػػػػػػػػػػي ميٍخًمػػػػػػػػػػسى القيصى

 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػبً  فى مػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػا كآؿى    مػػػػػػػػػػػػػٍف عيجػػػػػػػػػػػػػبو إلػػػػػػػػػػػػػى عىجى
الحسف بف  مدحي تمَّاـالبالغي ىك البيت الخامس مف البحر البسيط, قاليا أبك  الشَّاًىدك         

 سيؿ.
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بػػالًعلم  لُب رأسػػو كىػػو ٧بسػػوس, بنػػور كإشػػعاع العقػػ يبتوقُّػػد كانتشػػار الش ػػ شػػب و 
ػػػب ذلػػػك  كُب ٧بسػػػوس ٗبعقػػػوؿ تشػػػبيوكاإلشػػػعاع,فهو  نتشػػػاراال وكىػػػو معقػػػوؿ, ككجػػػو الش 

ىو إشعاعات العقل كإشراقات  اُب رأسو, إ٭ب   يبيقوؿ الش يد أبو موسى:"إف  ترلب الش  
 .ةمن غّب أف يكوف معلوؿ أك عل   فةُب الصِّ  تأكُّؿ, كىذا ٚبييل ك (ُ)فطنة"ا٢بكمة كقوة ال

 حربالسِّ  بي الش   خيليالت   عليل/ شاهد حسن الت   رابًعا
,  فييػػلبػػاب الت شػػبيهات بأنواعهػػا قػػد ات فػػق كالػػتحم مػػن طريقػػة الت   بػػْب  الش ػػيد أف          

أف  أف تعلم كينبلي, فقاؿ ُب ذلك:"حمر الر  ُب كصل ٤با بينهما من أكاص حرالسِّ  وكأن  
, ٍب ازدلػػػل (ِ)الت شػػػبيهات قػػػد ح ػػػي مػػػن ىػػػذه الطريقػػػة بضػػػرب مػػػن السػػػحر..." بػػػاب

ػم  ا على ذلك السحر حٌب أتى إ  ا٤بتأخِّرين من ا ػدثْب, كذكػر أهن  الش يد يذكر شواىدن
, حيػث قػاؿ: "اتفقوا ُب ىذا التعليل التفيُّلي غّب ا٤بعل ل أف  فيو نكتنا ك   فػقات   كقػدلطاِلى

, كبػػدع كظراِػػل, ال يسػػتكثر ٥بػػا اِلمػػن ا ػػدثْب ُب ىػػذا الفػػن نكػػت كلطػػ رينللمتػػأخِّ 
, ٍب  (ّ)الكثّب من الثناء, كال يضيق مكاهنا مػن الفضػل عػن سػعةاإلطراء, فمػن ذلػك..."

 دبيػػةعلميػػة أ يٍستىٍشػػًهدي كيبػػثُّ الش ػػواًىد, كينقػػد األلفػػاظ كا٤بعػػاين, كيشػػرحها ُب قػػوة غػػدا
مراِعة, حٌب جاء بشواىد من شػعر ا , كعلبػة, كأيب ٛب ػاـ, كالسػٌرم, فوصػل قػو٥بم لبيٍحػَبى

حقػػػو أف يكػػػوف  ا, ككازف بػػػْب أقػػػوا٥بم, فقػػػاؿ:" ك٩ب ػػػفيلػػػيالت   عليػػػلأنػػػو طػػػراز ُب حسػػػن الت  
م: ُب ىذا النوع قوؿي  اطرازن   البيٍحَبى

 كُب األك حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورُب النُّ  يتعث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرف
 

ػػػػػػػػػػػػػ جػػػػػػػػػػػػػو   شػػػػػػػػػػػػػربن الػػػػػػػػػػػػػدماء  ا٤ب ػػػػػػػػػػػػػ كراسي
لػػو  هٙبريكػػو للسػػيل كىػػزٌ  تػػزمنهػػا, كمػػا جعػػل ابػػن ا٤بع افعػػل الطػػاعن بالرمػػاح تعثػػرن  جعػػل 

 علة, كما طلب ىو لالرتعاد, فاعرفو. ر, ٍب طلب للتعثُّ اارتعادن 
 ىذا الباب قوؿ علبة: كمن

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُٕٗالبياني", )ص: صكير"التَّ  ( ُ)

 (.ِْٖص:البالغة", ) أٍسرىاري " ( ِ)

 (. ِٖٔ)ص: ,ابؽالمصدر السَّ  ( ّ)
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 األر اىىرىتصىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػماءى  ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػػػافور  ثػػػػػػػػػػػػػػػاري فصػػػػػػػػػػػػػػػار النِّ  ضى  
 ٛب اـ: أيب كقوؿ 

ػػػػػػػحىابى الليػػػػػػػ كػػػػػػػأف   تىهػػػػػػػا ر  الس   غىي ػػػػػػػٍ ى ٙبى
 

بيبػػػػػػػػػػػػػػان   اًمعي  حى  فمػػػػػػػػػػػػػػا تػىٍرقىػػػػػػػػػػػػػػا ٥بىيػػػػػػػػػػػػػػن  مىػػػػػػػػػػػػػػدى
 : ٥بالؿكقاؿ السٌرل يصل ا  

 السػػػػػػػػػػػػػػػٌركر شػػػػػػػػػػػػػػػواؿي  شػػػػػػػػػػػػػػػهري  جػػػػػػػػػػػػػػػاءؾ
 

 ملتػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي  شػػػػػػػػػػػػػػػػػهر الصػػػػػػػػػػػػػػػػػياـً  كغػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ 
 قاؿ: ٍب 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  قيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  كأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  رًجه حى
 

 (ُ)فاختػػػػػػػػػػالوا  لصػػػػػػػػػػاِمْبعػػػػػػػػػػن ا فيػػػػػػػػػػض   
 , وقول : (ٕ)واألربعون الث اني الش اِهد 

تىهػػػػػػػا كػػػػػػػأف   ػػػػػػػحىابى الليػػػػػػػر  غىي ػػػػػػػٍ ى ٙبى  الس 
 

بيبػػػػػػػػػػػان   اًمعي  حى فمػػػػػػػػػػػا تػىٍرقىػػػػػػػػػػػا ٥بىيػػػػػػػػػػػن  مىػػػػػػػػػػػدى
 (ّ) 

 من ذكره, فقاؿ: , فالبدٌ ياؽا٤بعُب عن السِّ  طعمتعلق بالبيت ال ذم قبلو, كقد قي  الش اًىد 
 إف  صىػػػػػػػرٍبًم ًمػػػػػػػٍن عىزاِػػػػػػػي بىالقًػػػػػػػعه  أال
 

 قػػػػػػػػػػعي شػػػػػػػػػػاقتِب الػػػػػػػػػػدياري البال عشػػػػػػػػػػٌيةى  
 وال ػػٍب ال ٘بػػٌل, علػػى أن ػػ موعكىطػػوؿ ا٤بطػػر علػػى قػػرب ا٢ببيػػب بالػػدُّ  حابالس ػػ شػػب و  

شػاعر مػػن  مػن بػاب الت شػبيو ا٤بضػمر األداة, كمػن بػاب ا٤بوازنػػة بػْب تلػك األبيػات, فكػلُّ 
يْب تشػبيو الط ػاِ علػى تشػبيهو, إال  أف   ةحقيقػة, كأقػاـ علٌػ يواد عى أف  للت شبً  بعةىبالء األر 

كعلبػػة جػػارو علػػى األلسػػن معتػػاد, أم ػػا تشػػبيو السػػٌرم ا٥بػػالؿ بالقيػػد, فلػػم تعتػػاده األلسػػن, 
ػػ ػػ اكإ٭ب  كاحػػد مػػن  كػػل. كُب كػػل ذلػػك قػػاؿ عبػػد القىاًىر:"واراعتػػادت تشػػبيو ا٥بػػالؿ بالسِّ
ػػ أفال ػػذم جػػرل العػػرؼ بػػ أف   أكىػػمنفسػػو عػػن الت شػػبيو كغالطهػػا, ك  خػػدع قػػد الءىػػب   ذيبخى
ػػبومنػػو  د حضػػر كحصػػل ٕبضػػرهتم علػػى ا٢بقيقػػة, كل يقتصػػر علػػى دعػػول حصػػولو قػػ الش 
 كجعػلبػْب السػماء كاألرض,  اعلبػة زفافنػ فأثبػت,اكأقػاـ عليػو شػاىدن  ,لػو علػة نص بحٌب 

أف الصاِمْب كانوا ُب قيد,  السٌرلُّ  عىُب الَباب, كاد   يِّبقد غي  اأبو ٛب اـ للسحاب حبيبن 
 ـــــــــــــــــــ

 (.َِٗ-ِٖٗالمصدر نفسو,)ص: ( ُ)

 (.ِٖٗ:ص) ,السَّابؽ المصدريينظر :  ( ِ)

 القصيدة: مطمع(, ك َٖٓ/ْ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ,) (ّ)
 صػػػػػنعى البػػػػػيفي الػػػػػذم ىػػػػػك صػػػػػانعي  أال
 
 
 

 تىػػػػػػػػؾي ًمٍجزاعػػػػػػػػان فمػػػػػػػػا البىػػػػػػػػٍيفي جػػػػػػػػاًزعي  فػػػػػػػػإفٍ  
 
 
 

 يفخر بقكمو.     تمَّاـلبالغي ىك البيت الرابع مف البحر الطكيؿ, قاليا أبك ا الشَّاًىدك        
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فصػار علػى شػكل ا٥بػالؿ.  سػع, أك ات  انكسٌر نصفٍْب  ,عنهم فضٌ  ا, فلم  اكاف حرجن   أنوك 
 تشػػبيو الػػثلج بالكػػافور معتػػاد عػػامي جػػارو  , أف  الط ػػاِيٍْب  كبيػػٍبٍ  مٌ كالفػػرؽ بػػْب بيػػت السػػرٌ 

, ككصػػػػل السػػػػحاب اعلػػػػى األلسػػػػن, كجعػػػػل القطػػػػر ال ػػػػذم ينػػػػزؿ مػػػػن السػػػػحاب دموعنػػػػ
أف ن ػّبه  معتػاد نفسػو إال  فلػّب  ,تشػبيو ا٥بػالؿ بالقيػد فأم اكالسماء بأهنا تبكى, كذلك. 

 .(ُ)حيث الصُّورة موجود" نمعتاد, كمعناه م
 د, كعلػػى كػػل حػػاؿ, فهػػذه شػػواىيػػةكوػػذه ا٤بوازنػػة ت هػػر مقػػدرة عبػػد القىػػاًىر الن قد       

 من شعر ا٤بتأخِّرين ا دثْب, كال ٍب كصفها عبد القىاًىر بالطراز ُب حقها. فييلللت  
 أخرى ةمن عل   ةعل   الفعلو  للمعنى / شاهد أن   خامًسا
, فقػػد أخػػرج عبػػد القىػػاًىر منػػو نوعنػػا غػػّب تلػػك األنػػواع, فيلػػيالت   عليػػلينتػػًو الت   ل 
 : وعأخرل, كاستشهد ٥بذا الن   ةمن عل   ةللمعُب كالفعل عل   كىو أف  
 , وقول : (ٕ)واألربعون الث الث الش اِهد
 ٯبتمػػػػػػػٍع شػػػػػػػرؽه كغػػػػػػػربه لقاصػػػػػػػدو  (ّ)كل
 

  كال 
ى
ػػػػػل اٍمػػػػػرئو كالػػػػػد رىاىً ا٤ب مي ٍ ػػػػػدي ُب كى

(ْ) 
ػػػ        كغربنػػػا, ا١بػػػامع بينهمػػػا ُب كقػػػت كاحػػػد,   اإ  طػػػريقٍْب شػػػرقن  الكشػػػب و اسػػػتحالة الس 

 كركا٤بعػايل, كالػذِّ  رؼلرجل مع إمسػاكو ا٤بػاؿ, فاىػد كالش ػ رؼكمن ال ٯبتمع اىد كالش  
نتفػاء حصػوؿ ا٤بقصػدٍين ُب  ف كاحػد, ا الش بوالن دل, ككجو  بذؿتيكتسب ب اا٢بسن, إ٭ب  
قاؿ عبد القىػاًىر:" أف يكػوف ا٤بعػُب مػن ا٤بعػاين  وعالضمِب, كُب ىذا الن   شبيوكىذا من الت  

 ـــــــــــــــــــ
 (.َِٗالبالغة", )ص: أٍسرىاري " ( ُ)

 (. ِٖٗ:صابؽ,)يينظر:المصدر السَّ  ( ِ)

 :"فمـ".  التٍَّبريزمكفي الديكاف بشرح  ( ّ)

 (, كمطمع القصيدة: ُٖٕ/ّتمَّاـ, ) أبي"ديكاف",  ( ْ)
ـي يػػػػػأف أٍف تػػػػػركل  ألػػػػػـٍ   الظمػػػػػاءي الحػػػػػكائ
 
 
 

 يػػػػػػػػػنظـى الشػػػػػػػػػمؿى المشػػػػػػػػػتتى نػػػػػػػػػػاظـي    كأف 
 
 
 
 
 

يمدح أحمد  تمَّاـالبالغي ىك البيت الثاني عشر مف البحر الطكيؿ, قاليا أبك  الشَّاًىدك          
 بف أبي دكاد.    
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ػػق ُب ادِّعػػاء  أن ػػو, ٍب بػػْب  (ُ)أيخػػرل" ةمشػػهورة مػػن عل ػػ ةكالفعػػل مػػن األفعػػاؿ عل ػػ قػػد يتعم 
ػػوالشػػاعر  ف  االحتفػػاؿ بػػو, أقلػػة  بيػػدفع عنػػو االعػػَباض كيوًجػػ ٩ب ػػالكػػن " ةالعل ػػ  اأبػػدن  يهمُّ

ػػػػو مػػػػن عبػػػػوس البف اقنػػػػاأك تو   اإثبػػػػات ٩بدكحػػػػو جػػػػوادن   يػػػػلإ  السػػػػباؿ فرحػػػػا وػػػػم, كأف يرِب
" كمػن يهػول جػواد:"قػاؿ, ال ذم يقاتل نفسو عن مالو حػٌب يي ذؿُب الب لكقطوب ا٤بتكلٌ 
 ُب نفسو معُب قوؿ أىب ٛب اـ: نكال يتمك   معناالثناء كالثراء 

 شػػػػػػػػػرؽه كغػػػػػػػػػربه لقاصػػػػػػػػػدو  مػػػػػػػػػعٍ ٯبت كل
 

ػػػػػػػػل اٍمػػػػػػػػرئو كالػػػػػػػػد رىاًىمي  كال  ىٍ ػػػػػػػػدي ُب كى
 ا٤ب

للشػػاعر ىػػذا  لِّمعػػن صػػلة ا٤بػػادح. نعػػم, فػػَّذا سيػػ ,كيبطىءيسػػرٌع إ  اسػػتماع ا٤بػػداِح فهػػو 
 .(ِ)خطرات ال نوف" ُب راللرض, ل يفكِّ 

أيب  طريقػةتبع شػعر ك  , جعل منعليلمن الت   وعك٤ب ا انتهى الش يد من ذكر ىذا الن         
ألنو ل يكػن مػن ا٤بطبػوعْب علػى مسػتول الت شػبيو كاالسػًتعىارة, كىػذه  يم؛ٛب اـ يلحقو الض  

 كمػنال ػٍب أطلقهػا الش ػيد علػى شػعر أيب ٛب ػاـ, فقػاؿ ُب ذلػك:"  حكػاـإحدل الػر ل كاأل
ا٤بطبػوعْب.  طريػق أيب ٛب ػاـ, كل يكػن مػن وكطريقػ أنومن ش االضيم كثّبن  حقىذه ا١بهة يل

, كأضع شب و لمن التفيُّ  أنواعنا أريككموضع البسط ُب ذلك غّب ىذا, فلرضي اآلف أف 
. كلعػػػل  ىػػػذه الن  ػػػرة (ّ)"بيػػػْبكالت   فصػػػيلوػػػا علػػػى مػػػا يػػػراد بعػػػد مػػػن الت   ؛لييسػػػتعافالقوانْب

يب مػػن الش ػػيد تيعطػػي الػػد ارس إرىاصنػػا بػػا٢بكم علػػى األجنػػاس البيانيػػة ُب شػػعر أ ميقػػةالع
 ٛب اـ.

 على إفصاح الت شبي  وادعاء الحقيقة في المجاز" شاهد/ " سادًسا
ػػػيد مػػػن ذكػػػر أنػػػواع مػػػن الت   بعػػػد , كتناسػػػي الت شػػػبيو ألمػػػر غػػػّب فييػػػلأف فػػػرغ الش 

معٌلل, كسػٌرد الش ػواًىد علػى ذلػك, زحػل ليفػرج أف  مػن تناسػي الت شػبيو ٩ب ػا مػداره علػى 
كال ٦بػاز, كىػو  شػبيوفكأف  ا٤بثاؿ ال ت ع ب,ذىب الت  , ٍب ذكر مذىبنا عك  مع بالت  

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِٔٗالبالغة",)ص: أٍسرىاري " ( ُ)

 (.ِٖٗ-ِٕٗابؽ,)ص:المصدر السَّ  (  ِ)

 (.َُّص:,)نفسو المصدر (ّ)
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ُب كل أمرو يٍستىٍشًهدي كيدلِّل على تفصيلو الع يب, حٌب كصل إ  قضية إخفاء الت شػبيو 
اىػػػاز, كعكسػػػو مػػػن إفصػػػاح الت شػػػبيو كادِّعػػػاء ا٢بقيقػػػة ُب اىػػػاز, كُب  كادِّعػػػاء ا٢بقيقػػػة ُب

 ذلك يقوؿ ُب بيت" البن أيب صفرة:
 عػػػػػػػػػػػدي بي  ٥بػػػػػػػػػػػاُب تناكي  كلكػػػػػػػػػػػن, قريػػػػػػػػػػػبه    ىاضو  م ي ألصحايب ىي الش   فقلت

, كُب سياؽ حديثو عن (ُ)بالت شبيو" فصحفيو بل يي  مئيو  قوال مرسالن  كذاالشم " ىي" 
ُب القمػر كا٥بػالؿ علػى ىػذا  نكػّبٯبػيء الت   از,عن إفصاح الت شػبيو كادِّعػاء ا٢بقيقػة ُب اىػ

ليهػػا, كيػػوازف بينهػػا, ف ػػاء بشػػاىد مػػن شػػعر أيب بشػػواىد علػػى ذلػػك ٰبلِّ  ستشػػهدا٢بػػٌد, كا
 ٛب اـ:
 , وقول : (ٕ)واألربعون ابعر  ال الش اِهد -

 وكأن ػ  ا ػلِّ  نػاِىالن دل  قريبي 
 
 
 

 (ّ)ومنازليػػػػػػػػ نػػػػػػػػاءو  ورً النُّػػػػػػػػ قريػػػػػػػػبي  ىػػػػػػػػالؿه  
 
 

ا٤بمدكح صاحب العطاء الفي اض ا٤بتػدفِّق مػع بعػده عػنهم, كػا٥بالؿ  اعرالش   شب و
ػػبوكمنازلػػو بعيػػدة, ككجػػو نػػوره مسػػتمر  القػػرب ُب ا٣بػػّب مػػع بعػػد ا٤بنػػزؿ كا٤بكػػاف, كمػػع  الش 

ا نابينا يت ل م منو ا٤بعػُب كينكػره؛ ألن ػ وذلك كصفو عبد القىاًىر بأن   جػاء بػا٥بالؿ  وميستكرىىن
م ُب نفػ  الت شػبيو  نكرة, يوحي بكثرة األىلػة, كعل ػل ىػذا الػرأم ٗبوازنػة مػع بيػت البيٍحػَبى

م تفػػو ؽ عليػػو, فػػأتى بلف ػػة )البػػدر( معر فػػة  كا٤بعػػُب,  ك٩ب ا, قػػاؿ الش ػػيد:"بػػأؿلكػػن البيٍحػػَبى
 منو ا٤بعُب كينكره, قوؿ أىب ٛب اـ: ميت ل   انابين  اأتى مستكرىن 
 وكأن ػ  لِّ ا ػ اِىالن دل نػ قريبي 
 
 
 

 ومنازليػػػػػػػػػػػ نػػػػػػػػػػػاءو  ورً النُّػػػػػػػػػػ قريػػػػػػػػػػػبي  ىػػػػػػػػػػالؿه  
 
 

ب ػػػاىره أف ىهنػػػا أىلػػػة لػػػي  ٥بػػػا ىػػػذا  ميػػػوىً  نػػػوأا٤بعػػػُب ينبػػػو عنو: االسػػػتكراه, كأف   سػػػبب
كذلك ٧باؿ= فال ذم يستقيم عليو الكػالـ أف  ؛مكانو كيدنو نوره نألا٢بكم, أعُب أنو ي

م: هعلى حدٌ  فابو معر   ىيبتى   ُب بيت البيٍحَبى
 ـــــــــــــــــــ

 (. َّٖ-َّٕ)ص: ابؽ,السَّ  المصدر ( ُ)

 (.ُّّ)ص: ,نفسو المصدر:يينظر (ِ)

". كينظر: حاشية  تمَّاـقاؿ الشيخ محمكد شاكر: "ليس فيما بيف أيدينا مف ديكاف أبي  ( ّ)
 (.ُّّ"أٍسرىاري البالغة", )ص:
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 أفػػػػػػػػرط ُب العل ػػػػػػػػو كضػػػػػػػػوءه كالبػػػػػػػػدر
 

 (ُ)السػػػػػػػارين جػػػػػػػد قريػػػػػػػب" للعصػػػػػػػبة 
اىد أيب ٛب ػاـ؛ أٌف حديثػو عػن )ا٥بػالؿ( يػوحي الش يد سػبب اسػتكراىو شػ فوض ح 

للمستمع أف  ىناؾ أىلة غّبه, ٥با أحكػاـ, كمواضػع غػّب ىػذا ا٥بػالؿ ال ػذم ينػأل ٗبكانػو 
 ال يكػػوف نكػرة حػػٌب يعػػم   االسػػما٤بقصػػود, فػػ "  وكال يبقػى, فلػػو عػر ؼ )ا٥بػػالؿ(, لبػػدأ أن ػ

م, كسػبب تفضػيل بيػت (ِ)"اسم القمػر عيٌمهماكأكثر, كلي  ىنا شيَّاف يػى  شيٍَّْب   البيٍحػَبى
عليػو, أنػو أتػى بلف ػة )البػػدر( معر فػة بػأؿ, كالش ػيد ٫بػوم يعػػرؼ مػا ال ػذم يدلػو التعريػػل 
كالتنكّب, كإف اعَبض معَبض ُب شاىد أيب ٛب اـ, فقاؿ بالقطع ٍب باالسػتَّناؼ, فػػ)كأنو 

ُب  عل تػو(, ك ومنازليػ اءو نػ ورً النُّػ قريػبي ىالؿ( كسػكت بعػدىا ىنيهػة, ٍب يػذكر بقيػة البيت:)
ذلك أف يتوىم السامع أنو )ا٥بالؿ( ا٤بقصود بذلك, فال أىل ة غّبه, فرد  عليو الش ػيد أف  

ا٤بعُب يشكو نبوء الل ف  كسوء مالءمة العبارة, كعػد  التفصػيل  من ا٤بمكن ذلك, غّب أف  
ُب ىػػػذا األمػػػر ٩ب ػػػا حقيػػػو أف ييفػػػرىد لػػػو فصػػػل لتحقيػػػق ا٤بػػػراد
 إرادة مػػػنك٩ب ػػػا ييسػػػتفلص . (ّ)

خػيط ىػذه الضػركب  صػاؿباتِّ  ـزمن ىذه الضركب ا٤بتنٌوعة كا٤بفتلفػة, ٯبػ فييلالش يد الت  
 ضػػحمػػرتبط ٗبسػػاِل كشػػواىد الت شػػبيو كاالسػػًتعىارة, كقػػد بػػدا األمػػر يت   فييػػلبالت شػػبيو, فالت  

ػػػػيد  ػػػػواىدكي هػػػػر ُب بعػػػػض ٙبلػػػػيالت الش  فصػػػػل مت صػػػػلة ا٤بفتلفػػػػة, كمسػػػػاِل ىػػػػذا ال للش 
 دىػذه الفصػوؿ بػْب شػػاى ُب مزجػػو كأم ػا, أمُّػلالت   بًدق ػةبعضػها بعػض, كىػذا ال ييػػدرىؾ إال  

بعضػػها برقػػاب بعػػض, كأف  سػػياؽ ترتيػػب  ارتبػػاطللت شػػًبيو ك خػػر لالسػػًتعىارة؛ مػػا ذاؾ إال  
ػدِّده عبثنػا, بػ ؽ بػػْب )الفػر  سػػاؽ بعػد ىػذه الفصػوؿ فصػالن ُب لالفصػوؿ عنػد الش ػيد ل ٰبن

 ( فما أع م ىذا الربط كالفكر ال ذم ال ييدرىؾ قعره,االسًتعىارةالت شبيو ك 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُّّ:صالبالغة",) أٍسرىاري " ( ُ)

 (. ُِّ)ص: ,ابؽالمصدر السَّ  ( ِ)

 (,بتصرُّؼ. ُّّ, )ص:نفسويينظر:المصدر  ( ّ)
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 "ر الفكرية في تشبييات أبي تمَّامرؤية عبد الق َاىِ المطلب الخامس:"
 

لػػبعض تقريراتػػو ال ػػٍب سػػار  الِػػقال   ٭بػػوذجعبػػد القىػػاًىر ُب شػػاعرية أيب ٛب ػػاـ األي  رأل
ػػػٍعر كػػػاف يقػػػـو علػػػى كثػػػّب مػػػن عليهػػػا لَبسػػػيفها كبنػػػاء البيػػػاف,  فػػػػ"مذىب أيب ٛب ػػػاـ ُب الشِّ

ػػػػيد عبػػػػد القىػػػػاًىر النصػػػػوص التم اميػػػػة (ُ)الفنػػػػوف البالغيػػػػة" إٍف صػػػػح  ىػػػػذا -, كحشػػػػد الش 
؛ لتوظيػػل مذىبػػو ُب الت شػػبيو توظيفنػػا ذكقينػػا علمينػػا قياسػػينا, كارتكػػزت مالح اتػػو -عبػػّبالت

ػػػواًىد بػػػْب ا٤بػػػدح كالػػػذ  كإشػػػاراتو أحياننػػػا علػػػى ٫بػػػو متوسػػػط, مسػػػلِّطة ا  ـ,٢بكػػػم علػػػى الش 
 ات سع صدره لشعره كثّبنا. -رٞبو اهلل- وكما أن    د,كاألخذ كالر  

ػػػيد,  كعنػػػد ٘بػػػاكز ا٤بوقػػػل مػػػن شػػػعر الط ػػػاِي بشػػػكل عػػػاـ كىػػػذه ال ػػػٍب فعلهػػػا الش 
رة ُب كالوقوؼ على القضايا البيانية خاص ػة الت شػبيو كالت مثيػل ُب ىػذا الفصػل, ٍب االسػًتعىا

الفصػػػػػل الث ػػػػػاين, ٍب الكنايػػػػػة ُب الفصػػػػػل الث الػػػػػث, ٲبكػػػػػن القػػػػػوؿ بتعػػػػػْبُّ القيمػػػػػة ا١بماليػػػػػة 
 ضعُب أغلبها, كاستشهاداتو ُب موا ذكؽلتشبيهاتو ال ٍب كقل عليها الش يد بالت حليل كالت  

 ُبأحياننػػا حػػٌب ال يوجػػد إال  شػػعر الط ػػاِي ال ػػذم يصػػبح عمػػدة  بيانيػػة, ينػػدير فيهػػا الػػنصٌ 
فّبقى االستدالؿ كموضع االستشهاد بندرتو لكشل تلك ا٤بسػألة البيانيػة  ة,تلك القضي  
 صب ها ذىن الش يد.  ا٤بسبوكة ال ٍب

كانػػت استشػػهادات الش ػػيد مػػن شػػعر الط ػػاِي دعامػػات أصػػولية لقضػػية   كبا١بملػػة
لو ذلك. ك٩ب ا سػبق فيها, فتم   ديد)الن  م( ال ٍب عاش الش يد من أجل إحقاؽ القوؿ الس  

كتفرقػػة  اخليػػة,البيػػاف خاص ػػة الت شػػبيو كالت مثيػػل كمفاصػػلهما الد   رداتبػػأف  مفػػ قػػوؿٲبكػػن ال
ػػػػواًىد, يت ضػػػػح فيهػػػػا دكر عبػػػػد القىػػػػا ػػػػيد بينهمػػػػا ُب ضػػػػوء تلػػػػك الش  الفكػػػػرم؛ فػػػػػ"  ًىرالش 

ػػػواًىد ىػػػذه عػػػن حديثػػػو مضػػػموف ٲبكػػػن . ك (ِ)"السػػػابقوف عنهػػػا كتبػػػو مػػػا كثػػػّبنا يفػػػوؽ الش 

 ـــــــــــــــــــ
 (.َُّعمييا", )ص: ٍفترلالػمي  البالغة" ( ُ)

 ,٢بريبا مميس يدعا, "-الغيب لميٙبك قيتوث- غةالبال ارسرأ تابك ُب ةريالشع داىولش"ا (ِ)
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ػػػ تلػػػكمالمسػػػة  بعضػػػها بػػػبعض مػػػا أمكػػػن ذلػػػك,  ابقةالرُّ يػػػة بػػػربط عناصػػػر ا٤بطالػػػب الس 
البيػػػػاين؛ كفػػػػاءن بتوجيػػػػو الصػػػػياغة  صػػػػوُّركإقامػػػػة عالقػػػػات مالِمػػػػة للكشػػػػل عػػػػن ذلػػػػك الت  

 ُب ذلك. رجانيةا١ب
يتأتى بعدىا الػزعم  الباحثا٤بنحى رغم تقريريتو كمعياريتو ال ذم سيقـو بو  كىذا
ػػػػػيد كال سػػػػػاحل لبحػػػػػره, النعػػػػػداـ االقتػػػػػدار, كاإلجػػػػػادة, بالوصػػػػػوؿ إ   عمػػػػػق فكػػػػػر الش 

الػد ارس سػيهتدم إ   كاإلبداع, كالقوة الًعٍلًمية بْب الش يد عبد القىاًىر كالباحث, بيد أف  
ٔبانػب فكػر الش ػيد, كقػد فعػل  صلسفر كدراسة تت   ككلُّ إ  كتابٍيو  افوالش يد بانصر  رفك

 ذلك.
 مػػػذىب عبػػػد القىػػػاًىر يقػػػـو علػػػى أفٍ   يػػػة مػػػن تلػػػك ا٤بطالػػػب بػػػأف  الرُّ  كتيسػػػتفلص

, كأف  "تت حػػػد أجػػػزاء الكػػػالـ كيػػػدخل بعضػػػها ُب بعػػػض, كيشػػػتٌد ارتبػػػاط ثػػػافو منهػػػا بػػػأكؿو
ا, كأف يكػػوف حالػػك فيهػػا حػػاؿ  ٙبتػػاج ُب ا١بملػػة إ  أف تضػػعها ُب الػػن ف  كضػػعنا كاحػػدن

اؾ. نعػػػم, كُب حػػػاؿ مػػػا ييبصىػػػر البػػػاين يضػػػع بيمينػػػو ىهنػػػا ُب حػػػاؿ مػػػا يضػػػع بيسػػػاره ىنػػػ
ثالػثه كرابػعه, يضػعهما بعػد األكلػٍْب. كلػي ً ٤بػا شػأنوي أف ٯبػيء علػى الوصػل حػده  مكاف ه

مط ػػرد    كالش ػػيد ,(ُ)ٰبصػػره, كقػػانوف ٰبػػيط بػػو, فَّن ػػو ٯبػػئ علػػى كجػػوه شػػٌب كأ٫بػػاء ٨بتلفػػة"
                 ُب مساِلو, كقد كشفتيها ُب كل مطلب كىنا سيػيلىٍملىمي شتاهتا.     كذلك

ا٤بطلب األكؿ, عرض الش يد ٤بسألة: تشبيو الوجود ٗبنػزؿ أدكف مػن العػدـ,  ففي
مػن ا٤بعقػوؿ للمعقػوؿ,  الش ػبوالث الث؛ كىو أخػذ  األصلجاء ذلك ُب سياؽ حديثو عن 

ػػػػو تشػػػػبيو الوجػػػػود كىػػػػو  ػػػػاًىداف جػػػػاء ومػػػػا عبػػػػد القىػػػػاًىر لبيػػػػاف أف  أكؿ ذلػػػػك كأعمُّ كالش 
الشيء مرةن بالعدـ كىو العقلػي, كمػرةن تشػبيو العػدـ بػالوجود؛ أم العكػ , ا سوس من 

ىػو  كقػو٥بم ؛كالوضػع منػو يءالش ا٤بباللة ُب حطِّ  رًيدتنزيل الوجود منزلة العدـ؛إذا أي  أف  ك 
 ـــــــــــــــــــ

 

 .ىػُُْٓد.ط,  ,يةربالع ميةالمغةك يةمالساإل ةػعما١با, ّبتػسجام الةسر(, ِٖٕ)ص:

 (.ّٗ:"دالئؿ اإلعجاز", )ص ( ُ)
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كحب السٌرؼ إ  أف يطلبوا  اإليلاؿُب ذلك  ,كجر ىمُب العادات نكالعدـ سواء, متمكِّ 
كقصػػػػد بػػػػو أبػػػػا ٛب ػػػػاـ, ٍب ذكػػػػرت  التهوُّس,ف منػػػػو؛ فوقعػػػػوا فيػػػػبعػػػػد العػػػػدـ منزلػػػػة ىػػػػي أدك 

 االعَباض على أف ىذا الباب ال يدخلو الت شبيو كجواب عبد القىاًىر لذلك الساِل.
ا٤بطلب الث ػاين, فمسػتول العمػق الفكػرم ٱبتلػل عػن ذم قبلػو؛ لتنػاكؿ الت مثيػل  أم ا 

الت مثيػػل ُب أعقاوػػا, فقػد اىػػتم  الش ػػيد وػػذا كأسػباب تػػأثّبه ُب الػػن ف  كا٤بعػػاين ال ػٍب ٯبػػيء 
ا  ا٤بطلب كجو ده كغاص بفكره كعقلو الستقصاء مباين الت مثيل كمػا يتصػل بػو, مستشػهدن
 بشعر أيب ٛب اـ ال ذم كجده الد ارس أكثر من تدعيم أفكاره ال ٍب نثرىا ُب ىذا ا٤بطلب.

عة أقساـ؛ فاألكؿ ذكػر فيػو تػأثّب الت مثيػل ا٤بطلب إ  أرب ىذا س مى إف  الد ارس قى  ٍب  
ا٤بتباعػػػدٍين  رفٍْب بػػػْب الط ػػػ لطيػػػلكالث ػػػاين كقػػػوع الت شػػػبيو أك الت مثيػػػل اللريػػػب كال   لػػػن ف ,ا ُب

أصػناؼ  قٌ مػن الشػيء الواحػد, كالرابػع أحػ د ةا٤بتنافرٍين, كالث الث ٦بيء الت مثيل بأشػياء ًعػ
ػػػػ ػػػػك اكي كا٣بطيػػػػب تلػػػػك التعقيػػػػد بالػػػػذـٌ مػػػػا يتعبػػػػك ٍب ال ٯبي دم عليػػػػك. كقػػػػد نقػػػػل الس 

الش ػػواًىد كضػػم نوىا أسػػفارىم, كمػػن ا مػػود حقنػػا ارتبػػاط ىػػذه األقسػػاـ بعضػػها بػػبعض, 
 كالث الث على الث اين كىكذا, كىذه الن  رة بشكلها العاـ.  ؿ,فالث اين ييبُب على األكٌ 

مػػن عيػػوف شػػعر أيب ٛب ػػاـ  القسػػم األكؿ, استشػػهد عبػػد القىػػاًىر بثالثػػة شػػواىد ففػػي 
كًحكىمػػو, كجعلهػػا البالغيػػوف ا٤بتػػأخِّركف شػػواىد للت شػػًبيو الضػػمِب, كأرجعهػػا عبػػد القىػػاًىر 

حال ىا بنقلها من خفي إ  جلػي,  وألن   أثّب؟؛ىذا الت   مثيلفًلمى كاف للت   ,كعل قها بالن ف 
تفصػيالن كاسػػت الءن ٤بػػراد كمػن العقػػل إ  االحسػاس. كأفػػاض الػػد ارس ُب ا٤بطلػب شػػرحنا ك 

الش ػػيد, كمػػدل تكامػػل فكرتػػو بكشػػل تلػػك األسػػباب, فحل ػػل الش ػػواًىد إلبػػراز القيمػػة 
ا مػن ذلػك تصػوُّر  . كُب تصوُّرم أف  ةالفني   الش يد ٰبلِّل بعض الش ػواًىد ٙبلػيالن فنينػا؛ قاصػدن

ػٍعر, فكيػل بالػدالالت ك٠بػات ا٤بفػردات كالَب   القر نيػة ال ػٍب  اكيػبا١بماؿ البالغػي ُب الشِّ
, كا٤بثػل األعلػى للبالغػة العربيػة؟ فقػد ملكػت عليػو كجدانػو كعقلػو (ُ)العػايل مط٠ب اىا الن  

 ـــــــــــــــــــ
 (, بتصرُّؼ. ٓٗابؽ, )ص:يينظر: المصدر السَّ  ( ُ)
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 فأحػػػدثُب القػػػر ف الكػػػرًن؟  ع ػػػاز: أيػػػن يكمػػػن اإلؿكحياتػػػو, فػػػراح يعتػػػِب بَّجابػػػة سػػػبا
 سفرٍين ع يمٍْب, ممه ا٤بكتبات خصوبة كثراءن.  باؿالسُّ 

ا٤بتباعػػدٍين كالت ػػاليل  رفٍْب فمػػن أسػػباب تػػأثّب الت مثيػػل التحػػاـ الط ػػ القسػػم الث ػػاين, أم ػػا 
بينهمػػا, فقػػد استشػػهد بشػػاىدٍين مػػن شػػعر أيب ٛب ػػاـ لػػوف بلػػوف, )أبػػيض, أسػػود(, كىيَّػػة 

 كعمل الت شبيو الت مثيلي كما ٰبًدثو ُب الن ف . دادويَّة )غر ة, ومة(, كلكن و التَّاـ األض  
ػػػػثالثنػػػػا, فػػػػ كأم ػػػػا   يءذكر طراِػػػػل الت مثيػػػػل كع اِبػػػػو ُب ٦بيَّػػػػو بأشػػػػياء ًعػػػػد ة مػػػػن الش 

الواحػػػػد, كاستشػػػػهد بشػػػػاىد كاحػػػػد أليب ٛب ػػػػاـ ُب ذكػػػػره )القمػػػػر(, كجػػػػاء بتشػػػػبيو لصػػػػفة 
ػػًدث ع بنػػا ُب الػػن ف  كٲبكػػن  راِػػلكىػػذه الط   قصػػاف,االكتمػػاؿ حػػٌب يبػػدأ النُّ  للتمثيػػل ٙبي

 اًىر, كإ٭با ىو اجتهاد الد ارس. إ٢باقها باألسباب, كل يذكر ذلك عبد القى 
ػػػػػيد ٘بػػػػػاه شػػػػػعر  قسػػػػػيمرابعنػػػػػا, مػػػػػن ىػػػػػذا الت   كأم ػػػػػا  كالت ٍحًديػػػػػد, فاختلفػػػػػت ر يػػػػػة الش 

ػػػػاًىدٍين ػػػػيد ُب نبػػػػذ الت   ليػػػػواللػػػػذٍين ذكرٮبػػػػا, ن ػػػػرنا للمػػػػنهج ال ػػػػذم يسػػػػّب ع الش   كلُّػػػػلالش 
طاِػػل, فا٤بشػػركع عنػػد الش ػػيد ُب غػػّب  عيفةكصػػوالن بػػو إ  ا٤بعػػاين ا٤برذكلػػة كالض ػػ عقيػػد,كالت  

غػػػّب ا٤بتكلٌػػػل بعػػػد طلبػػػو كاالشػػػتياؽ إليػػػو كمعانػػػاة  لعمػػػقكا٤بسػػػتول ا٤برتفػػػع كالعػػػايل ىػػػو ا
. كأم ػػا ا٤بتعػػب البعيػػد, فهػػو الفاسػػد ا٤بمقػػوت, (ُ)ا٢بينػػْب ٫بػػو مػػا نيلػػو أحلػػى كبا٤بزيػػة أك 

اـ بتعسُّفو الل ف  ٛب   يبذمنا, كما كصل عبد القىاًىر شاىدٍم أ عقيدكىو أحٌق أصناؼ الت  
 عػبخلػل ىػذه ا٤بعػاين الت   اعيكحٌ  الس   اإلعراب,كتشتيت  حويةالن   اكيبكإفساده للَب  

الث الػػث مػػن أسػػباب تػػأثّب الت مثيػػل ال ػػذم  ببالع يمػػة. ككػػاف ىػػذا الس ػػ ةكاإلعيػػاء كا٤بشػػق  
الت مثيػػػل أخػػػٌص كتبعػػػو الباحػػػث ُب رأيػػو السػػػديد, ف ,(ِ)أكرده الش ػػيد عبػػػد ا٥بػػػادم العػػدؿ

قػد  روذا من الت شبيو؛ ألنو ٰبتاج إ  إمعاف فكر كطوؿ ٙبريك ا٣باطر, ككاف عبد القىاىً 

 ـــــــــــــــــــ
 (, بتصرُّؼ.ُّٗ, )ص:السَّابؽ صدريينظر:الم ( ُ)

 (.ُُٖ,ُُٕتفصيمية شاممة", )ص: دراسات" ( ِ)
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غمػػض إال  أف  األسػػلوب  اكػػاف ٩ب ػػ  كإفٍ دكف تصػػريح بػػذلك ُب قولػػو: " كأشػػارأ٤بػػح إليػػو, 
 كالت مثيل ا وج إ  فكر. للامضف هر ىنا الت مثيل ا ,(ُ)غّبه"
ٔبػالء ن رتػو ٥بػذا ا٤بطلػب ال ػذم ضػم  بػْب دفتٍيػو ٜبانيػة شػواىد؛ بػدليل يت ضح  فبهذا 

ـ  اثنػٍْب منهػا, فبهػذا ٰبمػد الش ػيد  ىذه الكثػرة لدرجػة األغلبيػة, استحسػن سػتوا منهػا, كذ
ٛب ػػاـ كقػػد ذم هػػا أشػػٌد الػػذـٌ, كىػػذه ىػػي ا٤بوضػػوعية الًعٍلًميػػة؛ فهػػو عػػال ذك ن ػػرة  أيبشػػعر 

ة كالتػ ٍفتًػػػػيش ُب دراسػػػػة النصػػػػوص , يسػػػػّب بفكػػػػر كمػػػػنهج كاضػػػػح, ٛبر سػػػػت بطػػػػوؿ الن  ػػػػر 
ػػػػٍعرية؛ ليعػػػػزِّز  ػػػػواًىد الشِّ ػػػػي كيطػػػػوِّر  ن رياتػػػػويٍستىٍشػػػػًهدي بالش  البالغيػػػػة, كبػػػػذلك التصػػػػوور يينمِّ

 فكرتو, حٌب تكرب, فينشأ الًعلم كينضبط البياف ُب تكاميل.
ػػػػيد مػػػػا ٯبػػػػوز  كُب  تسػػػػميتو  زسػػػػًتعىارة كمػػػػا ٯبػػػػو ا تسػػػػميتوا٤بطلػػػػب الث الػػػػث, يقػػػػرِّر الش 

تشػػػػػبيهنا, جػػػػػاء ذلػػػػػك ُب سػػػػػياؽ حديثػػػػػو عػػػػػن فصػػػػػل ع ػػػػػيم؛ ىػػػػػو الفػػػػػرؽ بػػػػػْب الت شػػػػػبيو 
كاالسًتعىارة
ا يػنقِّح (ِ) ػا ناقػدن . كا٢بقُّ أنػو ُب ىػذا الفصػل ال ػذم عقػده إمامنػا بالغينػا كمتكلمن

ػػػػػػػػػواًىد بصػػػػػػػػػقل كهتػػػػػػػػػذيب, كيينًشػػػػػػػػػئ ُب ذلػػػػػػػػػك االعَباضػػػػػػػػػات  ػػػػػػػػػك الش  األفكػػػػػػػػػار كٰبكِّ
ػػكاالسػػت علػػى ا٤بعصػػم بعلػػم ثاقػػب, فهػػو  واردراكات, كيقػػـو بتتبعهػػا كاإلحاطػػة وػػا؛ كالسِّ

و ُب ا٤بعضػػالت, حػػٌب سػػٌرد قػػوؿ القاضػػ ا١برجػػاين, ككافقػػو الػػرأم  يال ػػذم ييستصػػبىح بضػػِو
ُب مسػػألة )زيػػد أسػػد( أهنػػا تشػػبيو كلػػي  اسػػًتعىارة, لوجػػود ا٤بشػػب و كا٤بشػػب و بػػو حاضػػرٍين, 

بػػْب الت شػػبيو كاالسػػًتعىارة, ك٧ب ػػص حقاِقهمػػا كمػػا ٯبػػوز فيػػو ذا فالش ػػيد كقػػل علػػى الفػػرؽ 
كمػػا ٯبػػوز فيػػو ذلػػك, حػػٌب جػػاء لشػػاىد أيب ٛب ػػاـ كجعلػػو مػػن قبيػػل الت شػػبيو ال ػػذم ال ٯبػػوِّز 

االسًتعىارة؛ لذكر ا٤بشػب هٍْب حاضػرٍين, كىػو كػالـ مسػتقيم, كمػا نقلػو عبػد القىػاًىر
كال  ,(ّ)

 ُب ذلك.  كلُّلخر منزلتو ٢بضور الت  اآل كإنزاؿٯبوز حذؼ أحدٮبا, 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُّٗ)ص: ,"أٍسرىاري البالغة" ( ُ)

 (. َِّابؽ, )ص:المصدر السَّ  ( ِ)

 (.ّّّ)ص: ,نفسو المصدر (  ّ)
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, كمػزج ُب ىػذا الفصػل فيليػةا٤بطلب الرابع, ٙبد ث الش يد عن مسػاِل ا٤بعػاين الت   كُب 
بػػْب مسػػاِل للت شػػًبيو كلالسػػًتعىارة, ٍب جلػػب ٤بسػػاِل الت شػػبيو شػػواىد مػػن شػػعر أيب ٛب ػػػاـ, 

 فييػلمػن ًدق ػة الص ػنػٍعىة, كالت   يهػافصورىا, ككيفية أداِهػا, ك  ًىركاستحسن الش يد عبد القىا
ػػػٍعرية ال ػػػػٍب  ضػػػرب" مػػػن ضػػػركب الت شػػػػبيو, كىػػػو فػػػرع مػػػن فػػػػركع التفييػػػل أك األقيسػػػة الشِّ

ًدثوف و ضربنا من اإلقناع األديب" ايسوقها الشٍِّعراء كٰبي
(ُ) . 

ػػ فيلػػيالت   عليػػلذكػػر مسػػاِل كشػػواىد تػػدخل ُب الت   ٍب  , كأقػػاـ موازنػػة بػػْبحرالشػػبيو بالسِّ
ا٤بعػاين  سػعتكا٤بعػاين ا٣بفيػة, كات   دالالتأربعة تشبيهات ألربعػة شػعراء, ككشػل فيهػا الػ

مػػع إٯبػػاز ألفاظػػو. كىػػذه ا٤بوازنػػات بػػْب شػػعر الط ػػاِي كشػػعر غػػّبه ييكثًػػر منهػػا ُب كتابٍيػػو؛ 
و, بل ٯبعل  عيالقوؿ فيها, فال يد   إحقاؽلت لية مسألة الت شبيو, ك  أمرنا يفرضو على قاِر

ئ يشػػاركو ُب ا٢بكػػم معػػو, كىػػذه صػػفات مىػػن حق ػػق أدكات نقػػد األلفػػاظ كا٤بعػػاين, القػػار 
 كأقاـ مقايي  الن قد, كُب مساِل ا٤بطالب كشواىدىا ما يشفي الللة.

ا كركيةن كسباالن كجوابنػا كعلػةن كسػببنا, ٍب   ا كفكرنا ككدن , إف  ا٤بتتبع ٤بفرداتو, ٯبد جهدن
قلػػت(,  فػػَّف(, )اعلػػم)" فمػػن تلػػك ا٤بفػػردات ثػػو,حدي لقػػارئكىػػو ُب ذلػػك كلػػو ييشػػرًؾ ا

 فػػػػػَّف( ,ذلػػػػػك( بيػػػػػاف( ,افػػػػػرض ىػػػػػذه ا٤بوازنػػػػة( ( ,كػػػػػاف األمػػػػػر كػػػػذلك(  إذا( ,(ا١بػػػػواب(
مػن األلفػاظ كا٤بفػردات ال ػٍب حػوت كتابٍيػو, فهػذا  كغّبىا, (ِ)سبيل لك( " كال(أبيت(", 

ع إ  ذلػػك لتقريػػر ا٤بنحػػى ا٤بنطقػػي الن قػػدم التوضػػيحي يتلل ػػب شفصػػو الكػػرًن ال ػػذم ينػػز 
كنثػر,  را٤بساِل البيانية, كٌبْب مذىبو ال ذم يسّب عليو ٘باه استحسػاف أم كػالـ مػن شػع

لكل كالـ تستحسنو, كلف  تست ٌيده, من أف يكػوف الستحسػانك ذلػك  بد  فقاؿ: "ال
جهة معلومة, كعلة معقولة = كأف يكوف لنا إ  العبارة عن ذاؾ سبيل, كعلى صحة مػا 

منػػو علػػى فواِػػد  تمػػن ذلػػك دليػػل, كىػػو بػػاب مػػن الًعلػػم إذا أنػػت فتحتػػو, اط لعػػاد عينػػاه 
شريفة, كرأيت لو أثرنا ُب الدين ع يمنا كفاِدة جسيمة, ككجدتو سببنا إ   كمعافو جليلة, 

كإصػػالح أنػػواع مػػن ا٣بلػػل فيمػػا يتعل ػػق  نزيػػل,كثػػّب مػػن الفسػػاد, فيمػػا يعػػود إ  الت    سػػمح
.            وً بيانًػػ و ٘بػػاه الش ػػواًىد طامعنػػا القػػرب مػػن عذكبػػة مػػورده كناصػػعً , فهػػذه ر يتػػ(ّ)"أكيػػلبالت  

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُٕٗاني", )ص:البي صكير"التَّ  ( ُ)

 بتصرُّؼ.   ,(ّّْ-َِّ)ص: ,يينظر :"أٍسرىار البالغة" ( ِ)

 (.ُْ"دالئؿ اإلعجاز", )ص: ( ّ)
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دنَّ الفصل  الثف

شواهد اتسمَِ دأة لند البالغيين "

دع  "والنُّقدد من ش أ أبَّ ممف

 لنااد شااواهد اتساامَِ دأة  "ل:األوف  المبةااث

 لبد هللا بن الم م ".
 اادنَّ المبةااث لنااد شااواهد اتساامَِ دأة  :"الثف

 اآلِمِدّي". شأةسن بن بِ ال
 لنااد شااواهد اتساامَِ دأة  ":دلااثالثف  المبةااث

 القدضَّ لبَّ بن لبدال  ي  الجأجدنَّ".
 اباا  المبةاث لنااد شااواهد اتساامَِ دأة  ":الأف

 أبَّ هالل ال سكأي".

 شاااواهد اتسااامَِ دأة  :"الخااادمس المبةاااث

 لند ابن أشيق القيأوانَّ".

 ااا المبةاااث شاااواهد اتسااامَِ دأة  ":ددسالسف

 ابن سندن الخفدجَّ". لند
 لناد شاواهد اتسامَِ دأة  ":دب السف  المبةث

 ".لبد الَقدِهأ الجأجدنَّ
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 لاألوف  المبةث

 شواهد اتسمَِ دأة  "

 لند لبد هللا بن الم م "

 

 شواهد  :لاألوّ  المطبب"

 ".مَِ دأةاتسْ 

 ة ابنالثفدنَّ:"أؤي المطبب 

 مَِ دأاتالم م  الفكأية مَّ اسْ 

دع  ".أبَّ ممف
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 المطلب األّول:"شواىد االْسِتَعارة"
 

ُب االسػًتعىارة, عػو ؿ علػى كػالـ  قػدماءأف فرغ ابن ا٤بعتػز مػن شػواىد شػعر ال بعد
مػػػن كػػػالـ ا ػػػػدثْب  رة:"كمػػػػن البػػػديع كاالسػػػًتعىا -رٞبػػػو اهلل-ا ػػػدثْب كأشػػػعارىم, فقػػػاؿ 

ػػػ(ُ)كأشػػعارىم..." , ٍب   مػػػن لمػػػاءالعي  ذه, كىػػػذا التػػػدرُّج ُب االستشػػػهاد اٚب  إف   بعػػػده سػػػبيالن
ُب  خػر فصػل االسػًتعىارة, كسػيقل عليهػا  سػردىاشواىد ابن ا٤بعتز من شعر الط ػاِي قػد 

 ـــــــــــــــــــ
ىػ(, في ِْٕالعباسي ككنيتو أبك العباس, كلد عاـ ) ميفةابف المعتز باهلل الخ هللعبد ا ىك (ُ)

عباسية إليو , بغداد , ككاف أديبا كشاعرا كيسمى خميفة يـك كليمة , حيث آلت الخالفة ال
كلقب بالمرتضي باهلل , كلـ يمبث يكما كاحدا حتى ىجـ عميو غمماف المقتدر كقتمكه في 

ىػ(, كأخذ الخالفة مف بعده المقتدر باهلل, رثاه الكثير مف شعراء العرب, كمف ِٔٗعاـ )
 مؤلفاتو: "البديع" ك"طبقات الشعراء" كغيرىما.

لنقد كالبياف", لمحمد عبد المنعـ خفاجي,)ص: يينظر " ابف المعتز كتراثو في األدب كا 
 ـ, بتصرُّؼ بسيط.ُُٗٗق= ُُُْ(, دار الجيؿ, بيركت, الطبعة الثانية, ُِِ-ُٕ
المحاؿ أف يفرغ كتاب بالغي إال كفيو أثره مف آثار )البديع(, فقد اعتمدكا عميو,  كمف 

لنقدية كاألكاف ا البالغيةكنقمكا منو, كبعض المصطمحات كالشكاىد كغيرىا مف آراءه 
 (.ُْٔ: "نقد الشعر", )ص:ينظر.جنيسالبديعية, فقدامة نقؿ بعض األمثمة لشكاىد التَّ 

كالمحدثيف ليسكا أكؿ مف  تمَّاـو كنشأة البديع كأف أبا ئنقؿ بعض آرا كاآلمدم
 (.ٖ –ٔ/ُ:"المكازنة", )يينظراخترعو.

شكاىد الكثيرة التي استشيد أبك ىالؿ باب التشبيو إف لـ يكف بأكممو, فضالن عف ال كنقؿ
(, كأخذ منو ُٗٗ/ُبيا, ككذلؾ نقؿ ابف رشيؽ عنو تعريؼ التجنيس, يينظر:"العيٍمدىةي",)

 (.ٕٔ–ٕٓ/ِ, )السابؽالمذىب الكالمي. يينظر: المصدر 
البديع قد خال مف المصطمحات العممية الدقيقة, كالتقاسيـ كالتحديدات المنطقية,  ككتاب

ي تغمب عميو فطرة العرب السميمة, كبيَّف أىمية الكتاب الدكتكر ألنو شاعر كأديب كبالغ
عبد المنعـ خفاجي فقاؿ: "كلمبديع أىمية كبيرة في فيـ نشأة البديع كتطكره في  حمدم

 الد راسةالبياف العربي عمى مر عصكرنا األدبية, كىك ينحك في دراسة ألكاف البديع نحك 
تككيف الممكة كالذكؽ كدعـ الفكرة, كالرأم في نفس التي ليا أثرىا في  عةالتطبيقية الكاس

يينظر  (.ٓٗٓ: "ابف المعتز كتراثو في األدب كالنقد كالبياف", )ص: يينظرالقارئ".
(, شرح كعمَّؽ عميو: محمد عبد ّٓالعباس عبد اهلل بف المعتز,)ص: ي"البديع", ألب

 ـ.   ُْٓٗىػ= ُّْٔالمنعـ خفاجي, مكتبة مصطفى البابي الحمبي, القاىرة 
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ىػػذه األمثلػػة ال ػػٍب ضػػروا ُب كتابػػو  الباحػػث بالت حليػػل كاسػػتفراج صػػورة االسػػًتعىارة, كلكػػن  
ػٍعرتدٌؿ على االسػًتعىارة ٩ب ػا ًعيػب مػن ال يت ن بهػا,  ك٠بعهػا أفٍ كالكػالـ, كأمػر مىػن قرأىػا  شِّ

ػ يبعً  احيث قاؿ: "ىذا كأمثالو من االسًتعىارة ٩ب   ػٍعر كالكػالـ, كإ٭ب  ٬بػرب بالقليػل  امػن الشِّ
 .(ٔ)فيتي نب" ؼلييعرى 
ػٍعر,  اـشواىد االسًتعىارة من شعر أيب ٛب   أف   فبْب    دُب الش ػاىً  فبػالتػ ٍفًتيش٩ب ا ًعيب مػن الشِّ
 الت ايل:   حوا٢بقاِق ال ٍب أظهرىا ابن ا٤بعتز, كالش واًىد على الن  األكصاؼ, كتتمح ص  زتربي 

 , وقال الط ائي:  (ٕ)األربعونالخامس و  الش اِهد -
يىػػػذيكبي  مىطىػػػره 

ه (ٖ)  الص ػػػٍحوي منػػػو كبػىٍعػػػدى
 

ٲبيًٍطػػػػػري  (ٗ)ضىػػػػػارةيىكػػػػػادي ًمػػػػػنى النى  صىػػػػػٍحوه  
(٘) 

م اآلًمػًدٌم كا٣بػارز٪بي, فقػد ( ال ٍب على رأيذكؽُب لف ة )يذكب( أك) االسًتعىارة 
بػْب  مػازج, كا٣بصػوبة, كالت ػداخل, كالت  طوبػةٔبامع الر   حوبالص   لشب و أبو ٛب اـ الن دل كالطٌ 

(, كصػػر ح با٤بشػػب و بػػو كىػػو لكالن ػػدل, كحػػذؼ ا٤بشػػب و كىػػو )الن ػػدل كالطٌػػ حوا٤بطػػر كالص ػػ
يصػل مطػر الربيػع كطيػػب  ىنػا اعرالش ػ ألف   صػرٰبية؛)الصػحو( علػى سػبيل االسػًتعىارة الت  

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِٓابؽ, )ص:المصدر السَّ  ( ُ)

 (.ُٓ)ص: نفسو, المصدر: يينظر ( ِ)

اختمؼ بعض العمماء. في ألفاظ ىذا البيت, فقاؿ الصكلي: "قمت ألبي مالؾ: إف بعضيـ  (  ّ)
اآلمدم: "ىذا بيت  كقاؿيرككنو "يذكب الضحك", فقاؿ: ىذا تصحيؼ كخطأ...", 

: "مطر ي ذكؽ الصحك منو", كركاه آخركف "يذكب" كىك يصحؼ الناس فيو فركاه قـك
أعظـ خطأ, كالصكاب "يذكؽ الصحك منو", ألنو يصؼ مطر الربيع كطيب الكقت, أم 
ا ندينا طالن  ذا كاف الصحك رأيتو غضن , كا  أف المطر إذا جاء تبينت منو أنو يقمع كال يدـك

كل الخارزنجي: مؤذننا بأف المطر سيعقبو" كيذكؽ منو "أم يحتسي فيو كيتذكؽ منو, كر 
, يقكؿ ىذا الكابؿ ىك مو"يذكؽ الصحك, كقاؿ مطر يذكؽ الصحك منو أم يمازجو كيداخ

كانقشاع الغيـ,"كبعده"يعني بعد المطر صحك يرطب الزماف  لصحكمطر يجر بعد أياـ ا
 (.ُِٗ/ِكيندل".حاشية"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) طرحتى كأنو مف ريو كغضارتو يق

 : "الغضارة". التٍَّبريزمعند  فيكاكركاية الد   (  ْ)

 القصيدة:  كمطمع(,ُِٗ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ٓ)
ػػػػػري  رقَّػػػػػتٍ  كىاًشػػػػػي الػػػػػدٍَّىًر فيػػػػػيى تىمىٍرمى  حى

 
ػػػػػػػػػدىا  ٍمًيػػػػػػػػػًو يىتكسػػػػػػػػػرٌ  كغى  الثَّػػػػػػػػػرىل فػػػػػػػػػي حى

اـالبالغي ىك البيت الخامس, قاليا أبك  الشَّاًىد, ك مؿكىي مف البحر الكا        يمدح المعتصـ. تمَّ
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, كأف   وا٤بطػر إذا جػػاء, تبي نػت منػو أن ػػ الوقػت, كأف   رأيتػو غضنػػا  ذاالصػػحو إ يقلػع كال يػدـك
 وا٤بطر سيعقبو, كيذكؽ منػو, كىنػاؾ إجػراء  خػر لالسػًتعىارة؛ كىػو أن ػ ندينا طالن مبذننا بأف  

صػػبح غضنػػا نضػػرنا يقطػػر كيينػػدم شػػب و الصػػحو بَّنسػػاف يرتػػوم كيػػذكؽ مػػن ىػػذا ا٤بطػػر, في
(, حوكا٢بيوية, فحذؼ ا٤بشب و بو كىو )اإلنساف(, كبقػي ا٤بشػب و كىػو )الٌصػ الٌن رةٔبامع 

كرمػػػز لػػػو بشػػػيء مػػػن لوازمػػػو, كبقيػػػت لػػػو صػػػفة تػػػدٌؿ عليػػػو, كىي")الت ػػػذكؽ(, فالػػػذ كؽ ُب 
سػػػمِّيو ا٢بقيقػػػة مػػػن صػػػفات االنسػػػاف كالزمػػػة مػػػن لوازمػػػو ال تنفػػػٌك عنػػػو, كىػػػذا اإلجػػػراء ي

 علماء البالغة االسًتعىارة ا٤بكنية, كال ذم قبلو اسًتعىارة تصرٰبية.  
ىػػو ال ػػذم يبيِّػػد  اًىدُب ىػػذا الش ػػ صػػرٰبيةكػػل حػػاؿ, فػػَّجراء االسػػًتعىارة الت    كعلػػى

ال ذم يزداد  لٌصحويداخلو كٲبازجو ا را٤بطٌ  ا٤بعُب ُب سياقو العاـ, كاطٌراد حبل ا٤بعُب, فَّف  
, كا٣بصػػػوبة, طوبػػػة, كالر  كنػػػق, كا٢بسػػػن, كالر  ضػػػرةدل كالطػػػل, ال ػػػذم تتفل لػػػو النُّ ها بالن ػػػشػػػب

 كىذا شيء مشاىىد معركؼ.   
ػػٍعر  وأن ػػ علػػى عتػػزبػػو ابػػن ا٤ب فاستشػػهد مثػػاؿ مػػن أمثلػػة االسػػًتعىارة ا٤بعيبػػة مػػن الشِّ

ػ , حوٌصػػكىػي خاص ػة باإلنسػاف علػى ال ية,كالكػالـ, فػأبو ٛب ػاـ أسػقط صػفة الت ػػذكؽ ا٢بسِّ
ػػا حػػٌب يػػذكب كينصػػهر, فعلػػى  وأك أن ػػ حويتػػذك ؽ الٌصػػ فػػال ٲبكػػن أف   يػػذكب, فلػػي  ثل ن

بْب ا٤بستعار كا٤بسػتعار لػو, فاالسػًتعىارة  فةالصِّ  شَباؾىذا ًعيب أمثاؿ ىذا الشٍِّعر, لبيعد ا
االسػًتعىارة القريبػة, كلعػل  قػاِالن يقػوؿ: عػاب ابػن ا٤بعتػز  يفضِّػلوف -العػرب–, كىم عدتب

ػػػ ُب ذلػػػك اخػػػتالؼ ا٤بفػػػردة )يذكب(أك)يػػػذكؽ(, فػػػابن  بباسػػػًتعىارة أيب ٛب ػػػاـ ىػػػذه, كالس 
ا  كما ذكرت  نفنا. حوا٤بعتز ركاىا )يذكب(, كذكباف الصٌ   من ا٤بطر اسًتعىارة بعيدة جدن
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 , وقول :   (ٔ) عونواألرب ادسالس   الش اِهد -
مٍ   وػػػػػػػػػػا مٍيػػػػػػػػػػتعىزىمػػػػػػػػػػاتو لىػػػػػػػػػػٍو رى  أىمطػػػػػػػػػػٍرهتى

ػػػػيًل ىػػػػامهم انتهكػػػػتى  حػػػػٌب    (ِ)ٕبػػػػدِّ الس 
 

ػػػػػػػػػػة ريكػػػػػػػػػػنى الػػػػػػػػػػد ٍىر الهنػػػػػػػػػػدما يػػػػػػػػػػٍوـى    الكىريهى
ػػػػػزىاء ػػػػػوا ًمػػػػػٍن قٍبلًػػػػػكى  جى ا٢بيرىمػػػػػامػػػػػا انتهىكي

(ّ) 
ػػػ شػػػب و  تكػػػٌل كال تنقطػػػع بػػػا٤بطر  عزٲبػػػة ا٤بمػػػدكح ال ػػػٍب ال ؿُب البيػػػت األك   اعرالش 

كحػذؼ ا٤بشػب و بػو كىػو  اللزير, على سػبيل االسػًتعىارة ا٤بكنيػة, فا٤بشػب و )عزٲبػة ا٤بمػدكح(,
ػأمطػرهتم)ا٤بطػر اللزيػر(, كرمػز لػو بشػيء مػن لوازمػو كىػي لف ػة ) مػن فعػل ا٤بطػػر,  ا(, فَّهن 

ػػػ  اعرفعزمػػػات ا٤بمػػػدكح ال ػػػٍب تنصػػػبُّ علػػػى األعػػػداء, ل تكػػػٌل كل تنقطػػػع, حػػػٌب إف  الش 
ا٤بطػر( ُب كلف ة )لتصد عت أركانو.  ,يتفي ل أف  الد ىر لو كقل أماـ عزمات يـو ا٢برب

علػػى لسػػاف ا٤بشػػركْب:   -تعػػا –دؿو علػػى العػػذاب بػػاطِّراد, فقػػد قػػاؿ اهلل تػػالقػػر ف الكػػرًن 
ا ىيػوى ا٢بٍىػق  ًمػٍن ًعنػًدؾى  قىاليوٍا الل هيم  ًإف كىافى  كىًإذٍ } ػارىةن مِّػنى  فىػأىٍمًطرٍ ىػذى نىػا ًح ى الس ػمىاء أىًك  عىلىيػٍ

ًٍِتنىػػػػا ًبعىػػػػذىابو أىلًػػػػيم ػػػػ[, ِّ]األنفػػػػاؿ: {ا علػػػػى  اللػػػػةاسػػػػتفدـ فعػػػػل )أمطػػػػر( للدِّ  اعرفالش 
 والعذاب كالعقوبػة ال ػٍب أكقعهػا ا٤بمػدكح علػى خصػومو, كىػو يػدؿُّ علػى قوتػو كبأسػو, كأن ػ

 أماـ كجهو شيء. يقلال 
علػػى سػػبيل االسػػًتعىارة  ركننػػا لػػد ىرل جعػػلفقػػد كػػذلك,   عىارةع ػػز البيػػت اسػػتً  كُب

( ككػػُب  عنػػو بشػػيء مػػن لوازمػػو, كىػػي لػػو أركػػاف البيػػت الػػذما٤بكنيػػة, كحػػذؼ ا٤بشػػب و بػػو )
 .(اهندمالف ة )

, ُب قولػػػػػو )انتهكػػػػػت ٕبػػػػػدِّ السػػػػػيل تبعيػػػػػة الث ػػػػػاين اسػػػػػًتعىارة تصػػػػػرٰبية البيػػػػػت كُب
كاإلبػػادة كاالنتهػػاء, كصػػر ح  ىػػامهم(, فحػػذؼ ا٤بشػػب و )تعػػٌدت كاستأصػػلت( ٔبػػامع ا٢بػػزٌ 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُٓ: "البديع",)ص:يينظر (ُ)

 "أنفسيـ".  التٍَّبريزمكفي ركاية الديكاف عند  (  ِ)

اـ"ديكاف أبي  (ّ)  : يدة(, األبيات غير مرتبة. كمطمع القصَُٕ/ّ", )تمَّ
مػػػػػػا أصػػػػػػغىى رى  إلػػػػػػى البػػػػػػيف ميٍغتىػػػػػػرِّا فىػػػػػػال جى

 
ػػػػػا أفَّ   ٍت فػػػػػي قىٍمبػػػػػو لىمىمى  النػػػػػكل أسػػػػػأىرى

البالغي ىك البيت الحادم كالعشركف كالثالث  ًىدالشَّاالبسيط, ك  حرمف الب كىي 
 .ـيمدح إسحاؽ بف إبراىي تمَّاـكالعشركف, قاليا أبك 
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أك الػػن ف  ٖبركجهػػا مػػن ا١بسػػد,  مػػن ا١بسػػد, أسبػػو )ىػػامهم أك أنفسػػهم( فػػالر   وبا٤بشػػب  
مػن أىػل الص ػنػٍعىة, ف ػان  بػْب فعػل  وفا صلة كاحدة كىي ا٤بػوت, كل يػن ى أبػو ٛب ػاـ أن ػ

أعداِػػػػو )انتهكػػػػوا( فػػػػا١بزاء مػػػػن جػػػػن  العمػػػػل, كال غػػػػرك,  كفعػػػػلا٤بمػػػػدكح )انتهكػػػػت( 
  ذلك., كال يوافقو الد ارس ُبيبةبو ابن ا٤بعتز على االسًتعىارة ا٤بع استشهدفقد

 , وقال يخاطب منزاًل: (ٔ)واألربعون س ابعال الش اِهد -
هػػػػا مىنػػػػزالن  يػػػػا  أٍعطىػػػػى ا٢بػػػػوادثى حيكمى

ػػػػػػى ػػػػػػتٍ  أىٍرسى  بناًديػػػػػػكى الن ػػػػػػدل كتػىنػىف سى
ثػىػػػػػػػوىل بػػػػػػػك ميلًقينػػػػػػػا ًٔبرىانًػػػػػػػو كلىػػػػػػػًَّن

(ِ) 
 

 ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ة كال تىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوًيفىا مىطٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى ُب ال 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  اًبعىٍقوتًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى الرِّيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحي ضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًعيفى  نػىفىسن
 (ّ)ب لقػػػػػػد أصػػػػػػاب مضػػػػػػيفاا٣بطػػػػػػو  ضػػػػػػيل

ػػاًىد, فقػػد شػػب و ا٣بطػػوب ال ػػٍب  ةاالسػػًتعىار  موضػػع  ُب البيػػت األخػػّب مػػن ىػػذا الش 
ال ذم ييكرىـ, فحذؼ ا٤بشب و بػو علػى  يلنزلت با٤بمدكح  كتصد ل ٥با بَّحال٥با ٧بل  الض  

, كقولػو: سبيل االسًتعىارة ا٤بكنيػة, كرمػز لػو بشػيء مػن لوازمػو ُب قولػو: )ثػول(؛ أم: أقػاـ
كالعنػػاء  عػػب, كىػػو يػػدؿو علػػى الت  صػػل)ملقينػػا ٔبرانػػو(؛ أم مقػػد ـ عنػػق البعػػّب, ىػػذا ُب األ

 ٣بطػػوب, كقولػػو: )ضػػيل, مضػػيل(, تػػدؿُّ علػػى أف اريػػقال ػػذم حصػػل لػػو مػػن طػػوؿ الط  
جػػػارل  ونزلػػػت فيػػػك كأقامػػػت, كلقيػػػت منػػػك مثػػػل هتنَّػػػة كإكػػػراـ ا٤بضػػػيل للضػػػيل؛ ألن ػػػ

 وال ٍب عرب عنها ابن ا٤بعتز, فقاؿ بعد ذكر الش اًىد:"ا٤بعُب أن   ا٣بطوب كاحتفل وا, كىذه
 ألف   ؛أىلػو قػد فػارقوه كمضػيل ٧بػاؿ ف  أل ؛أم ٲبيل إليو ؛أصاب موضعنا يضيل إليو فيو

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُٓ: "البديع",)ص:يينظر (ُ)

 : "أٍجرىامىوي". التٍَّبريزمركاية الديكاف عند  كفي ( ِ)

 : دة(,األبيات غير مرتبة. كمطمع القصيّٖٕ-ّٕٔ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ّ)
 ناطقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت تنطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدار

 
 أف الجديػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػيخمؽ بػػػػػػػػػػػدثكرىا 

البالغي ىي األبيات التي عقب المطمع, ىي البيت   الشَّاًىد, ك امؿمف البحر الك كىي 
سعيد محمد بف يكسؼ كييعر ض بإنساف  ايمدح أب تمَّاـالثاني كالثالث كالخامس, قاليا أبك 

. فكلى الثيغكر, ككا  ناسكنا, فييـز
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الزمػػػاف ال ٰبتػػػاج, كإ٭بػػػا ا٤بعػػػُب أف الزمػػػاف مػػػاؿ عليػػػك, فأصػػػاب  كألف   ؛يضػػػيل البلػػػد ال
 . (ُ)"زؿموضع ٧بٌل كمن

(, ككػل عضػو مػن البػدف ٯبػوز ركاية  كُب الت رٍبيزم: )ملقينا أجرامو( كمفردىا )جـر
 يػػػردؼ بعضػػػهما اآلخػػػر, فمقد مػػػة العنػػػق يكػػػوف ْبعػػػل جرمنػػػا, فا٤بعنيػػػاف ُب الل ف تػػػأف ٯبي 

أشٌد ما يكوف, ككذلك كل عضو من ا١بسد إذا أصابو التعػب كاإلعيػاء, ل  هاالتعب في
 ٰبتمل, كأشدُّه ُب العنق.  

ػػٍعر كالكػػالـ, كلعػػل  االسػػًتعىارة  ٩ب ػػاا٤بعتػػز  ابػػنسػػًتعىارة عنػػد اال فهػػذه ًعيػػب مػػن الشِّ
البعيػػػػدة ُب قولػػػػو: )ضػػػػيل ا٣بطػػػػوب(ل تسػػػػتعملها العػػػػرب, فػػػػَّف  ا٣بطػػػػب مهمػػػػا ع ػػػػم, 

ػػ لبتػػو, كلكػػن هم اسػػتعملوا أف يينزلػػوا أعػػداءىم ُب اضػػيفنا ييكػػـر  اؿكارتفػػع شػػأنو, فَّنػػو ال ٰبي
كالرمػاح كالسػهاـ, فقػاؿ ُب ذلػك عمػرك بػن   يوؼعمػوهنم السُّػا٤بعركػة منزلػة األضػياؼ فيط

 كلثـو ُب معلقتو: 
 ن ػػػػػػػػػػػػػػامً  األضػػػػػػػػػػػػػػياؼً  ٍنػػػػػػػػػػػػػػزًؿى مى  نىػػػػػػػػػػػػػػزلتيم

 
لنػػػػػػػػػػػا  ٍشػػػػػػػػػػػًتميوناتى  أفٍ  رىلالًقػػػػػػػػػػػ فأٍع ى

(ِ) 
 
 

 كلو على سبيل االسًتعىارة  كىذا 
 , وقول : (ٖ)واألربعون الث امن الش اِهد -

ػػػػػٍكًر ا٥بىػػػػػ يػػػػػا  وىلسػػػػػٍهمي كيػػػػػلى ييًفيػػػػػقي ًمػػػػػٍن سي
 لقىػػػػػػػػػػػػػػٍد نىصىػػػػػػػػػػػػػػحى الز مػػػػػػػػػػػػػػافي كإن ػػػػػػػػػػػػػػو عٍمػػػػػػػػػػػػػػرًم

 
 

ػػػػػػػػػػػػػر افي    ييٍصػػػػػػػػػػػػػبىحي بػػػػػػػػػػػػػالًفراًؽ كيػيٍلبىػػػػػػػػػػػػػقي  حى
اِػػػػػبى ناًصػػػػػحه ال ييشػػػػػػًفقي  لىًمػػػػػنى  العى ى

(ْ) 
 ـــــــــــــــــــ 

 (. ُٓ:"البديع",)ص (ُ)

(, دار ُُٖ"شرح المعمَّقات العشر كأخبار شعرائيا", ألحمد األميف الشنقيطي,)ص:  (ِ)
لبناف, -إحياء التراث العربي, حققو كأتـ شرحو: فاتف محمد خميؿ المبكف, بيركت

 ـ.ََِِىػ= ُِّْ

 (.ُٓ: "البديع",)ص:يينظر (ّ)

 تبة. كمطمع القصيدة: (, األبيات غير مر ّْٗ, ّّٗ/ْ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ْ)
 ناطقػػػػػػػػػػػػػػػػةه كليسػػػػػػػػػػػػػػػػٍت تنًطػػػػػػػػػػػػػػػػؽي  الػػػػػػػػػػػػػػػػداري 

 
 أفَّ الجديػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػييخمؽي  ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػديثكًرىا 

ييجك  تمَّاـالبالغي ىك البيت الرابع كالسابع, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الكامؿ, ك  كىي 
 (ِٓ" البديع", )ص:عيتبة بف أبي عاصـ.
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كعل ق بعده بتعليق أي جِّلو قليالن بعػد عػرض مػوطن  ابع,ابن ا٤بعتز الش اًىد الر   أكرد
د, ُب قولػػو: )لقػػد نصػػح الزمػػاف(, فقػػد االسػػًتعىارة, كىػػي ُب البيػػت الث ػػاين مػػن ىػػذا الش ػػاىً 

ُب كػػػل كقػػػت, فػػػذكر ا٤بشػػػب و  اسا٢بكػػػيم ال ػػػذم يسػػػدم نصػػػاِح للن ػػػ جػػػلبالر   مػػػافشػػػب و الز  
, كرمز لو بشيء ا٤بكنيةف( كحذؼ ا٤بشب و بو )الرجل الكرًن( على سبيل االسًتعىارة ا)الز م

)ناصػػػح( باسػػػم الفاعػػػل  وكصػػػل ىػػػذا الزمػػػاف بأن ػػػ مػػػن لوازمػػػو, كىػػػي لف ػػػة )نصػػػح(, ٍب  
علػػى مػػذىب  لز مػػافأمػػره غريػػب, فا صػػحالنٌ  ا, كلكػػن  ىػػذصػػحعلػػى اسػػتمرارية الن   اللػػةللدِّ 
ػػػ قاؿ:"نصػػػح  حيػػػث, -كاهلل أعلػػػم-)ال يشػػػفق(, كىػػػذه ال ػػػٍب أقلقػػػت ابػػػن ا٤بعتػػػز  اعرالش 
ًهٗبػػا يريػػك مػػن ًغػػ بػػكى أم أد   مػػافالز   يػػأٌب  ألنػػو ؛كاختالفػػو, كالزمػػاف ال يشػػفق علػػى أحػػد ّبى

علػػػػػى اإلنسػػػػػاف ٗبػػػػػا ييقضػػػػػى عليػػػػػو,فقاؿ: "مػػػػػن الع اِػػػػػب أف يضػػػػػحك الػػػػػد ىر كىػػػػػو ال 
ف ىنػػا عنػػد أيب ٛب ػػاـ, اأم ػػا الز مػػ , فالن اصػػح ميشػػفق كٱبػػاؼ عليػػك علػػى الػػد كاـ,(ٔ)"شػػفقيي 

 صػػيحةفيصػػفو بعػػدـ الشػػفقة, فكيػػل يقػػوؿ ُب صػػدر البيػػت )نصػػح الزمػػاف( ٍب ينهػػي الن  
 ض كاضح مقارب لتناقض قوؿ أيب نواس عندما أنشد مسلمنا:  بعدـ الشفقة, فهذا تناق

ػػػػػػػػػحرة فارتاحػػػػػػػػػا  ذكػػػػػػػػػر  الصػػػػػػػػػبوح بسي
 

 ديػػػػػػػػػػػك الصػػػػػػػػػػػباح صػػػػػػػػػػػياحنا كأمل ػػػػػػػػػػػو 
لو مسلم:  قل عند ىذا البيت, ًلى أمل و ديك الصباح كىو يبشره بالصػبوح ال ػذم  فقاؿ  

  .(ٔ)ارتاح لو..."

ػػاًىد, فًعي فػػأبو  وبػػت عليػػو ىػػذه االسػػًتعىارة, كلػػو أن ػػٛب ػػاـ نػػاقىض نفسػػو ُب ىػػذا الش 
 قاؿ:  )نصح الزماف( ٍب سكت ٥باف األمر, كىذه ال ٍب عناىا ابن ا٤بعتز كتع  ب منها. 

 , وقول : (ٕ)واألربعون ت اسعال الش اِهد -

 ـــــــــــــــــــ
ؽ: أحمد محمد شاكر, دار الحديث, (, تحقيٕٓٗ/ِ"الشعر كالشعراء", البف قتيبة, ) (ُ)

 ـ.ََِٔق= ُِْٕ, ىرةالقا

 (. ِٓ: "البديع", )ص:يينظر (ِ)
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 كاشػػػػػػػػػرىبيوه فػػػػػػػػػَّن كم االص ػػػػػػػػػبػٍرى غىض ػػػػػػػػػ كيلػػػػػػػػػوا
اري ال تىػػػػػػػكي  مىػػػػػػػٌب ػػػػػػػا (ُ)يأتًػػػػػػػكى ا٤بًٍقػػػػػػػدى  ىالكن
 
 
 

 بىػػػػػػػػػػػػارًؾي  مي بىعًػػػػػػػػػػػػّبى ال ٍُّلػػػػػػػػػػػػم كال ٍُّلػػػػػػػػػػػػ أىثػىػػػػػػػػػػػػٍرًبيٍ  
 (ٕ)زمػػػػػػػػافه غىػػػػػػػػاؿى ًمٍثلػػػػػػػػكى ىالًػػػػػػػػكي  كلكػػػػػػػػنٍ 

االسًتعىارة ُب صػدر البيػت األكؿ, كىػي ُب قػوؿ الشػاعر: )كلػوا الصػرب(,  تكمن 
أرسل رسالة إ  حي األراقم مفادىا أف يأكلوا كيشربوا عصارة ش رة مرة كىي  اعرفالش  

ػػػم ى , كاسػػػتعار لػػػو )البعػػػّب, كالػػػربكؾ(, فقػػػد شػػػب و كجػػػود كقيػػػاـ لػػػمال    ي  ػػػوا)الص ػػػرب(؛ ألهن 
بػارؾ(, فحػذؼ )البعػّب(  لمسبيل االسًتعىارة ا٤بكنية, ٍب ُب قولو )كال    لىبالبعّب ع لمال   

كىو ا٤بشػب و بػو, كرمػز لػو بشػيء مػن لوازمػو كىػو )الػربكؾ(, كىػي صػورة حي ػة ٚبيُّليػة, فػَّف  
إذا مشػػى فأرعػػػد كأزبػػػد, فَّنػػو ال يقػػػـو لػػػو شػػػيء,  ا, أم ػػػهالبعػػّب إذا بػػػرؾ, فقػػػد ذىػػب شػػػرُّ 

, كلعل ػو أخػذه لػملل    كجعلػوىػذا الوصػل  اعركالعرب تعرؼ ذلك كتيدركو, فاسػتعار الش ػ
 من قوؿ عنَبة:  

 ظيلٍمػػػػػػػػتي فػػػػػػػػَّف  ظيلمػػػػػػػػيى باسػػػػػػػػله  كإذا
 

اقىتػػػػػػػػػػػػوي كى  مػػػػػػػػػػػػر     (ٖ)العل قػػػػػػػػػػػػم طعػػػػػػػػػػػػممذى
 
 

ابتػػداءن ليسػػت  لػػماـ, فػػَّف  صػػفة ال   عػػن نفسػػو, ككػػذلك أبػػو ٛب ػػ لػػمرٌد ال    كقصػػده
على ظلمػو,  اليصل ا٤بمدكح بأنو رد  ال    هوكا٤بعتدم, ف الال    مدحنا, بل ٘بوز ُب ردٌ 

ػػػ يقػػػوؿ ال هتيِّ ػػػوا حفي ػػػة  اعرككسػػػٌر حػػػد ه, كطػػػرد فلولػػػو؛كي ال يعػػػود إ  ظلمػػػو, فالش 
ابػن ا٤بعتػز  استشػهديكم, كقػد ا٤بمدكح فهو كالبعّب, فَّذا ىي  تموه, فاصربكا على ما يػأت

ػػٍعر مػػػن ا٤بًعيػػب كاالسػػػًتعىارة  كبلّبىػػا, كذكػػػر أف   ابقةالش ػػواًىد ا٣بمسػػػة الس ػػ وػػذه ىػػذا الشِّ
 وا ُب ىذا الشأف. ما٤بذمومة, كضرب ىذه األمثلة لييحتذ

 , وقول : (ٔ)الخمسون الش اِهد -
 ـــــــــــــــــــ

 : "ال تيٍدعى". التٍَّبريزمكفي ركاية الديكاف عند  ( ُ)

اـ"ديكاف أبي  (ِ)  : يدة(,. األبيات غير مرتبة. كمطمع القصْٕٔ, َْٔ/ِ",)تمَّ
ػػػػػػػػػػػكاًفؾي  ًقػػػػػػػػػػػرىل ـٍ ًمن ػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػدُّميكعي السَّ  دىاًرىػػػػػػػػػػػ

 
 

فٍ   اًلؾي  كا   عاد صٍبحي بىعدىـٍ كٍىكى حى

, -األخير –البالغي ىك البيت الثامف كالرابع كالثالثكف  الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ, ك  كىي
 يمدح أبا سعيد محمد بف يكسؼ الثَّغرم, كيذكر المالكي يف مف بني تغمب. تمَّاـقاليا أبك 

 (. ُْٔالعشر", )ص: عمَّقات"شرح الم (ّ)
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ػػػػػػػػػػػػػػػ فىضىػػػػػػػػػػػػػػػرٍبتى   ُب أخدىعىٍيػػػػػػػػػػػػػػػوً  تىاءالشِّ
 

ٍودنا رىكيوبىػػػػػػػػػػػػاغىادىرىتٍػػػػػػػػػػػػوي عىػػػػػػػػػػػػ ضػػػػػػػػػػػػٍربىةن  
(ِ) 

ػػ شػػب و  ٍب حػػذؼ ا٤بشػػب و بػػو  ,الشػػدةٔبػػامع  البةالقػػارس برجػػل شػػديد الص ػػ تاءالشِّ
القارس,كرمز لو بشيء من لوازمػو  تاءشديد الصالبة( كبقي ا٤بشب و كىو الش   الرجلكىو )

, ش ػػديدال جػػلاألخػػدع ُب ا٢بقيقػػة مػػن لػػواـز الر   (, ألف  األخػػدعكصػػفة تػػدؿ عليػػو كىػػي )
,ىػػػػذه الصِّػػػػنرب البػػػػاردة ال ػػػػٍب ال  فكػػػػأف   ا٤بمػػػػدكح بضػػػػربة مػػػػن سػػػػيفو  عليهػػػػاتلل ػػػػب  تقػػػػاـك

ػػ ا٤بمػػدكح قػػد بلػػغ منػػو استقصػػاء  كأف   ,أثػػر ا٤بعركػػة ريصػػو   اعرفأصػػبحت عػػودنا بالينػػا, كالش 
كذلػوالن  كجعلها مطيػة حط مها, كنوامسها ا٤بهلكة ٝبيع أثر العدك حٌب الطبيعة كعقباهتا,

 ل, فهذه الصُّورة ا٤بتكاملة األطراؼ اسػًتعىارة مكنيػة, كا٤بتأمِّػيشاءحيث  جِّههاك  يى أماـ
هػػػا , ال أفٍ الكامػػػل هايرجػػػع إ  األبيػػػات ُب نسػػػق  ألف   ؛فيػػػو يلػػػتمػػػن ٦بمػػػوع مػػػا قً  ٯبتِز
 :ط اِيال قاؿا٤بناسبة ٥با إضافاهتا كذلك,

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانصػػػػػػػػػػػػػػػعت كالشػػػػػػػػػػػػػػػتاء لػػػػػػػػػػػػػػػو كج لقػػػػػػػػػػػػػػػد
 متيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا  منحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماؿ  طاعننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
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 ـــــــــــــــــــ
 

 (. ْٓ", )ص:يع: "البدظريين (ُ)

 (, كمطمع القصيدة: ُٔٔ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ِ)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػجايا الطُّميػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؿ أالَّ تيجيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   سى

 
 

 ميٍقمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو أىٍف تىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبىا فًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكابه  
البالغي ىك البيت الثالث كالثالثكف, قاليا يمدح أبا سعيد  الشَّاًىدالبحر الخفيؼ, ك  مف 

 .ممحمد بف يكسؼ الثَّغر 

 (.ُٔٔ/ُ) ابؽ,المصدر السَّ   (ّ)

 ليػػػػاؿ تكػػػػاد تيبقػػػػي ٖبػػػػد الشمػػػػػػػ ُب
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتأيبيف ٢بػركبإذا ا سربات

 الشػػػػػػػػػتاء ُب أخدعيػػػػػػػػػػػػػػو فضػػػػػػػػػربت
 أصػػػػفنا مػػػػن بعػػػػدىا لسمعػػػػػػػػػنا         لػػػو
 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبناليػػػػػػػػػل شحػمػػػػػػػػػن رٰبهػػػػػػػػػا الب س 
 صػػػػػػػػػػػػػػن ربىا فكانػػػػػػػػػػػػػػت حػػػػػػػػػػػػػػػػركبنا ىػػػػػػػػػػػػػػاج
 غادرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػودنا ركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبنا ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػربة
 (ٖ)األيػػػػػػػػػػػاـ منػػػػػػػػػػػك كجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبا لقلػػػػػػػػػػػوب
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ػػ ٲبػػدح كعػػادة -فػػأراد إعػػالء شػػأنو لػػرم,أبػػا سػػعيد ٧بمػػد بػػن يوسػػل الث   اعرالش 
, عنػاتإثػر الط   عناتفيهم, كيضرب الط   عندما زحل إ  الرـك بدأ يينكِّلي  وكأن  -ا٤بد احْب

ػػ حػػٌب مػػزقهم شػػرٌ  , ديدكىػػو الػػربد الش ػػ ,, كمػػن بطشػػو كقػػوة بأسػػو عػػرض لو)الصػػن رب(ز ؽ٩بي
 ُببػػأس ا٤بمػػدكح  اعرالش ػػ ر, فصػػو  شػػيءال يقػػـو ٥بػػا  الريػػاح تاءكىذهال ػػذم يكػػوف ُب الش ػػ

أبػو  ظ فػوال ػذم ك  شػفيصالت  ففر  صريعنا كالعود, كىذا  ,بسيفو ُب أخدعو تاءالش   ضرب
ػػػ ,حيػػػثُب ىػػػذا البيػػػت يرفػػػع مػػػن قيمػػػة النصٌ  ٛب ػػػاـ , قػػػاؿ الت رٍبيػػػزم: اأخػػػدعن  تاءجعػػػل للش 

إنو لشديد األخدع, كقد  ,للرجل إذا كاف أبينا صعبنا قاؿ"األخدعاف: عرقاف ُب العنق, يي 
ػػػ فهػػػذا ,(ٔ)اسػػتقاـ أخدعػػػو"  ىػػػذه االسػػػًتعىارة مثػػػل ُب تاءاإلسػػػقاط مػػػن أيب ٛب ػػػاـ علػػػى الش 

ػٍعر, ك  ك٤بفالفتهػاأبعػد االسػًتعىارة  ن ػوأل ؛انتقػدىا البالغيػوف كالنُّقػاد ي هػػر  ال ػذمعمػود الشِّ
مع ػػم ألفػػاظ أيب  ٯبػػد أف   ,ُب األبيػػات لا٤بتأمِّػػ ألف   ؛الصُّػػورة ويػػة زيػػدت ُب حالكهتػػا أف  

لشػػماؿ لػػو منحػػر, (: اا٤بنحػػر)كٛب ػػاـ ُب ىػػذا ا٤بقطػػع تػػدكر حوؿ)الوجػػو(: كجػػو قطػػوب, 
ػػػدك)ا٣بػػػ (: األيػػػاـ ٥بػػػا قلػػػوب)الك(: الشػػػتاء لػػػو أخػػػدع, خػػػدع)األكخػػػد,  ٥بػػػا م (: الش 
 .  (ٕ)قلوب

كنقػدىا بفحػص كتفتػيش ُب لف هػا  ابقةالس ػ ش ػواًىدأف فرغ ابن ا٤بعتز مػن ال بعد
ػػىػػاكمعنا أخػػرل سػػكت ُب ا٢بكػػم  ثلػػةاسػػتعارات معيبػػة, أردؼ أم ا, ٍب حكػػم عليهػػا بأهن 

, كٱبػاؿ ـفال نقد كال حكم, أظن و استول لديو فيها ا٢بسػن كالقػبح, كا٤بػدح كالػذٌ عليها, 
أخرب بالقليل من األمثلػة لتي تنىػب, فلػم  وألن   واب؛ىذا الكالـ أميىل إ  الص   الباحث أف  

مػن  يػبع اعليهػا فتكثػر, حيػث قػاؿ: "ىػذا كأمثالػو مػن االسػًتعىارة ٩بػ يػادةيكي بده من الزِّ 
ػػٍعر كا لكػػالـ, كإ٭بػػا ٬بػػرب بالقليػػل لييعػػرؼ فيتي نػػب, قػػاؿ ا٤بهلػػب..."الشِّ

, فػػذكر القليػػل (ٖ)
 األك , لي تنبها القارئ.  تمن الش واًىد, فلم يعٍد مناسبنا ذكر شواىد أخرل, فقد عيرف

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُٔٔ/ُ) المصدر نفسو, ( ُ)

 (.ِْٔيينظر: "كجو الشعر", )ص: ( ِ)
 

 (.ِٓ"البديع", )ص: (ّ)
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ػػاًىد ك  أم ػػا فوضػػعو ابػػن ا٤بعتػػز قبػػل  خػػر مثػػاؿ ُب بػػاب االسػػًتعىارة,  غػػّبه,ىػػذا الش 
 –علػػى كفػػق مػػا ظن ػػو الباحػػث  نفنػػا, كشػػواىد  قػػارئبػػل تركػػو لل فلػػم ينقػػده, كل يٍشػػرحو,

 االبالغيػوف كالنُّقػاد القػد ماء علػى شػنَّاف مػنهم, كٞبلوىػ تلقاىػابالػذات -األبيات الد ىرية
مػن  اا٤بقػت, بػل جعلوىػ أشػد   االعػداكة كمقتوىػ اكىننا على كىػن, حػٌب طػوكا ٥بػ همُب كتب

أيب ٛب ػػػاـ؟ ك٤بػػػاذا  أبيػػػات امػػػل ال ػػػٍب ٞبلوىػػػا علػػػى أقػػػبح اسػػػتعارات أيب ٛب ػػػاـ, فمػػػا تلػػػك ا
-ابالقبح كالشناعة؟ كىل قو٥بم ٰبتمل الصواب أـ ا٣بطأ ؟ إجابة ذلك سػأذكرى اك٠بىيوىي 
عنػػد كػػل عػػال تنػػاكؿ الش ػػواًىد ُب مبحثػػو ا٣بػػاص بػػو, كىػػذا مػػذىب  -تعػػا شػػاء اهلل  إف

ػ, فيذكر كل بالغا٤بكر رةالباحث ُب ٝبيع الش واًىد   مي علػى كفػق مػا تناكلػو كنقػده كحكى
ػػد اآلراء كا٤بػػذاىب, لتصػػبح أقػػرب إ   تػػاِجعليػػو, فلرٗبػػا ٚبػػرج الن   ٗب موعهػػا خػػالؼ توحُّ

 . أمُّلكالت    رالن  
ػػػػاًىد ىػػػػو  فػػػػأكؿ سػػػػٌرد شػػػػواىد  ٍبق(, ِٔٗ:تا٤بعتػػػػز) ابػػػػنمػػػػن ذكػػػػر ىػػػػذا الش 

بػػػػػد العزيػػػػػز بػػػػػن ع علػػػػػيىػػػػػػ(, ٜبالقاضػػػػػي ُّٕاألبيػػػػػات الد ىريػػػػػة ا٢بسػػػػػن بػػػػػن بشػػػػػر)ت:
ابػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػناف  ٍبق(,ّٓٗىػػػػػػػػػػػالؿ العسػػػػػػػػػػػكرم)ت: أبػػػػػػػػػػػو ٍب(, قِّٗا١برجػػػػػػػػػػػاين)ت:
 . لش واًىدق(, كقد تشابو تناك٥بم لْٔٔا٣بفاجي)ت:

 البالغيػػػػػْب كالنُّقػػػػػاد لشػػػػػعر أيب ٛب ػػػػػاـ ٧باسػػػػػبةمػػػػػذىب كحػػػػػدة القػػػػػوؿ, ك  كيػػػػػتمك ن
يػػة, ػػ ٧باسػػبات جِز ػػٍعرم, ال ػػذم ييلػػرً  زتركِّ البعيػػدة إ   ُب االسػػتعارات ؽعلػػى مع مػػو الشِّ

الػن  م كالوحشػي  سػوءأيب ٛب اـ ُب الل ف  كا٤بعػُب, ك  أخطاءبعض الش واًىد,ككذلك  اءإقص
ي ل أن ا٢ب بعضإ  االسًتعىارة ُب   ر, كإذا ما ني لفاظمن األ إ   رُّجوعملِّحة لل اجةأبياتو,ٱبي
ا, ليت   ماس ػػةه كػػامالن كسػػياقو ا٤بكتمػػل   صٌ بنيػػة الػػن   بعيػػدة,  اسػػًتعىارةلبيػػت ىػػل ُب ا ضػػحجػػدن

أبػا  أـ أف   ؟كمعػاين االسػًتعىارة, ف علهػا تقػبح إ  ىػذا ا٢بػد ألفػاظ,نأل بكإفراط تعسُّلك 
ٕبسػػػػب  ؟أراد كُب أم كقػػػػت يشػػػػاء بػػػػو أىن   لِّػػػػقا١بمػػػػايل ا٣بػػػػاص بػػػػو, ٰب ع مػػػػوٛب ػػػػاـ لػػػػو م

 نػدخاص ػة ع ر,كاألخػدع ُب أبيػات أيب ٛب ػاـ تتكػر   فالػد ىر ؟مقالتو: ٤باذا ال تفهم ما أقوؿ
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اآلًمًدٌم, كسيقل الباحث عند الش واًىد الد ىرية كمسألة سٌب الد ىر كمقت أيب ٛب اـ لو 
الػد ىر  أنػو ال يريػد سػبٌ  -كاهلل أعلػم-ي هػر  فال ػذم. -إف شػاء اهلل-بعػد ىػذا ا٤ببحػث 
هػا بػال قيػد كال ُب ٠باِ بفكرة االبتكػار ُب ا٤بعػاين,فراح يتقل ػ ,تشر بتولذاتو, كلكن و شاعر

 .  لوفعلىعمود الشٍِّعر ال ٍب ابتكرىا األك   ثورةبو إ  ال أد ل, فحد  
ػػا  ي هػر أف   فال ػذم القػد ماء تعػاملوا مػع نصػوص أيب ٛب ػاـ بوصػفها ابتكػارنا كخركجن

ػػػٍعر, ٩ب ػػػ ن ػػػوعػػػن ا٤بعػػػاين العهديػػػة, كأ رِّقػػػوف مػػػا ُب  امػػػن ا٣بػػػوارج علػػػى عمػػػود الشِّ جعلهػػػم ٱبي
ػػاًىد  ؛إليهػػا نويػػوالت   , كىنػػاؾ مسػػألة أيخػػرل أردتي هم مػػن شػػعر أيػػديه ىػػي مسػػألة قطػػع الش 

عػن  ءالش ػاًىداجتزا مػن الش ػاًىد ىػذاُب  , فكمػا تبػْب  مهيػدعن سياقو, كقػد ذكرهتػا ُب الت  
نسقو العاـ, كمناسبتو الكربل, كىذا ٧بقه ٢بسنات الشاعر ال ٍب رٗبا احتفى وا معاصركه 

الش واًىد يكوف ٥با صػورة كاملػة ٤بقطػع مت صػل, ال ٲبكػن فهػم الصُّػورة  بعضفبعده,  نكمى 
لػو  فهمكصػ كأم ػاإال  بالرجوع ألبيات قبلػو أك بعػده, كقػد تػأٌب شػواىد ٥بػا ىػذا الوصػل, 

ػػ ػػو لرلفػػاظ كا٤بعػػاين  أف  كالقباحػػة كا٥ب انػػة,فرٗبا  ناعةبالش  الَبكيػػب ا٤بعق ػػد,  مػػعاألمػػر متوجِّ
 كىم ٧بقُّوف ُب ذلك.ككحشي القوؿ, 
كا٣بطيػػب كشػػر اح  الس ػػك اكي أف   كجػػدتي  رين,كتػػب البالغيػػْب ا٤بتػػأخِّ   لتأمُّػػ كعنػػد

ػػم   ا٥بػػ ضػػوا, كل يتعر  د ىريػػةالش ػػواًىد ال كال يػػذكر  لفػػيصالت   كمػػا فعػػل ا٤بتقػػد موف, فرٗبػػا أهن 
كىػػذه مسػػألة أيخػػرل  ,اكاسػػته اهن امػػع القػػـو ُب إقصػػاء ىػػذا الش ػػواًىد كاسػػتكراىه فقػػواات  

ػػم رأ تمػػل أهن   أخػػرل واىدبشػػ اغينيػػة عنهػػ ٍكاانقػػدحت ُب الػػذىن ٯبػػب التػ ٍنقيػػب عنهػػا, كٰبي
 أكثر أٮبية.

 المطلب الث َّاني: "رؤية ابن المعتز  الفكرية في استعارات أبي تمَّام"
 فنػػوفاألٌكؿ:  ؛(بناه علػػى قسػػمٍْب بديعأل ػػل ابػػن ا٤بعتػػز كتابػػو ا٤بوسػػـو بػػػ)ال عنػػدما

الصدكر, كا٤بػذىب  لى, كا٤بطابقة, كرٌد األع از ع ني لبديع ا٣بمسة؛ االسًتعىارة, كالت  ا
 الكالـ. ٧باسن, كالقسم اآلخر: ميالكال
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أف  ابنى ا٤بعتز اعتُب باالسًتعىارة عناية فاِقة, فقد عر فهػا, كسػاؽ  باحثال كيلح 
لػو االسػػًتعىارة,  لت مثيػلثػو كاالبػديع عيػِب ببح نػوف٥بػا شػواىد كثػّبة, فقػاؿ: "كأكؿ فػٌن مػن ف

: اسًتعىارة الكلمة لشيء ل ييعرؼ وا من شيء قد عيرؼ وا, كساؽ ٥بػا ابأهن   ر فهاكقد ع
, كأشػػػػػػػعار ا١بػػػػػػػاىليْب, بةشػػػػػػػواىد كثػػػػػػػّبة مػػػػػػػن القػػػػػػػر ف, كاألحاديػػػػػػػث, ككػػػػػػػالـ الصػػػػػػػحا

"سػػػالميْبكاإل ػػػواًىد, .كا٤بتأمِّػػػل ُب تناكلػػػو لتلػػػ(ُ), ككػػػالـ ا ػػػدثْب؛ ا٤بنثػػػور كا٤بن ػػػـو ك الش 
, كأحياننػا يشػرح بنقػد  يلقاه يسٌرد دكف تناكؿ ٥بػا بػا٢بكم كالن قػد با٤بػدح أك الػذـٌ إال قلػيالن
معل ػػػالن كمفسػػػرٌا, فػػػػ" كػػػاف معتػػػدالن ُب ن رتػػػو كحكمػػػو علػػػى شػػػاكلة ا١بػػػاح  كغػػػّبه مػػػن 

شػػػيء مػػػن االحتيػػػاط  مػػػعكالقػػػد ماء ُب اإلحسػػػاف  دثْبا٤بتكلِّمػػػْب, فهػػػو يسػػػوِّم بػػػْب ا ػػػ
إزاءىػػػم ٝبيعنػػػا, كىػػػو احتيػػػاط جعلػػػو يهعقِّػػػب علػػػى شػػػواىدىم الراِعػػػة ُب فنػػػوف البػػػديع ٗبػػػا 
ييعػػػػػاب مػػػػػن كالمهػػػػػم كأشػػػػػعارىم ٝبيعنػػػػػا, فهػػػػػو يستحسػػػػػن حػػػػػْب ينبلػػػػػي االستحسػػػػػاف, 

كا٢بداثػة...., كمػن أىػم مػا  قػدـعػن ال  ػركيسته ن حْب ينبلي االسته اف, بلٌض الن  
لتنػاكؿ ابػن  كبػالن  ر .(ِ)األمثلػة كالش ػواًىد" ختيارُب اٲبيِّزه ُب الكتاب ًدق ة ذكقو كصفا ه 

ػػٍعر كالكػػالـ, فهػػي إذنا  ا٤بعتػػز لشػػواىد أيب ٛب ػػاـ كاسػػتعاراتو, فقػػد عػػد ىا ٩ب ػػا ًعيػػب مػػن الشِّ
 فٍ للبالغيػْب بعػده أ سػن  استعارات رديَّة معيبة, كقد ذكر قبلهػا اسػتعارت جيٌػدة, فكأنو"

, كىػػذا أمػػر تػػأث ر بػػو مػػن (ٖ)ت ُب بعػػض الفنػػوف البالغيػػة"يتحػػد ثوا عػػن العيػػوب ال ػػٍب كقعػػ
م علػػػى ضػػػوء ا اسػػػن كالقبػػػاِح,  بعػػػده, فاآلًمػػػًدٌم يسػػػطِّر موازنػػػة بػػػْب أيب ٛب ػػػاـ كالبيٍحػػػَبى

" وشػحكصاحب "الوساطة" يقضي بْب ا٣بصـو علػى أ٭بػوذج شػعر ا٤بتنػيب, كصػاحب "ا٤ب
 سن الشٍِّعراء بذرة بذرىا ابن ا٤بعتز.يذكر مساكئ الشٍِّعراء, فكأف  دافع فكرة ملخذ ك٧با

 ـــــــــــــــــــ
القاىرة, الطبعة الثامنة,  معارؼ(, دار الَٕضيؼ,)ص: شكقي"البالغة تطكر كتاريخ",  (ُ)

 ـ. ُُٗٗ

 (. ٕٓ-ْٕ)ص: ابؽ,السَّ  رجعالم ( ِ)

 (. َٕ)ص: ,ابؽالسَّ  رجعالم (  ّ)
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٧بقوا عندما  هاشواىد أيب ٛب اـ فقد مضى ٙبليل االسًتعىارة, ككاف ُب أغلب أم ا
يت ن بها, كعند التأمُّل ُب االستعارات,  حكم عليها بالرداءة, كنصح مىن يقرأىا بأفٍ 

ا؛ (ٔ)ُب اللالب استعارات مكنية اييلحى  أهن   بْب  قاشنت موضع النِّ كا  فعالن " ألهن 
. كقد يكوف (ٕ)ا٤بسٌرؼ"  ديدكبْب مىن ينزعوف ٫بو الت   الشٍُّعراءك  للويْبا اف ْب من الُّ 

صورة االسًتعىارة ا٤بكنية تيلب  ا٤بعاين ألبسة ٧بسوسة, فػ)الليل(  ٧بقوا فيو؛ ألف   أمىذا الر  
ات ىنا )مطر يذكب(, ستعار اال( تشتاؽ, ك)األرض( تشكو, كُب الش م )كيتكل م, 

(, فاالسًتعىارة ا٤بكنية صور متحرِّكة, تاءبارؾ(, ك)ضربت الش   لمينصح(, ك)ال    مافك)الز  
 ومن االستعارات؛ ألن   وعملـر ٗبثل ىذا الن   اعر, فالش  ىنكمعاين عقلية تت س د ُب الذِّ 

كاالسًتعىارة القريبة.  ,صوير, كىو أمر ٱبرج على ما اعتاده العرب من الت  لت فييلا عثمب
ُب ردِّىم بعض شعر أيب ٛب اـ, ال ذم ييلرؽ ُب  للويْبفكأف  ابنى ا٤بعتز يوافق الُّ 

, إضافةن إ  سلوكو مسلك اإلغراب قدماءال الشٍُّعراءاالستعارات البعيدة, ال ٍب ل يعتادىا
ك فابن ا٤بعتز , كذلكلُّلُب الوحشي من اللريب, فهذا تكرىو العرب ٤با فيو من الت  

يِّز بْب الشٍِّعر ا١بٌيد كالر   , كلو ذاِقة ثاقبة, فهو "صاحب الن  م البديع دمءشاعر ٲبي
أشعر بِب ىاشم على اإلطالؽ, كأشعر الن اس ُب األكصاؼ  كىو,كالنثر الفاِق...
  .االسًتعىارة فصل ر يتو الفكرية ٘باه شعر أيب ٛب اـ ُب فبهذا تت ضح, (ٖ)كالت شبيهات"

 

  
 

 ـــــــــــــــــــ
 (.َٕ)ص: ,نفسو المرجع يينظر: ( ُ)

 (. َٕنفسو, )ص: رجعالم (  ِ)

(, ُِْ/ُالتنصيص", لعبد الرحيـ العباسي,) (,كينظر:"معاىدُْٔابف المعتز كتراثو",)ص:" (ّ)
 ىػ.  ُّٕٔ عالـ الكتب ببيركت بعةتحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد, ط
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دنَّ المبةث   الثف
 شواهد اتسمَِ دأة  "

 "لند الةسن بن بشأ اآلِمِدّي 

 

 شااااواهد مااااأذول : لاألوّ  المطباااب" 

اادع وسباايا اساام دأامه  ألفاادأ أبااَّ ممف

 ومدسدهد".  وأدي  د
ه :أواًل   .ردواهد أخادع الد 
 دواهد أخرى مرمولة. :ثانًيا
ار  العااااارب وتمحاااااي   :ثالًثاااااا اساااااِتع 

ا .الد واِهد الد    هرية  ند أبي تم 
ائي البعيد   :رابًعا دواهد استعارا  الط 

 والقبيحة. والفاسد 

 ااااااااادنَّ : "شاااااااااواهد  المطباااااااااب الثف

 ".سناسم دأات مَّ غدية الةُ 

 دلاااث : "أؤياااة اآلِماااِدّي  المطباااب الثف

دع".  الفكأية مَّ اسم دأات أبَّ ممف
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 اراتوالمطلب األول: "شواىد مرذول ألف اظ أبي تمَّام وقبيح استع
 ورديئيا وف اسدىا "

 
ال ٍب ذكرىا اآلًمًدٌم ُب ا٤بوازنة من شعر الط اِي,  ٍعريةا٢بديث عن الش واًىد الشِّ  قبل

كالوقوؼ على ٙبليالتو الن قدية, كسرب أغوارىا, كالتػ ٍفًتيش ُب جنباهتا, فقد قر ر اآلًمًدٌم 
 اقطمرذكؿ من ألفاظ أيب ٛب اـ, كالس  سيتعر ض لل وُب أكؿ ا١بزء الث الث من ا٤بوازنة بأن  

الط اِي ن ر ُب  من معانيها, كقبيح استعاراتو, كما استيكرًه من ن مو كنس و, كبْب  أف  
لناقديو  تذر, ف علهم أماـ بصره يقلِّب ُب أشعارىم, كٰبتذم سننهم؛ ليعماءشعر القد
خطاء, كقد اعتمد كلي  لو من عذر ُب تلك األ –كما زعم ذلك اآلًمًدٌم -كخصومو

ُب ذلك كلو لطلب اإلغراب, كميالن منو إ  الوحشي من ا٤بعاين كاأللفاظ, كذلك بعد 
ُب ا١بزء الث اين, فقاؿ:"كأنا أذكر ُب ىذا ا١بزء  ا٤بعاينخطأه ُب األلفاظ ك  حأف كض  

ن م دا٤بتعقِّ  تىكرهالرذؿ من ألفاظو, كالساقط من معانيو, كالقبيح من استعاراتو, كا٤بسٍ 
يتذاكركنو, كينعونو عليو  ا٤بتأخِّريننس و كن مو, على ما رأيت ]ا٤بتذاكرين بأشعار[ 

أنو  متفعلً  ؛ُب أشعار ا٤بتقد مْب  اِركعلى أىن كجدت لبعض ذلك ن ,كيعيبونو ]بو[ 
إ  كحشي  كاإلبداع, كميالن  ةغرابطلبنا منو ل ؛ُب العذر اعتمد وكعلي ,بذلك اغَبٌ 

 . (ٔ)ا٤بعاين كاأللفاظ "
ػػػٍعراء  ألنػػػواعلػػػدعول كجػػػود ا هةاآلًمػػػًدٌم شػػػب كيقػػػد ـ ا٤بسػػػتكرىىة علػػػى لسػػػاف الشُّ

ػػ ماءالقػػد العػػدؿ كا٤بسػػاكاة, فػػرٌد  ةلقاًعػػد اكفقنػػ شػػعارٝبيػػع األ اكىمكاألعػػراب, فلمػػاذا ال ٙبي
دًن العريب القػ الش اعر ال ٍب ٠ب اىا عذرنا, فبْب  أف   هةعلى تلك الشب افاآلًمًدٌم ٕب  ة كبرى

يندر على لسانو إتياف األلفاظ كا٤بعاين ا٤بٍستيكرىة, فقد يكوف البيت الواحػد أك البيتػاف, 
مػا اعتمػد ُب ذلػك إال  عػن  و, كييت اكىز عنو ُب ذلػك؛ ألن ػسناتوفتيلمىر سيَّاتو ُب ٕبور ح

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِٗٓ/ُ"المكازنة", ) ( ُ)
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ػا ُب نسػج األشػعار علػى قرٰبتػو البدكيػة,  شاعرية بليلة فصيحة, كىػو يلػوذ كيعتصػم داِمن
ػػٍعراءكالن اسػػج لشػعر ال تتبِّػعا٤ب ر اآلًمػػًدمٌ كيػأم ٰبػػذكى حػذكىم ُب اإلحسػػاف,  األعػراب أفٍ  شُّ

ُب سػػاِر  عىةكا٤بتكل فػػة, كيبتعػػد عػػن الص ػػنػٍ  اذةو كينسػػج ا١بيٌػػد البػػارع, كيت ن ػػب ا٤بعػػاين الش ػػ
ػ الكثػّب,  يء, كملالبػة للقرٰبػة, كفيهػا مػن التىعمُّػل الش ػبػعللط   ك٦باىػدةمعيبػة,  اشعره؛ ألهن 

ا سػػن  الش ػػاعرعلػػى لسػػاف  ىةحيػػث قػػاؿ: "كإ٭بػػا كػػاف ينػػدر مػػن ىػػذه األنػػواع ا٤بسػػتكرى 
ألف األعػػػػرايب ال يقػػػػوؿ إال علػػػػى قرٰبتػػػػو, كال  ؛البيػػػػت أك البيتػػػػاف يت ػػػػاكز لػػػػو عػػػػن ذلػػػػك

 والػػػب,ال ػػػذم يطبػػػع علػػػى ق ٤بتػػػأخرإال ٖبػػػاطره, كال يسػػػتقي إال مػػػن قلبػػػو, كأمػػػا ا يعتصػػػم
ػا,الشٍِّعر تعلُّ  متعل  كٰبذك على أمثلة, كي ,  بفمػن شػأنو أف يت ن ػ ا؛كيأخػذه تلقننػ من ا٤بػذمـو

مػن كالمهػم, أك ُب  كاخًتّبمنهم, كاست ٌيد ٥بم,  حًسنفيما استي  تقد مو إال   نكال يتبع مى 
 ااالحتطػػاب كاالسػػتكثار ٩ب ػػػ عإذا ل يقػػدر علػػػى ا١بيٌػػد البػػارع, كال يوقًػػػ ,ا٤بتوسػػط السػػال

ػػجػػاء عػػنهم نػػادرنا ك   عػػابقػػد يي  الش ػػاعر فػػَّفلػػو كعػػذرنا,  ةمػػن معػػانيهم شػػاذنا, كٯبعلػػو ح  
٦باىػدة الطبػع  إذا قصػد بالص ػنػٍعىة سػاِر شػعره, كباإلبػداع ٝبيػع فنونػو؛ فػَّف   ,العيػب أشد  

 .(ٔ)"تىعمُّلكشدة ال لكملالبة القرٰبة ٨برجةه سهل الت اليل إ  سوء التكلُّ 
ػػ وال ػػذم سػػقط شػػعره؛ ألن ػػ إ  شػػعر صػػاّب بػػن عبػػد القػػدكس كيشػػّب  , بيلسػػلك ىػػذا الس 

عػػْب  حسػػنو كوػػاءه, ٍب يػػذكر أف   حُب اإلفػػراط, فيفسػػد صػػحتو, كيقػػب عفهػػذا ال ػػذم ييوقػػ
كحشي. كُب  عُب, كمـمتقدِّ  اعرا٣بطأ, كاللاية ُب سوء االختيار, تتبع ألفاظ مٍستلث ة لش

 ريقػةه ٩ب ػن سػلك ىػذه الط  صػاّب بػن عبػد القػدكس كغػّب  يػبذلك قاؿ اآلًمًدٌم: "كمػا عً 
ا إذا  مفرطنػػا, كمػػا كقػػع اإلفػػراط ُب  ي٠بيِّػػ ٘بػػو زه,حػػٌب سػػقط شػػعره؛ ألف لكػػل شػػيء حػػدن

 عشػػانو, كأعػػاد إ  الفسػػاد صػػحتو, كإ  القػػبح حسػػنو كوػػاءه, فكيػػل إذا تتب ػػ شػػيء إال  

 ـــــــــــــــــــ
 (. َِٔ-ِٗٓ/ُالسَّابؽ, ) صدرالم (ُ)
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ا, كاستكثر طاِل فيو: من لف ة شنيعة ٤بتقد ـ, أك معُب كحشي ف علو إمامن  الما الش اعر
 .(ٔ)كغايةه ُب سوء االختيار" ,ا٣بطأ عٍْب شعره بن اِره؟ إف ىذا لى  حمن أشباىو, ككش  

األكصػػػاؼ ال ػػػٍب نعتهػػػا  نفنػػػا, كقػػػد  تلػػػكُب كػػػل ذلػػػك ييعػػػرِّض بشػػػعر أيب ٛب ػػػاـ ب كاآلًمػػػًدمٌ 
, فػ" لقد ناؿ اآلًمًدٌم كث ّبنا من جعلها مقد مةن لبابو ا٤بقصود, كتن ّبنا كاضحنا لتطبيق  تو

عيًرؼ  اكىي م ر دة,أيب ٛب اـ ُب استعارتو, كٖباص ة تلك ال ٍب كاف يشفِّص فيها ا٤بعاين اى
بعد   باالسًتعىارة ا٤بكنية " افيم

(ٕ). 
ال ػػٍب بالش ػػواًىد الد ىريػػة األخدعيػػة,  أيب ٛب ػػاـ عنػػدبابنػػا ٤بػػرذكؿ االسػػًتعىارة  كينسػػج

؛ ُب ىذا ا  ٤بطلب عدة مساِل منها:يقل الباحث عندىا قليالن
 / شواهد أخادت الد هرأواًل 

 كقبػػػيحألفاظػػػو  رذكؿمػػػ فمػػػنبػػػدأ اآلًمػػػًدٌم ىػػػذا البػػػاب بقولػػػو: " دكػػػل حػػػاؿ, فقػػػ  كعلػػػى 
ا, ٘باكزت العشرين ُب ىػذا ا٤بطلػب,  يذكر, كبدأ (ٖ)استعاراتو قولو..." شواىد كثّبة جدن

فػػػور  و,ذلػػػك كلٌػػػ كالن قػػػد؛ بػػػل أرجػػػأ حليػػػلا٤بطلػػػب, ٍب إنػػػو ل يقػػػل علػػػى كػػػل مثػػػاؿ للت  
ىذا  كأشباه٤با ابتدأ بو: "...  -كل شاىد  على-الش واًىد فقاؿ جوابنا  داالنتهاء من سر 

 ىرللػد  -مع غثاثػة ىػذه األلفػاظ-ف عل كما ترل ؛ُب شعره كجدتو ]كثّبنا[ عتوإذا تتب   ا٩ب  
اسػػػػػػػتعارات ُب غايػػػػػػػة القباحة,كا٥ب انػػػػػػػة ]كاللثاثػػػػػػػة[, كالبعػػػػػػػد مػػػػػػػن  كىػػػػػػػذه,... اأخػػػػػػػدعن 

 .(ٗ)"لص وابا
 , وقول  :(٘)والخمسون الحادي الش اِهد -

 ًمػػػػػٍن أيٍخػػػػػدىعىٍيكى فػىقىػػػػػدٍ  ـٍ دىٍىػػػػػري قػىػػػػػوِّ  يىػػػػػا
 

مػػػػػن خيريقًػػػػػكٍ  ـى ىػػػػػذا األنػػػػػا أىضػػػػػ ىٍ تى  
(ٔ) 

 
 ـــــــــــــــــــ

 (.َِٔ/ُ) السَّابؽ,المصدر  (  ُ)

 (. ُُّ"البالغة الػميٍفترل عمييا", )ص: ( ِ)

 (. ُِٔ/ُ"المكازنة", ) ( ّ)

 (. ِٓٔ/ُ) ,المصدر السَّابؽ ( ْ)

 (. ُِٔ/ُ) ,: المصدر نفسويينظر ( ٓ)

 (, كمطمع القصيدة:َْٓ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ , ) (  ٔ)
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( كٮبا : ْبؿ عنقو ًكربنا منو, فذكر )األخدعال ذم أما جلالد ىر بالر   الش اعر شب و
, فػػػذكر  جػػػللشػػػديد األخػػػدع, كٮبػػػا رمػػػز للر   وإن ػػػ جػػػلعرقػػػاف ُب العنػػػق, يػيقىػػػاؿ للرٌ  ا٤بتكػػػربِّ

 عىارة(, كحػػػذؼ ا٤بشػػػب و بػػػو كىػػػو )الرجػػػل ا٤بتكػػػرب( علػػػى سػػػبيل االسػػػتً را٤بشػػػب و كىػػػو )الػػػد ى
الػػػد ىر لػػػي  لػػػو  أخػػػدعيك(, فػػػَّف  قػػػو ـ مػػػن لوازمػػػو كىػػػي قولػػػو ) يءا٤بكنيػػػة, كرمػػػز لػػػو بشػػػ

 أخدعاف.
ػػر لػػو الػػد ىر كشػػاح فيلػػيالتٌ ُب البيػػت تػػوحي ٔبما٥بػػا  ةالفني ػػ فالصُّػػورة , حيػػث تنك 

جانػػػب  خػػػر, نػػػادل  ناألل, كمػػػ ر  بوجهػػػو عنػػػو, كىػػػو يقصػػػد أىػػػل زمانػػػو, كقػػػد ذاؽ ميػػػ
 ونك ػره ألن ػ ٍب  يسػمع بػو,  الػو ٠بعنػ الد ىر بأداة تصلح للقريب كالبعيد بػػ)يا( ككػأف   الش اعر

السًتعىارة ىنا مرذكلة قبيحػة علػى كصفو با٤بتنكِّر لو, فا ذمال   الش اعرمعركؼ, كىو زماف 
رأم اآلًمًدٌم, لبيعد ا٤بعػُب بػْب ا٤بسػتعار لػو )الػد ىر( كا٤بسػتعار )الرجػل(, فلػي  ىنػاؾ مػا 
يشػػػب و بينهمػػػا كمػػػا يناسػػػبو, كلػػػي  سػػػببنا مػػػن أسػػػبابو, فقبحػػػت لػػػذلك, كقػػػد جػػػرل ىػػػذا 

, كأكؿ مػن بعيو , كرفضػت اسػتعارتو كرميػت بػاليلالش اًىد ُب كتب األقػد مْب ٦بػرل الس ػ
عنػد  -إف شاء اهلل-ُب الش اًىد با٤بوازنة مع غّبه  فصيلاستشهد بو اآلًمًدٌم. كسيأٌب الت  

 ادس.ا٤ببحث الس   ُبابن سناف 
 , وقول  :(ٔ)والخمسون الث اني الش اِهد -

ػػػػػػػػػػةى فػى  سأشػػػػػػػػػػكيري   الٌلبىػػػػػػػػػػًب الر ًخػػػػػػػػػػيِّ  ٍرجى
 

 (ِ)أخػػػػػػػػػػػػػػادًع الػػػػػػػػػػػػػػد ىر األيبِّ  كلًػػػػػػػػػػػػػػْبى  
 ـــــــــــــــــــ 

 

كؼي الزَّ صػػ كانىػػتٍ  ًقػػؾٍ  مػػافً ري  ًمػػٍف فىرى
 
 

ًقػػػػػػػػػػػػؾٍ  كاكػػػػػػػػػػػػتىفَّ   رى  أٍىػػػػػػػػػػػػؿي اإًلٍعػػػػػػػػػػػػدىاـً فػػػػػػػػػػػػي كى
 أبايمدح  تمَّاـ أبكالبالغي ىك البيت الثالث, قاليا  الشَّاًىد, ك سٌرحمف البحر المن كىي 

 الحسيف  محمد بف الييثـ بف شبانو, كييٌنيو بالعافية.

 (.ُِٔ/ُ: "المكازنة", )يينظر ( ُ)

 (, كمطمع القصيدة:ّْٓ/ّأبي تمَّاـ, )"ديكاف",  (ِ)
مػػػػػػػي   أىيىػػػػػػػا ػػػػػػػجي ًمػػػػػػػفى اٍلخى ٍيػػػػػػػؿى الشَّ  كى
 
 

بػػػػػػػػػػًع مػػػػػػػػػػف إحػػػػػػػػػػدىل بىمػػػػػػػػػػيٌ  كبػػػػػػػػػػالي   الرَّ
اـالبالغي ىك البيت التاسع, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الكافر, ك  كىي ًِ   يمدح الحسف بف كىب. تمَّ
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ىػػو  لًقيػػ بػػاء,إذا كيصػػل باإل جػػلالر   األخػػادع؛ ألفٌ  بلػػْبالػػد ىر  رالش ػػاع كصػػل
, فكأن ػػػيبشػػػديد األخػػػدع, كقولػػػو )األ يقػػػوؿ: سأشػػػكر الفرصػػػة كالوقػػػت ال ػػػٍب  و(: ا٤بتكػػػربِّ

, كعلػػػى كػػػل حػػػاؿ, فقػػػد -ا٢بسػػػن بػػػن كىػػػب-يل الػػػد ىر للمثػػػوؿ أمػػػاـ ا٤بمػػػدكح تاحهػػػاأ
سػبيل االسػػًتعىارة  ىسػتعار, كىػػو الػد ىر علػػ(, كجعلهػػا للمجػل)أخػػادع الر   الش ػاعراسػتعار 

 كيقػاؿ)لػْب األخػادع(. قػاؿ الت رٍبيػزم: " ون لواـز ا٤بشب و بو؛ كىػا٤بكنية, كرمز لو بشيء م
 فػػػالف رىًخػػػي الل بػػػب: إذا كػػػاف ُب كسػػػعو مػػػن أمػػػره, ككصػػػل الػػػد ىر بلػػػْب األخػػػادع؛ ألف  

 ًعػرؽ"األخدعا فعلوا ذلك؛ ألف  ", كإ٭باألخدعإذا كيصل باإلباء, ًقيل ىو شديد  جلالر  
نػ ٍواع يم,  " فكى , ك)الفرجة(: السعة, ك)اللبب(: البػاؿ, ك)الرخػي(: (ٔ)بو عن الذُّؿ كالًعز 

مػن مػرذكؿ اسػتعارات أيب  لش ػاًىدك)الرخي(: ا٥بِبء ا٤بوسوع. كقػد صػن ل اآلًمػًدٌم ىػذا ا
ا٤بعُب ا٤بستعار كا٤بستعار لو, ة بْب اًىد ال ذم قبلو, كىو ا٤بباًعدُب الش   ببٛب اـ لنف  الس  

 كعدـ ا٤بشاوة كا٤بقاربة.
 , وقول  :(ٕ)والخمسون الث الث الش اِهد -

 الشػػػػػػػػػػػػػػػتىاًء ُب أخدىعىٍيػػػػػػػػػػػػػػػوً  فىضىػػػػػػػػػػػػػػػرٍبتى 
 

غىادىرىتٍػػػػػػػػػػػػوي عىػػػػػػػػػػػػٍودنا رىكيوبىػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػٍربىةن  
(ّ) 

ػػاًىد عنػػد ابػػن ا٤بعتػػز, فػػال حاجػػة  سػػبق  ٙبليػػل موضػػع االسػػًتعىارة كأركاهنػػا ٥بػػذا الش 
كقبيحهػػػا, ف عػػػل أبػػػو ٛب ػػػاـ  االسػػػًتعىارةبػػػو اآلًمػػػًدٌم علػػػى مػػػرذكؿ  استشػػػهدادة, ك إ  اإلعػػػ

ػػػ أخػػػػدعنا, كمػػػنهج العػػػػرب ُب االسػػػػًتعىارة يقػػػـو علػػػػى ا٤بقاربػػػػة بػػػْب ا٤بعػػػػُب ا٤بسػػػػتعار  تاءللشِّ
 كا٤بستعار لو, كىو أمر غّب موجود ُب ىذا الش اًىد, فقبحت االسًتعىارة عندِذو.

 , وقول  :(ٔ)ونوالخمس الر ابع الش اِهد -
 ـــــــــــــــــــ

 (. ّْٓ/ّالسَّابؽ, ) المصدر (ُ)

 (. ُِٔ/ُ: "المكازنة",)يينظر ( ِ)

 (,كمطمع القصيدة : ُٔٔ/ُ, )تمَّاـ", أبي ديكاف" ( ّ)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػجايا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   تيجيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالطُّميػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؿ أالَّ  سى

 
 

 ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ميٍقمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو أىٍف تىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبىا فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكابه  
 تمَّاـالبالغي ىك البيت الثالث كالثالثكف, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الخفيؼ, ك  كىي 

 يمدح أبا سعيد محمد بف يكسؼ الثَّغرم.
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 علينػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػل  يػػػػػػػػػػوـو كتلتػػػػػػػػػػدم تػػػػػػػػػػركحي 
 

 (ِ)كػػػػػػأف  الػػػػػػد ىر مػػػػػػنهن  يصػػػػػػرعي   خطػػػػػػوبه  
 ارةعلػى سػبيل االسػًتعى  رع, ال ذم يصػيبو الص ػيلالعل جل)الد ىر( بالر   الش اعر شب و 

, كال تصػػيبو معنػومبشػيء مػن لوازمػو؛ كىػػي قولػو )ييصػرع( فالػد ىر أمػر  وا٤بكنيػة, كرمػز لػ
ػرل تشػبيو حالػة ٕبالػة, كىػي تلك االن ا, كقػد ٯبي فعاالت الن فسانية ال ٍب تصػيب البشػر أبػدن

تشبيو حالة الن ػاس بتلػك ا٤بصػاِب ٕبالػة الػد ىر ال ػذم تصػرعو ا٣بطػوب, فيصػدر عنػو مػا 
ال يصػػدر عػػن عاقػػل, كعلػػى كػػل حػػاؿ, فقػػد بػػْب  الباحػػث مػػن قبػػل خلػػط اآلًمػػًدٌم بػػْب 

ػػػػرل علػػػػى االسػػػػًتعىارة ا٤بوجػػػػودة ُب  خػػػػر االسػػػػًتعىارة كالت شػػػػبيو ا ػػػػذ كؼ األداة, كاألمػػػػر ٯبي
أشار إ  عدـ ٙبمُّلو تلك ا٤بصاِب كا٣بطوب ال ٍب يكابد من أجلهػا,  الش اعرالش اًىد, ف

كاللػػدك باسػػتمرار, فبػػات يػػنقم علػػى أىػػل زمانػػو كالػػز من ال ػػذم  كاحكتعػػيش معػػو علػػى الػػر  
 كىي حالة ال تنقطع عنو.ٝبعهم بو؛ 
ستشػػهد بػػو اآلًمػػًدٌم علػػى االسػػًتعىارة ا٤برذكلػػة حػػٌب قػػاؿ: "كأشػػباه ىػػذا ٩ب ػػا إذا كا

... ككأن ػو -مػع غثاثػة ىػذه األلفػاظ-كمػا تػرل-؛ ف عػل ]كثّبنا[ تتب عتو ُب شعره كجدتو
, ف علهػػا (ٖ)يصػػرع... كىػػذه اسػػتعارات ُب غايػػة القباحػػة كا٥ب انػػة كالبعػػد مػػن الص ػػواب"

 ا٤بستعار لو من ا٤بستعار. غايةن ُب القباحة لبيعد 
 , وقول  :(ٗ)الخمسونو  الخامس الش اِهد -

ػػػػػػػػػػػيِّ  اٲبىيػػػػػػػػػػػد  الػػػػػػػػػػػد ٍىري كىفوػػػػػػػػػػػ الى  أالى   ئو ًبسى
 

 (ٓ)لزنػػػػػدً ا مػػػػػن يػيقىطػػػػػعٍ ف رو نصػػػػػ تػػػػػدم٦بي  إ  
 ـــــــــــــــــــ 

 

 (. ُِٔ/ُ: "المكازنة",)يينظر ( ُ)

اـ" ديكاف", أبي  ( ِ)  (, كمطمع القصيدة :ِّْ/ِ, )تمَّ
 إنػػػػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػػػكال الخمػػػػػػػػػػػػػػػػيطي المػػػػػػػػػػػػػػػػكدعي  أمػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 

 عفػػػػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػػػو مصػػػػػػػػػػػػػػػػيؼه كمربػػػػػػػػػػػػػػػػعي  كربػػػػػػػػػػػػػػػػعه  
البالغي ىك البيت السابع عشر, قاليا يمدح أبا سعيد  الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ, ك  كىي 

 محمد بف يكسؼ الثَّغرم.

 (. ِٓٔ/ُ",)ةمكازن"ال ( ّ)

 (. ُِٔ/ُ) السَّابؽ, المصدر: يينظر (ْ)

 القصيدة : كمطمع(ْٔ/ِ, )تمَّاـ", أبي ديكاف" ( ٓ)
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علػػى سػػبيل  وءأبػػو ٛب ػػاـ )صػػوارؼ الػػد ىر( برجػػل متطػػاكؿ علػػى الن ػػاس بالسُّػػ شػػب و
لو بشيء من لوازمو كىو قولو:  كرمز(, جلو بو كىو )الر  االسًتعىارة ا٤بكنية, فحذؼ ا٤بشب  

, اتتصػػرُّؼ الػػز من كعصػػره بالػػذ   اعر)ٲبػػد, كفنػػا(, كىػػي اسػػًتعىارة ٚبيُّليػػة, فقػػد خييِّػػل للٌشػػ
ػػػاعركامتػػػداده ليفقػػػر الكػػػرًن, كييضػػػعل القػػػوم, ف ا٤بمػػػدكح يػػػدافع عػػػن سػػػاِلو  أراد أف   الش 

أف يتػػػدخ ل ُب   من٤بعػػركؼ, فا٤بمػػدكح ال يػػدىع للػػز  غواِػػل الػػد ىر )اىتػػدم( كىػػو طالػػب ا
ة, كين ػػدىم كيعطػػيهم مػػرادىم, , بػػل ٲبػػدُّ ٥بػػم العػػوف كا٤بسػػاًعدكونيػػة فقػػر سػػاِلو كطالبػػو

دكف تلػّبُّ أك تبػدُّؿ,  ٥بمعلى إبقاِهم علػى أحػوا ساعدبذلك قطع يد الز من ال ٍب تي  وفكأنٌ 
:)أال ال ٲبػػد( كلػػوال الػػوزف لكػػاف )يقطػػع( ُب قولػػو  هػػيكقولػػو: )فيقطػػع( معطوفنػػا علػػى الن  

علػى  ملكاقع موقع ا١بواب بالفاء, كاألحسن ُب بيت الط اِي أف ٰبي  وألن   ؛أك  بالنصب
 كعل ػػق, (ٔ))فتقطػػع مػػن زنػػد( علػػى التنكػػّب" عضػػهمركاه ب كقػػدالعطػػل فيكػػوف ٦بزكمنػػا, "

 ركل ٯبػيء بشػيء ُب ذكػ عبد اهلل بن ا٤بعتز: ٘باكز حػٌد ا٤بػدح, قاؿابن ا٤بستوَب فقاؿ: "
 .(ٕ)زند يد الد ىر"

االسًتعىارة القبيحة حٌب قاؿ: "كأشػباه ىػذا  علىاآلًمًدٌم وذا الش اًىد  كاستشهد
... -مػػع غثاثػػة ىػػذه األلفػػاظ-ف عػػل كمػػا تػػرل ؛]كثّبنا[ُب شػػعره كجدتػػو عتػػوإذا تتب   ا٩ب ػػ

ا ا٥ب انػػػػػة كالبعػػػػػد مػػػػػن اسػػػػػتعارات ُب غايػػػػػة القباحػػػػػة ك  كىػػػػػذه... نػػػػػدتقطػػػػػع مػػػػػن الز   كيػػػػػدن
 .(ٖ)"الص واب

 ـــــــــــــــــــ
 

 ًىٍنػػػػػدو سػػػػاءى مػػػػػا اٍعتىٍضػػػػًت ًمػػػػػٍف ًىٍنػػػػػدً  أأٍطػػػػالىؿى 
 
 

ٍبػػػػػػػػػػػػدً  أقايضػػػػػػػػػػػػتً    حػػػػػػػػػػػػكرى العػػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػػػالعيكف كالرُّ
يمدح  تمَّاـ بكاليا أالبالغي ىك البيت الثاني عشر, ق الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ, ك  كىي 

 أبا العباس نصر بف منصكر. 

 (.  ْٔ/ِالمصدر السَّابؽ, ) ( ُ)

 (. ْٔ/ِ, )نفسو المصدريينظر حاشية:  ( ِ)

 (.ِٓٔ/ُ)المصدر نفسو  ( ّ)
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 , وقول  :(ٔ)والخمسون الس ادس الش اِهد -
ػػػػػػرٍقتى بلى  كالػػػػػػد ٍىري   (ِ)بًمػػػػػػوأىألىـي مىػػػػػػٍن شى

 
إذىا أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىقتىوي بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًنً  إال   

(ّ) 
ػػرِّع الن ػػاس كػػبكس اللػػـب حػػٌب غػػص  منهػػا,  جػػل)الػػد ىر( بالر   شػػب و  اللَّػػيم, ال ػػذم ٯبي

, كرمػػػز لػػػو بشػػػيء مػػػن كنيػػػةسػػبيل االسػػػًتعىارة ا٤ب علػػػىاللَّػػػيم(  لجػػػكحػػذؼ ا٤بشػػػب و بػػػو )الر  
, فقػػد غلػػب كػػـر ا٤بمػػدكح لبمػػو( فالػػد ىر ال يلػػٌص كال يلػػـبلوازمػػو كىػػو قولػػو :)شػػرقت, ب

 لـب الدىر ٩با جعل الصورة ا٤بتفيلة شاخصة كبديعة.
ػػل الػػد ىر كالػػز من كػػل نواِػػب ا٢بيػػاة, فالػػد ىر عنػػد أ الش ػػاعريػػزاؿ  كال مِّ يب ٛب ػػاـ ٰبي
تػارة, كا٤بتطػاكؿ  لَّػيمال   جػل, كيضػفي عليػو صػفات الر  فاتأنواعنػا مػن الصِّػ بسومقلق, كييل

ػػػ ػػػاعرتػػػارة أيخػػػرل, ك  وءعلػػػى الن ػػػاس بالسُّ علػػػى عادتػػػو ُب أبياتػػػو الد ىريػػػة ييسػػػقط عليػػػو  الش 
ؽ , ٍب تلح ػػو يسػػتثِب مػن ذلػػك ا٤بمػػدكح ال ػذم يلػػٌص كيشػػر الش ػاعراألعبػاء ال ػػٍب تلحػػق ب

لكػـر  الش ػاعر, كلكن حػْب يل ػأ الش اعرمتنكِّدةالد ىر بكرمو العميم, فنواِب كحاجات 
ا٤بمػدكح, ييػنلِّص عػػيش الػد ىر بػػدفع مػا فيػػو مػن قلػة كحاجػػة, فالػد ىر ال يػػزاؿ يلػٌص مػػن 

ا٤بمػػدكح ال ػػذم يقيػػل العثػػرة, كيشػػفي الللػػة, كتقػػدًن )الػػد ىر( ُب صػػدر  بالػػويالت؛ لتللُّػػ
, فهػو ىاجسػو كفكػره, فلػم كاـعلػى الػد   شػللوأ وبػو, كأن ػ الش اعرعلى اىتم اـ  البيت يدؿٌ 

, كاستشػهد صوصػيةيقل :)أألـ من شرقت بلبمو الد ىر( كىذا يدٌؿ على مزيد عنايػة كخ
ُب شػعره  عتػوإذا تتب   ااالسًتعىارة القبيحة فقاؿ: "كأشباه ىػذا ٩ب ػ علىاآلًمًدٌم وذا الش اًىد 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِِٔ/ُ) ,نفسو المصدر: يينظر ( ُ)

 : "بمىٍكًمو".  التٍَّبريزمركاية الديكاف عند  فيك  ( ِ)

 (, كمطمع القصيدة :ِٕٔ/ّ, )اـتمَّ ", أبي ديكاف" ( ّ)
ػػػػػػػػكـً  يػػػػػػػػا بىعيػػػػػػػػكا عمػػػػػػػػى ابػػػػػػػػًف ىيمي  رٍبػػػػػػػػعي لىػػػػػػػػٍك رى

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقيـً  ميٍستىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمـو   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىل الًفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاًؽ سى  لجى
 تمَّاـالبالغي ىك البيت الثالث كاألربعكف, قاليا أبك  الشَّاًىدكىي مف البحر الكامؿ, ك   

 يمدح إسحاؽ بف إبراىيـ.
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 كىػذهبػالكراـ...  كيشرؽ... -مع غثاثة ىذه األلفاظ-ف عل كما ترل ؛ا[]كثّبن  كجدتو
 .(ٔ)"الص واباستعارات ُب غاية القباحة كا٥ب انة كالبعد من 

 , وقول  :(ٕ)والخمسون  الس ابع ِهدالش ا - -
ٍلػػػػتى  ػػػػ ىري مػػػػا لػػػػٍو ٞبيِّػػػػلى الػػػػد   ٙبم   ٍطرهي شى

 
ػػػػػػػػػر  ٍثقػػػػػػػػػلي أمُّ ًعبأيٍػػػػػػػػػًو أى  ٍىػػػػػػػػػرنادى  لىفىك 

(ّ) 
ػػػػاًىد ُب قولػػػػو: ) سػػػػًتعىارةاال  ػػػػر, لى د ىري الػػػػ ٞبيِّػػػػلى ا٤برذكلػػػػة ُب الش  (, ف عػػػػل ٍىػػػػرنادى  فىك 

الد ىر رجالن يتحم ل أثقاؿ ا٢بياة, كيفِّكر كذلك, على سبيل االسػًتعىارة ا٤بكنيػة,  الش اعر
(, ف وازمػػولػػو بشػػيء مػػن ل كرمػػز ػػرى  وأثػػُب علػػى ا٤بمػػدكح بأن ػػ الش ػػاعركىػػي قولػػو:)ٞبيِّل, فىك 

ػػػل الن   يقػػػدر الػػػد ىر علػػػى  مػػػن األثقػػػاؿ كاألٞبػػػاؿ ال يػػػو, كأف  مػػػا علواِػػػبقػػػادر علػػػى ٙبمُّ
أيهمػػا ٙبمػػل  ىربشػػطرىا, كيفػػَبض أف  األثقػػاؿ لػػو قيسِّػػمت قسػػمٍْب, كًقيػػل للػػد   هػػوضالن  

أثقػل  صػفْب؛ أم النِّ -ا٤بتحػّبِّ  جلكالر  -, لوقل حاِرنا يفكِّركنيةعلى سبيل االسًتعىارة ا٤ب
ػػل الصِّػػ وبأن ػػ مػػدكحللم ندكحػػةإ  األخػػٌل, كىػػذه م كيعمػػدليَبكػػو  عليػػو , كقػػد عابيتحم 

ػ الش اعرأيخذ على  -مػن مػرذكؿ األلفػاظ كقبيحهػا  اىذه االسًتعىارة بالقبح كالػرداءة, كأهن 
, كالد ىر لي  ل ر, فكيل جعل الد ىر يفكِّ -كما ذكر اآلًمًدمٌ  عقل يفكِّر  وزمننا طويالن
, كىػػػػذه ٨بالفػػػػة السػػػػًتعىارة القػػػػد ماء, لعػػػػدـ ا٤بقاربػػػػة بػػػػْب طػػػػرٍُب فكػػػػّبللت   دكال كقػػػػت ٧بػػػػد  

كراء بعض أحكاـ اآلًمًدٌم أثػرنا دينينػا, فػأكثر اسػتعارات  أفٌ االسًتعىارة, ك٩ب ا ال شك  فيو "
أك  شػعورينا-اآلًمًدٌم غثٌػة, إ٭ب ػا تتعل ػق بالػد ىر كالزمػاف, كرٗبػا ارتػبط ىػذا   اأيب ٛب اـ  ٯبدى

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِٓٔ/ُ) "المكازنة", ( ُ)

 (. ِِٔ/ُ) ,السَّابؽ المصدر: ريينظ ( ِ)

 (, كمطمع القصيدة :ْٕ/ّ,)تمَّاـ", أبي ديكاف" ( ّ)
ػػػػػػؿى  مػػػػػػكا تحمَّ  عنػػػػػػو الصػػػػػػبري يػػػػػػكـى تحمَّ

 
 

ػػػٍمأىؿي  كعػػػادىتٍ    صػػػبىاهي فػػػي الصػػػٌبا كىٍىػػػيى شى
البالغي ىك البيت العاشر, قاليا يمدح أبا الميستيؿ  الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ, ك  كىي 

 . ائيالطَّ محمد بف شقيؽ 
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ٗبػػػػا ييػػػػركىل ُب األثػػػػر   -ال شػػػػعورينا
, كُب الت حليػػػػل حاصػػػػل نقػػػػد (ٔ)"((تسػػػػبُّوا الػػػػد ىر  ال))

 اآلًمًدٌم ٥بذا الش اًىد.     
 ةشواهد أخرى مرذول :ثانًيا

 , وقول  يص  قصيدت  :(ٕ)والخمسون الث امن الش اِهد -
 يفػػػػػػػػػػػاع اىػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػٌب كأهنػػػػػػػػػػػا  ٙبػػػػػػػػػػػل
 بػػػػػػػػػػْبى أبػػػػػػػػػػواًب ا٤بلػػػػػػػػػػوًؾ مزامػػػػػػػػػػره  ٥بػػػػػػػػػػا
 

كػػػػل رأس مػػػػن يػػػػًد اىػػػػد ملفػػػػري   علػػػػى 
(ّ) 

ل تيػػػػػنفىٍد كال ىػػػػػي تػيٍزمىػػػػػري  كرً الػػػػػذِّ  ًمػػػػػنى 
(ْ) 

ُب قولو:)ٙبل يفاع اىد( استعارة مكنية, حيث جعل قصػاِده ُب ا٤بمػدكح ٙبػل  
 أعايل اىد, فحذؼ ا٤بشبو بو )االنساف( كرمز لو بشي من لوازمو كىو )ٰبل(.

كقػػوع أثػػر القصػػيدة علػػى  الش ػػاعرث ػػاين, شػػب و ال ػػذم أراده اآلًمػػًدٌم ُب البيػػت الك  
ا وا, با٤بزامر تطرب ا٤بلوؾ, فقصيدة ا٤بدح  ا٤بلوؾ, فتيفتح األبواب ٥با و ة كفرحنا كتلريدن

يكػػن ٜبػػة مزمػػار, فهػػي تفعػػل فعلػػو دكف  لتػػو كصػػوتو, كشػػعر  ال ػػٍب تينشػػد للملػػوؾ, كإف ل
قصػيدة ا٤بػدح ال ػٍب يتناقلهػا الن ػاس بيػنهم, ب حيبييصوِّر ع م الَب   الش اعرالعرب غناِي, ف

 مزمار يتسل ى بو. افكأهن  

 ـــــــــــــــــــ
 (.َُٕاألدبي", )ص: قدالنَّ  تاريخ" (  ُ)

 (.ِِٔ/ُ, )المكازنة: يينظر ( ِ)

, تمَّاـ, غير أني كجدتو في ديكاف أبي التٍَّبريزمىذا البيت غير مكجكد في الديكاف بركاية  (  ّ)
اـأبي   , دار صادر.  تمَّ

مَّري تي  كال:" التٍَّبريزم(.كفي ركاية الديكاف عند ُِٔ/ِ,)تمَّاـ", أبي ديكاف" ( ْ) مف  كىي", تىزى
في جعفر  تمَّاـالبالغي ىك البيت الثالث عشر, قاليا أبك  الشَّاًىدالبحر الطكيؿ, ك 

 القصيدة:  كمطمع .اطالخيَّ 
ا ػػػى تىػػٍردىاديهي لىػػٍيسى يىٍفتيػػػري  شىػػجن شى  فػػي الحى
 
 

ن ػػػػػػػػػػػػي لمي  بػػػػػػػػػػػػوً    ٍفًطػػػػػػػػػػػػري صػػػػػػػػػػػػمفى آمػػػػػػػػػػػػالي كا 
في  تمَّاـلثالث عشر, قاليا أبك البالغي ىك البيت ا الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ, ك  كىي 

 جعفر الخيَّاط.
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ػػػػػػػػػاًىد تشػػػػػػػػػبيهن  فال ػػػػػػػػػذم ٧بػػػػػػػػػذكؼ األداة كلػػػػػػػػػي  ٜبػػػػػػػػػة  اي هػػػػػػػػػر أف  ُب ىػػػػػػػػػذا الش 
الباحث كػالـ ابػن األثػّب ُب  ذكرموجوداف, كقد  رفاف(, فالط  زماراسًتعىارة,)فقصاِده كا٤ب

ا٢بػديث  ٌبعىارة كالت شػبيو ا ػذكؼ األداة, كسػيأالفصػل األكؿ, خلػط اآلًمػًدٌم بػْب االسػتً 
اعتربىػا اسػًتعىارة مرذكلػة كقبيحػة,  فاآلًمػًدمٌ  ابػن سػناف, كعلػى كػل حػاؿ ثعنها ُب مبح

مػػع غثاثػػة -ف عػػل كمػػا تػػرل ؛]كثّبنا[ُب شػػعره كجدتػػو عتػػوإذا تتب   افقػػاؿ: "كأشػػباه ىػػذا ٩ب ػػ
اسػػتعارات ُب  كىػػذهفد كال تزمػػر... أهنػػا ال تػػن إال   ,مزامػػر كلقصػػاِده... -ىػػذه األلفػػاظ

, كُب الت حليػػػل مػػػراد اآلًمػػػًدٌم مػػػن ذلػػػك (ٔ)مػػػن الص ػػػواب" كالبعػػػدغايػػػة القباحػػػة كا٥ب انػػػة 
 الش اًىد تشبيو كلي  اسًتعىارة.البيت الثاين من  الد ارس ييرجِّح أف   الش اًىد, على أف  

 , وقول  :(ٕ)والخمسون ت اسعال الش اِهد -
ٍعػػػػػػركؼي بالٌشػػػػػػاـً بػىٍعػػػػػػدىمىا أىٍسػػػػػػلىمى  بػػػػػػوً 

ى
 ا٤ب

 
مينػػػػػػذي أىٍكدىل خالًػػػػػػده كٍىػػػػػػو ميٍرتىػػػػػػدُّ  ثػىػػػػػػوىل 

(ّ) 
ػػػاعر شػػػب و  ا٤برتػػػٌد كا٤بعانػػػد, علػػػى سػػػبيل االسػػػًتعىارة ا٤بكنيػػػة,  جػػػلا٤بعػػػركؼ بالر   الش 

مػػن لوازمػػو؛ كىػػي قولػػو )أسػػلم(, فػػا٤بعركؼ ال ييسػػلم  شػػيءفحػػذؼ ا٤بشػػب و بػػو, كرمػػز لػػو ب
( عند خالد الربمكي, فلم ػا قضػى عركؼ)ا٤ب الش اعريء معنوم, كجعل ش وكال يرتٌد؛ ألن  

كا٤بمػػػدكح فارسػػػػياف,  اخالػػػػدن  ٫ببػػػو, رجػػػع ا٤بعػػػػركؼ إ  ا٤بمػػػدكح, فكأنػػػػو ارتػػػد  إليػػػو؛ ألف  
, كرجػػع ألصػػلو كموطنػػو الؿا٤بعػػركؼ ىيػػدم بعػػد الض ػػ فاالسػػًتعىارة صػػورهتا خياليػػة, فكػػأف  

لط ػػػػاِي ىػػػػذه االسػػػػًتعىارة, كعيػػػػد ت مػػػػن قبيحهػػػػا كنشػػػػأتو كاعتقػػػػاده. كقػػػػد أيخػػػػذت علػػػػى ا
كمرذك٥بػػػا, فهػػػي اسػػػًتعىارة قامػػػت علػػػى البعػػػد بػػػْب طػػػرٍُب االسػػػًتعىارة, كفيهػػػا مػػػن اللمػػػوض 

 كاللوص ُب ا٤بعاين. 
ػ فاآلًمًدمٌ  : "كأشػباه ىػذا ؿا٤برذكلػة كالقبيحػة, فقػا ًتعىارةمػن قبيػل االسػ اصر ح بأهن 

 كجعػػل... -مػػع غثاثػػة ىػػذه األلفػػاظ-ف عػػل كمػػا تػػرل ؛كجدتػػو ,ُب شػػعره عتػػوإذا تتب   ا٩ب ػػ
 ـــــــــــــــــــ

 (. ِٓٔ/ُ"المكازنة",) ( ُ)

 (.ِِٔ/ُالسَّابؽ,) المصدر: يينظر (ِ)

 (.ُٗ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ , ) ( ّ)
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ا أخرل...  اا٤بعركؼ مسلمن  اسػتعارات ُب غايػة القباحػة كا٥ب انػة كالبعػد  كىذهتارةن كمرتدن
 .بعد, فا٣بصاِص بينهما مبتًعد ة غاية ال(ٔ)"الص وابمن 

 , وقول  :(ٕ)الّستون الش اِهد -
 اًدثنػػػػػػػػػػػػػػػػػاإف  حى  وً أحداثوػػػػػػػػػػػػػػػػػ كأيب  أىمىػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
ا  ػػػػػدى  (ّ)ٍغػػػػػدي الوى  لحػػػػػاًدثي لى  عنػػػػػكى العػػػػػي ى  يبى  حى

ػػػػالرجػػػػلالػػػػػ )ا٢بػػػػادث( بػػػػػ ) شػػػػب و  , علػػػػى ىيَّػػػػة ال ػػػػذم ال خػػػػّب فيػػػػو اقط( كىػػػػو الس 
ٍب حذؼ ا٤بشبو بو كرمز لػو بشػيء مػن لوازمػو كصػفة مػن صػفاتو كىػو , االستعارة مكنية
 الوجػو ال ػذم شرح األبيات, كبػْب   عندماالت رٍبيزم  كض حو, كمعُب )الوغد( قولو: )الوغد(

جػػػػرت العػػػػادة بػػػػأف يقػػػػوؿ اإلنسػػػػاف : كأبيػػػػك  قػػػػد: " -اهلل رٞبػػػػو–أراده أبػػػػو ٛب ػػػػاـ فقػػػػاؿ 
أف يقولو الرجل ٤بن يىكرـي عليو, ٍب كثػر حػٌب أيخػرج إ  غػّب مػا ىػو  لكألفعلن , كأصل ذ

يقًسػم, كٯبػوز أف يىلػِب "
, أحداثػو": الػد ىرى  بػأيباألصل؛ ألف األحػداث غػّبي كرٲبػة علػى ا٤ب

ػٍعراء ميولعػػة بذمِّػػو, كأصػػل " , كحكػػوا كغىػػٍدتي غػػد": الضػعيل, كيػيقىػػاؿ للعبػػد: ك الوغػػدكالشِّ
السػػػاقط ال ػػػذم ال خػػػّب فيػػػو, كال  ُب" الوغػػػدالقػػػـو أًغػػػديىم: إذا خػػػدمتهم, ٍب اسػػػتيعمل "

-اآلًمػػػًدمٌ  أمعلػػػى ر -. كىػػػذه االسػػػًتعىارة(ٗ), كإ  ىػػػذا ا٤بعػػػُب ذىػػػب الط ػػػاِي"ومػػػركءة لػػػ
ف عػل كمػػا  ؛]كثّبنا[ُب شػعره كجدتػػو عتػوإذا تتب   ا, فقػػاؿ: "كأشػباه ىػذا ٩ب ػػقبيحػة كى ينػة

ا...  ا٢بػػادث... -مػػع غثاثػػة ىػػذه األلفػػاظ-تػػرل اسػػتعارات ُب غايػػة القباحػػة  كىػػذهكغػػدن
 .(٘)كا٥ب انة كالبعد من الص واب"

 :  , وقول(ٙ)والستون الحادي الش اِهد -
 ا١بػػػػػوًد ٍل يػػػػػزؿٍ  ملػػػػػكو مػػػػػٍن أيكػػػػةً  لػػػػدل

 
ٍعػػػػػركًؼ ًمػػػػػٍن ًفٍعلًػػػػػًو بػػػػػٍردي   علػػػػػى 

ى
بًػػػػػًد ا٤ب  (ُ)كى

 
 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِٓٔ/ُ"المكازنة", ) ( ُ)

 (. ِِٔ/ُالسَّابؽ, ) المصدر: يينظر (ِ)

 (.ْٖ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ , ) ( ّ)

 (.ْٖ/ِ,)سَّابؽالمصدر ال ( ْ)

 (.ِٓٔ/ُ"المكازنة",) ( ٓ)

 (.ِّٔ/ُ, )السَّابؽ المصدريينظر:  ( ٔ)
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ا١بػود,  كػةأصػل ا٤بمػدكح ال ػذم خػرج مػن أي إرجػاعُب ىذا البيػت  الش اعر قصد
 ال ػذم ,(ٕ) رالكثّب ا٤بلتٌل من سدر كأراؾ ك٫بوٮبا من ناعم الش    رك)األيكة( ىو الش  

اس حولػػػو, حػػػٌب كػػػأف  ينتمػػػي إ  ا١بػػػود ا٤بلتػػػٌل علػػػى بعضػػػو, كلكثػػػرة خػػػّبه كالتفػػػاؼ الن ػػػ
, بل ال ذم يعنيو ىو ل, كلي  ىذا ما يعِب ا٤ببلِّ كاىدأحد أعمدة ش ر ا١بود  دكحا٤بم

ا ككبػد االنسػاف ال ػٍب ٙبػٌَب  لجع الش اعرما ُب ع ز البيت من اسًتعىارة, ف للمعركؼ كبدن
ن لوازمو؛ كىي لو بشيء م رمزا٤بكنية,  ك  ًتعىارةكتربد, فحذؼ ا٤بشب و بو على سبيل االس

قولو:)من فعلػو بػرد(, فػا٤بعركؼ لػي  لػو كبػد تػربد, ف عػل ا٤بمػدكح ال ػذم ىػو مػن أصػل 
ا٤بعركؼ لتربد كبده من فعل ا٤بمدكح,  ف  أ كا٤بكرمات, حٌب   ياش رة ا١بود, كيهب العطا

 ال ذم تلىب  حاجتو, تربد كبده عند إشباع حاجتو.  اِلكاألصل أف  الس  
ُب شػعره  عتػوإذا تتب   اقبيحة عند اآلًمًدٌم, فقاؿ: "كأشباه ىذا ٩ب   رةعىااالستً  كىذه

 جسػدنا-أم اىػد-لػو كأف  ... -مع غثاثة ىػذه األلفػاظ-ف عل كما ترل ؛]كثّبنا[كجدتو
ا...   .(ٖ)"الص وابغاية القباحة كا٥ب انة كالبعد من  ُباستعارات  كىذهككبدن

, ككػػل شػػاىد يػػدٌؿ علػػى (ٗ)قصػػيدة كاحػػدة الث الثػػة ا٤بتالحقػػةمن الش ػػواًىد كىػػذه
اسػػػػًتعىارة فريػػػػدة, تنفػػػػرد ٖبصػػػػاِص معينػػػػة عػػػػن غّبىػػػػا, تت حػػػػد باالسػػػػًتعىارة ا٤برذكلػػػػة عنػػػػد 

 ـــــــــــــــــــ
 

 (, كمطمع القصيدة:ٕٖ/ِ,)تمَّاـ", أبي ديكاف" ( ُ)
ػػػػرىعي الفػػػػردي  تجػػػػرعٍ   أسػػػػىن قػػػػٍد أقفػػػػرى الجى
 
 

 ًحسػػػيى عػػػيفو يجتمػػػٍب ماءىىػػػا الكىجػػػدي  كدعٍ  
, فع كالخمسكف ىك البيت الثالثك البالغي الراب الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ, ك  كالقصيدة 

البالغي السادس  الشَّاًىدالبالغي الخامس كالخمسكف ىك البيت السادس عشر, ك  الشَّاًىدك 
يمدح أبا الحسيف  محمد بف الييثـ  تمَّاـقاليا أبك  العشركفالبيت الحادم ك  ىككالخمسكف 

 . شيبانوبف 

 ( .أيؾ((, مادة: ُُِ/ُيينظر: "لساف العرب",) ( ِ)

 (. ِٓٔ/ُ"المكازنة",) ( ّ)

قد تصرَّؼ الباحث في تقديـ بعض ىذه الشكاىد عمى بعض لمترتيب المنطقي ل بيات,  (  ْ)
لما في المكازنة, كىك تقديـ ال يضرُّ في أصؿ الكالـ, كالباحث عمد إلى فعؿ  اخالفن 

 ذلؾ؛ ألنيا مف قصيدة كاحدة.
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كػػػل   ىاآلًمػػػًدٌم, فتبلػػػغ اللايػػػة ُب القباحػػػة كا٥ب انػػػة, كيػػػتٌم الكشػػػل عنهػػػا بػػػالوقوؼ علػػػ
 ُب ٙبليل ذلك.  ةا٤برجو   تاِجمن الن   لتحق قشاىد لسرب أغواره, كا

بػػػْب  واالسػػًتعىارة علػػى قبحهػػػا عنػػد اآلًمػػًدٌم لبعػػد طػػػرٍُب االسػػًتعىارة, إال  أن ػػ كىػػذه
 ا٤بعُب كالل ف  عالقة التحاـ أجزاء الن  م كالتَّامها.    

 , وقول  :(ٔ)تونوالسّ  الث اني الش اِهد -
ػػػػػػػ ٍدكىةنػػػػػػػداهي غيػػػػػػػ جػػػػػػػذبتي   ٍذبػػػػػػػةن جى  بتً الس 

 
ػػػػػػر     (ِ)دً صىػػػػػػريعنا بػػػػػػٍْبى أيٍػػػػػػًدم القىصىػػػػػػاًِ  ففى

ػػاًىد اسػػتعارتاف, األك  ُب  ُب  البيػت, كالث انيػػة ُب ع ػػزه, ككلتاٮبػػا  صػػدرىػذا الش 
األجزاء, فاألك  حينما قاؿ: )جذبت نداه(, فشب و استدرار الكـر من ا٤بمدكح  تحمةمل

با١بػػػذب؛ كىػػػو جػػػرُّ الشػػػيء كأخػػػذه بقػػػوة, كنازعػػػو إيػػػاه, كىنػػػا نكتػػػة ليلويػػػة بػػػْب جػػػذب 
: أف جبػذ مقلوبنػا عػن جػذب, كُب ا١بملػة كالٮبػا قػاؿن جِب على مىػن اب رد   فقدكجبذ, 

مػػػا ٝبيعنػػػا يتصػػػر فاف  لػػػي ٗبعػػػُب كاحػػػد, فقػػػاؿ: " أحػػػدٮبا مقلوبنػػػا عػػػن صػػػاحبو, كذلػػػك أهن 
ا فهػػو جابػػذ,  ا, تقػػوؿ جػػذب ٯبػػذب جػػذبنا فهػػو جػػاذب, كجبػػذ ٯببػػذ جبػػذن تصػػرُّفنا كاحػػدن

فلعل تػػو, ل يكػػن  لػػو كألن ػػ فػػَّف جعلػػت مػػع ىػػذا أحػػدٮبا أصػػالن لصػػاحبو, فسػػد ذلػػك؛
 .(ٖ)أحدٮبا أسعد وذه ا٢باؿ من اآلخر"

ػػػاعر رمػػػز لػػػو بشػػػيء مػػػن لوازمػػػو؛ كىػػػي ا٤بشػػػب و بػػػو كىػػػو )الرجػػػل( ك حػػػذؼ  فالش 
ا إال  على اىاز.   )ا١بذب(, فالن دل أمر معنوم كال ٯبذب أبدن

قولػػو: )ففػػر  صػػريعنا فهػػي ُب ع ػػز البيػػت ُب  اًىد,االسػػًتعىارة الث انيػػة ُب الش ػػ كأم ػػا
ا, كىػذه مػن  بْب أيدم القصاِد(, ك)الصرع( صػفة مػرض لةنسػاف, كجعػل للقصػاِد يػدن

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِِٔ/ُ) يينظر: "المكازنة", ( ُ)

 القصيدة:  كمطمع(,ٓ/ِ) ,تمَّاـ, أبي "ديكاف" ( ِ)
بينػػػػػػػاءى عػػػػػػػاينيكا يقػػػػػػكؿي   أنػػػػػػػاسه فػػػػػػػي حى
 
 

 رىٍحمػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؼو كتالػػػػػػػػػدً  ًعمػػػػػػػػػارةى  
يمدح خالد بف  تمَّاـالبالغي ىك البيت الرابع, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ, ك  كىي  

 يزيد بف مٍزيد الشيباني.

 ذب(. (, مادة: )جبذ كجٕٔ/ّ) "لساف العرب", ( ّ)
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, الش ػػاعرتػػوحي ٗبيػػل ا٤بمػػدكح لشػػعر  الش ػػاعر صػػنعها, فالصُّػػورة ال ػػٍب فيليػػةاالسػػًتعىارة الت  
اقو العػاـ خاص ػة ُب كإغداؽ العطايا عليو بلّب حسػاب, كا٤بتصػوِّر لػديواف أيب ٛب ػاـ ُب سػي

ديػػواف ا٤بػػدح, ٯبػػده ييثػػِب علػػى شػػعره مػػن خػػالؿ تلبيػػة ا٤بمػػدكح ٤بطالبػػو ُب سػػٌرعة ع يبػػة 
على ما فيهػا مػن إجػراءات متنوِّعػة ىػي قبيحػة كى ينػة,  سًتعىارةٚبدع األلباب, كىذه اال

 ؛ ]كثّبنا[وُب شػعره كجدتػ عتػوإذا تتب   اقػاؿ: "كأشػباه ىػذا ٩ب ػ دنزكالن على رأم اآلًمًدٌم, فق
نػدل ا٤بمػدكح بزعمػو جذبػةن حػٌب  كجذب... -مع غثاثة ىذه األلفاظ-ف عل كما ترل

كا٥ب انػة كالبعػد مػن  احػةاسػتعارات ُب غايػة القب كىػذهقصػاِده...  بػْب يػدمٍ  اصريعن  خر  
ىذه االسًتعىارة تيوحي بدالالت كضركب من ا٢بسػن,  . كالد ارس ُب ظنو أف  (ٔ)"الص واب

 ساف أيب ٛب اـ؛ كىي اسًتعىارة بديعة.ا٢بسن, غر د وا ل
 , وقول  :(ٕ)والستون الث الث الش اِهد
ىٍ ػػػػًد ميػػػٍذ زىمىػػػػنو  لىػػػوٍ 

 لٍى تػىفيػػػػت  ميًسػػػن  ا٤ب
 

 (ّ)كالبػػػػػٍأًس كػػػػػافى اىػػػػػدي قػػػػػد خىرًفىػػػػػا بػػػػػا١بيودً  
 
 
 

ُب إرجػاع اىػد مػن  -عز  كجل  -ا٤بمدكحى بأٍف لو الفضل بعد اهلل  الش اعر يصل
, فقػػد شػػب و اىػػد ًتعىارة, كا١بػػدة, كىػػذه اسػػبابالفتػػوة, كالش ػػ إ  كالًقػػدـوخة كا٥بػػـر الش ػػيف

عنػػو بشػػيء مػػن  ا٤بكنيػػة, ككػػُب   عىارةبالش ػػيد الكبػػّب, كحػػذؼ ا٤بشػػب و بػػو علػػى سػػبيل االسػػتً 
)خرفنػػا(, ال ػػٍب تضػػفي علػػى  ليػػةالت في سػػًتعىارةلوازمػو كىػػي قولػػو: )تفػػت, خرفنػػا(, كذي ػػل باال

-كا٣بيػاؿ للمعػُب ا٤بطػركؽ, فالصُّػػورة ٦بازيػة خياليػة, فكػأف  اىػد كػرب سػػنو الت صػويرُب ا٤بعػ
كأصػػبح علػػى ىػػامش ا٢بيػػاة ينت ػػر قطػػل ينعػػو, كالكبػػّب ال ييعطػػي  -ٗبػػوت مىػػن كػػاف ٰبييػػو

إذا  عػُبالفٍب. كقد ذكر الت رٍبيزم كجهٍْب لكلمة خػرؼ؛ ٗب جلالشاب, أك الر   عطيكما يي 
 ـــــــــــــــــــ

 (.ِٓٔ/ُ"المكازنة",) ( ُ)

 (. ِّٔ/ُ) ,السَّابؽ المصدر: يينظر (ِ)

 القصيدة:  كمطمع(,ّٕٓ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ , ) ( ّ)
ػػػػا ػػػػمىفىا أمَّ ػػػػٍرفى مػػػػا سى  الرُّسيػػػػكـي فقػػػػد أذكى
 
 

ػػػػػػػػٍأنىٍيؾى أىٍك يىًكفىػػػػػػػػا فىػػػػػػػػال  ػػػػػػػػٍف شى  تىكيفَّػػػػػػػػفَّ عى
بيت السادس كالخمسكف, قاليا يمدح أبا البالغي ىك ال الشَّاًىدمف البحر البسيط, ك  كىي 

 عيسى.  فديلؼى القاسـ ب
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أصػػبح كػػا٣بركؼ, مىػػن أراد بػػو أمػػرنا بللػػو,  جػػلأف الر   إم ػػا, كٮبػػا: "ذىػػب عقلػػو مػػن الكػػرب
كأنػػػو يتبػػػع الن ػػػاس كمػػػا يتبػػػع ا٣بػػػركؼ االنسػػػاف, كاآلخػػػر مػػػن قػػػو٥بم : خرفػػػتي الثمػػػرةى إذا 

. كالباحػػػث ييػػػرجِّح الوجػػػو (ٔ)جنيتهػػػا؛ أم حػػػاف لػػػو ا٤بػػػوت, كمػػػا ٰبػػػْب اخػػػَباؼ الثمػػػرة"
ات ا٤بػػػوت, فأحيػػػػاه ا٤بمػػػدكح ببػػػػذؿ الن ػػػػدل اآلخػػػر؛ إذ إف  اىػػػػد بػػػدأت ت هػػػػر عليػػػو ٠بػػػػ

كا٥ببػػات. كىػػذه االسػػًتعىارة علػػى مػػا فيهػػا مػػن كجػػوه للمعػػُب متعػػدِّدة كمتنوِّعػػة, ىػػي غثيثػػة 
علػى مػذىب اآلًمػًدٌم, فقػاؿ:  الص ػوابك  حةكالبعػد عػن الصِّػ ة, كغايػة ُب ا٥ب انػاأللفاظ
مػػع غثاثػػة ىػػذه - عػػل كمػػا تػػرلف ؛]كثّبنا[ُب شػػعره كجدتػػو عتػػوإذا تتب   اىػػذا ٩ب ػػ اه"كأشػػب
اسػػتعارات ُب غايػػة القباحػػة  كىػػذه,... رؼٯبػػوز عليػػو ا٣بػػ ااىػػد مػػ كجعػػل..., -األلفػػاظ

 , كاألمر بوجهة أخرل خالؼ ذلك.(ٕ)"الص وابكا٥ب انة كالبعد من 
 , وقول  :(ٖ)والستون الر ابع الش اِهد -

ػػػػػػػػػػػػػالػػ بًػػػػػػػػػػػػدً علػػػػػػػػػػػػى كى  قىػػػػػػػػػػػػدىتٍ أكٍ  لػػػػػػػػػػػػةو غي  ُب  س 
ػػػػػػػػػٍزًر  إيثىػػػػػػػػػارى  ػػػػػػػػػدى الػػػػػػػػػػػػشى  القيػػػػػػػػػوىل يػىػػػػػػػػػرىل جىسى

 

 بًػػػػػػػػػػػًدهعلػػػػػػػػػػػى كى  (ْ)أخنػػػػػػػػػػػت ارنانىػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػاًِل 
ػػػػػػػدهٍ مػػػػػػػٍن جى  ًطػػػػػػػبِّ بال  أكٍ  معػػػػػػػركؼً  سى

(ٓ) 
ذىبػػت  مُب ىػػذٍين البيتػػٍْب أملػػو ال ػػذم أراده مػػن ا٤بمػػدكح, كال ػػذ الش ػػاعر كصػػل 

 حػػرارة جوفػػو علػػى كبػػده دكف أف ٱبػػرج منػػو علػػى طاِػػل, كُب ركايػػة الت رٍبيػػزم )تيعيػػي( بػػدالن 
 .(ٙ)"صالحوعليو األمر, إذا ل يهتًد إ  إ أعيا( حيث قاؿ: "خنتمن )أ

 ـــــــــــــــــــ
 (. ّٕٓ/ِالمصدر السَّابؽ, ) ( ُ)

 (. ِٓٔ/ُ"المكازنة",) ( ِ)

 (. ِّٔ/ُ) ,ؽيينظر: المصدر السَّاب ( ّ)

 : "تيعيي".التٍَّبريزمركاية الديكاف عند  كفي ( ْ)

 ة:(, كمطمع القصيدِْْ, ُْْ/ُ,)تمَّاـ بي", أديكاف" ( ٓ)
ًقػػػػػػػًدهٍ  مػػػػػػػا ػػػػػػػى إلػػػػػػػى عى  ًلكىًثيػػػػػػػًب اًلًحمى
 
 

ًدٍه   مػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػرى ٍرعاًئػػػػػػػػػًو إلػػػػػػػػػى جى  بىػػػػػػػػػاؿي جى
 ابعكالخمسكف كالسَّ  ادسالبالغي ىك البيت السَّ  الشَّاًىد, ك سٌرحمف البحر المن كىي 

 . يبانييمدح خالد بف يزيد بف مٍزيد الشَّ  تمَّاـكالخمسكف, قاليا أبك 

 (. ِْْ,ُْْ/ُالمصدر السَّابؽ, ) ( ٔ)
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, فموضػع االسػًتعىارة قػاـالبيت ال ػذم يليػو, فهػو الش ػاًىد ا٤بقصػود ُب ىػذا ا٤ب كأم ا
يداكم ا٤بعركؼ ليزيل مرضو, كىػو علػى شػفاِو  جلُب قولو:)جسد ا٤بعركؼ(, ف عل الر  
ا ٲبػػرض, كييػػداكىل, كيعتػػلُّ أحػػرص منػػو علػػى جسػػده إذا اعتػػل ,  ف عػػل للمعػػركؼ جسػػدن

علػػى سػػبيل االسػػًتعىارة ا٤بكنيػػة, فحػػذؼ ا٤بشػػب و بػػو كىػػو )االنسػػاف( ككػػُب  عنػػو بشػػيء مػػن 
ػػد  وبصػػورة غػػّب مباشػػرة, ف علػػ حلوازمػػو كىػػو )ا١بسػػد(. كأبػػو ٛب ػػاـ أثػػُب علػػى ا٤بمػػدك  يتعه 

يحنا, كبانعدامػػو كتػػأخُّره عػػػن , فببذلػػو يكػػوف ا٤بعػػركؼ صػػػحاسا٤بعػػركؼ ال ػػذم يبذلػػو للن ػػػ
, فكأنػػو يتعاىػػده با مػػرةن بعػػد مػػرة, كال يكػػوف ذلػػك إال  بكثػػرة  لش ػػفاءالن ػػاس ييصػػبح علػػيالن

قػػػػػد اسػػػػػته نها -رٞبػػػػػو اهلل-, إال  أف اآلًمػػػػػًدمٌ كعػػػػػة. كىػػػػػذه اسػػػػػًتعىارة ُب غايػػػػػة الر  ءالعطػػػػػا
 مّبكر ا٤بعركؼ بالض ػ, فقد ذ الص وابك  حةكمقتها, فهي غثيثة األلفاظ, كبعيدة عن الصِّ 

ف عػػل كمػػا  ؛]كثّبنا[ُب شػػعره كجدتػػو عتػػوإذا تتب   االلاِػػب, حيػػث قػػاؿ: "كأشػػباه ىػػذا ٩ب ػػ
الػو  كأف..., -مع غثاثة ىذه األلفػاظ-ترل اسػتعارات ُب غايػة القباحػة  كىػذه...,جسػدن

 .(ٔ)"الص وابكا٥ب انة كالبعد من 

 , وقول  :(ٕ)والسِّتون الخامس الش اِهد -
 وض ػػػػػحواتى  مىػػػػػافي إذا اسػػػػػود  الز   (ٖ)حػػػػٌب

 
بلىػػػػػػػػقي أى  نهمٍ ًمػػػػػػػػ ٍىػػػػػػػػوى كى  وًدرى فليػػػػػػػػ فيػػػػػػػوً  

(ْ) 
فقػػػد شػػػبو الشػػػاعر الزمػػػاف بالليػػػل, ٍب حػػػذؼ  االسػػػًتعىارة ُب قولػػػو: )اسػػػود الزمػػػاف(, تقػػػع 

 ا٤بشبو بو )الليل( كأتى بالـز من لوازمو كىو )اسود(, على سبيل االستعارة ا٤بكنية. 

ييعلِّق عليو اآلًمًدٌم, أحسػب أهنػا اسػًتعىارة تػرج ح عنػده  االسًتعىارة ىنا ل كموضع
ػػاًىد فقػػط, كىػػذه ٙبتػػاج إ   تعليقنػػا,فيهػػا ا٢بسػػن كالقػػبح, فلػػم يػػذكر عليهػػا  كاكتفػػى بالش   ـــــــــــــــــــ

 (.ِٓٔ/ُ) ,"المكازنة" (ُ)

 (.ِّٔ/ُ: المصدر السَّابؽ, )يينظر ( ِ)

".كمطمالتٍَّبريزم(. كفي ركاية الديكاف عند ّٕٗ/ْ,)تمَّاـ", أبي ديكاف" ( ّ)  القصيدة: ع: "قكـه

 ناطقػػػػػػػػػةه كليسػػػػػػػػػٍت تنطػػػػػػػػػؽي  الػػػػػػػػػداري 
 
 

 أفَّ الجديػػػػػػػػػػػػػػػػػدى سػػػػػػػػػػػػػػػػػيخمؽي  بػػػػػػػػػػػػػػػػػدثكرىا 
ييجك عيتبة  تمَّاـغي ىك البيت العشركف, قاليا أبك البال الشَّاًىدمف البحر الكامؿ, ك  كىي  

 بف أبي عاصـ.
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ا, ال ييلقػػػػي بػػػػاالن با٤بسػػػػاِل  ا فػػػػذن سػػػػرب غػػػػور فكػػػػر اآلًمػػػػًدٌم, كا٤بتأمِّػػػػل ُب فكػػػػره ٯبػػػػده ناقػػػػدن
ػػاًىد كهػػذا اكالش ػػواًىد ال ػػٍب لػػي  فيهػػا إشػػكاالن  , فقػػد حسيػػ لش  االسػػًتعىارة, كتػػأل ق  نتمػػثالن

ا مػن اسػتعارات العػرب, كعلػى كػل حػاؿ, فالتحػاـ األجػزاء  موضعها, فالصُّػورة قريبػة جػدن
 , ٔبامع عدـ ا٢بركة كاالنطالؽ.      ليلكال    يءُب الش   يقبْب الضِّ 

 , وقول  :(ٔ)والسِّتون الس ادس الش اِهد -
ػػػػػػػػرى  فمػػػػػػػػا  العبيػػػػػػػػوسي بأن ػػػػػػػػو ىري الػػػػػػػػد   ذيكِّ

 
ػػػػػ لػػػػػو  ػػػػػبًت إال تبس   (ِ)ماابػػػػػنه كيػػػػػوـً الس 

قولو: )الػد ىر العبػوس(, فشػب و الط ػاِي )الػد ىر( كمػا فيػو مػن  ُباالسًتعىارة  حل ت 
العبوس( مقط ب ا١ببْب كا٢بواجب, مكفهر الوجو, ال ذم ال  جلكا٣بّب بػ)الر   زؽضيق الرِّ 

و بػػو علػػى سػػبيل االسػػًتعىارة ا٤بكنيػػة, كرمػػز لػػو بشػػيء مػػن تأخػػذ منػػو شػػيَّنا, فحػػذؼ ا٤بشػػب  
ا؛ ألنو أمره معنوم, كأم ا قولػو )إال   لوازمو كىو قولو : )العبوس(, فَّف  الد ىر ال يعب  أبدن

مػرةن كيبتسػم مػرةن أيخػرل كىػذه صػورة بديعػة, كمعػُب   الػد ىر يعػب نػاتبسُّمنا(, فقد صػو ر ل
ػػػ صػػػر؛سػػػبت ىػػػذا ًب  فيػػػو الن  يػػػـو ال البيػػػت يشػػػّب إ  أف   ترفػػػد ا٤بعػػػُب  ابقةألف األبيػػػات الس 

 كتقوِّيو, فقاؿ الط اِي :
ػػػػػػ بػػػػػػو ػػػػػػ ًبتيواسي  بػػػػػػالبيض كالقنػػػػػػا بتً ُب الس 
 

ػػػػػػبىاتنا   ثػىػػػػػػوىٍكا ًمنػػػػػػو إ  ا٢بٍىٍشػػػػػػًر نػيو مػػػػػػا سي
م قيًتلوا, فناموا إ  يـو ا٢بشر. كمعُب   ذلك أهن 

ال ػػذم كػػاف فيػػو -كىػػو مػػن أبناِػػو-ر ىػػذا اليػػـوصػػو ر الػػد ىر بأنػػو إذا تػػذك   فالط ػػاِي
كال فر للممدكح؛ يبتسم على ما فيو من عبوس متمكِّنه فيو, فص ور لو ابننا, كىو  صرالن  
 ىال ػػذم انتصػػر فيػػو ا٤بمػػدكح, ف عػػل الػػد ىر ا٤بقطٌػػب ُب ضػػيق الػػرزؽ كا٣بػػّب علػػ بتالس ػػ

قػاـ كابػتهج, كىػذا الش ػاًىد فيػو -تبالس ػ-كلمػا تفك ػر ُب حػاؿ ابنػو ىػذا  الش اعر؛تصوير 
 ـــــــــــــــــــ

 (. ِّٔ/ُ: "المكازنة",)يينظر ( ُ)

 القصيدة:  كمطمع(. ِّْ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ِ)
ػػػػػػػػػػػػػػى ـٍ كلىعىمَّمػػػػػػػػػػػػػػا عىسى طىػػػػػػػػػػػػػػفه يىػػػػػػػػػػػػػػٍدنيك بًيػػػػػػػػػػػػػػ  كى

 
 
 

ـي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـٍ فر  كأفٍ    بَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتيٍعًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى األيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
يمدح أبا  تمَّاـبالغي ىك البيت السابع كاألربعكف, قاليا أبك ال الشَّاًىدالبحر الطكيؿ, ك  مف 

 سعيد محمد بف يكسؼ.  
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ػػٍعراء ل ٰبسػػدكا أبػػا ٛب ػػاـ إال  مػػن أجػػل ىػػذه السػػباِك. اِػػعا٣بيػػايل الر   الت صػػويرمػػن  , فالشِّ
ا عليو, فلم يقل مثالن أن ػ مٌ اآلًمدً  على أفٌ  كصػل الػد ىر بػالعبوس, كػال  بػل  ول يسيٍق نقدن

لديػػو ا٢بسػػن كالقػػبح, فػػَبؾ ا٢بكػػم  تركػػو كسػػابقو ال ػػذم مضػػى قبػػل قليػػل, ككأنػػو اسػػتول
 عليو, كجعلو للقارئ ال ذم كصفو ُب أكؿ كتابو.     

 
 , وقول  :(ٔ)تونوالسّ  الس ابع الش اِهد -

 قىػػػدِّىا حً أحػػػرىزٍت ًمػػػٍنكيم عىلػػػى قػيػػػبٍ  ككػػػمٍ 
 

ػػػػًن القىػػػػ صيػػػػريكؼي    (ِ)دِّ الن ػػػػول مػػػػن ميرىػػػػلو حىسى
ػػػػاعر اسػػػػتعار  ت ضػػػػح بهعػػػػدي ا٤بسػػػػتعار لػػػػو مػػػػن لصػػػػركؼ الػػػػز من قػػػػدوا حسػػػػننا, كي الش 

كػػػػم فػػػر ؽ بيػػػػِب كبػػػْب حباِػػػػب يل صػػػػركؼ   أمٍ ا٤بسػػػتعار, كحل ػػػػل الت رٍبيػػػزم ذلػػػػك, قػػػاؿ: "
ا مثػػل قػػدِّ  الػػد ىر, كقولػػو :)علػػى قػػبح قػػدِّىا(. أم علػػى قػػبح صػػورهتا؛ ألنػػو جعػػل ٥بػػا قػػدو

كصيػوِّر, كإف كػاف  أف ييقاؿ: كأف  فالننا قيد  من فالف؛ أم خيلق منو ٰبتمل ن واالنساف؛ أل
ا, ك) , كلػػػػذلك ٠بيِّػػػػي قػػػػواـ االنسػػػػاف قػػػػدن ( مسػػػػك القػػػػدُّ أصػػػػل القػػػػدِّ فيمػػػػا قيطػػػػع مسػػػػتطيالن

ٯبعل القد  ٗبعػُب  و, فهو مبد  مثل ا٤بعُب األكؿ؛ ألن  وللصركؼ الن   عارهاست والسفلة, فَّن  
ن ػػػول( قطعهػػػا ا٥بيَّػػػة كالصُّػػػورة, كقػػػد ٯبػػػوز أف يريػػػد )بقػػػٌد ال ناألدًن, كإ٭بػػػا ذلػػػك كنايػػػة عػػػ

 عىارةعػاب ىػذه االسػتً  قػدعلى قوؿ الت رٍبيزم, فقػاؿ: " ستوَب. ٍب عقب ابن ا٤ب(ٖ)الوصل"
القػػٌد ال ػػذم ىػػو  , كىػػي لعمػػرم قبيحػػة, كل يػػرد وػػا إالٌ وهعليػػو ٝباعػػة كاسػػته ن عىارةاالسػػتً 

ه"  . (ٗ)القواـ, لقولو: )مرىل القدِّ(, فقابل قبح قدِّىا ٕبسن قدِّ

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِْٔ/ُ: "المكازنة",)يينظر ( ُ)

 القصيدة: كمطمع(,َُُ/ِ) ,تمَّاـ", أبي ديكاف" ( ِ)
ٍت مغػػػانيكـ بعػػػدم شػػػًيدتٍ   لقػػػد أقػػػكى

 
 
 

ػػػػتٍ   ػػػػٍت كشػػػػائعي مػػػػف بيػػػػردً  كمحَّ  كمػػػػا محَّ
يمدح أبا  تمَّاـأبك  قالياالبيت الرابع,  ىكالبالغي  الشَّاًىدك مف البحر الطكيؿ,  كىي  

 المغيث الرافقي, كيعتذر لو.

 (. َُُ/ِالمصدر السَّابؽ, ) ( ّ)

 (. َُُ/ِحاشية "ديكاف", أبي تمَّاـ, )  ) (ْ)
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كا٥ب انػػػػة,  حػػػػةىػػػػذه االسػػػػًتعىارة غايػػػػة ُب القبا  عػػػػلاآلًمػػػػًدٌم ُب ذلػػػػك, ف كتبعػػػػو
ُب شػػػػعره  عتػػػػوإذا تتب   ا, حيػػػػث قػػػػاؿ: "كأشػػػػباه ىػػػػذا ٩ب ػػػػالص ػػػػوابكبعيػػػػدةه كػػػػل البعػػػػد عػػػػن 

لصػػركؼ النػػول  كجعػػل..., -مػػع غثاثػػة ىػػذه األلفػػاظ-ف عػػل كمػػا تػػرل ؛]كثّبنا[كجدتػػو
, كا٢بػػق مػػا (ٔ)"ص ػػوابالاسػػتعارات ُب غايػػة القباحػػة كا٥ب انػػة كالبعػػد مػػن  كىػػذه..., اقػػدو 

 قالوا.
 , وقول  :(ٕ)والسِّتون الث امن الش اِهد -

 ًخٍلػػػتي أن ػػػو  وي نىٍسػػػ ى  (ّ)الليػػػثي غػػػادل إذا
 

ػػػػػٍرسه لػػػػػو كٍىػػػػػوى حاِػػػػػكي  مىضػػػػػتٍ   ًحقبػػػػػةه حى
(ْ) 

 
 

ػػػاًىد توضِّػػػح أ الصُّػػػورة مػػػاؾ )الػػػد ىر(, كىػػػو ا٤بشػػػب و ٕبػػػوؾ كخياطػػػة اهنُب ىػػػذا الش 
با٣بيػاط ا٤بػاىر, شػديد ا٢بنكػة ع ػيم  ىروار كالزىػر, فشػب و الػد  صورة األرض ا٤بتزينة بػاألن

قولػػػو: )حاِػػػك(, فالػػػد ىر  ولػػػو بشػػػيء مػػػن لوازمػػػو كىػػػ كرمػػػزبػػػو  ا٤بشػػػب وا٢ببكػػػة, كحػػػذؼ 
ػػػػاعرليسػػػػت مػػػػن صػػػػفاتو ا٣بياطػػػػة, كىػػػػذه اسػػػػًتعىارة مكنيػػػػة, ك  ىنػػػػا متػػػػأثِّر ٗبهنتػػػػو ال ػػػػٍب  الش 

أف  أبا  اِعةْب  من خالؿ الصُّورة البيانية الر  كعملو, كتب  ملوعلى الد ىر, كجعل ع سقطهاأ
كيبلِّػػل بػػْب ا٤بتباعػػدات ُب  سػػقة,ٛب ػػاـ كػػاف بارعنػػا ُب ا٣بياطػػة, كيقػػرِّب بػػْب ا٣بيػػوط ا٤بتنا

نػػدل ىػػذه األرض كجػػاده  إذا أصػػاب الليػػث أمالت رٍبيػػزم: " ؿككشػػي حسػػن, قػػا زخرفػػة
 .(٘)ا, كيصنعها زماننا من الد ىر"كاف ٰبوكه  وكزي نو باألنوار كالز ىر, حسبتى أن  

االسًتعىارة ل تًصل إ  إع اب اآلًمًدٌم, بل راح يكرىها كيصل ألفاظهػا  فهذه
الليػػث   أف  ( للتعبػػّب عػػن اسػػتياِو, كظػػن  ظػػن  ) كفعػػل الش ػػ كاسػػتفدـ, هاباللثاثػػة كسػػابقت
 .اًىد. كُب مبحث عبد القىاًىر تفصيل كإجراء  خر ٥بذا الش  اكاف دىرنا حاِكن 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِٓٔ/ُ"المكازنة",) ( ُ)

 (. ِْٔ/ُالسَّابؽ, ) المصدر: يينظر (ِ)

 ". سدَّل: " التٍَّبريزم كفي ركاية الديكاف عند (  ّ)

 (.    ْٗٓ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ْ)

 (.ْٗٓ/ِ, )السَّابؽ المصدر (ٓ)
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 , وقول  :(ٔ)والسِّتون ت اسعال الش اِهد -
 للبسػػػػػػػػػػػػػػتم عػػػػػػػػػػػػػػار دٍىػػػػػػػػػػػػػػرو كأ٭بػػػػػػػػػػػػػػا إذنا
 

 (ِ)مػػػػػػػن بػػػػػػػْب الليػػػػػػػايل عػػػػػػػوارؾ لياليػػػػػػػو 
الشػػاعر )الػػدىر( باللبػػاس ا٤بشػػْب, ٍب حػػذؼ ا٤بشػبو بػػو كرمػػز لػػو بشػػيء مػػن  شػب و 

  ( , على سبيل االستعارة ا٤بكنية. للبستملوازمو كىو قولو )
 , وقول  :(ٖ)الس بعون الش اِهد -

 نً األٍمػػػػػػػػ نى فػيػػػػػػػػٍرشه ًمػػػػػػػػ (ْ)اٍجتيػػػػػػػػًذبتٍ  كال
 ٙبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكم 

 

ثٍػػػػػػػػ ىػػػػػػػي 
ي
 (ٓ)وػػػػػػػػا كاألراِػػػػػػػػكي  ْبً ُب لًػػػػػػػ لي ا٤ب

, صرٰبيةكالطمأنينة على سبيل االسًتعىارة الت   احةفرش من األمن بالر   الش اعر شب و 
ػػػػ , ةعادفػػػػَّف  األمػػػػن لػػػػي  ٙبتػػػػو فػػػػرش, كلكن ػػػػو يػػػػدٌؿ علػػػػى رغػػػػد العػػػػيش كالطمأنينػػػػة كالس 

ك")ا٤بثػػل( ٝبػػع مثػػاؿ كىػػو الفػػراش, ك)األراِػػك( ًقيػػل الوسػػاِد, كقيػػل السػػٌرر ُب ا٢ب ػػاؿ, 
 .(ٙ)كاشتقاقها يناسب قو٥بم أرؾ إذا قاـ, كًقيل إف  أصلها لي  بعريب"

كىػػذه الش ػػواًىد الث الثػػة ا٤بتتابعػػة مػػن قصػػيدة كاحػػدة كػػال ٍب سػػبقت مػػن ذم قبػػل, 
واىد البالغيػػػْب كالنُّقػػػاد ال ػػػٍب بػىثٌٍوىػػػا ُب كتػػػبهم, كتكػػػاد تكػػػوف القصػػػيدة برمتهػػػا ٙبػػػوم شػػػ

كعػػدـ  الص ػػوابعلػػى االسػػًتعىارة ال ػػٍب بللػػت ح نػػا ُب البيعػػد عػػن  ااآلًمػػًدٌم وػػ كاستشػػهد
,فقػػػػاؿ: "كأشػػػػباه ىػػػػذا ٩ب ػػػػا إذا تتب عتػػػػو ُب شػػػػعره , كىػػػػي مػػػػع ذلػػػػك غثيثػػػػة األلفاظحةالصِّػػػػ

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِْٔ/ُ: "المكازنة",)يينظر ( ُ)

 (.ْْٔ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ِ)

 (.ِْٔ/ُ: "المكازنة",)يينظر (ّ)

 : "كال استمبت".التٍَّبريزمكفي ركاية الديكاف عند  (  ْ)

 (, كمطمع القصيدة:ْٓٔ/ِ,)تمَّاـ", أبي فديكا" (ٓ)
ػػػػػػػػػػػكاًفؾي  ًقػػػػػػػػػػػرىل ـٍ ًمن ػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػدُّميكعي السَّ  دىاًرىػػػػػػػػػػػ

 
 

فٍ   اًلػػػػػػػػػػػػؾي  كا   عػػػػػػػػػػػػاد صػػػػػػػػػػػػٍبحي بىعػػػػػػػػػػػػدىـٍ كٍىػػػػػػػػػػػػكى حى
 الشَّاًىدافالبالغي الثالث كالستكف ىك البيت السادس, ك  الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ, ك  كىي 

 الشَّاًىدالثالث كالعشركف, ك  البيتكالستكف ىك  الرابع الشَّاًىدالبالغياف اآلخراف متعاقباف, ف
سعيد  اىذه القصيدة يمدح أب تمَّاـالخامس كالستكف ىك البيت الرابع كالعشركف, كقاؿ أبك 

 مف بني تغمب. فمحمد بف يكسؼ الثَّغرم, كيذكر المالكي ي
 

 (. ْٓٔ/ِ, )السَّابؽ المصدر (ٔ)
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ػػا, كظػػن  أف -لفػػاظمػػع غثاثػػة ىػػذه األ-؛ ف عػػل كمػػا تػػرل]كثّبنا[كجدتػػو ..., لرمػػن فرشن
الليػػث كػػاف دىػػرنا حاِكػػا, كجعػػل لريػػاـ ظهػػرنا يركػػب, كالليػػايل كأهنػػا عػػوارؾ..., كىػػذه 

, فالت حليػل لكػالـ اآلًمػًدٌم (ٔ)استعارات ُب غايػة القباحػة كا٥ب انػة كالبعػد مػن الص ػواب"
لفػػاظ اآلًمػػًدٌم يكشػػل عػػن سػػٌر ىػػذه القباحػػة الكامنػػة ُب االسػػًتعىارة, كسػػبب غثاثػػة األ

 ا٤بستفدمة ُب ىذه االسًتعىارة.
 , وقول  يرثي غالًما:(ٕ)والس بعون الحادي الش اِهد -

عػػػػػػػػػن ظىٍهرىػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػنٍ  أنٍػزىلىٍتػػػػػػػػػوي   األي ػػػػػػػػػاـ ي
 

 (ّ)إثبػػػػػػػػاًت رٍجلًػػػػػػػػو ُب الرِّكػػػػػػػػابً  بػىٍعػػػػػػػدً  
عػن ظىٍهرىػا(, ف أنٍػزىلىٍتػوي االستشهاد ىنػا ُب قولػو: ) كجو  شػب و خػركج  الش ػاعراألي ػاـ ي

عػن ظهػر ا١بػواد  كػبلو, كنزكلو من ا٢بياة إ  قربه بنزكؿ الرا   نيايت, كإزىاؽ الدُّ نف  ا٤ب
, فا٤بسػػتعار لػػو صػػورة كا٤بسػػتعار صػػورة أخػػرل, جػػاءت ىػػذه كػػابُب الرِّ  جلْبالػػرِّ  ابػػتالث  

, فاألياـ أمر معنػوم ال تينػزؿ كال تيركػب, فػا٤بعُب التمثيليةاالسًتعىارة على طريقة االسًتعىارة 
, كمػػع مػػا ُب ىػػذه االسػػًتعىارة مػػن ٙبليػػق ُب ٠بػػاء الت فيليػػة لصُّػػور٦بػػازم قػػاِم علػػى ابرمتػػو 

 اراتالصُّػػػػػورة البيانيػػػػػة, كو تهػػػػػا, كركعتهػػػػػا, إال  أف  اآلًمػػػػػًدٌم عػػػػػد ىا مػػػػػن قبػػػػػيح االسػػػػػتع
ف عػل   ؛]كثّبنا[ُب شػعره كجدتػو عتوإذا تتب   اكأى نها لف نا كمعُبن, فقاؿ: "كأشباه ىذا ٩ب  

اسػتعارات  كىػذهلريػاـ ظهػرنا يركب,... كجعػل..., -مع غثاثػة ىػذه األلفػاظ-كما ترل
 .(ٗ)"الص وابمن  عدُب غاية القباحة كا٥ب انة كالبي 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِٓٔ/ُ"المكازنة",) ( ُ)

 (.ِْٔ/ُالسَّابؽ,) رالمصد: يينظر (ِ)

 القصيدة :  كمطمع(.ْٔ/ْ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ّ)
ٍيػػػػػػػبي  َـّ ديكفى الًعتىػػػػػػػابً  رى  دىٍىػػػػػػػرو أىصػػػػػػػ

 
 
 

 باألكجػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ كاألكصػػػػػػػػػػػػػػػابً  ميٍرصػػػػػػػػػػػػػػػده  
يرثي  تمَّاـالبالغي ىك البيت الثامف عشر, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الخفيؼ, ك  كىي 

 با العباس محمد بف عيسى الجرجاني. محمد بف الفضؿ اًلحٍميرم, كيقاؿ أ

 (. ِٓٔ/ُ"المكازنة",) ( ْ)
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 , وقول  :(ٔ)والس بعون الث اني الش اِهد -
 حػػػػػػػػْب جػػػػػػػػردت الرجػػػػػػػػاء لػػػػػػػػو كػػػػػػػػأن ِب

 
 (ِ)صػػػػػببتي بػػػػػو مػػػػػاءن علػػػػػى الػػػػػز من عٍضػػػػػبنا 

ػػػ ىػػػذا  , كاستشػػػهد بػػػو العسػػػكرم -فصػػػل الت شػػػبيو-كؿمػػػر  ُب الفصػػػل األ اًىدالش 
اسػػًتعىارة فكيػػل يكػػوف ذلػػك؟ كىػػػذا  ًمػػًدمٌ اآل جعلػػوعلػػى قبػػيح الت شػػبيو كشػػدة بػػركده, ك 

ٙبديػػػػػد الفػػػػػرؽ بػػػػػْب الت شػػػػػبيو ا٤بضػػػػػمر األداة  كػػػػػاف يقػػػػػع بػػػػػْب القػػػػػد ماء ُب  ل ػػػػػذما٣بلػػػػػط ا
ش ػاًىد, لكػن االسػًتعىارة كاالسًتعىارة, كقد سبق تفنيػد أركػاف الت شػبيو كتوضػيحها ُب ىػذا ال

 يلبو ماءن على الز من( صفة العضب كىو الس ػ صببتي ىي ُب قولو ) ًدمٌ ال ٍب أرادىا اآلمً 
مػد الفػًب ال ػٍب تػدكر عليػو بػذلك  أنوالقاطع, فقد استعار لػ )ييطفأ( قولو )صببت(, كك ٱبي

تقػػع ٗبنػػأل عػػن ال  حػػداثكإٟبػػاد الفتنػػة, فاأل لقطػػعالعضػػب, ال ػػذم مػػن صػػفاتو ا٢بػػٌز كا
يرضػػى عػػن بعضػػها للمصػػلحة  وكأن ػػ  , بػػل ٙبػػدث بداخلػػو كيشػػهدىا بنفسػػو, حػػٌب  مػػافالز  

ا٤بَبتِّبػػػة, كقػػػد ييصػػػيبو ٞبػػػى مػػػن تلػػػك األحػػػداث كييصػػػٌب فػػػوؽ رأسػػػو مػػػاءن؛ للداللػػػة علػػػى 
مػن جهػة  صػرٰبيةا٢برارة ال ٍب بللت منو جػر اء تلػك األحػداث, فاالسػًتعىارة تػَباكح بػْب الت  

ال ذم بلغ منػو ا١بهػد كاإلعيػاء, فارتفعػت حػرارة  جلاء, كا٤بكنية من جهة صورة الر  اإلطف
ػػم صػػنعوىا, بػػل ىػػي مػػن  ػػى أصػػابتو, كىػػذه اسػػًتعىارة ل ييسػػمع عػػن العػػرب أهن  جسػػمو ٢ًبيم 

يػػػو وػػػػذه االسػػػتعارات البعيػػػ بػػػػْب  دةبيني ػػػات أفكػػػار الط ػػػاِي, ال ػػػػذم ييتحػػػل سػػػامعيو كقاِر
 سػػابقتهاكصػػفها ك لعار, كل يسػػكت اآلًمػػًدٌم عػػن ىػػذه االسػػًتعىارة بػػا٤بسػػتعار لػػو كا٤بسػػت

ف عػػل   ؛]كثّبنا[ُب شػػعره كجدتػػو عتػػوإذا تتب   ابالقباحػػة كا٥ب انػػة, فقػػاؿ: "كأشػػباه ىػػذا ٩ب ػػ

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِٓٔ/ُالسَّابؽ,) المصدر: يينظر (ُ)

 (, كمطمع القصيدة:ّّٗ/ّ, )تمَّاـ", أبي ديكاف" ( ِ)
ػػػػػػاني عمػػػػػػى الػػػػػػد مىفً  أىرىاؾى   أكبىػػػػػٍرتى إٍدمى
 تيكًثػػػػػرفَّ مىالًمػػػػػي إٍف عىكىفػػػػػتي عمػػػػػى ال
 

ٍمًمػػػػػيى   ػػػػػٍكؽى ًمػػػػػٍف بىػػػػػادو  كحى  كميكػػػػػتىًمفً  الشَّ
ٍبػػػعً  ثىػػػفً  رى ـٍ أعكيػػػٍؼ عمػػػى كى بيػػػًب فمىػػػ  الحى

في أبي  تمَّاـالبالغي ىك البيت الثالث عشر, قاليا أبك  الشَّاًىدكىي مف البحر البسيط, ك         
 الحسف عميَّ بف ميٌر.
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 كىػػػػذهعليػػػػو مػػػػاء,...  ب  كأنػػػػو صيػػػػ  كالزمػػػػافمػػػػع غثاثػػػػة ىػػػػذه األلفػػػػاظ..., -كمػػػػا تػػػػرل
 .(ٔ)"الص وابمن  عداستعارات ُب غاية القباحة كا٥ب انة كالبي 

 , وقول  :(ٕ)والس بعون الث الث الش اِهد -
ػػػػػػػػػػػػوي ييصػػػػػػػػػػػػرِّؼ إٍذ بػػػػػػػػػػػػدا ككػػػػػػػػػػػػأف    فارًسى

 
 (ّ)متنػػػػػػػػػًو ابننػػػػػػػػػا للص ػػػػػػػػػباًح األبلػػػػػػػػػقً  ُب 

ىنػػا اسػػًتعىارة بالكنايػػة ُب ع ػػز البيػػت, فقػػد حػػذؼ ا٤بشػػب و بػػو كىػػو )االنسػػاف(  
قولػو  ىػيبشػيء مػن لوازمػو ك  ولػكاستعار لو الصػباح, علػى سػبيل االسػًتعىارة ا٤بكنيػة كرمػز 

لي  لو ابن. كقد استشاط غضب اآلًمػًدٌم مػن ىػذه االسػًتعىارة كمقتهػا  باح)ابن(, كالص  
, كعلػى كػل حػاؿ, فقػد نب ػو اآلًمػًدٌم ُب نقػده ا٤بستعارأشد  ا٤بقت, لبيعد ا٤بستعار لو من 

ػػػ هبأنػػػ اىدللش  ة, حيػػػث قػػػاؿ: جعػػػل الفػػػرس ابننػػػا للصػػػباح, كىػػػذا تشػػػبيو كلػػػي  اسػػػًتعىار  ذى
-مػع غثاثػة ىػذه األلفػاظ-ف عػل كمػا تػرل ؛ُب شعره كجدتػو عتوإذا تتب   ا"كأشباه ىذا ٩ب  

استعارات ُب غايػة القباحػة كا٥ب انػة  كىذهاألبلق,...  (ٗ)للص باحكأنو ابن   كالفرس..., 
 .(٘)"الص وابمن  عدكالبي 

شػػعره  ُب عتػػوإذا تتب   اُب ىػػذه االستعارات:"كأشػػباه ىػػذا ٩ب ػػ قػػوؿ اآلًمػػًدمٌ  ك٦بمػػوع
ا تقطع من  ا,للدىر أخدعن -مع غثاثة ىذه األلفاظ-ف عل كما ترل ؛]كثّبنا[كجدتو كيدن

 ,(ٙ)لػػػو بنػػػوفاأليػػػاـ  كأف   كيتبسػػػم,بػػػالكراـ, ]كيفكِّر[ يشػػػرؽ جعلػػػوالزنػػػد, ككأنػػػو يصػػػرع, ك 
ا كجعػػلكالزمػػاف أبلػػق,  كجعػػل  أهنػػا ال تػػنفد كال تزمػػر, إال   ّب,كلقصػػاِده مػػزام ,للمػػدح يػػدن

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِٓٔ/ُ) "المكازنة", ( ُ)

 (. ِٓٔ/ُالسَّابؽ, ) المصدر: يينظر (ِ)

 (, كمطمع القصيدة:ُْٓ/ِ, )"ديكاف", أبي تمَّاـ ( ّ)
ٍنػػػػػػػػػػػػػػػًزالن بػػػػػػػػػػػػػػػاألبرؽً  يػػػػػػػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػػػػػػػرؽي طػػػػػػػػػػػػػػػاًلٍع مى

 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػداءى األنييػػػػػػػػػػػػػػػػؽً  كاحػػػػػػػػػػػػػػػػدي   ػػػػػػػػػػػػػػػػحابى لػػػػػػػػػػػػػػػػوي حي  السَّ
يمدح  تمَّاـعشر, قاليا أبك  مفالبالغي ىك البيت الثا الشَّاًىدمف البحر الكامؿ, ك  كىي 
مىمو عميو.   الحسف بف كىب, كيصؼ فرسنا حى

 (.ِٓٔ/ُ", يينظر : حاشية "المكازنة",)كفي ركاية أخرل: "ابف لمزماف ( ْ)

 (. ِٓٔ/ُ"المكازنة",) (ٓ)

 " .  نزلوكفي ركاية: "األياـ ت ( ٔ)
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ا, كجػػػذب نػػػدل ا٤بمػػػدكح بزعمػػػو  ا أخػػػرل, كا٢بػػػادث كغػػػدن ا تػػػارةن كمرتػػػدن ا٤بعػػػركؼ مسػػػلمن
لػو  كأف   ,(ٔ)عليػو ا٣بػرؼ ٯبػوز اقصاِده, كجعل اىػد ٩ب ػ مجذبةن حٌب خر صريعا بْب يد

ا, كجعػل لصػركؼ الن ػ ا ككبػدن ػا,كلرمػن فػي  ا,قػدو  وللو جسدن الليػث كػاف دىػرنا  أف   كظػن   ريشن
عليػو مػاء,  كأنػو صػبٌ   مػافكالز   ارؾ,لرياـ ظهرنا يركب, كالليػايل كأهنػا عػو كجعل  ا,حاِكن 

مػػن  عػػدكىػػذه اسػػتعارات ُب غايػػة القباحػػة كا٥ب انػػة كالبي  ؛كالفػػرس كأنػػو ابػػن الزمػػاف األبلػػق
 . (ٕ)"الص واب

 / اسِتع ارة العرب وتمحيص الش واِهد الد هرية عند أبي تم امثالثًا
 أيب ٛب اـ اسًتعىارة العرب إذف ؟خالفت اسًتعىارة  فبماذا
علػػػى ا٤بقاربػػػة, كا٤بشػػػاوة,  ـاآلًمػػػًدٌم أف  العػػػرب اسػػػتعارت ا٤بعػػػُب ألمػػػرو يقػػػو  بػػػْب  

الل ف ةى كتتالءـ مع ا٤بعُب ا٤بستعار ٥با,  تتأللبْب ا٤بستعار كا٤بستعار لو, حينها  بةكا٤بناس
سيػػنن العػػرب,  خالفػػتقػػد  أهنػػاكعػػر ض باسػػتعارات أيب ٛب ػػاـ بػػذكر ىػػذه الش ػػواًىد قبػػل, ك 

قػػاؿ اآلًمػػًدٌم: "كإ٭بػػا اسػػتعارت العػػرب ا٤بعػػُب ٤بػػا لػػي  لػػو إذا كػػاف يقاربػػو أك يدانيػػو, أك 
الِقػة  فتكوف الل ف ػة ا٤بسػتعارة حينَّػذو  ؛يشب هو ُب بعض أحوالو, أك كاف سببنا من أسبابو

 اف اآلًمًدٌم السػتعارات , كىذا سٌر استه(ٖ)٤بعناه" مالِمةلو ك  ًعّبتال ذم استي  يءبالش  
 الستعارات أيب ٛب اـ.

أحياننا ٙبديد ذلك ٗبحاكمة أغلبية استعارات أيب ٛب ػاـ  هلال يكوف من الس   كقد
ُب ديوانػػػو؛ بػػػل كردت اسػػػتعارات ُب شػػػعره فاِقػػػة ا٢بسػػػن كا١بمػػػاؿ, كسػػػتأٌب ُب ا٤بطلػػػب 

سػو ال ػٍب أردفهػا , كبن ػرة اآلًمػًدٌم نفالش ػواًىدىنا مقصور على ىذه  ا٢بكمالث اين, كلكن 
, حػػػػد د فيهػػػػ ػػػػة, كالقبيحػػػػة كا٥ب ينػػػػة, كاللثيثػػػػكلػػػػةاالسػػػػتعارات ا٤برذ ابعًػػػػد ة أكصػػػػاؼو  ا, كأهن 

خالفػػػػت هنػػػػج العػػػػرب ُب اسػػػػتعاراهتم, فقػػػػد قامػػػػت أغلػػػػب اسػػػػتعارات أيب ٛب ػػػػاـ ُب ىػػػػذه 
 ـــــــــــــــــــ

 كفي ركاية: "ممَّا يحقد عميو الخكؼ" . ( ُ)

 (. ِٓٔ/ُ"المكازنة", ) ( ِ)

 (. ِٓٔ/ُالمصدر السَّابؽ, ) ( ّ)
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دأ أمثلػػة, فابتػػ كلػػذل كضػػرب, عارلػػو كا٤بسػػت ٤بسػػتعارالش ػػواًىد علػػى ا٤بباًعػػد ة بػػْب ا٤بعػػُب ا
 بقوؿ امرئ القي : 

ػػػػػػػػػػا ٛبىىط ػػػػػػػػػػي  فػىقيٍلػػػػػػػػػػتي   بصيػػػػػػػػػػٍلًبوً لىػػػػػػػػػػو لىمِّ
 

ػػػػػػػػػلً  كىأىٍردىؼى   ػػػػػػػػػازنا كىنىػػػػػػػػػاءى بىكىٍلكى أىٍع ى
(ٔ) 

حل لػػػو كبػػػْب  أركػػػاف االسػػػًتعىارة ُب البيػػػت, كشػػػدة ا٤بقاربػػػة بػػػْب ا٤بسػػػتعار لػػػو  فلمػػػا 
 ا٤بػػػػمالءمػػػػةن ٤بعناىػػػػا  لشػػػػدةكا٤بسػػػػتعار, قػػػػاؿ: "كىػػػػذه أقػػػػرب االسػػػػتعارات مػػػػن ا٢بقيقػػػػة, 

, فبػػػْب  القاًعػػػد ة كضػػػرب (ٕ)العػػػرب" ـلػػػو... فهػػػذا ٦بػػػرل االسػػػتعارات ُب كػػػال ًعّبتاسػػػتي 
 عليها أمثلة.
ع يػػػب أمػػػر اآلًمػػػًدٌم كطػػػوؿ نفسػػػو ُب الن قػػػد, كا٤بناقشػػػة, كا ػػػاكرة, يرجػػػع  كمػػػن

أحياننػػػا لػػػبعض األبيػػػات ال ػػػٍب يػػػرل أنػػػو ل يسػػػتوًؼ ا٢بػػػديث عنهػػػا, فيفنِّػػػدىا مػػػن جديػػػد, 
العاليػػة ُب التػ ٍفتًػػيش عػػن سػػٌر اسػػته اف بعػػض  كا٤بقػػدرةهػػر ا٤بلكػػة ا٤بصػػقولة, كعندِػػذو ت 

 لوهالش واًىد, فيستأنل اآلًمػًدٌم ا٢بػديث عػن بعػض الش ػواًىد ٩ب ػا مضػى ذكػره, لييػديل بػد
كيضع يده على ا٤بفصل, كىو ييراكح بْب توضيحها مػن جهػة كذكػر االسػتعارات ا٢بسػنة 

 احث االستعارات ا٢بسنة ُب مطلب مستقٌل.من جهة أخرل, كقد استصفى الب
, كأظنػو كلٍْب كالـ اآلًمًدٌم ىذا جاء ُب سياؽ كاحد, فمػزج بػْب الش ػ  كا٢بٌق أف   

ٍب ا١بيٌػػػػد,  دمءمتحامػػػل علػػػػى أيب ٛب ػػػاـ, فػػػذكر الػػػر   وصػػػنع ذلػػػك لكػػػي ال ييقػػػػاؿ عنػػػو أن ػػػ
ا٣بػػاص بػػو لرمانػػة  كجعلػػو ُب شػػاىده الِػػق,كالػػد ارس ل ينقػػل ىػػذا الكػػالـ ُب موضػػعو ال  

أمسػػػك قلمػػػو ًعػػػد ة أيػػػاـ, فسػػػالت  واآلًمػػػًدٌم أرادىػػػا كػػػذلك, كأحسػػػب أن ػػػ الًعٍلًميػػػة؛ ألف  
أفكاره بعدِذو؛ ألنو رأل أف ا٢بديث ل يوًفو حقػو ُب بدايػة األمػر, فرجػع إليػو ليفػتش ُب 
أسػػبابو كعللػػو, كلػػي  مػػا ٲبنػػع مػػن إرجػػاع ىػػذا الن قػػد ٙبػػت كػػل شػػاىد جػػاء ذكػػره فيػػو, 

فػػرغ مػػن ىػػذا الن قػػد لػػبعض الش ػػواًىد, ذكػػر  أفاآلًمػػًدٌم بعػػد  ىنػػا؛ ألف   قػػدكأذكػػر ىػػذا الن  

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِٕالمعمَّقات العشر",)ص: شرح" ( ُ)

 (.ِٗٔ, ِٔٔ/ُ"المكازنة", ) ( ِ)
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العل ة ُب إتياف الط اِي ٥بذه االستعارات البعيدة, فسأذكر كالمو بعد ا٢بديث عنها, فقد 
 .ينهامت صل ال ٲبكن الفصل ب ؽجاءت ُب قالب كاحد, كسيا

لد ىريػػة مػػن شػػعر أيب ٛب ػػاـ, بعػػد أف فػػرغ مػػن نقػػده حػػديث اآلًمػػًدٌم عػػن شػػواىده ا كجػػاء 
ا يػدؿ علػى حيحةالعاـ, كاستعارات العرب الص   , فبدأ ييفػرًد ٥بػذه الش ػواًىد فحصنػا كتفنيػدن

القامػة الًعٍلًميػة الػػميتىمىكِّنىة عنػده بأسػلوب علمػػي مقػارف, ييػدًخل السػباؿ ُب بطػن ا١بػػواب 
 ةكالتػ ٍفًكّب؛ ليبِب عنػده ا٤بعرفػة كملكػ  رعلى الن   ييدرِّب طالب الًعلم وكالعك , حٌب كأن  

شػػًكلة كا ػػّبة. فػػذكر  صػػوصالبحػػث كًدق ػػة الن ػػر, ككيفيػػة الفحػػص ال ػػٍب تتعامػػل مػػع النُّ 
ي
ا٤ب

شاىد أيب ٛب اـ الد ىرم ال ذم فيو )كلْب أيخػادع الػد ىر األيب(, فسػأؿ سػباالن ليشػحذ ٮب ػة 
, حػٌب انسػاؿ قلمػو دكف تػردُّد ُب ؟األخادع للدىر عىارةتً من اس اجةالقارئ, فحواه ما ا٢ب

ذلك, ليبْبِّ أف اختيار الل ف ة أمر ال بد  منو ٤بشاكلة ا٤بعُب, فبدأ ٰبضِّر بعػض ا٣بيػارات 
معػاطل الػد ىر,  ْبا٤بناسبة كحػٌل بػديل مػن لف ػة أيب ٛب ػاـ )أخػادع(, فقػاؿ ليتػو كضػع لػ

يػرل أف الػد ىر يكػوف  نػوألك  مػن )األخػادع(؛ ألأك لْب جوانب الد ىر, كغّبىػا, كىػي ا
سػهالن كحزننػػا كليننػػا كخشػننا علػػى تصػػرُّؼ األحػواؿ فيػػو, ككػػل ىػذه ا ػػاكالت مػػن اآلًمػػًدٌم 
لػػػػػييفلِّص بيػػػػػت أيب ٛب ػػػػػاـ مػػػػػن قػػػػػبح األخػػػػػادع, كيػػػػػرل أف ُب العػػػػػرب تت سػػػػػع ُب كالمهػػػػػا, 

 ادعاألخػػػ إ  دعتػػػوحاجػػػة  م, فػػػأ"الػػػد ىر األيب ادعقػػػوؿ أيب ٛب ػػػاـ "كلػػػْب أخػػػ افقاؿ:"كأم ػػػ
, أك لػْب  ٲبكنػو أف يقػوؿ: كلػْب معػاطل الػد ىر األيبِّ  اف]كقػد[ك دىر؟حٌب يستعّبىا لل
أك خالِػػػق الػػػد ىر, كمػػػا تقػػػوؿ: فػػػالف سػػػهل ا٣بالِػػػق, كلػػػْب ا١بانػػػب,  ر,جوانػػػب الػػػد ى

 ؼقػػػػدر تصػػػػرُّ  علػػػػى خشػػػػنناكحزننػػػػا كليننػػػػا ك  هالن كألف الػػػػد ىر يكػػػػوف سػػػػ نػػػػاؼ؛األك أكموط ػػػػ
تنػػوب  كانػػتك  وضػػع,ىػػذا ا٤ب ُبىػػذه األلفػػاظ كانػػت أك  باالسػػتعماؿ  ؛فَّفاألحػػواؿ فيػػو

 .(ٔ)"سعناُب الكالـ مت   فَّف   ادع؛من قبح األخ صا٤بعُب الذل قصده, كيتفل   عن]لو[

 ـــــــــــــــــــ
 (. َِٕ-ِٗٔ/ُ, )السَّابؽ المصدر (ُ)
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ػػاًىد, بػػْب  شػػواىد االسػػًتعىارة ا٢بسػػنة,  كلػػػم ا انتهػػى مػػن تفنيػػد القػػوؿ ُب ىػػذا الش 
أف  الباحػث تصػر ؼ  بيػدباستعارات األكاِل,  ة, كىي شبيهالش اعرفيها كال ٍب ل يتكل ل 

؛ يعقػػػب ىػػػذا ا٤بطلػػػب مباشػػػرة؛ ليكػػػوف البحػػػث مقسػػػمنا  فيهػػػا كأفػػػرد ٥بػػػا مطلبنػػػا مسػػػتقالن
تقسػػيمنا منطقينػػا, كسػػيذكر األسػػباب كالعل ػػل ا٤بواتيػػة للبحػػث؛ لتكػػوف الدِّراسػػة أكثػػر ًدق ػػة, 

ػػاًىد, كذلػػك بعػػد أف سػػٌرد كأغػػزر خصػػوبة, علػػى أنػػو ذكػػر كالمنػػ قػػة وػػذا الش  ا مت صػػل العىالى
تتصػل  رناا٢بديث عنها ُب مطلبها القادـ, بػْب  أمػو  فشواىد االسًتعىارة ا٢بسنة ال ٍب سيكو 

مػػن شػػعر الط ػػاِي كىػػي ا٤بػػزج ُب شػػعره بػػْب ا٢بسػػن كالقبػػيح, كا١بيٌػػد  ارةبشػػواىد االسػػًتعى 
فرج بذلك مىن كاف يصػل اآلًمػًدٌم با٤بتحامػل ا٤بناصفة ا٢بقيقية, ف ىيكالردمء, كىذه 

م, فبػْب  أف    ىرلف ػة )األخػدع( تقػبح اسػتعارتو للػد   على أيب ٛب اـ ككقوفو ُب صل البيٍحَبى
لػو, أك  ه أك بد  لبيعد الطرفٍْب فال مشاوة كال مناسبة, فلو ذكره ُب غّب ىذا ا٤بوضع أك غّب 

: "فقػػد تػراه كيػػل ٱبلػػط -رٞبػو اهلل-فقػػاؿ ذكػره علػػى ا٢بقيقػة, لكػػاف أصػوب ك٤بػػا قػبح, 
كإ٭بػػا قػػبح األخػػدع ٤بػػا جػػاء بػػو مسػػتعارنا للػػدىر, كلػػو  , مءا٢بسػػن بػػالقبيح, كا١بيٌػػد بػػالرد

 .(ٔ)قبح" ,٤با[ حقيقة ككضعو ُب موضعوبو[, أك أتى ]ا٤بوضعجاء ُب غّب ىذا ]

 ولو : ذكر بيتنا للبحَبم, كصفو أنو أجاد فيو كل تقبح لف ة )األخدع( ُب ق ٍب
 (ٕ)مػػػػػػػػػػػػػػػػن ذؿ ا٤بطػػػػػػػػػػػػػػػػامع أخػػػػػػػػػػػػػػػػدعي كأعتقػػػػػػػػػػػػػػػػت 

 
 

كض ػح فيػو أمػرنا غريبنػا, فكالمػو السػابق -دىرم أخدعي-أتى بشاىد أليب ٛب اـ ٍب
, كتػراه ىنػا حةعن الش اًىد يصفو بلثاثة األلفاظ, كأهنػا غايػة ُب القباحػة كالبعػد عػن الصِّػ

ػػػاًىد مػػػن  , الص ػػػوابييقػػػرِّب االسػػػًتعىارة ُب ىػػػذا الش  كلعل ػػػو تػػػرؾ القلػػػم ًعػػػد ة أيػػػاـ ٍب  قلػػػيالن
, فوصػل  ػراستأنل ا٢بديث عن ىذه الش واًىد, فبدا لو من األمر ما بدا لو, فأعاد الن  

ف علهػػا سػػاِلة ٥بػػذا  ؛كضػػربتو تشػػبيو ضػػربة البعػػّب علػػى صػػفحٍٍب عنقػػو األخػػدعْب٦بػػيء 
على -]ىهنا[ ذكر األخدعٍْب  فَّف والشتاء ُب أخدعيٍ  فضربتقولو: االقرب, فقاؿ: "فأم  

 ـــــــــــــــــــ
 (.َِٕ/ُ, )السابؽ المصدر (ُ)

 (. َِٕ/ُالمصدر نفسو, ) (  ِ)
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من اإلبػل  ني ا٤بسً  ٍودى "كذلك أف العى  ركوبناألنو قاؿ "ضربةن غادرتو عودنا  ؛أسوغ –قبحهما 
ا[  الص ػػوابفقربػػت االسػػًتعىارة ىهنػػا مػػن  ؛عنقػػو فيػػذؿ صػػفحٍبٍ  علػػى يضػػرب]كالبعػػّب أبدن

 . (ٔ)"قليالن 
مػػن  وِّـكػػذلك يػػرفض اتِّصػػاؿ األخػػدع بالػػد ىر, كٲبكػػن العػػدكؿ عػػن قولػػو: قػػ  كىنػا

أخػػػدعٍيك إ  قػػػوِّـ مػػػن اعوجػػػاج صػػػنعك, أك طريقػػػك, أك مطيتػػػك, ٍب ختمهػػػا بوصػػػل 
الػػػد ىر بػػػاألخرؽ, فكيػػػل يقػػػوِّـ اعوجاجػػػو األخػػػرؽ ال ػػػذم ال ٰبسػػػن العمػػػل, كال يصػػػلح 
ا, فقبحػػت حقنػػا ىػػذه االسػػًتعىارة؛ لبيعػػد الطػػرفٍْب عػػن  لتػػدبّب األمػػور, فػػال يكػػوف ذلػػك أبػػدن

 كمن القبيح ُب ىذا قولو:البعض, كعلى ذلك قاؿ: " عضهماب
 أيٍخػػػدىعىٍيكى فػىقىػػػدٍ  (ِ)ًمػػػنٍ  ـٍ دىٍىػػػري قػىػػػوِّ  يىػػػا
 

ـى مػػػػػػن خيريقًػػػػػػكٍ  أىضػػػػػػ ىٍ تى   ىػػػػػػذا األنػػػػػػا
(ّ) 

مػن اعوجاجػك ",أك  قػوِّـٲبكنو أف يقوؿ " كافك]قد[ ؟ضركرةو دعتو إ  األخدعٍْب  فأمُّ  
 سػنذم ال ٰبي ألف األخػرؽ ىػو ال ػ ؛دىػر أحسػن بنػا الصػنيع يا: كمعوج صنعك ",أ ـ"قوِّ 
 .(ٗ)"نىعي كضده الص   مل,الع

ػػاًىد سػػبيل التػ ٍفتًػػيش كالت   سػػلك , فػػربزت  را ه حكيػػكاآلًمػػًدٌم ُب ٙبليػػل ىػػذا الش 
ػػر  ىرمػػن فعػػل الط ػػاِي؛ أف جعػػل للػػد   ع يػػبالت   ذهالن قديػػة كػػديرِّ ا١بمػػاف, فأخػػ عقػػالن يفكِّ

فلػػو جعػػل الػػد ىر  عبػػّب؛ل للت  , فػػذكر خيػػارات أيخػػر واببػػو, فكانػػت اسػػًتعىارة ٨بالفػػة للص ػػ
اهلل  رضػػػي–كالتػػػذلُّل, ففػػػي ا٢بػػػديث أيب بكػػػر  ا٣بضػػػوعأفضػػػل كىػػػو من" كافيتضعضػػػع,

: قػػػد تضعضػػػع وػػم الػػػد ىر, فأصػػبحوا ُب ظلمػػػات القبػػػور أم تٍْب ُب إحػػػدل الػػركاي -عنػػو

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُِٕ/ُ, )السَّابؽالمصدر  (  ُ)

فيف.   ة"مف" ىنا زائد ( ِ)  , غير مذككرة في الديكاف, ربما أنيا مف عمؿ المصح 

 دة:(, كمطمع القصيَْٓ/ِ,)تمَّاـ", أبي ديكاف" ( ّ)
كؼي  كانىػػػػػػػػػتٍ  مػػػػػػػػػاًف ًمػػػػػػػػػٍف  صػػػػػػػػػري الزَّ

ًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ   فىرى
 
 

ًقػػػػػػػػؾٍ  كاكػػػػػػػػتىفَّ   رى  أٍىػػػػػػػػؿي اإًلٍعػػػػػػػػدىاـً فػػػػػػػػي كى
يمدح أبا  تمَّاـالبالغي ىك البيت الثالث, قاليا أبك  الشَّاًىد, ك سٌرحكىي مف البحر المن      

 الحسيف  محمد بف الييثـ بف شبانو, كييٌنيو بالعافية.

 (.ُِٕ/ُ"المكازنة",) ( ْ)



 [لند الةسن بن بشأ اآلِمِديّ شواهد اتسمَِ دأة المبحث الثاني ] -الفصل الثاني

 

 

214 

تقػػػرب , ٩ب ػػػا يػػػراه اآلًمػػػًدٌم بأنػػػو األليػػػق كاألشػػػب و, فّبىػػػا, أك ليتػػػو جعلػػػو ينهػػػٌد كغ(ٔ)أذ٥بػػػم"
بػػذلك االسػػًتعىارة بػػْب طرفٍيهػػا, حػػٌب كصػػػل اآلًمػػًدٌم أىػػل ا٤بعػػاين كأف  مػػن خصاِصػػػهم 

ُب ىػػػذه  الص ػػػوابكصػػػفاهتم معرفػػػة البالغػػػة مػػػن اإلفػػػراط, فكػػػأف  الط ػػػاِي أفػػػرط كخالفػػػو 
مػدح  ًمػًدمٌ اآل أف   ىػيا٤برضية عند أىل ا٤بعاين, كىنا لفتػة؛  ةاالسًتعىارة, كل يأًت بالبالغ

 لش ػػواًىدمػػن أىػػل ا٤بعػػاين ك٩ب ػػن يعرفػػوف البالغػػة كاإلفػػراط ُب تفنيػػد ا بأن ػػوعػػريض؛ نفسػػو بت
الكػامن ُب الش ػاًىد, فقػاؿ: "ككػذلك  ا٣بللالشٍِّعرية, فعرؼ ذلك عند الط اِي كاستفرج 

 قولو :

ٍلػػػػتى  ػػػػ ىري مػػػػا لػػػػٍو ٞبيِّػػػػلى الػػػػد   ٙبم   ٍطرهي شى
 

ػػػػػػػػػػر  ٍثقػػػػػػػػػػلي أى  وً أمُّ ًعبأيٍػػػػػػػػػػ ٍىػػػػػػػػػػرنادى  لىفىك 
(ِ) 

 
 

ىػو أبعػد مػن  شيءأثقل, كما  بأٍينالعً  ُب أمِّ  رناكجعلو مفكِّ  ,عقالن  ىرللد   ف عل
ٍلػػتى مػػا لػػٍو  األليػػقك  ومػػن ىػػذه االسػػًتعىارة, ككػػاف األشػػب   الص ػػواب وػػذا ا٤بعػػُب ٤بػػا قػػاؿ: "ٙبم 
ك٫بػو صركفو كنوازلػو,  سالن ا منأك ألى  , يقوؿ: لتضعضع, أك الهند   أف ٍطرهي شى  ىري ٞبيِّلى الد  

 . (ٖ)البالغة كاإلفراط" يعتمده أىل ا٤بعاين ُب اىذا ا٤بعُب ٩ب  
 استعارات الط ائي البعيدة والفاسدة والقبيحة شواهد/ رابًعا
ػرِّر ا٤بسػاِل,  قد ـ اآلًمًدٌم ىذه الش واًىد ُب نسػج مػن ا٢بريػر الن قػدم, يفػلُّ الش ػواًىد, كٰبي

ياننػا كمػا فعػل قبػل قليػل, كىػا ىػو اآلف على نفسو أح ستدرؾكيقل على ا٣بصاِص, كي
 يقل على سباؿ ىو: كيل جاءت استعارات الط اِي البعيدة؟

االنتهاء من شػواىد خالفػت سػنن العػرب ال ػٍب كض ػحها اآلًمػًدٌم, كشػواىد  فبعد
تتهػػادل كا١بمػػاف مػػن ُبِّ  تي ػػةحسػػنة علػػى هنػػج األكاِػػل, جػػاءت الن   السػػتعاراتسػػتأٌب   ـــــــــــــــــــ

 (.ْْ/ٗ"لساف العرب",) ( ُ)

 (, كمطمع القصيدة:ْٕ/ّ,)تمَّاـ", أبي ديكاف" ( ِ)
ػػػػػػػػػػػػػؿى  مػػػػػػػػػػػػػكا تحمَّ  عنػػػػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػػػػبري يػػػػػػػػػػػػػكـى تحمَّ

 
 

ػػػػػػػػػٍمأىؿي  كعػػػػػػػػػادىتٍ    صػػػػػػػػػبىاهي فػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػٌبا كىٍىػػػػػػػػػيى شى
البالغي ىك البيت العاشر, قاليا يمدح أبا الميستيؿ  الشَّاًىد, ك لطكيؿمف البحر ا كىي 

 . الطَّائيمحمد بف شقيؽ 

 (.ِِٕ-ُِٕ/ُ"المكازنة", ) ( ّ)
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 كبػاباآلًمًدٌم, بي نها ُب بداية حديثو عن شواىد االسػًتعىارة, كتَبك ػز ُب ان حريرالن اًقد النِّ 
الط اِي على شعر األكاِل, كخاص ة قليل استعارات العرب البعيدة ال ٍب ماؿ إليها, كأكثر 

كالػر دمء دكف أف يشػعر,  ١بيٌػدمنها, حٌب ٠ب اه اآلًمًدٌم حاطب ليل, ال ٍب جعلتو ٰبمػل ا
  ,ُب أشػعار القػد ماء قػةن ٭با رأل أبو ٛب اـ أشياء يسّبةن مػن بعيػد االسػتعارات متفرِّ فقاؿ: "كإ

 كاإلغػػراباإلبػػداع,  كمػػا عرفتػػك ال تنتهػػي ُب البعػػد إ  ىػػذه ا٤بنزلػػة, فاحتػػذاىا, كأحػػب  
, ٍب سػػٌرد اآلًمػػًدٌم بعػػد ذلػػك شػػواىد ات كػػأ (ٔ)منهػػا" اسػػتكثرك  فاحتطػػب,أمثا٥بػػا,  َّيرادبػػ

فاحتذاىا, كجعلها مرجعنا لو ُب استعاراتو البعيدة, كأكثر منها كأفرط حػق  عليها الط اِي
 :  رُّمةاإلفراط, فمن تلك الش واًىد قوؿ ذم ال

 أ٢بػػػقى بطنػػػوي  (ِ)صػػيلشػػم  أنػػػلى ال إذا
 بطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 

 

ػػػػػػػػوىاًبًً  ًمػػػػػػػػرىاسي   ػػػػػػػػافي اٍلكى األىكىايب كاٍمتىحى
(ّ) 

", سرٌقاتالشٍِّعراء ُب كتاب"اآلًمًدٌم:"كقاؿ أبو العباس عبد اهلل بن ا٤بعتز باهلل قاؿ 
ذك الرُّمػة  اد, ]قػاؿ أبػو القاسػم[: كإ٭بػا أر بػو]ٗبػا أتى[ أتػىالط ػاِي حػٌب  اغػَب  البيت  كوذا

أنػػػل  كرعيناأكلػػػو,] أمالنهػػػار(:  أنػػػلالضػػػيل[كقو٥بم ) أكؿبقولػػػو )أنػػػل الضػػػيل(: ]
 .(ٗ)أم أكلو[ " ليث؛ال

: اآلخر: أنشدناه األخف كقوؿُب شاىدو  خر: " كقاؿ  ش عن ثعلب يذـ رجالن
 الػػػػد ىر تً علػػػػى اٍسػػػػ ذمومنازاؿ مػػػػ مػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػدو  ذىا   ٍٰبػػػػػػػػػػػػػػػػرًل ٍقػػػػػػػػػػػػػػػػلو كعى  ٍنًمػػػػػػػػػػػػػػػػىيػى  حىسى
, فهذه الش واًىد ال ػٍب ذكرىػا اآلًمػًدٌم علػى قل تهػا كنيػٍدرهتا؛ (٘)للدىر استنا" ف عل 

كنيٍدرهتا؛ ىي ال ٍب احتذاىا الط اِي كأسقط نفسػو ُب كحلهػا, فػأكثر كاسػتكثر كاسػتعملها 
ا, لػي  ٩ب ػ هجدِّ ُب  يعتمػد  اكىزلو, كما يقوؿ اآلًمًدٌم: "كمثل ىػذا ُب كالمهػم قليػل جػدن

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِِٕ/ُالمصدر السَّابؽ, ) ( ُ)

 في الديكاف: "أنؼ البرد".  كالركاية ( ِ)

مة, ) ( ّ)  ـ.ُٗٗٗ=َُِْ, لبناف, الطبعة أألكلى, در(, دار صاُٖٗ/ُ"ديكاف", ذم الرُّ

 (.ِّٕ/ُ"المكازنة",) ( ْ)

 (.ِْٕ/ُ, )نفسوالمصدر  ( ٓ)
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, (ٔ)"٥بزؿمنو, ]كييستعمل ُب ا١بٌد كما ييستعمل ُب ا رعليو كيستكث تذلكٯبعل أصال ٰبي 
كػػػل   كُب, ٍب بػػػدأ اآلًمػػًدٌم يسػػػوؽ شػػواىد أيخػػػرل السػػتعارات قبيحػػػة كفاسػػدة, (ٔ)"٥بػػزؿا

كره, ال كما مر  من قبل من ذكر شػواىد كثػّبة, ذلك ييديل بدلو نقده بعد كل شاىد يذ 
ا عامنػػا ٍب يسػػتدرؾ عليهػػا, كعلػػى كػػل حػػاؿ ىػػذه ىػػي طريقػػة الت ػػاليل ُب  ٍب ينقػػدىا نقػػدن

 تلك ا٤برحلة.
 :  قول (ٕ)والس بعون الر ابع الش اِهد -

 ا٥بىػػػػػول مػػػػػاءن أقػػػػػل  قػػػػػذلن  ٍعػػػػػدى بػى  ٍسػػػػػقى تي  ل
 

مػػػػػػػاًء قىاًفيػػػػػػػةو بىٍسػػػػػػػًقيكىوي فىًهػػػػػػػمي  ًمػػػػػػػنٍ  
(ّ) 

ا٤بعػػُب ا١بميػػل ُب القافيػػة با٤بػاء ال ػػذم ييشػػرىب علػػى سػػبيل االسػػًتعىارة  الش ػػاعر شػب و 
ا٢بػد  ا٤بعمػػوؿ بػو, فلػػو أراد  اكزتللمػاء قػد ٘بػػ افيػػةاسػًتعىارة القٌ  , كيػرل اآلًمػػًدٌم أف  ا٤بكنيػة

كالضُّػػػحى: مػػػا ه كحيسػػػنو" السػػػيل: "لصػػػلحت, كالركنػػػق ىػػػو كنػػقالر  
 وتصػػػلح؛ ألن ػػػ كال(ٗ)

مػاء  ربتش ما( فا٢بيسن ماء السيل ال ييسقى, فال ييقاؿ ًقيكىوي م الش اًىد بقولو :)بسى خت
( اسػػًتعىارة حسػػنة, كال ييقػػاؿ مػػا شػػربت مػػاءن أعػػذب مػػن شػػعر نبػػكً  قفػػاأعػػذب مػػن مػػاء )

, قػػاؿ اآلًمػػًدٌم: "ف عػػل د  كقبحػػت ك٘بػػاكزت ا٢بػػ فسػػدتذلػػك  لػػىفػػالف أك قصػػيدتو, فع
معػُب  ففسػد ,"وكلكن ػو قػاؿ "يسػقيك لصلح,فلو أراد الركنق  ؛للقافية ماء على االسًتعىارة

ألنػػػك إذا قلػػػت "ىػػػذا ثػػػوب لػػػو مػػػاء "]أك لفػػػ  لػػػو مػػػاء[ ل ٘بعػػػل ا٤بػػػاء مشػػػركبنا  كنػػػق؛الر  
[ من ماء ثوب شربتو عند فالف, كرأيتو أعذب: ما شربت ماء ] فتقوؿ]على االسًتعىارة[

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِٕٓ/ُ) السابؽ,المصدر  (  ُ)

 (. ِٕٓ/ُنفسو, ) المصدر: يينظر ( ِ)

 (, كالبيت في الديكاف مختمؼ في بعض ألفاظو: َْٗ/ْ"ديكاف", أبي تمَّاـ , ) ( ّ)
 تيسػػػػػؽى بعػػػػػدى اليػػػػػكل مػػػػػاءن عمػػػػػى ظمػػػػػأو  لػػػػػـ

 
 
 

ـي  كىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً    فاًفيةويىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًقيكىيا فىًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 

 
 

 كمطمع القصيدة:  
ٌمػػػػػػػػػػػػػػػدى  ػػػػػػػػػػػػػػػعيدو أىٍرًعنػػػػػػػػػػػػػػػي أيديننػػػػػػػػػػػػػػػا ميحى  بػػػػػػػػػػػػػػػفى سى

 
 

ـي بأ فمػػػػػػػػػػػػػػػػا   ذًنػػػػػػػػػػػػػػػػؾى عػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أيكركمػػػػػػػػػػػػػػػػةو صػػػػػػػػػػػػػػػػػمى
محمد  تمَّامشيعاتبالبالغي ىك البيت الثاني, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر البسيط, ك  كىي 

 بف سعيد كاتب الحسف بف سيؿ. 

 (.ْٓٗ",)ص:حيطالم القامكس" (ْ)
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", أك أعػذب  ن مػاء "قفػا نبػكً مػاء أعػذب مػ ربتعلى فالف؛ ككػذلك ال تقػوؿ : مػا شػ
فسػػػػػدت  ٘باكزتػػػػػو,تصػػػػػلح فيػػػػػو, فػػػػػَّذا  احػػػػػدو  سػػػػػًتعىارةألف لال ؛[ كػػػػػذاقصػػػػػيدةمػػػػػن مػػػػػاء ]
 .(ٔ)كقبحت"

كأجػػػاب عنػػػو, ُب قػػػوؿ بعضػػػهم: "فػػػالف حلػػػو الكػػػالـ  ضنػػػا,اآلًمػػػًدٌم اعَبا كأكرًد
مػػػن األلفػػػاظ ىػػػل ىػػػي صػػػفة ملتصػػػقة بللػػػة الفػػػم كىػػػي اللسػػػاف, فتوجػػػد حػػػالكة  كغّبىػػػا"

, كىػو  لىعذكبة, فرد  اآلًمًدٌم عكمرارة ك  ذلك االعَباض, كذكر أنػو مػن كػالـ الن ػاس أكالن
ا٤بتلقية, كحالكة ُب قلوب ا٤بفاطبْب لي  إال , كاستشهد بقػوؿ  لن ف ٕبسب موقعو ُب ا

"أك "كػأف نطػققػو٥بم: "فػالف حلػو الكػالـ"ك "عػذب ا٤ب اأيب ٛب اـ ُب ذلك, فقػاؿ : "فأم ػ
حػػالكة علػػى  يريػػدكفعلػػى ىػػذه السػػياقة, كلػػي   سفهذا كػػالـ الن ػػاألفاظػػو فتػػات السػػكر"

كحلونا ُب القلوب, كما قػاؿ  فوس,اللساف, كال عذكبة ُب الفم, كإ٭با يريدكف عذبنا ُب النُّ 
 ٛب اـ: وأب

 الػػػػػػػرُّكحى الل طيػػػػػػػلى نسػػػػػػػيميها يسػػػػػػػتنبطي 
 

ػػػػػػػا  ػػػػػػػلي بالض ػػػػػػػًمًّب كتيٍشػػػػػػػرىبي أىرىجن  (ٕ)", كتػيبٍكى
ػػاًىد بأن ػػ الت رٍبيػػزم كفس ػػر   امػػرئمثػػله ييقػػاؿ ٤بػػن اسػػتطاب خلػػق أك ظػػرؼ  وىػػذا الش 

مثػػل, كمػػا  ىػػذاأشػػربك حبنػػا لػػك كشػػلفنا بػػك, فقػػاؿ: " كفقػػاؿ لػػو: كددت أف  كلػػك أ
مػػػع ا٤بػػػاء, ككػػػدت  كليػػػو شػػػلفنا بػػػو, ٤بػػػن ييسػػػتحلى خلقنػػػا كظرفنػػػا, ك  بييقػػػاؿ فػػػالفه ييشػػػرى 

رِّ  نسيمها"  .(ٖ)"لطيلالرُّكح ال   ؾ" أم نسيم ىذه الضراِب ٰبي
 كلػو  ُب الكػالـ, فكمػا ييقػاؿ: كددت أف   ًتعىارةاآلًمًدٌم ُب ىذا ا٤بقطع حدكد االسػ يبْبِّ  

ىػػػن رأل شػػػيَّنا أع بػػػو ككجػػػد حػػػالكة ُب العػػػْب, قػػػاؿ: "
ا٤بن ػػػر",  حلػػػوظرفنػػػا بػػػو, فييقػػػاؿ ٤ب

ػػا ٤بػػن  فػػالكالـ كاأللفػػاظ ال تيػػذاؽ, فػػالقوؿ حقيقػػة ال اسػػًتعىارة فيػػو, ككجػػد اآلًمػػًدٌم ٨برجن
كيبيكػػل مػػع  ٤بػػاءفتقػػوؿ: زيػػد ييشػػرب مػػع ا العبػػارة, ٘بػػاكزذلػػك, فبػػْب  أف  عليػػو  ذكػػرأراد 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِٕٔ-ِٕٓ/ُ"المكازنة", ) ( ُ)

 (.ِٕٔ/ُ,)ابؽالمصدر السَّ  ( ِ)

 (.ُِٗ/ُ,)تمَّاـ" أبي ديكاف" ( ّ)
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كطيػب معشػره كأخالقػو, كال ييقػاؿ: مػا أكلػت أطيػب مػن زيػد أك  ؿالطعاـ؛ ٢بسن كٝبػا
عنػػػد العػػػرب, قػػػاؿ اآلًمػػػًدٌم: "ككػػػذلك قػػػو٥بم:  عهػػػودة, فهػػػذا ٨بػػػالل لالسػػػًتعىارة ا٤ببيػػػدع

فػالف, كال  الـُب العْب, كال تقوؿ: ما ذقت أحلى من كػ ايريدكف حلون "حلو ا٤بن ر "إ٭با 
 كلكػناالسػًتعىارة,  ىػذا القػوؿ صػيلة ا٢بقيقػة ال ألف   فػالف؛ما شػربت أعػذب مػن ألفػاظ 

ييقػػاؿ: ىػػذا كػػالـ يصػػلح أف ييتنقػػل بػػو, كزيػػد ييشػػرب مػػع ا٤بػػاء ٢بسػػن أخالقػػو كحالكتػػو, 
 لػتكال مػا أك ,ما شربت أعذب مػن عمػرك: وؿتق كالكييشرب لرقة طبعو,  لكعمرك يبك

حػػدكد االسػػًتعىارة معلومػػة" ؛فَّف  ىػػذا ,فػػاعرؼأحلػػى مػػن عبػػد اهلل
. كىػػذه الوقفػػات مػػن (ٔ)

 اآلًمًدٌم تدؿُّ يقيننا جازمنا على ريجحاف عقلو كقوتو الللوية الًعٍلًمية.
 , وقول  : (ٕ) والس بعون الخامس الش اِهد -

 ا٢بسػػػػػػن بػػػػػػػن كىػػػػػػبو أطيػػػػػػػبي  لىمىكاسػػػػػػرٌ 
 
 

 (ّ)ُب حنػػػػػػػًك العػػػػػػػدك كأعػػػػػػػذبي  كأمىػػػػػػػرُّ  
ػػػ شػػػب و  ُب حنػػػك العػػػدك, ُب قولػػػو )كأمػػػر ُب حنػػػك  اِغا٤بمػػػدكح با٤بػػػذاؽ غػػػّب الس 

ا٤بمػدكح  ٧بػٌل اإلطعػاـ كالػذ كؽ؛ ألف   وما يكوف ُب ا٢بنك؛ ألن ػ العدك(, كا٤بذاؽ ا٤بٌر أشدُّ 
فحذؼ ا٤بشب و كصر ح ُب كجو العدك, فلن يذكر أخالقو, كلن ينطق ٖباللو,  ايقل داِمن 

, فهػػػو ٤بتواليػػػةكا٢بػػػركب ا نلػػػيص, ٔبػػػامع الت  الت صػػػرٰبيةبا٤بشػػػب و بػػػو علػػػى سػػػبيل االسػػػًتعىارة 
ا٤بنطػوؽ. كقػد عػاب  ذابذلك أعذب ُب حنػك كليِّػو ككديػًده كخليلػو علػى ا٤بفهػـو مػن ىػ

بيػت ذكػره, كبػْب   اسػًتعىارة زىػّب ُب حفاسػدة, كمػد  ااآلًمًدٌم اسًتعىارة الط اِي, كنعتها بأهن  
زىّب ُب بيتو, فقد جعل خصمو لقمة ُب فيو, كأدخلهػا   وسبيل االسًتعىارة ىو ما هن أف  

, كعلى ذلك قاؿ اآلًمًدٌم: "فا٤بكاسػٌر: األخػالؽ, كإ٭بػا أراد ا٢بةُب طريق االسًتعىارة الص  
, كأعػػذب ُب حنكػػو أف يػػذكرىا, أك ٱبػػرب وػػا إذا نطػػق وػػا, أك أمػػرٌ  ,ُب حنػػك العػػدك أمػػرٌ 

 ككما قاؿ زىّب: سَبىا,ككديده إذا  وُب حنك كليِّ 
 ـــــــــــــــــــ

 (.ِٕٔ/ُ"المكازنة",) ( ُ)

 (.ِٕٕ/ُ) ,السَّابؽ المصدر: يينظر (ِ)

 (.ُِٕ/ُ,)تمَّاـ" أبي ديكاف" ( ّ)
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 , فيهػػػػػػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػػػػيضه  ضػػػػػػػػػػػػػػلةن مي  تػيلىٍ لًػػػػػػػػػػػػػػجي 
 

داءي  ٍشػػػػػحً الكى  تى ٙبىٍػػػػػ ٍهػػػػػيى , فػى  أصىػػػػػل تٍ  
(ٔ) 

 ت: تلػػػػػّب  ل تٍ , أم ل تنضػػػػػج, ك أصىػػػػػأنيضفصػػػػػلح أف يقػػػػػوؿ: ,كلمػػػػػةن   ادأر  ألنػػػػػو 
السػػًتعىارة فيمػػا يصػػلح فهػػذا طريػػق ا ؛أم لقمػػة ُب فيػػو ؛كأنتنػػت, كذلػػك ٤بػػا جعلهػػا مضػػلة

. كىنا يتبْب  أف منهج اآلًمًدٌم ال ذم سػار عليػو ُب (ٕ)فَّنو كاضح" وفتفهمٌ  كيفسد؛ منها
 ُب ىذا الش اًىد ىو منهج ا٤بوازنة كا٤بقارنة.

 وقول  : (ٖ)بعونوالس   الس ادس الش اِهد -
 ُب بػػػػػدين  (ْ)خيطيػػػػػواًت البػػػػػثِّ  مقصِّػػػػػره 

 
ػػػػػػا   (ٓ)الط لػػػػػػبً بػػػػػػأينِّ مػػػػػػا قىص ػػػػػػرتي ُب  ًعلمن

 
 

( أك علػػػػى ركايػػػػة الػػػدِّ  خيطيػػػػواتً ُب قولػػػػو ) االسػػػًتعىارة ا٥بػػػػم(,  خىطىػػػػراتً ) يوافالبػػػثِّ
, لػبف عل للبٌث أك ا٥بٌم خطوات ٲبشي وا, كخطى ُب بدنو قصّبة, فلم يقص ر ُب الط  

( علػى سػبيل يكحذؼ ا٤بشب و بو كىو )االنساف(, كرمز لػو بشػيء مػن لوازمػو كىػو )ا٤بشػ
عاـ أنو ل يػدىع ا٥بػٌم ٱبرمػو كيضػايقو, متعزينػا ُب  كل, كمعُب الش اًىد بشكنيةارة ا٤باالسًتعى 

ل يقصِّػػر ُب طلػػب الن ػػاح كالػػرزؽ, كىػػذه االسػػًتعىارة نعتهػػا اآلًمػػًدٌم بأهنػػا مػػن  وذلػػك بأن ػػ
ػػاًىد, فػػا٣بطوات  عػػُبكسػػاكس الط ػػاِي, كذكػػر أف  ا٤ب ال ػػذم أراده خػػالؼ مػػا ذكػػره ُب الش 

, بعك  ا٣بطوات القصّبة ال ػٍب ال  الطويلة كالسرٌيعة ُب قلب ا٤برء ٛبكث زمننا ككقتنا قليالن
ػا, كتزيػد عليػو ا١بػزع كالسُّػ , قػاؿ اآلًمػًدٌم:"ف عل فطتكاد تربح القلب, فتولعػو ٮبنػا كغمن

 لػب,مػا قصػر ُب الط   وألن ػ ؛قػد قصػرىا وخطػواتو ُب بدنػو, كأن ػ-كىػو أشػد ا٢بػزف- للبثٌ 
ُب  رأنػػو مػػا قص ػػ ,قػػد سػػهل أمػػر ا٢بػػزف عليػػو أنػػوسػػو ا كمػػة, كإ٭بػػا أراد كىػػذا مػػن كساك 

 ـــــــــــــــــــ
= َُُْ(, المكتبة العممية, بيركت, الطبعة ُٔ/ُأبي سيممى,) ف"ديكاف", زىير ب ( ُ)

 ـ. َُٖٗ

 (.ِٕٕ/ُ"المكازنة",) ( ِ)

 (.ِٕٗ/ُالسَّابؽ,) المصدر: يينظر (ّ)

طىراًت اليـ". التٍَّبريزمي ركاية الديكاف عند كف ( ْ)  :"خى

 (, كمطمع القصيدة:ْٗٓ/ْ,)تمَّاـ", أبي ديكاف" ( ٓ)
يا أىرىبي عىنَّتٍ   فأىٍعرىضى عىٍف تىٍعًريضى

 
 

ػػػػػػبً  يػػػػػػا   ىػػػػػػذه اعػػػػػػذرم فػػػػػػي ىػػػػػػذه النُّكى
 البالغي ىك البيت السادس عشر باب الفخر.   الشَّاًىدكىي مف البحر البسيط, ك         
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 ,ف عل للحػزف خطػى ُب بدنػو قصػّبةن  جزعو,يأسل كيشتدٌ  ر,لكافألنو لو قص   ؛الطلب
 أخػػذتألف ا٣بطػػى إذا طالػػت ] ه؛ا٤بعػػُب ال ػػذم أراد ٤بػػا جعلػػو سػػهال خفيفنػػا, كىػػذا ضػػدُّ 

فعلى ىذا[ ٯبوز أف يقػع قلبػو  ؛تأخذه ا٣بطى القصّبة ا٩ب   عليو أقل   من الشيء ال ذم ٛبرٌ 
 فػَّفقليػله كال كثّب.-كىػو ا٢بػزف-مػن البػثٌ  هافػال ٲبٌسػ ,أك كبده بْب تلك ا٣بطى الطويلة

 قلبػػوبػػدين "أم ُب قلػيب؛ ألف  "ُب وا٢بػزف ىػػو ُب قلبػو خاص ػػة, كأف قولػ : إ٭بػػا أراد أف  يػلقً 
 .(ٔ)ُب بدنو"
ػ اـ, من ذلك أف  أبا ٛب  ليهاُب ىذه ا٤بسألة كيردُّ عاعَباضات  مٌ ييورًد اآلًمدً  ٍب  اإ٭ب 

ػػػػ , القلػػػػب أك البػػػػدف, يافأراد القلػػػػب خاص ػػػػة كل ييػػػػرًد البػػػػدف, فػػػػّبٌد عليػػػػو بػػػػأٌف األمػػػػر سِّ
, كىو أف  أبا ٛب اـ أراد بط  وؿفا٣بطوات ٛبٌر عليهما ٝبيعنا ُب كقت كاحد, كيورًد أمرنا  خرى

 ة, كىذا توجيو ٰبتملو ا٤بعُب, لكن اآلًمًدٌم دمغ ىػذه ا٢ب  ػةا٣بطى الكثرة كبقصرىا القل  
ػاغلػط كلػي  ىػو ا٤بػراد, كإً  كيلبأف  ىذا القوؿ فيو تأ ُب توجيػو ا٤بعػاين أللفاظهػا  أفالش ػ ٭ب 

أع ػب الوسػاكس. حيػث قػاؿ :  مػندكف تأكيل أك ٙبريػل, ٍب حكػم علػى الش ػاًىد أنػو 
ُب قلػيب؛  أمبػدين " ُبىو]ُب[ قلبو خاص ػة, كأف  قولػو ": إ٭با أراد ]أف [ ا٢بزف  يلقً  فَّف"

 ألف قلبو ُب بدنو.
أخػذت -قلبػو كػاف أك مػا سػواه-ا٣بطػى إذا طالػت علػى الشػيء : األمر كاحػد ُب أف  ًقيل 

: ًقيل: أراد بطػػوؿ ا٣بطػػى الكثػػرة كبقصػػرىا القلػػة.ًقيػػل فَّفتأخػػذ إذا قصػػرت. ا٩بٌػػ منػػو أقػػل  
معػػػاين  (ٕ)حيػػػولعمػػػل علػػػى إرادتػػػو, كإ٭بػػػا العمػػػل علػػػى تو ا كلػػػي  ؿ,ىػػػذا غلػػػط مػػػن التػػػأكُّ 

 . (ٖ)ُب البدف" من أع ب الوسواس خطوات البثٌ  فَّف   ؛ألفاظو.كبعد
ػػاًىد ركح النِّ  يتبػػْب   الًعٍلًمػػي, كسػػعة صػػدر اآلًمػػًدٌم لالعَباضػػات  قػػاشُب ىػػذا الش 

ُب  لللػػػػليب إ  الت  األد ص, كال شػػػػك  أنػػػػو يعمػػػػد ُب ٙبليػػػػل الػػػػن  هػػػػاال ػػػػٍب يورًدىػػػػا كيػػػػردُّ علي
 ـــــــــــــــــــ

 (. ِٕٗ/ُ"المكازنة",) ( ُ)

 معاني ألفاظو. تكخيو -كاهلل أعمـ-الكممة ىنا  (  ِ)

 (. َِٖ-ِٕٗ/ُ"المكازنة",) ( ّ)
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 حيحاألصػػػٌح مػػػن الص ػػػ حيثيػػػات ا٤بعػػػُب, دكف اللفلػػػة عػػػن الل فػػػ  الػػػداؿ, كيعمػػػد إ  ٚبػػػّبُّ 
 .صدكعلو ا٤بقا فعةبعقلية تقود الن قد األديب إ  الرِّ 

 :  قول ,(ٔ)والس بعون الس ابع الش اِهد -
ػػػػػػػارىل ةو  جى رًيػػػػػػػدى  إًلٍيػػػػػػػًو البػىػػػػػػػٍْبي كىٍصػػػػػػػلى خى

 
ػػػػػػتٍ     ماشى

ى
طٍػػػػػػلى مىٍشػػػػػػيى األىٍكبىػػػػػػدً إًلٍيػػػػػػًو ا٤ب

(ِ) 
إليػػػو البػػػْب(, ك)البػػػْب(: الفػػػراؽ كىػػػو أمػػػر معنػػػوم ال  لُب قولػػػو:)جار  االسػػػًتعىارة 

ا٤بشػػب و )حػػاؿ(, كأبقػػى ا٤بشػػب و بػػو كىػػي قولػػو )جػػارل(, علػػى  حػػذؼييػػدرؾ إال  بالعقػػل, ف
ة, كمعػُب الش ػاًىد , كا١بامع ا٢بيلولة بْب العاشػق كا بوبػالتبعية صرٰبيةسبيل االسًتعىارة الت  

الًبكػر, كيريػد البػْب  مػةبشػكل عػاـ أف  العاشػق يريػد كصػل ىػذه ا٣بريػدة, كىػي ا٤بػرأة ا٤بنع  
أف يقطع عنػو الطريػق فت اريػا, فوقػع الوصػل كجػاء الفػراؽ, أم ػا ىػي؛ فكانػت ٛبشػي مػع 

ػػػ ع ػػػيم كىو)األكبػػػد(, فكػػػاف بطبىػػػا ُب السػػػّب إطالػػػة  عا٤بطػػػل, كمػػػا ٲبشػػػي فػػػرس متوجِّ
, كإكػالؼ العقػل ُب التػ ٍفًكػّب ال ػذم تنفػر عقيػدفسبقتو, كىػذا الش ػاًىد فيػو مػن الت   للمطل
كراءه, بػل ىػو جهػد كإتعػاب الفكػر  اعي, كليت ىناؾ معُب راِعنا ينت ر الس  فوسمنو النُّ 

, عقيػػػدٞبلػػػت ُب طي اهتػػػا ا٣بلػػػط كالت   بيػػػتريػػػبى أف  االسػػػًتعىارة ُب ىػػػذا ال دكف طاِػػػل, كال
ػػػاًىد, فالوصػػل سػػػبيل البػػْب, كا٤بشػػػي سػػبيل ا٤بطػػػل. كٗبثػػػل  نػػاقضنصػػػر الت  كفػيعِّػػل ع ُب الش 

 كىػػوبػػالرداءة كالقباحػػة,  راتوىػػذه الش ػػواًىد عنػػد أيب ٛب ػػاـ نيًفػػرى مػػن شػػعره, كأيًصػػيبت اسػػتعا
ضػد )جػارل(,  وبػػ )ماشػى(؛ ألن ػ جػاءعند الت رٍبيزم, ال ذم قاؿ:" ًىدحاصل تفسّب الش ا

, ك)األكبد( الع يم الوسط, يقػوؿ: كذم يشتكي كبده, فيع م بطنو لذلك)األكبد( ال  
ا.)أبو عبػػػد اهلل(:  طػػػلمػػػع ا٤ب شػػػيٛب ٍبجػػػارل البػػػْب كصػػػل ىػػػذه ا٣بريػػػدة, ال ػػػ مشػػػينا ركيػػػدن

معنػػػاه: سػػػابق إ  ىػػػذا العاشػػػق, يعػػػِب نفسػػػو, البػػػْب كصػػػاؿ ىػػػذه ا٣بريػػػدة, كانتهيػػػا معنػػػا, 

 ـــــــــــــــــــ
 (.َِٖ/ُالسَّابؽ,) المصدر: يينظر (ُ)

 :القصيدة(, كمطمع ْْ/ِ,)تمَّاـ", أبي ديكاف" ( ِ)
 الًغطىػػػػاءي فأىٍكًقػػػػًدم أىٍك أىٍخًمػػػػًدم كيًشػػػػؼى 
 
 

ػػػػػػػػػدً تكمػػػػػػػػػدم فظننػػػػػػػػػًت اف لػػػػػػػػػ لػػػػػػػػػـ   ـ يىٍكمى
 يمدح المأمكف. تمَّاـالبالغي ىك البيت الخامس, قاليا أبك  الشَّاًىدكىي مف البحر الكامؿ, ك        
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ا٤بصػػػراع األكؿ, ٍب أخػػػذ ُب كصػػػل ىػػػذه فحػػْب كقػػػع الوصػػػل, جػػػاء الفػػػراؽ, فهػػػذا معػػػُب 
اشي ا٤بطل إ  العاشق, فتمشي معو مشي فرس ع يم ا١بوؼ, ال  تلك ا٣بريدة, بأهنا ٛبي

ا مػػػع ا٤بطػػػل ُب  ـكينقطػػػع جريػػػو, فهػػػي أيضنػػػا تػػػدا ا٤بطػػػاؿ, كال تػػػرل اإل٪بػػػاز, فتكػػػوف أبػػػدن
بػػ)األكبد( ا٤بشي, ال ينقطع جريهمػا, ىػذا إذا كػاف )األكبػد( الع ػيم ا١بػوؼ, كإذا أراد 

ػػػع  ال ػػػذم يشػػػتكي كبػػػده, فمعناىػػػا : كصػػػل خريػػػدة ٛبشػػػي مػػػع ا٤بطػػػل مشػػػي فػػػرس متوجِّ
الكبد, فييبقي على نفسو ُب السّب, كييبطػيءي فيػو, فهػي أيضنػا تبطػيء مػع ا٤بطػل؛ ليكػوف 

 .(ٔ)بقا ٮبا معو أطوؿ, ككصو٥بما إليو أبعد"
ا الش اًىد, كحرب  قلمو كقد عصر اآلًمًدٌم عقلو ُب سبيل ٙبليل االسًتعىارة ُب ىذ 

, ٍب عطػػػػػل ُب  خػػػػػر حديثػػػػػو فلػػػػػيطمػػػػػن الت   اضػػػػػربن  لػػػػػوبعػػػػػد تفتػػػػػيش كإنعػػػػػاـ ن ػػػػػر ف ع
ُب  ٥باء:"ااآلًمػػػًدمٌ باسػػػتفهامات حقيقيػػػة كتقريريػػػة, مفادىػػػا احػػػَباـ العقػػػل كالفكػػػر, قػػػاؿ 

 ا٣بريػدة ٘باريػا إليػو, فكأنػو أراد أف يقػوؿ ككصػل"إليو "راجعةه إ  ا ب, يريد أف البػْب ]
ىػػذا مػػن الل فػػ   أشػػباهالبػػْب[ حػػاؿ بينػػو كبػػْب كصػػلها, كاقتطعهػػا عػػن أف تصػػلو, ك  : إف  
الوصػػل  كػػأففعػػدؿ إ  أف جعػػل البػػْب كالوصػػل ٘باريػػا إليػػو,   ,ا١بػػارم ]العػػادة[ سػػتعملا٤ب

ٍب أتػى ُب ا٤بصػراع  ,ف رل البْب ليمنعو, ف علهما مت اريٍْب  ,ُب تقديره جرل إليو يريده
ىنا راجعة  اءا٤بطل مشى األكبد, فا٥ب يوفقاؿ: ماشت إل ,ىذا التفليطالث اين بنحو من 

ف عػػػل عزمهػػػا  ,إ  الوصػػػل: أم ٤بػػػا عزمػػػت علػػػى أف تصػػػلو عزمػػػت عػػػـز متثاقػػػلو ٩باطػػػل
 كنػامعشر الشٍِّعراء كالبللاء كيا أىػل اللُّلػة العربيػة: خربِّ  فيامشيا, كجعل ا٤بطل ٩باشيا ٥با, 

اشػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػي مطلهػػػػػػػػػا؟ أال تسػػػػػػػػػمعوف؟ أال كيػػػػػػػػػل ٯبػػػػػػػػػارم البػػػػػػػػػْب كصػػػػػػػػػلها؟ ككيػػػػػػػػػل ٛب
 . (ٕ)تضحكوف؟"
انتهى اآلًمًدٌم من ذكػر شػواىد اسػتعارات أيب ٛب ػاـ, عػو ؿ علػى شػعر سػلم  كلػم ا

ػػٍعراء", يعيبػػو بػػردمء اسػػتعارتو,  سػػرٌقاتا٣باسػػٌر ال ػػذم أنشػػده ابػػن ا٤بعتػػز, ُب كتابػػو " الشِّ
 ـــــــــــــــــــ

 (. ْٓ, ْْ/ِ, )السَّابؽ صدرالم (ُ)

 (. َِٖ/ُ"المكازنة",) ( ِ)
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, بػػل ييفضِّػػل سػػلم علػػى ديَّػػةارات الر  االسػػتع ذهكيشػب و بيتػػو بشػػعر الط ػػاِي؛ إلتيانػػو ٗبثػػل ىػػ
ال ييكثػػػر مػػػن ىػػػذه االسػػػتعارات الرديَّػػػة ُب شػػػعره, فيتمػػػُب  أف  أبػػػا ٛب ػػػاـ لػػػو  وأيب ٛب ػػػاـ؛ ألن ػػػ

سػرٌقات  اباستعارات نػادرة كاسػًتعىارة سػلم, فقاؿ:"كأنشػد أبػو العبػاس ابػن ا٤بعتػز ُب كتػ
 موسى ا٥بادم: ثيقولو ير  االسًتعىارة ُب مءالشٍِّعراء لسلم ا٣باسٌر يعيبو برد

 بػػػػػػو مػػػػػػافي الز   ا٤بقػػػػػػابر مػػػػػػا حػػػػػػط   لػػػػػػوال
 

ػػػػػػوي بػػػػػػأنلو كى  بػػػػػػل تػػػػػػو    ال,   يداًمػػػػػػ ٍلمي
: ىػػػذا ردئ كأنػػػو مػػػن شػػػعر أيب ٛب ػػػاـ الط اِي,كليػػػت ل يكػػػن أليب ٛب ػػػاـ مػػػن كقػػػاؿ 

كنعػػػػػػوذ بػػػػػػاهلل مػػػػػػن حرمػػػػػػاف  ,مثػػػػػػل اسػػػػػػًتعىارة "سػػػػػػلم"ىذه أك ٫بوىػػػػػػا ردئ االسػػػػػػًتعىارة إال  
 .(ٔ)التوفيق"

 ـــــــــــــــــــ
 (.َِٖ/ُ,)ؽالمصدر السَّاب ( ُ)
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 المطلب الث َّاني : "شواىد استعارات في غاية الحسن "
 

بالش واًىد الد ىرية  ثُب  االستعارات ُب كالـ العرب, ٍب   ٦برلاآلًمًدٌم من ذكر  انتهى
كأدخل ُب إىاوا ىذه الش واًىد ال ٍب استحسنها, كجعلها القسيم اآلخر كا٤بوازم 

استوَب سبب  ونقطة ُب ٕبر, كي نُّ الباحث أن   ا, على أهن  ديَّةلالستعارات القبيحة كالر  
كذلك من خالؿ حديث  ديَّة,ا٢بسنة ُب بطن االستعارات الر   اتإدخاؿ ىذه االستعار 

 ْبالط اِي كاف ٱبلط ب أف  ىذه الش واًىد, بْب   دنفسو, فعندما انتهى من سر  ًمًدمٌ اآل
عاجلة ألنصار أيب ٛب اـ؛ فال ييقاؿ  الة, كذلك ُب رس(ٔ)ا٢بسن كالقبيح كا١بٌيد كالردمء

أراد إظهار ا٤بساكئ كالقباِح فقط؛ بل أراد  ومن ا٤بتحاملْب عليو, كأن   ون  إييقاؿ عنو 
لو من أكؿ كتابو  نه ناإظهار ا٢بسنة كالس ٌيَّة معنا, كىذا منهج قر ين اٚبذه اآلًمًدٌم م

رؼ دكف اآلخر, كل ذلك كحٌب هنايتو, يذكر ا١بٌيد كالردمء, فال يباخىذ باال٫بياز لط
ا  والنُّقاد, فقد صينِّل من أعداء أيب ٛب اـ, على أن   تكل يسلم من انتقادا ل يأؿي جهدن

 كا٢بكم على أحكامو. األسبابكاسعنا ُب تبْبُّ 
ُب ا٤بطلػب ا٤باضػي, كأخػذت حيػزنا كبػّبنا  ديَّػةدراسة شواىد االسػتعارات الر   ٛب ت 

ا, ككاف حديث اآلًمػًدٌم  واًىد,من ىذا ا٤ببحث, بعك  ىذه الش   فقد جاءت قليلة جدن
اآلًمًدٌم ٥با؛ ُب ٙبليػل  استحسافغّبىا, كسيسعى الباحث للكشل عن  داينعنها ال يي 

, ا٤بنسوجة فةأفكاره؛ لتت ل ى للقارئ تلك العبارات القصّبة ا٤بكث   بناتلعل و يقَبب من ل
  .رمن خيط فكر ىذا العال الن اًقد ا٤بتبحِّ 

 , وقول  :  (ٕ)بعونوالس   الث امن الش اِهد -
 ٫بػػػػػػػػػػػني ُب كسػػػػػػػػػػػناًت عػػػػػػػػػػػيشو  ليػػػػػػػػػػػايلى 

اننا كأىي امنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  لىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 

 الػػػػػػػػػػػػػد ىرى منهػػػػػػػػػػػػػا ُب كثػػػػػػػػػػػػػاؽً  كػػػػػػػػػػػػػأف   
 (ِ)الرِّقػػػػػػػػػػػاؽً  حواشػػػػػػػػػػيها(ُ)ُب  غنينػػػػػػػػػػا

 ـــــــــــــــــــ 
 .    بتصرؼ(, َِٕ/ُيينظر: المصدر السَّابؽ, ) ( ُ)

 (.َِٕ/ُ,)نفسو المصدر :يينظر (ِ)
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 اصنػمَببِّ  اكعػدكن  اشرسن  ا)الد ىر( انسانن  الش اعرالبيت األكؿ اسًتعىارة مكنية, فقد جعل  ُب
, فػػال بػػاطبا٢ببػػاؿ كالرِّ  وث ػػقه مي  ويصػػل الػػد ىر كأن ػػ الش ػػاعريينػػزؿ وػػم ا٤بلمػػات كا٤بصػػاِب, ف

, فنعمػػوا بػػذلك فػػال ينػػاؿ فػػيهميسػػتطيع الفكػػاؾ منهػػا, كل يعيػػد لػػو طاقػػة بػػَّنزاؿ خطوبػػو 
فقػػد شػػبو الشػػاعر )الػػدىر( برجػػل ُب كثػػاؽ كأداة  اآلًمػػًدٌم, بينهػػال يالصػػورةمػػنهم, فهػػذه 

كلكن ػو  و ىنا ظاىرة للعياف )كأف( كأف ا٤بشبو بػو مقيػد با١بػار كاىػركر )ُب كثػاؽ(,التشبي
الرِّقػػاًؽ(, كىػػو يقصػػد  حواشػػيهاالتفػػت كاستحسػػن االسػػًتعىارة ُب البيػػت الث ػػاين ُب قولػػو :)

ػ , علػى سػبيل االسػًتعىارة ا٤بكنيػة, كرمػز مػةامػرأة منع   ااألياـ, ف عل ٥بػا رقػة ا٢بواشػي ككأهن 
ء مػػػػن لوازمػػػػو ُب قولػػػػو )الرقػػػػػاؽ(, فهػػػػذا البيػػػػت اسػػػػًتعىارة علػػػػى رأم اآلًمػػػػػًدٌم, لػػػػو بشػػػػي

 .(ٖ)"ا٢بواشى:"فاستعار لرياـ ]رًق ة[ قاؿف
 , وقول  :(ٗ)بعونوالس   الت اسع الش اِهد -

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ أي امينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  امىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيولىةه أىطرىافػيهى
 

كالل يػػػػػػػػػػايل كيلُّهػػػػػػػػػػا أىٍسػػػػػػػػػػػحىاري  بػػػػػػػػػػكى  
 (ٓ) 

ذؼ ا٤بشػػػػب و بػػػػو كرمػػػػز لػػػػو بشػػػػيء مػػػػن لوازمػػػػو )مصػػػػقولة , كحػػػػأةاأليػػػػاـ بػػػػا٤بر  شػػػػب و 
ػػػاًىد كال ػػػذم سػػػبقو ُب ا٢بسػػػن   كُباألطػػػراؼ( علػػػى سػػػبيل االسػػػًتعىارة ا٤بكنيػػػة, فهػػػذا الش 

 .(ٔ)العرب" ـكأشب و بكال كلُّلاالسًتعىارة, قاؿ اآلًمًدٌم: "كأبلغ من ىذا كأبعد من الت  
 ـــــــــــــــــــ

 

ًريننا ًمٍف".  التٍَّبريزمعند  افكفي الديك  (  ُ)  : "عى

 (, كمطمع القصيدة:ِْٔ/ِ,)تمَّاـ", أبي ديكاف" ( ِ)
ةى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآًقي ًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾً  ذىرينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًفحى  سى
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاؽً  كًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ    سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرعاًف عىٍبرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ المي
 تمَّاـي عشر, قاليا أبك البالغي ىك البيت الحادم عشر كالثان الشَّاًىدالبحر الكافر, ك  مف 

 يمدح الحسف بف كىب.  

 (. َِٕ/ُ"المكازنة",) ( ّ)

 (.َِٕ/ُالسَّابؽ,) المصدر: يينظر (ْ)

 (, كمطمع القصيدة :ُُٖ/ِ, )تمَّاـ", أبي ديكاف" ( ٓ)
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدياري ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  كالأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت  ال

 
 

 كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري كتكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت األ لاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼَّ  
 تمَّاـىك البيت الثامف كالخمسكف, قاليا أبك  غيالبال اًىدالشَّ كىي مف البحر الكامؿ, ك           

 يمدح أبا سعيد. 
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ػػ  فػػَّذا  كلُّػػل,, كإذا كػػاف ذاؾ أبعػػد عػػن الت  اللايػػة غاًىد ال ػػذم يليػػو أبلػػغ فهػػذا بلػػكػػاف الش 
, مهػػػػم, كإذا كػػػاف ذاؾ أشػػػػب و بكػػػالـ العػػػرب فهػػػذا شػػػبيو بكالكلُّػػػلفهػػػذا بعيػػػد عػػػن الت  

 . ضارة, فكالٮبا يشووما ا٢بيسن كالن  لفاآلخر مفض ل على ىذا الفاض
 , قول  :(ٕ)الث مانون الش اِهد -

 ٍذميومػػػػػػػػػةه فػػػػػػػػال يػػػػػػػػده مى  مػػػػػػػػافي الز   سػػػػػػػػكنى 
 

ـه  اًدثىػػػػػػػػػػػػػاتً للح  ػػػػػػػػػػػػػػوىا تيػػػػػػػػػػػػػػٍذعىري كال سى
(ّ) 

ػػاًىد قولػو )فػػال يػٌد مذمومػة للحادثػػات(, ف عػل موضػع  للزمػػاف  االسػًتعىارة ُب الش 
ا, ػػ اليػػد ال ػػٍب تيسػػتعمل للػػبطش بػػا٣بّب كالشػػرٌ ف يػػدن ىػػي ال ػػٍب  اتػػدؿُّ علػػى شػػٌر الزمػػاف, ككأهن 
كرمػػز لػػو بشػػيء مػػن  اف,نسػػا٤بشػػب و بػػو كىػػو اال ذؼكتيصػػرِّؼ ا٤بقػػادير, كحػػ األمػػورتبػػدِّد 

 لوازمو كىي قولو )يد(.
 كأبلػغُب عبارتو ال ٍب ابتدأ ا٢بػديث وػا عػن ىػذا الش ػاًىد ُب قولػو : مٌ اآلًمدً  قصد

ػػاًىد الس ػػ ػػا ابق,مػػن ىػػذا, يقصػػد الش  , ككصػػفيو فضػػيلعلػػى صػػيلة أفعػػل الت   ًىدفهػػذا الش 
ػػػػاًىد, حػػػػٌب تسػػػػتفرج  ألكصػػػػاؼ ال ػػػػٍب ذكرىػػػػا؛ ا تلػػػػكيػػػػوحي بػػػػالتػ ٍفًتيش ُب جنبػػػػات الش 

 ابتهاجنا كسٌركرنا بو.
 دةجعػػػل ىػػػذا االسػػػتعماؿ مػػػن فعػػػل األكاِػػػل, كمػػػن االسػػػتعارات ا١بيٌػػػ فاآلًمػػػًدمٌ 

, كلُّػلكأشػب و بكػالـ العػرب كأبعػد مػن الت   ابقالس ػ الش ػاًىدمػن  أبلػغكا٢بسنة, كذكر أنػو 
ن كالقبػيح, فهػػذا ا٢بسػػن قػػد الص ػػنػٍعىة, كأبػو ٛب ػػاـ كػػاف ٱبلػط بػػْب ا٢بسػػ كلُّلكيقصػد بػػالت  

ُب ىذا ا٤بطلب, كأم ا القبيح ففي ذكر أخادع الد ىر, فليست على اسًتعىارة العػرب  بػيْبِّ 
 ُب ا٤بطلب السابق.  فصيلاألكاِل, ك٥بذا استقبحها اآلًمًدٌم كقد ذيكرت بالت  

 
 

 ـــــــــــــــــــ
 

 (. َِٕ/ُ"المكازنة",) ( ُ)

 (. َِٕ/ُ) ,السَّابؽ المصدريينظر:  ( ِ)

".ُٕٗ/ِ, )تمَّاـ", أبي ديكاف" (ّ)  (, كفيو:"ييٍذعىري
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 , وقول  : (ٔ)والث مانون الحادي الش اِهد  -
 ن ِبتىٍسػػػػػػػػػػػػػػػًقِب مػػػػػػػػػػػػػػػاءى ا٤بػػػػػػػػػػػػػػػالـً فػػػػػػػػػػػػػػػَّ ال
 
 

 (ٕ)قػػػػػًد اسػػػػػتعذبتي مػػػػػاءى بيكػػػػػاِي صػػػػػب   
ماء ا٤بالـ...(, فػَّف  ا٤بػالـ لػي   ىذا الش اًىد اسًتعىارة ُب كلمة )ال تسقِب حول   

ػػػ ٗبػػػافر  ,ا٢بقيقػػػة, كال ظػػػرؼ يوضىػػػعي فيػػػو, كعلػػػى كػػػل حػػػاؿ لػػػىلػػػو مػػػاءه ع  ا٪بريهػػػا علػػػى أهن 
 الش ػػاعر, فػػَّذا كػػاف ؟ف ذلػػكتصػػرٰبية, فكيػػل يكػػو  ًتعىارةاسػػًتعىارة مكنيػػة كعلػػى أهنػػا اسػػ

 ذكوركا٤بػ ,فا ػذكؼ ىػو ا٤بشػب و لس ػقًي,كمكثػو علػى رأسػو با ِػمشب و لبػث الال   ويقصد أن  
, كىػػذه  بػػثتل اليقػػوؿ لػػو:  وككأن ػػ ,ىػػو ا٤بشػػب و بػػو )ال تسػػقِب( لًػػي علػػي  ال لػػـو كالًعتػػابى ٛبي

, كسػػػػػقاه اىػػػػػا مػػػػػنإ  أف " الز٨بشػػػػػرم أشػػػػػار كقػػػػػدتصػػػػػرٰبية,  ارةاسػػػػػًتعى  ػػػػػقىيى ز ُب بػػػػػاب سى
غمسىو ُب الصِّبغ" كر رى تسًقيىةن:

(ٖ). 
ريىػو , كىػػو إذا كػاف  كجػوه  خػر, ٲبكػن أفٍ  كىنػاؾ   : ال تػرًكين مػػن ديقصػ الش ػاعر٪بي
ٛبػري  ككال تيكثًػر علػي  حػٌب كأن ػ ,كمػن ا٤بالءمػة لـوكال تسقِب من ال   ,كىي ا٤بزادة  اكيةالر 

كأطػػاؿ عليػػو  الش ػػاعر,ىػػذا يػػدؿُّ علػػى أف الالِػم أكثػػر علػػى ك  ,ظػرؼ مػػاءو فتصػػبو ُب أذين 
)ا٤بػالـ( ب ػرؼ ا٤بػػاء  شػػب وف ,لييملػيى عليػػو ىػذا الًعتػاب طػويال؛الكػالـ, كلبػث فػوؽ رأسػػو 

رمػز لػو بشػيء مػن  كلكن ػوكحػذؼ ا٤بشػب و بػو )اإلنػاء(,  ,ال ذم يوضىعي فيو اإلنػاء اإلناءأك 
لواـز اآلنيػة ا٤بمتلَّػة  منالس قيى  ةه تدؿُّ عليو؛ ألف  كبقيت لو صف ,لوازمو, كىو: ال تسقِب

 فهي ال ٍب تيسقىى. ,با٤باء

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِٕٕ/ُ: "المكازنة",)يينظر (ُ)

 مع القصيدة:(, كمطِِ/ُ,)تمَّاـ", أبي ديكاف" ( ِ)
 أىٍربىٍيػػػػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػػػػي الغيمىػػػػػػػػػػػػػػكىاءً  ًئػػػػػػػػػػػػػػبٍ ائَّ  قىػػػػػػػػػػػػػػٍدؾى 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ   رىاًئي كى  تىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذليكفى كىأىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيـي سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى
يمدح محمد  تمَّاـ, قاليا أبك الثانيالبالغي ىك البيت  الشَّاًىدكىي مف البحر الكامؿ, ك           

 بف حسَّاف الضبي, ككاف مدح بيذه القصيدة يحيى بف ثابت. 

حياءدار  طبعة(, ّٖٓلبالغة", جار اهلل الزمخشرم, )ص:"أساس ا (ّ) التراث العربي  ا 
 ىػ.  ُِِْببيركت, الطبعة األكلى 
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 واـزكىي إضػافة أك إسػناد أحػد لػ-عند أىل البياف , نيةىذه العملية الف كتيسم ى  
ـ ا٤بػػالـ لػػو إنػػاءه ييوضىػػعي فيػػو, لييقػػد   فلقػػد ٚبي لنػػا أف   ,: اسػػًتعىارة ٚبيليػػة-ا٤بشػػب و بػػو إ  ا٤بشػػب و

أبلػػغ  كنيػػةا٤ب ارةكمػػن ىنػػا كانػػت االسػػًتعى  ,إ  مىػػن يشػػربو, كيرتػػوم بػػو, بػػالـز )ال تسػػقِب(
 .صرٰبيةكأبدع تصويرنا للحوادث من الت   ,تأثّبنا أكثرك 
 ذامعيػوب, ك  واآلًمػًدٌم أف  البالغيػْب كالنُّقػاد حكمػوا علػى ىػذا الش ػاًىد بأن ػ ذكر  

ػلى ىػذا الش ػاًىد مػن كتػاب إ   عيد  ك  قبحتي حٌب اس ,فيو مىن قدح قىدىحى نقيصة, ك  عيبنا, كٞبًي
بػو,  كأزركا وهكتاب, كتناقلػو خصػـو الط ػاِي كىننػا علػى كىػن, كل يكتفػوا بػذلك, بػل ذم ػ

إال  أف  علػالن كأسػبابنا  ١بيٌػدة؟كا ٢بسػنةاالسػتعارات ا مطلػبفلماذا إذف كضعو الػد ارس ُب 
, كاآلًمػػػًدٌم ُب ىػػػذا عػػػالاسػػػتنباط فكػػػر ىػػػذا التكمػػػن خلفػػػو, لتحق ػػػق ا٤بػػػراد مػػػن خػػػالؿ 

ا٤بوازنػػػة  أتػػػوكالنُّقػػػاد ال ػػػذين تعر ضػػػوا لػػػو, فمػػػا ال ػػػذم خب   غيػػػْبالفصػػل ييعتػػػرب مػػػن أكاِػػػل البال
ػػػاًىد نفسػػػو  مٌ كػػػل سػػػباؿ سػػػيي اب عنػػػو مػػػن خػػػالؿ ٙبليػػػل كػػػالـ اآلًمػػػدً   ؟لنعػػػت ىػػػذا الش 
 .  اًىدضمن سياقات الش  

, فلػػػم يىًسػػػمٌ  جػػػاء اآلًمػػػًدٌم إ  ك٤ب ػػػا   ػػػاًىد, ل ٯبعلػػػو ٙبػػػت حكػػػم معػػػْب   وىػػػذا الش 
, كمػػػن جانػػػب  خػػػر, ل يػػػذكر أنػػػو مػػػن االسػػػتعارات ا٢بسػػػنة, لكن ػػػو ُب داءةبػػػالقبح كالػػػر  

عنػو ٔبميػع االحتمػاالت الػواردة  فاع, كباطنو الػد  أييدالوقت نفسو صر ح بكالـ ظاىره الت  
ػػػواًىد ا٤بوازيػػػة   ػػػاِرمػػػن قبػػػل ا٣بصػػػـو ال ػػػذين يتشػػػبثوف بالن   كالقػػػراِن ال ػػػٍب تػػػدكر حػػػوؿ الش 

ايز بْب نكا٤بتشاوة لو, نعم لقد ٙبم ل ُب صورة ٧بد دة, كٗبنطق مرك زو يربط بْب القراِ , كٲبي
تلػػػػك االحتمػػػػاالت ال ػػػػٍب تػػػػرًد لتفلسػػػػل  ينكػػػػر, فػػػػال قيقا٤بتباعػػػػدات بَّعمػػػػاؿ فكػػػػره الػػػػد  

ػػػاًىد, كتسػػػ ا٤برسػػػلة؛  واعقالت شػػػبيو, بػػػل يثػػػب بػػػردكد كالص ػػػ إ  سيػػػد ة ا٤بباًعػػػد ة ُب حبوالش 
 لتهدـ كل تلك ا٢ًب ىج.

, فقػد جػاء بعػض العيلمػاء كػابن سػناف, النتقػاداتكل يسلم اآلًمًدٌم مػن ىػذه ا   
ػػػ , غػػػّب أف  ادسفصػػػب  عليػػػو ألػػػواف الن قػػػد, كفن ػػػد  راءه, كسػػػيأٌب ا٢بػػػديث ُب ا٤ببحػػػث الس 
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ػػػاًىد, ففػػػرج بصػػػورة ىػػػي: أف  اآلًمػػػًدٌم قطػػػع األدلػػػة كالرباىػػػْب ا٤ب شػػػتعلة لتقبِّػػػيح ىػػػذا الش 
ػػاًىد قػػد ًعيػػب عنػػد أقػػواـ مػػن البالغيػػْب كالنُّقػػاد, كلػػي  بعيػػب عنػػده, بػػل دافػػع عنػػو  الش 

ػػة, فػػذكر أف  ا٤بػػاء لػػي  لػػو مػػالـ, كلكن ػػو  يػػتالقػػر ين؛ لتثب ليلباسػػت الب الػػد   تلػػك ا٢ب  
ىػذه الطريقػة ُب   ػاء ٗبػاء ا٤بػالـ, كبػْب  أف  جاء ُب سياؽ ا١بزاء, فقد ذكر ماء البكػاء, ف

كلػي   يػب,, فقاؿ اآلًمًدٌم:"فقػد عً اِعةالشٍِّعر  كالكالـ ىي من استعماالت العرب الش  
ليقابل  ا؛للمالـ ماءن  جعل ,ماء بكاِي قداستعذبتأراد أف يقوؿ: ا٤ب   وألن   ؛بعيب عندم

ػزىاءمػا قػاؿ اهلل عػز كجػل :}كإف ل يكن للمالـ مػاء علػى ا٢بقيقػة, ك ,ماء ٗباءو  ػيَِّّىةو  كىجى سى
 ؛الس ػٌيَّة جػزاءأف الث انيػة ليسػت بسػيَّة, كإ٭بػا ىػي  كمعلػـو[, َْسىيَِّّىةه مِّثٍػليهىا{]الشورل :

ػا تىٍسػفىريكف{]ىود : تىٍسفىريكاٍ  ًإفككذلك:} الث ػاين  كالفعػل[, ًّٖمن ا فىَّن ا نىٍسفىري ًمنكيٍم كىمى
ػػػػٍعر لػػػػي  بسػػػػفريةو, كمثػػػػل ىػػػػذا ُب أتػػػػى اآلًمػػػػًدٌم  , ٍب  (ٔ)كالكػػػػالـ كثػػػػّب مسػػػػتعمل" ,الشِّ

باسػػػتعارات تبيِّػػػد صػػػحة االسػػػًتعىارة ٗبػػػاء ا٤بػػػالـ, كجعلػػػو مػػػن الكثػػػّب ا٤بوجػػػود ُب الكػػػالـ, 
نػػػا علػػػى االسػػػًتعىارة أغل ػػػت لفػػػالف القػػػوؿ,  ٯبرعػػػوإذا أراد أحػػػده أف  جػػػلفييقػػػاؿ عػػػن الر  

أ٤ب
ػػا,  ػػا مػػرة أك سػػقيتو علقمن علػػى   ػػرُّعفقػػد جػػاز أف ييسػػتعمىل ا٤بػػالـ فيػػو الت  كجرعتػػو منػػو كأسن

االسػػػًتعىارة, ف عػػػل لػػػو مػػػاءن علػػػى االسػػػًتعىارة, ٍب ذكػػػر اآلًمػػػًدٌم أف  أحػػػد أنصػػػار أيب ٛب ػػػاـ 
ُب بيػت لػو اسػًتعىارة كىػي  مةالط اِي ُب استعارتو )ماء ا٤بالـ( بقوؿ ذم الرُّ  داستدؿ  لتأيي

 ر كفيو اسًتعىارة ُب قولو: )ماء البْب(.  خ بقوؿقولو: )ماء ا٥بول(, كاستدؿ  
مػاء ا٤بػػالـ, ف عػػل ٦بػيء مػػاء ا٤بػػالـ  وال يشػػب ورد  اآلًمػػًدٌم ىػذا االحت ػػاج, كبػػْب  أن ػ كقػد

اسػػًتعىارة, كأم ػػا مػػاء ا٥بػػول كمػػاء البػػْب, فهػػي علػػى ا٢بقيقػػة السػػًتعىارة فيهػػا ألبتػػو, فأصػػبح 
ه ا٤بتعصِّػػبْب لػػػو, كل يكػػػن ميتػىعىصِّػػػبنا, بػػػل ىػػػو اآلًمػػًدٌم أكثػػػر انتصػػػارنا أليب ٛب ػػػاـ مػػػن أنصػػػار 

ػػة القاطعػػة, فأثبػػت االسػػًتعىارة  فاعالػػد   عػػن  نفاىػػاٛب ػػاـ ك  أليبا٤ببي ػػد بػػالًعلم كالربىػػاف كا٢ب  
غػػػّبه, ٍب قػػػاؿ اآلًمػػػًدٌم:"فلما كػػػاف ]ُب[ ٦بػػػرل العػػػادة أف يقػػػوؿ قاِػػػل: أغل ػػػت لفػػػالف 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِٖٕ–ِٕٕ/ُ"المكازنة",) ( ُ)
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فيػو  سػتعمىليي  امن العل قم, ككاف ا٤بالـ ٩ب   أمر  منو  أكسقيتوالقوؿ, كجرعتو منو كأسنا مرة, 
 كقػػػدجعػػػل لػػػو مػػػاء علػػػى االسػػػًتعىارة, كمثػػػل ىػػػذا كثػػػّب موجػػػود, -علػػػى االسػػػًتعىارة  ػػػرُّعالت  

 الرُّمة: م٧بتج أليب ٛب اـ ُب ىذا بقوؿ ذ احتجٌ 
 للعػػػػػػػػْب عػػػػػػػػربةن  ٍ ػػػػػػػػتى ىً  ٍزكلٕبيػػػػػػػػ أدارنا
 

ػػػػػػػػػرىؽأك يػى  ٍرفىضي ا٥بػػػػػػػػػول يػىػػػػػػػػػ فمػػػػػػػػػاء  قػٍ  َبى
 خر :اآل كقوؿ 

 مػػػػػن أرض بابػػػػػلو  ٍ ػػػػػري سػػػػػباىا الت   ككػػػػػأسو 
 

ً  مػػػػاءً  كرق ػػػػةً    ٍ ػػػػلً النُّ  البػػػػْب ُب األعػػػػْبي
 ؛ألف مػػاء ا٤بػػالـ اسػػًتعىارة, كمػػاء ا٥بػػول لػػي  باسػػًتعىارة ؛مػػاء ا٤بػػالـ ب وال يشػػ كىػػذا   

فتلػك  ؛ككػذلك البػْب يبكػي قيقة,ماء ا٥بول ُب ا٢ب ىيفتلك الدموع ] ؛ألف ا٥بول يبك
 .(ٔ)ا٢بقيقة[" علىاء البْب ]الدموع[ ىي م

, فيفػػَبض قػػاِالن يقػػوؿ: إف  أبػػا ابقاآلًمػػًدٌم ردنا علػػى ردِّه علػػى ا ػػتج الس ػػ كييػػورًد  
مع ُب البيت بْب بكاٍِْب  ٛب اـ أبكى ا٤بالـ كذلك على ا٢بقيقة, فرد  عليو بأف   , فقػد ال ٯبي

ا٤بػػالـ علػػى ا٢بقيقػػة, اسػػتعذب مػػاء بكاِػػو, فلػػم يكػػن مػػن ا٤بناسػػب أف يكػػوف بكػػاء مػػاء 
مع بػْب مػاٍِْب للبكػاء, فمػاء البكػاء سػيكوف مػاء ا٤بػالـ؛ كىػذا ال يكػوف؛ ألف أبػا  فلن ٯبي

أبػػا  : فػػَّف  يػػلٛب ػػاـ لػػن يسػػلم مػػن الن قػػد علػػى ىػػذا االحتمػػاؿ الػػوارد, قػػاؿ اآلًمػػًدٌم: "فػػَّف قً 
ا٤بػػالـ علػػى  فتلػػك الػػدموع ىػػي مػػاء ؛ٛب ػػاـ أبكػػاه ا٤بػػالـ, كا٤بػػالـ قػػد يبكػػي علػػى ا٢بقيقػػة

لػو بكػى  ألنػو ؛مػاء بكػاِي عذبت: لو أراد أبو ٛب ػاـ ذلػك ٤بػا قػاؿ: "قػد اسػتًقيلا٢بقيقة. 
.فعلػى ىػذا (ٕ)منػو" ٍسػتػىٍعًفىأيضنػا, كل يكػن يى  ِػولكػاف مػاء ا٤بػالـ ىػو مػاء بكا ,من ا٤بالـ

عًػػب , كل ياعنهػػا ُب نضػػاؿ كتثبيػػت ٥بػػ فػػعىػػذه االسػػًتعىارة, كدا مٌ اسػػتطاب اآلًمػػدً  أفالش ػػ
 فيها على أيب ٛب اـ؛ بل أقاـ االسًتعىارة ا٢بسنة ُب صورة ىذا الش اًىد.

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِٖٕ –ِٕٕ/ُ, )السَّابؽ المصدر (ُ)

 (.ِٖٕ –ِٕٕ/ُ, )نفسو مصدرال ( ِ)



 [لند الةسن بن بشأ اآلِمِديّ شواهد اتسمَِ دأة المبحث الثاني ] -الفصل الثاني

 

 

231 

 المطلب الث َّالث : "رؤية اآلِمِدّي الفكرية في استعارات أبي تمَّام "
 

فصػػح عػػن أٮبيػػة فهػػم عقليػػة خػػالؿ مػػا سػػبق عرضػػو؛ ٯبػػدر بالدِّراسػػة أف تي  كمػػن
أحػد  والن قػدم كالبالغػي, كأن ػ عيدلى الص  , كجداكىا عواىداآلًمًدٌم من خالؿ تأمُّلو للش  

أعمػػػػدة الػػػػرأم الن اقًػػػػد كالفػػػػاحص لشػػػػعر الط ػػػػاِي, كال ٲبكػػػػن لػػػػدارس نقػػػػدم إال  كيرجػػػػع 
 كالقواعد ال ٍب سن ها, كبث ها ُب كتابو الع يم. كاِزللر   ركرةبالض  

 الش ػػاعرلر يتػػو الن قديػػة ٘بػػاه اسػػتعارات   ػػرٯبػػب الن   ركرةأجػػل ذلػػك؛ كبالض ػػ مػػن
من كتابو شواىد كثّبة,  ؿضم  بْب دفٍٍب ا١بزء األك   دمتكاملة ا١بوانب عمقنا, كفكرنا, فلق

, ليػػدقِّق كالبػوح كوتامتزجػت بػْب ا٢بسػن كالقػبح مػن جهػة, كمػػن جهػة أيخػرل بػْب السُّػ
ديػة كجػو, فاآلًمػًدٌم عقليػة نق كيفتِّش ُب داللتها اللُّلوية كالبالغية حٌب خرج وا على أًبِّ 

ػػة, كال  متماسػػكة, مت زنػػة, ال يركمهػػا الت عصػػب القػػادح ُب ا٤بوضػػوعية حػػٌب يقػػوؿ بػػال ح  
يأخػذه القيػػاس علػػى غػػرار شػاىد كاحػػد, فػػيحكم علػػى بقيػة الش ػػواًىد دكف ٛبحػػيص, بػػل 

متسػلرؽ, ل ييقصِّػر إال مػا كػاف ًمػن بشػريتو, كأٙبفػ  علػى  ق, صاحب تػدقيفذ  ىو عال 
إ  شػعر أيب ٛب ػاـ,   رةأبو ٞبدة ال ذم يرل قصور اآلمدم ُب الن  علي  ٧بمدرأم األستاذ

حيث قاؿ: "كما كاف ًمن غػ  أليب ٛب ػاـ كشػعره, فهػو مػن قصػور مبػدأ اآلًمػًدٌم الن قػدم 
 .(ٔ)كطريقتو ُب ا٤بوازنة"

ػػػػواًىد بَّيضػػػػاح العل ػػػػل, كاستحضػػػػار الربىػػػػاف, كُب ا٤بقابػػػػل أشػػػػاد  كقػػػػد تنػػػػاكؿ الش 
 يكتػػلً شػػاوت ًإرث األكاِػػل, كل  حػػٌب صػػنُّع,كالت   كلُّػػلابتعػػدت عػػن الت  بشػػواىد بليلػػة, 

ػػػن االسػػػًتعى  ػػػواًىد, مثبتنػػػا ٛبكُّ , حػػػٌب لػػػّباه ارةبػػػذلك, بػػػل راح يػػػدافع أحياننػػػا عػػػن بعػػػض الش 
 .لومن أنصاره كمبيِّديو؛ لدفاعو عن ا٢بق ال ذم يراه امتلك عق وفيزعم أن   اِي,الر  

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِٗ", )ص:لبحترم"النَّقد األدبي حكؿ أبي تمَّاـ كا (ُ)
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الػدٍُّكتيور شػوقي  ذكػرمػن مػرذكؿ اسػتعارات أيب ٛب ػاـ, ك غرك فقد سٌرد شػواىد  كال
ػػ يرجػػع إ  نقػػد اآلًمػػًدٌم السػػًتعىارة أيب ٛب ػػاـ,  كمىػػناسػػتعارات مكنيػػة, فقػػاؿ: " اضػػيل أهن 

. كُب ظػػػنِّ الباحػػػث قػػػد (ٔ)مػػػا يػػػورًد مػػػن االسػػػتعارات ا٤بكنيػػػة" رةفي ػػػده منصػػػبوا علػػػى كثػػػ
ػػػواًىد, فقػػػاـ بتبيػػػْب  ثػػػراآلًمػػػًدٌم حصػػػرىا ُب قالػػػب مػػػن الن   صػػػدؽ؛ ألف   عقػػػب ذكػػػر الش 

, كللػػػة اإلٯبػػػاز ال ػػػٍب ابتكرىػػػا اآلًمػػػًدٌم الص ػػػوابمػػػوطن االسػػػًتعىارة ا٤برذكلػػػة, كالبعيػػػدة عػػػن 
ػو, كقػد ز  الػد ارس أف  اآلًمػًدٌم قػد أمسػك عػن الكتابػة ٍب عػاكد إليهػا,  عػميفاجئ وػا قاِر
 ديَّػػة؛ا٢بػػل  مػػن ىػػذه االسػػتعارات الر  ل يكملػػو, كراح بعػػدىا يػػورًد  وفاسػػتكمل مػػا ظػػن  أن ػػ

استعارت العرب كانت على ٫بو من التم اـ كالكماؿ, كقد خرج عنهػا الط ػاِي,  كىي أف  
قػد ن ػػر إ  أشػػعار متفرِّقػػة,  وٍب بػْب  بعػػد ذلػػك كيػل أتػػت اسػػتعاراتو البعيػده, ككض ػػح أن ػػ

 .منها بنادرة قليلة, فاحتذاىا كأكثر منها, كاغَب وا, كاحتط
بػػْب ىػػذا كذاؾ أتػػى بشػػواىد السػػتعارات حسػػنة, قػػد بػػالغ ُب تزكيتهػػا,  كاآلًمػػًدمٌ 

مػػنهج الط ػػاِي ُب االسػػًتعىارة ا٣بلػػط بػػْب ا٢بسػػن كالقبػػيح,  كمػػدحها أشػػد  ا٤بػػدح, مبيػِّننػػا أف  
اآلًمػػػًدٌم اسػػػتكمل ُب ىػػػذا ا٤بطلػػػب أصػػػوؿ الن قػػػد,  ف  كا١بيٌػػػد كالػػػردمء, فالػػػد ارس يػػػرل أ

ي؛ من إظهار ا٤بشكلة, كتبيُّنها, ككضع ا٢بلوؿ ا٤بناسبة, ٍب أظهر الرباىْب كالبحث الًعٍلمً 
ُب غػّب  ء, فاآلًمًدٌم ييكثر من قوؿ:)كلو جػاما٤بنطقي الس لي عليلعلى ذلك, كأردؼ بالت  

كنػػو أف يقػػوؿ...(, كعلػػى ىػػذه الػػوتّبة,  ىػػذا...٤با قػػبح(, )فلػػو قػػاؿ كػػذا...(, )كػػاف ٲبي
 شد  ا٤بعا١بة, ككقل عليها بالن  ر, كالت أمُّل, كالفحص.   عاِب شواىد أيب ٛب اـ أ

ذلػػك كلػػو, فالبشػػر ميعر ضػػوف للفطػػأ, فقػػد أثبػػت اسػػًتعىارة ُب شػػواىد أليب  كمػػع
, كقػد أثبػت ابػن األثػّب ىػذا ا٣بػرب عنػد القػد ماء, كسػيأٌب داةٛب اـ ظن ها تشػبيو ٧بػذكؼ األ

 رة الفرؽ بينهما.عند ابن سناف؛ لتت ضح فك ادسا٤ببحث الس  

 ـــــــــــــــــــ
 (. َٕبالغة تطكر كتاريخ",)ص:"ال ( ُ)
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عػػن  فتػػيشلقػػد قػػد ـ اآلًمػػًدٌم ُب موازنتػػو عصػػارة فكػػره, كشػػحذ عزٲبتػػو للت   كأخػػّبنا
, كرد  كػل شػيء إ  نصػابو,  بخبايا كأٍسػرىار اسػتعارات الط ػاِيْب, كاسػتوَب ىػذا البػا ٕبػق 

الباحػػػث لىيقػػػل مكتػػػوؼ اليػػدين أمػػػاـ ر يػػػة عميقػػػة لفكػػر عػػػال الن قػػػد الع ػػػيم,  حػػٌب إف  
 ل ذم ينبض بالًعلم كالر ل, ك"ا٤بوازنة" ٕباجة إ  مزيد عناية كٕبث. ا
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دلث المبةث   الثف
 لند القدضَّ شواهد اتسمَِ دأة  "

 "لبَّ بن لبدال  ي  الجأجدنَّ
 

 ار  لاألو   المطلاااااب : "داااااواهد االساااااِتع 

 الحسنة".

 ار الث اني: "دواهد االسْ  المطلب ال تي  ِتع 

 ".تشصدئ القلب وتعميه

 ْدااا المطلاااب الاااث: "الفااارق باااين الت   ِبيهالث 

ار ".  واالسِتع 

 رؤياااااة القاضااااااي اباااااعالر   المطلاااااب" :

الجرجاااني الفكريااة فااي اسااتعارا  أبااي 

ا ".   تم 
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 المطلب األوَّل:"شواىد االْسِتَعارة الحسنة"
 

بػَّبراز كجودىػا  االسػًتعىارةكمنػو  البػديع؛فصػل  -اهلل رٞبو-القاضي ا١برجاين  بدأ
إ  درجػة  تتعػد   ْب٥با, لكن ها عنػد ا ػدث دو كال تقصُّ  لعر األقد مْب, من غّب تكلُّ ُب ش
: "كقػػػد كػػػاف يقػػػع ذلػػػك ُب خػػػالؿ -اهلل رٞبػػػو-, فمػػػن ٧بسػػػن كمسػػػيء, فقػػػاؿ كلُّػػػلالت  

ػػٍعر  دقصػاِدىا , كيٌتفػق ٥بػا ُب البيػت بعػد البيػت علػػى غػّب تعمُّػ كقٍصػد. فلمػا أٍفضػى الشِّ
ا مواقػػػػعى تلػػػػك األبيػػػػات مػػػػن اللرابػػػػة كا٢بسػػػػن, كٛبيٌػزىىػػػػا عػػػػن أخواهتػػػػا ُب ا  اٍ ػػػػدىثْب, كرأكٍ 

, تكٌلفػػػػوا االحتػػػػذاء عليهػػػػا فسػػػػٌمٍوه البىػػػػديع؛ فمػػػػن ٧بسػػػػن كمسػػػػيء ,  طػػػػلالرشػػػػاقة كاللُّ 
ك٧بمػػود كمػػذمـو , كمقتصػػد كميفػػرط"
 لػػعالقاضػػي اط   أف   ركرةبالض ػػ .كىػػذا الكػػالـ يػػدؿٌ (1)

 ".البديعبن ا٤بعتز ُب صدر كتابو "كخاص ة ا قدِّموف,على ما كتبو ا٤بت
يكػػػن مػػػن أمػػػرو, فقػػػد بػػػْب  القاضػػػي مواضػػػع االسػػػًتعىارة ا٢بسػػػنة ُب شػػػعر  كمهمػػػا

ػػ قػػدماءال , بقحػػازت قصػػب الس ػػ اكا ػػدثْب بػػذكر الش ػػواًىد ال ػػٍب يراىػػا مػػن كجهػػة ن ػػره أهن 
ىػذه الش ػواًىد  علػى مثػل-, فقاؿ:"فَّذا جاءتػك االسػًتعىارةيانيةكارتفعت ُب ٠باء اللُّلة الب

 ـــــــــــــــــــ

ق, َِٗأبك الحسف عمى بف عبد العزيز بف الحسف الجرجاني, ككلد في جرجاف  ىك (ُ)
رحؿ في طمب العمـ إلى العراؽ كالشاـ, كاقتبس مف أنكاع العمـك كاآلداب حتى أصبح 
مف أعالـ عصره في األدب كالعمـ كالشعر, كفد عمى الصاحب بف عبَّاد فقربو كاختص 

كحظي عنده كقمَّده قضاء جرجاف, ثـ كاله قضاء الرم, كمنحو رتبة قاضي القضاة,  بو,
بالشعر  تيركمتكمما, لكنو اش ثراككاف إلى جانب عممو الكفير في الفقو شاعرا كنا

, كاف شعره جزؿ, نقي األلفاظ, متيف السبؾ, مع سيكلة كعذكبة, كأحسف فنكنو التَّاليؼك 
ؿ ممتنع, كاف أبَّي النفس, حافظ عمى كرامتو. ككاف عمى الحكمة كالغزؿ, أما نثره فسي

شدة صحبتو لمصاحب بف عباد يخالؼ رأيو في المتنبي, فالصاحب يحمؿ عمى المتنبي 
ألنو لـ يمدحو, كقد ألؼ كتابا في الكشؼ عف مساكئو, ككاف القاضي الجرجايي يدافع 

لى خصكمولمتنبي ك عنو, فألؼ كتابا في الرد عمى خصكمو سمَّاه" الكساطة بيف ا ", كا 
(, َِٖ/ّىػ. يينظر: "كفيات األعياف", )ّٔٔجانب ذلؾ لو مصنفات أخرل, تكفي سنة 

 ( بتصرؼ.ّٗ"الكساطة ",)ص: مقدمة: يينظربتصرؼ, ك 
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أردت مػن إحكػاـ الص ػنػٍعىة  اكقػد أصػبتى مػ ,جػاءؾ ا٢بسػني كاإلحسػاف فقػد-ال ٍب يػذكرىا
علػػى  كغػػّبه تػػدؿٌ  اـكجوابػػو شػػواىد أليب ٛب ػػ رطبػػْب فعػػل الش ػػ فسػػرد, (ٔ)كعذكبػػة الل فػػ "

أيب ٛب ػػػػػاـ  شػػػػػواىداالسػػػػػًتعىارة ا٢بسػػػػػنة,فتحد دت العبػػػػػارة, كتوض ػػػػػحت مشػػػػػ  البحػػػػػث ُب 
, الشُّػٍعراءن االستشهاد منها, فالقاضي بْب  عذكبة االسػًتعىارة كبػديعها, ككازف بػْب كمواط

البالغيػة, ُب تفضػيل قػوؿ  كتػةأحياننػا للقػارئ, في تهػد ُب اسػتفراج النُّ  كمكقد يَبؾ ا٢ب
بَّشػػػػارة قلمػػػػو إ  موضػػػػع ا٢بسػػػػن  ةقػػػػوؿ, كأحياننػػػػا يسػػػػاعده ُب التقػػػػاط تلػػػػك ا٤بزي ػػػػ لػػػػىع

 -الت ايل: حود كاضح كعبارة رشيقة, كالش واًىد على الن  كا١بماؿ, كل ذلك بنق
 تم ام:  وأب قال, (ٕ)مانونوالث   الث انيالش اِهد   -

 ضػػػػػػػػػػػػر  أركعى يرتقػػػػػػػػػػػػي ُب ٮبػػػػػػػػػػػػةو  مػػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػل مً  أال  (ٖ)ركعػػػػػػػػػػػاء  يػىٍرتىقػػػػػػػػػػػي ُب سي
(ٗ) 

ٮبػػػة ركعػػػاء أك عليػػػاء(, يقصػػػد  ُبُب شػػػاىد أيب ٛب ػػػاـ )يرتقػػػي  ارةاالسػػػًتعى  موضػػػع 
كىػػي ا٤بكػػاف العػػايل  بدد؛يصػػعد إ  العل يػػاء لداللػػة اىػػد كالسُّػػ وح, فقػػد كصػػفو بأن ػػا٤بمػػدك 

عامػة كٙبتمػل الصػعود ُب كػل شػيء  ىيك  معنوينا, أك حسينا ُب قلوب ا٣بلق ٧ببة كففرنا,
ُب األمػػاكن العاليػػة  عودكىػػو الصُّػػ وحسػػن, كىػػذه اسػػًتعىارة مكنيػػة حيػػذؼ منهػػا ا٤بشػػب و بػػ

ُب األرض,  مكػػْبكالت   يطرةا٢بصػػوف كالقػػالع, كىػػذا يػػدؿُّ علػػى الس ػػحسػػينا مثػػل ا١ببػػاؿ ك 
ال  ويصػل ا٤بمػػدكح بأن ػػ الش ػػاعركىػػو قولػو )يرتقػػي, كسػلم(, ف وكرمػز لػػو بشػيء مػػن لوازمػ

؛ بػػل يثًػػب إ  ا إ  قػػيٰبتػػاج ُب الرُّ  ػػػ مػػوحكثبنػػا, كفيػػو داللػػػة الطُّ  لعليػػػاءسػػػلمو , ةك٠بػػٌو ا٥بم 
ػػػ ب ا٣بلػػػق, كىػػػذه اسػػػًتعىارة مندكحػػػة أليب ٛب ػػػاـ ماشػػػت سيػػػنن ُب قلػػػو  بددكبلػػػوغ ذركة السُّ

 ـــــــــــــــــــ
 (.ّْ, ّٗ,)ص:"الكساطة" ( ُ)

 (. َْ)ص: ,السَّابؽ المصدريينظر:  ( ِ)

 : "عمياء".  التٍَّبريزمكركاية الديكاف عند  ( ّ)

 (, كمطمع القصيدة:ِّٓ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ْ)
ـٍ يػػػػػػػنظـً  نثػػػػػػػرتٍ   فريػػػػػػػدى مػػػػػػػدامًع لػػػػػػػ

 
 

ـً  كالػػػػػػدٍَّمعي   ٍغػػػػػػرى  يىٍحًمػػػػػػؿي بىٍعػػػػػػضى ًثٍقػػػػػػؿ المي
 تمَّاـىك البيت الثاني كالعشركف, قاليا أبك  بالغيال الشَّاًىدمف البحر الكامؿ, ك  كىي 

 يمدح ابف شبانة, ابا الحسيف محمد بف الييثـ. 
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ىنػاؾ مػا ٱبرمهػا, فاستحسػنها القاضػي  كلي , كسارت على هنج الشٍِّعر القدًن, كاِلاأل
 .استطابتهاك 

ػػاًىد ُب  ءا٢بسػػنة, كجػػا رةبػػو القاضػػي ا١برجػػاين علػػى االسػػًتعىا كاستشػػهد وػػذا الش 
 م, فبدأ بقوؿ مسلم, فقاؿ: "كقولو:معرض ا٤بوازنة بْب قوؿ الط اِي كقوؿ مسل

 إف ل أجػػػػػػزًؿ الشػػػػػػكر إ٭ٌبػػػػػػا ظلمتيػػػػػػك
 

ػػػػػػل ما جعلػػػػػتى    ا  شػػػػػكرم نوالىػػػػػك سي
كم بْب استعارتو السٌُّلم , كاسًتعىارة أيب ٛب اـ لو ُب قولو..."  فان ر 

(ٔ). 
الكػػامنتٍْب ُب  صػورتْبال ٙبليػلٙبتػاج إ   الط ػاِيبػْب بيػت مسػلم كبيػػت  كا٤بوازنػة

ا  شػكرم نوالىػك سيػل ما(, فقػد  جعلػتى ُب بيت مسلم ُب قولػو: ) تشبيو, فالبيت مسلم
, فػالنواؿ يوصػل  فقد شبو نواؿ كعطاء ا٤بمدكح بالسلم, ٔبػامع الوصػوؿ إ  ا٤بػراد ُب كػلو

 .  إ  الشكر كالسلم يوصل إ  ا٤بمراد
ا يػدؿُّ انتهى القاضي من ا٤بوازنة بْب قوؿ مسلم كقوؿ أيب ٛب اـ, ذكػر أمػرن  كعندما

مرةن بعد مرة, فبػْب  أف  أكؿ مػن افتػتح لف ػة السُّػلم ا٢بصػْب بػن  ثاؿعلى إنعاـ ن ره ُب ا٤ب
يرِّم ُب قولو: نا٢بماـ فقاؿ: "كأكؿ مى 

 علمناه افتتح ىذه الل ف ة,ا٢بيصْب بن ا٢بيماـ ا٤ب
 ٗببتػػػػػػػػػػػػػػاع ا٢بيػػػػػػػػػػػػػػاة بذلػػػػػػػػػػػػػػة فلسػػػػػػػػػػػػػػتي 

 
 ميرتىػػػػقو مػػػػن خشػػػػيًة ا٤بػػػػوت سيػػػػٌلما كال 

 .(ٕ)ا٢بقيقة, كإف كاف فيو شيعبة من ضرب ا٤بثل" قريب من كىذا 
ال ذم  وأم ال اسًتعىارة فيو, كال يشب ؛قريب من ا٢بقيقة والش اًىد, كذكر أن   فأكرد

األمثػاؿ يللػب  ا٤بثػل؛ ألف   و, ك٤بػح بعػدـ االغػَبار بأن ػو يشػبيقبلو مػن شػعر مسػلم كالط ػاِ
لػػن  ويػػذكر بأن ػػ الش ػػاعرد فيقػػرب مػػن ا٢بقيقػػة, فاىػػازم, أم ػػا ىػػذا الش ػػاىً  صػػويرعليهػػا الت  

 يذؿ  ُب ا٢بياة, كلن يرتقي سلمنا خوفنا من ا٤بوت.
 
 

 ـــــــــــــــــــ
 (.َْ"الكساطة",)ص: (ُ)

 (.َْ)ص: ,المصدر السَّابؽ ( ِ)
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 أبي تم ام:  وقول, (ٔ)والث مانون الث الث الش اِهد -
 نقابنػػػػػا علػػػػػى ا٣بػػػػػٌدين كانتقبىػػػػػتٍ  أدنىػػػػػت

 
 (ِ)بقػػػػػػػػػػػػد  لػػػػػػػػػػػػي  ينتقػػػػػػػػػػػػبي  للنػػػػػػػػػػػػاظرين 

ىػذه  لي  ينتقب(, كمعػُب الش ػاًىد أف   االسًتعىارة )كانتقبت للناظرين بقد   موضع 
ا٤بػػػرأة اسػػػتَبت عػػػن القػػػـو ٕب اوػػػا, إال  أف قػػػد ىا كشػػػل ٥بػػػم عنهػػػا؛ إذ ال قػػػد  ٲباثلػػػو كال 

 اوػانسبة لو ُب سواه, فهو نسػيج كحػده, كقالػب منفػرد عػن ٝبيػع أصػنافو كأنواعػو, كانتق
االسػتتار كاالنتقػاب ال  ؛ ألف  بقد  أك انتساوا بقد  لي  علػى ا٢بقيقػة بػل ىػو ٦بػاز للػوم

ُب ا٣بيػػػػػارات  ليػػػػػّبىنػػػػا لعبػػػػػت دكرىػػػػا ُب الت   صػػػػػرٰبيةيكػػػػوف إال با٣ًبمػػػػػار, فاالسػػػػًتعىارة التٌ 
: يوافبػػػػػدالن مػػػػػن االنتقػػػػػاب با٣ًبمػػػػػار, كركايػػػػػة الػػػػػدِّ  قػػػػػدِّ ف علػػػػػت االنتقػػػػػاب بال عبّبيػػػػػة,الت  

ت ا٤بعػػُب, فاالنتسػػاب ال يكػػوف بالقػػدِّ؛ كلكن ػػو با لوجػػو كا٤بالمػػح كاألخبػػار )انتسػبت( غػػّب 
ا٢بسنة, فا٤برأة عند العرب تيعرؼ من خيطواهتا كقدِّىا كرأسها, فيكوف ا٤بعػُب ال ػذم ٱبػدـ 
ػػاًىد كييعلػػي مػػن قػػدر االسػػًتعىارة علػػى ركايػػة الت رٍبيػػزم, فاالنتسػػاب بالوجػػو كا٤بالمػػػح,  الش 

ؼ بقػػدِّىا كحسػػن قوامهػػا, كلػػي  بالقػػدِّ ال ػػذم ال ٲباثلػػو قػػد  كال نسػػبة لػػو ُب سػػواه, فتيعػػرى 
علػػى  رجػاينبػو القاضػي ا١ب استشػػهدكىػذه أقػول ُب ا٤بعػُب مػػن قولػو )كانتقبػت(, كلػذلك 

 االسًتعىارة ا٢بسنة.

 أبي تم ام:  وقول, (ٖ)والث مانون الر ابع الش اِهد -
 كٍىػػػػػو ال ػػػػػػذم بػػػػػػوً  ٍفًشػػػػػػْبي عىلًػػػػػػمى األى  كقىػػػػػد
 

ٍلػػػػػػًك عىػػػػػػٍن كػػػػػػل جػػػػػػاًذًب  ييصىػػػػػػافي  
ي
رًدىاءي ا٤ب

(ْ) 
 ـــــــــــــــــــ 

 (.ُْ, )ص:السَّابؽ المصدر: يينظر (ُ)

 (, كمطمع القصيدة: ُِْ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ِ)
 نابػػًت الجػػزعى مػػف أركٌيػػةى النػػكبي  قػػد
 
 

ٍبًعيػػػػػا الًحقىػػػػػبي  كاٍسػػػػػتىٍحقىبىتٍ    جػػػػػدَّةن ًمػػػػػف رى
 
 
 

يمدح محمد  تمَّاـغي ىك البيت السابع, قاليا أبك البال الشَّاًىدمف البحر البسيط, ك  كىي
 ىكذا: التٍَّبريزمبف عبد الممؾ الزيات.كالبيت في الديكاف عند 

ًنقابنػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػى الخػػػػػػػػػػدٍَّيًف  أىدنىػػػػػػػػػػتٍ 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىتٍ   كانىتىسى

 

 يىٍنتىًسػػػػػػػػبي  بقىػػػػػػػػد  لىػػػػػػػػٍيسى  ًلٍمنَّػػػػػػػػاًظريفى  
  

 (. ُْ: "الكساطة", )ص:يينظر (ّ)

 (, كمطمع القصيدة:َُِ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ْ)
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ٍلًك( كىل للميلك رداء؟. ييصىافي االسًتعىارة ُب قولو: )بو  موضع
ي
 رًدىاءي ا٤ب

علػػػى ا٢بقيقػػػة, فهػػػي إذف اسػػػًتعىارة مكنيػػػة, حػػػذؼ  داءللملػػػك رداءن, كلػػػي  لػػػو رً  اسػػػتعار
كاإلزار, كرمز لػو بشػيء مػن لوازمػو كىػو قولػو:  داءا٤بشب و بو كىو االنساف ال ذم يلب  الرِّ 

لػػػك ييصػػػاف بكػػػل قػػػوة كبػػػأس, كأن ػػػ ة أكضػػػحت أف  )رداء(. فالصُّػػػور 
ي
دكنػػػو  راؽال ػػػذم تيػػػ وا٤ب
لػػك فػػوسالػػدماء, كتػػرخص مػػن أجلػػو النُّ 

ي
فػػ  مػػن كػػل جػػاذبن ٥بيبتػػو كسػػلطانو, كا٤ب , كٰبي

ا للمعتصػم, اصػطنعو كرفػع شػأنو ٍب خػاف فقتلػو. يقصد بو ملك اإلفشْب , فَّنو كاف عبدن
ُب  اعليػػػو, ٍب سػػػقط أسػػػّبن  نياكإقبػػػاؿ الػػػدُّ زمػػػاف دكلػػػة اإلفشػػػْب  كىػػػذه القصػػػيدة ًقيلػػػت ُب

لػك 
ي
أيدم ا٤بسلمْب, فالش اًىد يوضِّح أف  األفشْب علػى قوتػو كحصػانة ملكػو, كإلباسػو ا٤ب

ػػػ ا٤بعتصػػػم مػػػن قلػػػع  شجيػػػو  نػػػعكالرجػػػاؿ, ل ٲب تػػػادكالعًػػػد ة كالع الحبلطػػػاء كرداء مػػػن السِّ
 صلعتو, كإسقاط ملكو, كىذا تعريض بقوة ا٤بعتصم.  

 أبي تم ام:  وقول, (ٔ)والث مانون الخامس دالش اهِ  -
 فهػػػػػػػي ٛبٍرمىػػػػػػػري  الػػػػػػػد ىرحواشػػػػػػػي  رقٌػػػػػػػت

 
ػػػػػػػػػػػػػػ كغػػػػػػػػػػػػػػدا  ٍليػػػػػػػػػػػػػػو يتكس   (ِ)رٌ الثٌػػػػػػػػػػػػػػرل ُب حى

ػػػػاًىد قولػػػػو: ) موضػػػػع  (, كا٢بواشػػػػي ٝبػػػػع الػػػػد ىرحواشػػػػي  رقٌػػػػتاالسػػػػًتعىارة ُب الش 
 اعرالش ػػ, فاسػػتعارىا سػػاءحاشػػية كىػػي طػػرؼ كػػل شػػيء, كغالبنػػا تكػػوف رقػػة ا٢بواشػػي للنِّ 

اسػػػًتعىارة مكنيػػػة, فحػػػذؼ ا٤بشػػػب و بػػػو كىػػػن  الػػػد ىر, فأسػػػقط لف ػػػة ا٢بواشػػػي علػػػى ىرللػػػد  
كأيامػو  الػد ىرحواشي(, فأضحى  تكىي قولو )رق نبشيء من لوازمه ن, كرمز ٥بساءالنِّ 

 كىػػػذهترفػػػل كٛبػػػوج باألزىػػػار, مػػػن دبيػػػب ا٤بػػػاء ُب األغصػػػاف, فباتػػػت تتكسػػػٌر لطراكهتػػػا, 

 ـــــــــــــــــــ
 

 مثميػػػػا مػػػػف أربيػػػػعو كمالعػػػػبً  عمػػػػى
 
 

ػػػػػػكاكبً  أيذيمػػػػػػتٍ    مصػػػػػػكناتي الػػػػػػدُّمكًع السَّ
 تمَّاـالبالغي ىك البيت الحادم كالثالثكف, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ, ك  كىي 

 أبا دلؼ القاسـ بف عيسى العجمي.   حيمد

 (. ُْ: "الكساطة",)ص:يينظر (ُ)

البالغي ىك مطمع قصيدة يمدح بيا المعتصـ,  الشَّاًىد(, ك ُُٗ/ِأبي تمَّاـ, ) "ديكاف", (ِ)
 يمدح المعتصـ.   تمَّاـكىي مف البحر الكامؿ, قاليا أبك 
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ػػ ت مال٧بػػو مػػن شػػد  ةياسػػًتعىارة رقيقػػة حسِّ رعونتػػو, كجفػػاؼ  ة, ف عػػل الطقػػ  ال ػػذم تلػػّب 
, كترقػػرؽ, كتكسػػٌر كنعومػػةأترابػػو, كقلػػة ا٣بػػّبات فيػػو إ  طقػػ  بأيػػاـ ربيػػع كخػػّب كبركػػة, 

 .ساءباألغصاف, كىذه أكصاؼ النِّ  يالتا٤بتما لن باتاتل
سػػاف, االسػػًتعىارة ا٢بسػػنة ا١بميلػػة عػػد ىا القاضػػي مػػن ٦بػػيء ا٢بسػػن كاإلح كىػػذه

ػٍعر م غمرٌ , كعذكبة األلفاظ كا٤بعاين, كبػعىةكأصابت ما أرادت من إحكاـ الص نػٍ  عرفتػو بالشِّ
علػػػى الفصػػػحى, كلعل ػػػو يعتػػػذر ٥بػػػذا  خيلػػػةكنقػػػده, ل ٲبنعػػػو مػػػن تبػػػْبُّ بعػػػض األلفػػػاظ الد  

على ما فيو من حسػن بػْبِّ جػاء علػى سيػنن العػرب, فالتفػت ككض ػح أف  الط ػاِي  اًىدالش  
: قػػػاؿدـ لف ػػػة )يتكسػػػٌر( حضػػػرية مول ػػػدة, كىػػػذا تعػػػريض بشػػػناعتها, فعلػػػى ذلػػػك اسػػػتف

ذلك فقد غدا الش اًىد ٰبكي االسًتعىارة  كمع, (ٔ)"دةحضىريٌة مول   رٌ لف ة يتكس "على أف  
 االسًتعىارة ا٢بسنة.

 أبي تم ام:  وقول,(ٕ)والث مانون الس ادس الش اِهد -
 سػػػػٌرؽى الػػػػدُّجى مػػػػن حيٍسػػػػًن صىػػػػرٍبو  ككػػػم
 

مػػػػػػػػػػػػن ًجػػػػػػػػػػػػالًد فػػػػػػػػػػػػٌبن جليػػػػػػػػػػػػدً  كغطٌػػػػػػػػػػػػى 
(ّ) 

ػػػػاًىد ىػػػػو قولػػػػو: ) موضػػػػع  الػػػػدُّجى(, فهػػػػل  سػػػػٌرؽى االسػػػػًتعىارة ا٢بسػػػػنة ُب ىػػػػذا الش 
بػػاللصِّ ال ػػذم يتفف ػػى كيسػػٌرؽ ُب  جىيسػػٌرؽ ؟ كىػػذه اسػػًتعىارة مكنيػػة, شػػب و الػػدُّ  جىالػػدُّ 

ييػرل   سػواد الليػل مػع غػيم, فػال ىػو(: "جىدكف أف يػراه أحػده, كلف ػة )الػدُّ  الـجنح ال  ػ
, كقػػػػػالوا: ليلػػػػػة دجػػػػػىو كليػػػػػاؿو ديجػػػػػى, كذىػػػػػب ابػػػػػن جػػػػػِب إ  أف الػػػػػدُّجى قمػػػػػر كال٪بػػػػػم 
أكقػػع لػػيالن بأعداِػػو ىزٲبػػة,  -أبػػا سػػعيد الط ػػاِي-. كمعػػُب البيػػت أف  ا٤بمػػدكح (ٗ)"لمػػةال ٌ 

 ـــــــــــــــــــ
 (.  ُْ"الكساطة",)ص: (ُ)

 (.ُْالسَّابؽ,)ص: المصدر: يينظر (ِ)

 (, كمطمع القصيدة:ّٗ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ّ)
ػػػػػػػػػػ أىظيػػػػػػػػػػفُّ   نىفى الفىريػػػػػػػػػػدً ديميكعىيىػػػػػػػػػػا سى

 
 

 كىػػػػػػػػػػيى سػػػػػػػػػػمكاهي مػػػػػػػػػػفى نحػػػػػػػػػػرو كجيػػػػػػػػػػدً   
يمدح أبا  تمَّاـالبالغي ىك البيت الثالثكف, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الكافر, ك  كىي 

 . الطَّائيسعيد محمد بف يكسؼ 

 . بتصرُّؼ(, ُِِ, َِِ/ٓيينظر :"لساف العرب",) ( ْ)
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ا٤ب ف ػػػر لػػػو ك١بيشػػػو الباسػػػل  صػػػرا٢بالػػػك جنبػػػات أمػػػاكنهم, ككقػػػع الن   الـكقػػػد غط ػػػى ال  ػػػ
٩ب ػا  كثػّبنا٢برب الجتهادىم كصربىم على القتاؿ, فسَب الدُّجى عػن ا٤بمػدكح  ُب ا ابرالص  

, أف, كىذا يػدؿُّ يقيننػا أف الوقيعػة كانػت ع يمػة الش ػربكانوا يستعملونو من الت لُّد كالص  
 كالت حمُّل ال يكوف إال  ُب مثل ىذه ا٢باؿ.  لُّدطويلة الز من, فالت  

الباحػػث؛ فقػػد كصػػل ا٤بمػػدكح ال ػػذم خػػاض  ليهػػاإنكتػػة ال بػػد  أف يشػػّب  اكىنػػ 
, فالش ػاًىد ىنػػا يبػػْبِّ الش ػػاعرا٤بعركػة بنفسػػو كجيشػو ل يػػدرؾ مػػن أحػواؿ جيشػػو مػا أدركػػو 

ػػػاعرمقػػػدرة  العقػػػل ال  ف  أ ارٗب ػػػ ا٣بياليػػػة علػػػى بػػػثِّ الصُّػػػور كاألخيلػػػة, حػػػٌب   صػػػويريةالت   الش 
ػػػاعرية٤بقػػػدرة بالكػػػٌد كالتػ ٍفًكػػػّب, كىػػػذه ا يسػػػتوعبها إال   ال يسػػػتطيعها إال  الفحػػػوؿ مػػػن  الش 

لتلهُّفو لرخبػار, كصػل لػو مػا ل يصػل ا٤بمػدكح؛ ٣بلػو ذىنػو مػن  الش اعر, أك أف  الشٍُّعراء
األتعاب كالرزايا, فبعض األحداث خفيت عن ا٤بمدكح نفسو, كىذا يشػّب إ  قػوة بػأس 

ن اللِّواذ كالفرار, بػل صػمدكا كل ٱبػافوا. ليتمكنوا م جى؛ىبالء األبطاؿ, فلم يستًللُّوا الدُّ 
, كعلػػى كػػل ا٤بقػػداـالقاِػػد الواثػػق مػػن جيشػػو  ةكىنػػا تعػػريض داخػػل تعػػريض سػػبق إ  ثقػػ

 ليػػة,ٚبي ًتعىارةلتكػػوف اسػػ ترقػػى, ك ويرحػػاؿ, فاالسػػًتعىارة كاضػػحة فيهػػا خيػػاؿ كمباللػػة كتصػػ
ػػػ جىكالتكػػػتُّم, ككػػػأف  الػػػدُّ  سػػػَبُّ فقػػػد قػػػاؿ: )كغطػػػى( للمباللػػػة ُب الت    ارؽٰبػػػذك خطػػػى الس 

, لذا نالت ىذه   ,ا١برجػاين القاضػيا٢بسنة على رضى  االسًتعىارةا٤بتلبِّ  ا٤بتلطِّي ا٤بتسَبِّ
 .اإلحسافا٢بسن ك  قرينة, كجعلها او ستشهدفا

 أبي تم ام:  وقول, (ٔ)والث مانون الس ابع الش اِهد -
 غطارًفىػػػػػػػػػػػػػػػةو  نمػػػػػػػػػػػػػػػنهم عػػػػػػػػػػػػػػػ  كيضػػػػػػػػػػػػػػػحكي 

 
أيػػػػػػػامىهم مػػػػػػػن حيسػػػػػػػًنها كػػػػػػػأفٌ  

ػػػػػػػعي  (ِ) ٝبي
(ّ) 

 ـــــــــــــــــــ 
 (.ُْ: "الكساطة",)ص:يينظر (ُ)

 : "أنسيا".   التٍَّبريزماف عند كركاية الديك  ( ِ)

 ( كمطمع القصيدة:ُٗ/ْ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ّ)
 القمػػػػػػػػػػػػػػكب عمػػػػػػػػػػػػػػيكـ لػػػػػػػػػػػػػػيس ينصػػػػػػػػػػػػػػدعي  أم

 
 

 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـو عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكـ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس يمتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  كأم 
يرثي  تمَّاـالبالغي ىك البيت الحادم عشر, قاليا أبك  الشَّاًىد, ك امؿمف البحر الك كىي 

ميد بف قحطبة.   بني حي



الث -الفصل الث اني  [نَّلند القدضَّ لبَّ بن لبدال  ي  الجأجدشواهد اتسمَِ دأة ] المبحث الث 

 

 

242 

 جػػػػلبالر   الػػػػد ىر( شػػػػب و الػػػػد ىر كيضػػػػحكي االسػػػػًتعىارة ا٢بسػػػػنة ُب قولػػػػو: ) كموضػػػػع
الباسػػػم, فحػػػذؼ ا٤بشػػػب و بػػػو علػػػى سػػػبيل االسػػػًتعىارة ا٤بكنيػػػة, كرمػػػز لػػػو بشػػػيء مػػػن لوازمػػػو 

ا, كيػَباءل يل أف   الػد ىركذلػك ُب قولػو: )يضػحك(, فػَّف   ػػاًىد  ال يضػحك أبػدن معػُب الش 
يػػد بػػن قحطبػػة, كأف  أعػػدا ثػػاءاغتػػبط وػػم ٤بػػلثرىم, كىػػذه قصػػيدة ر  د ىرالػػأف   ىم ءلبػػِب ٞبي

كىػػي ٝبػػع  ككصفهمالش ػػاعرباللطارفة؛يتمن ػػوف ٥بػػم ا٤بػػوت, فحصػػدكىم عػػن ًبكػػرة أبػػيهم, 
أك الشػػريل السػػفٌي الكثػػّب ا٣بػػّب, كالتلطػػريؼ االختيػػاؿ ُب ا٤بشػػي  يدالس ػػ كىػػوغطريل:"

ػػا عاليػػ, فكػػأف  األعػػدا(ٔ)"ةخاص ػػ , غػػّب ذليلػػْب, ككصػػل أيػػامهم مر كسػػه ةء كاجهػػوا أناسن
ا١بمعة عيػد ا٤بسػلمْب  من )حسنها(, كركاية أخرل )أنسها( ٝبعه, أم أعياد؛ ألف   اكأهن  

 بو القاضي ا١برجاين على االسًتعىارة ا٢بسنة. استشهدكفيها الفرحة كالسٌركر, ف
 ام: أبي تم   وقول, (ٕ)والث مانون الث امن الش اِهد -

 (ٖ)بػػػػػػػػػػػػػػػالورًد أطلػػػػػػػػػػػػػػػق دكهنػػػػػػػػػػػػػػػا مٍلطومػػػػػػػػػػػػػػػةه 
 

ػػػػػػػػمي  ُب  نيػػػػػػػػوًف ٧بيىك  ا٣بىٍلػػػػػػػػًق فٍهػػػػػػػػوى مىػػػػػػػػعى اٍلمى
(ْ) 

: ضػػػربك ا٣بػػػٌد كصػػػفحة طػػػمبػػالورد(, كالل   مػػػةاالسػػػًتعىارة ُب قولػػػو: )ملطو  كموضػػع 
. شػب و خػد ىا (٘)ا١بسد ببسط اليػد, كا٤بلطمػاف ا٣بػداف, كا٤بالطػم ا٣بػدكد كاحػدىا ملطػم

, بال ػػذم قػػد بسػػط صػػفحة يػػده بػػالورد ضػػربنا علػػى وؽ ا٢بسػػن كل ػػخػػد ىا ا مػػر ال ػػذم فػػا
بػػػو القاضػػػي  استشػػػهدالوجػػػو, فػػػاألكؿ ٝبػػػاؿ مػػػع اٞبػػػرار, كاآلخػػػر ضػػػربه مػػػع اٞبػػػرار, ك 

 بينو كبْب قوؿ ابن ا٤بعتز:  للموازنةا١برجاين على االسًتعىارة ا٢بسنة, كساقو 

 ـــــــــــــــــــ
 : )غطر(.  ة(, مادُٔ/ُُاف العرب",)يينظر :"لس ( ُ)

 (.ِْيينظر :"الكساطة",)ص: ( ِ)

 : "طرفيا".   التٍَّبريزمعند  الديكافكركاية  (  ّ)

 (, كمطمع القصيدة:ُِّ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ْ)
ٍمػػػػػػػػػتى  ـي  أزىعى ٍبػػػػػػػػػعى لػػػػػػػػػيسى ييتىػػػػػػػػػيَّ  أفَّ الرَّ

 
 

ـي   كالػػػػػدٍَّمعي   فىػػػػػٍت ال يىٍسػػػػػجي ػػػػػفو عى  فػػػػػي ًدمى
 يمدح محمد بف حساف.  تمَّاـالبالغي ىك البيت التاسع, قاليا أبك  الشَّاًىدالكامؿ, ك  البحر مف كىي 

 (, مادة:)لطـ(, بتصرُّؼ. َِِ/ُّيينظر :"لساف العرب",) ( ٓ)
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 زاؿ يلًطػػػػػػػػػم خػػػػػػػػػٌد األرض كابليهػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا
 

رافي كا٣بضػػػػػػري خػػػػػػٌدىا الليػػػػػػدٍ  تٍ كقىػػػػػػ حػػػػػػٌب 
(ُ) 

,  عندما  استعار ا٤بطر ال ذم قاـ بلطم األرض بالوابل ا٤بنسكب عليهػا دكف كػل 
األرض, كىػػذه اسػػًتعىارة مكنيػػة, أم ػػا شػػاىد الط ػػاِي ففيػػو تقريػػب بػػْب  مٍ فكأنػػو يلطػػم خػػد  

الطرفٍْب؛ ا٤بستعار لو كا٤بستعار, فحسنت كارتفعت علػى شػاىد ابػن ا٤بعتػز, فلػي  ىنػاؾ 
من  قوأبا ٛب اـ قد سر  , ٍب نب و القاضي أف  الوجوشديد بْب لطم ا٤بطر لررض كلطم قرب 

 رؼ, فحػاز أبػو نػواس شػقصأيب نواس, كقص ر فيو, كأحسن ُب بقية قولو كجرب ذلك الػن  
 :-أم ابن ا٤بعتز-ذلك قاؿ: "كقولو كعلى, ـالتقدُّ 
 زاؿ يلًطػػػػػػػػم خػػػػػػػػٌد األرض كابليهػػػػػػػػا مػػػػػػػػا
 

 ٍدرافي كا٣بضػػػػري كقىػػػػٍت خػػػػٌدىا الليػػػػ حػػػػٌب 
 كلٍطم أيب ٛب اـ ُب قولو: لطمما بْب ىذا ال   كشت اف 

 بػػػػػػػػػػػػػالورد أطلػػػػػػػػػػػػػق دكهنػػػػػػػػػػػػػا مٍلطومػػػػػػػػػػػػػة
 

  ُب 
ى
ػػػػػػػمي  نػػػػػػوفا٣بىٍلػػػػػػق فهػػػػػػو مػػػػػػع ا٤ب ك   ٧بي

 نازع أبا نيواس قولىو: كإ٭با 
 فػىيىػػػػػػػٍذرل الػػػػػػػدر  مػػػػػػػن نػػػػػػػٍرج  يبكػػػػػػػي

 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍردى بعينٌػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً  كيلًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم 

اف , كحصػػػل ىػػػو علػػػى نٍقػػػص السػػػٌرًؽ أبػػػو نػػػواس بفضػػػل التقػػػد ـ كاإلحسػػػ فسػػػبق 
 .(ٕ)"قصبعض ذلك الن   ف رب ,كالتقصّب؛ لكن و أحسن ُب بقية البيت

أف انتهػػى القاضػػي مػػن سػػٌرد شػػواىد االسػػًتعىارة ا٢بسػػنة بشػػكل عػػاـ, قػػاؿ:  كبعػػد
كقػوؿ:..., كقػوؿ أيب ٛب ػاـ:..., فقػد جػاءؾ ا٢بسػني كاإلحسػاف   ارة"فَّذا جاءتك االسػًتعى 

 .(ّ)أردت من إحكاـ الص نػٍعىة كعذكبة الل ف " , كقد أصبتى ما
القاضػػػي ُب ىػػػذا ا٤بطلػػػب ٙبكػػػي االسػػػتعارات  حهااالسػػػتعارات ال ػػػٍب كض ػػػ فهػػػذه

ا٢بسػػنة كال ػػٍب قػػرب فيهػػا ا٤بسػػتعار مػػن ا٤بسػػتعار لػػو, كل تكػػن ىنػػاؾ نيفػػرة بينهمػػا, بػػل ىػػو 
وة كا٤بقاربػػة بػػْب ا٤بشػػب و كا٤بشػػب و االلتَّػػاـ كالتوافيػػق ُب اىػػاكرة, فاالسػػًتعىارة قاِمػػة علػػى ا٤بشػػا

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِْ"الكساطة",)ص: (ُ)

 (.ِْالسَّابؽ, )ص: المصدر ( ِ)

 (. ّْ, ّٗ,)ص:نفسوالمصدر  ( ّ)
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ا كغريبنػا, كٗبثِّػل تلػك الش ػواًىد كصػل القاضػي  بػو, كأف ال يكػوف ا٤بعػُب ا٤بسػتعار لػو بعيػدن
القاضػػػػي لػػػػو, كبتلػػػػك  لنػػػػاؿ شػػػػرفها بوصػػػػ ٍبأبػػػػا ٛب ػػػػاـ بَّصػػػػابة الص ػػػػنػٍعىة كإحكامهػػػػا, ال ػػػػ

, كبريقنا.نتاج تلك االستعارات ا م الش اعراالستعارات تلب  ألفاظ   ودة عذكبةن كٝباالن
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 المطلب الث َّاني:"شواىد االسِتَعارة الَّتي ُتصدئ الق لب وتعميو"
 

انتهػػػى القاضػػػي مػػػن ذكػػػر االسػػػًتعىارة ا٢بسػػػنة, ل يلفػػػل عػػػن ا١بانػػػب اآلخػػػر  ٤ب ػػػا
 لمِّػتيصدئ القلب كتعميو, كتطم  البصّبة, كٰبتػاج ا٤بتأ اعنها بأهن   لالسًتعىارة؛ ال ٍب عرب  
برأيػػو  ليػديل كػػله  ؛القرٰبػة, كإعمػػاؿ العقػل, كمراجعػػة الل فػػ  مػع ا٤بعػػُب ُب الش ػاًىد إ  كػػدِّ 

 استشػهد, ٍب ومػن ا٤بعػُب ال يسػتحق ىػذا كلِّػ رىؾي عميػق, كقػد يكػوف ا٤بػدٍ  لفكػرُب غػوص 
شػػعر أيب ٛب ػػاـ, كىػػو األمػػر ال ػػذم سػػيذكره الش ػػيد عبػػد القىػػاًىر ُب ا٤بعػػاين  مػػنالقاضػػيبها 

ص ػػػػا ػػػػ عػػػػبمعػػػػُب, بػػػػل ىػػػػو الت   كبػػػػّب ِهػػػػامػػػػن كرا لي ل ػػػػٍب ال ٰبي , (ٔ)غػػػػّب طاِػػػػل عػػػػن ديدالش 
 الت ايل: حوكالش واًىد على الن  

 أبي تم ام:  وقول,(ٕ)والث مانون ت اسعال الش اِهد -
 أسػػػػػػػػػػػػػػػباب اللًػػػػػػػػػػػػػػػُب ٗبػػػػػػػػػػػػػػػداِح باشػػػػػػػػػػػػػػػرت

 
 (ّ)بػػػػػػػػػػػػػأبواب ا٤بلػػػػػػػػػػػػػوًؾ طيبػػػػػػػػػػػػػوال  ضػػػػػػػػػػػػػربت 

القويػػة اىل لػػة ال ػػٍب تنػػاؿ حٌيزىػػا ُب قلػػب ا٤بمػػدكح,  صػػينةالر   حػػومداِ الش ػػاعر شػػب و 
(, فحػػػذؼ ا٤بشػػػبو بػػػو ) الرجػػػل( كرمػػػز لػػػو علػػػى أبػػػواب ا٤بلػػػوؾ بػػػوؿالطُّ  ػ)الرجل ضػػػارببػػػ

 بشيء من لوازمو ) الطبوؿ ( ٔبامع االحتفاء.
اسًتعىارة سػيَّة,  وبو على أن   ستشهدالش اًىد أخذ بلبِّو القاضي ا١برجاين, فا كىذا

ػػػا مػػػع أف   نهمػػػا شػػػبو ُب لػػػي  وػػػذه الصُّػػػورة أليب ٛب ػػػاـ, كقػػػٍد بي نػػػت ذلػػػك, فبي ًىدىػػػذا الش 
 .األلفاظ أك ا٤بعاين

 
 ـــــــــــــــــــ

 (. ُّْالبالغة",)ص: أٍسرىاري " (ُ)

 (.ْْ: "الكساطة",)ص:يينظر (ِ)

 كجدت, كلكف ًعدَّة بطبعاتالكرقية كاإللكتركنية  تمَّاـلـ أجد ىذا البيت في دكاكيف أبي  (ّ)
 بيتنا يشبيو كيقترب منو, يتفؽ في الصدر كيختمؼ في القافية, كىك قكلو:

ػػػػػريني بأ يػػػػػا ػػػػػف ييبش   الًغنىػػػػػى  سػػػػػبىابً مى
 

 بشرً بىشػػػػػػاًئري كىٍجيػػػػػػًو الػػػػػػػميٍست ًمنػػػػػػو 
 (.ْٖٓ/ْ:"ديكاف", أبي تمَّاـ,)يينظر 
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 : وقول , (ٔ)الّتسعون الش اِهد -
 بػػػػػػػػػػْبى أبػػػػػػػػػػواًب ا٤بلػػػػػػػػػػوًؾ مزامػػػػػػػػػػره  ٥بػػػػػػػػػػا
 

الػػػػػػذكًر ل تيػػػػػػنفىٍد كال ىػػػػػػي تػيٍزمىػػػػػػري  ًمػػػػػػنى  
(ِ) 

ػػػػاًىد عنػػػػد اآلًمػػػػًدٌم علػػػػى سػػػػبق  لفػػػػاظ أيب ٛب ػػػػاـ كقبػػػػيح أ ذكؿمػػػػر  ٙبليػػػػل ىػػػػذا الش 
بػػػو القاضػػػي ا١برجػػػاين علػػػى أهنػػػا اسػػػًتعىارة سػػػيَّة, كأهنػػػا تيصػػػدئ  كاستشػػػهد, (ّ)عاراتواسػػػت

ا١برجػػاين  اضػػيالقلػػب كتعميػػو, كتطمػػ  البصػػّبة, كتكػػدُّ القرٰبػػة, كعلػػى كػػل حػػاؿ, فالق
 سيَّة, كسييعرىؼ رأيو ُب الصفحات القادمة. ارةيراىا اسًتعى 

 :وقول , (ٗ)نسعو والتّ  الحادي الش اِهد -
 جػػػػػػػػػػٌر جػػػػػػػػػػرىت أيػػػػػػػػػػادم الػػػػػػػػػػد ىرمػػػػػػػػػػا  إذا
 

 (ٓ)فلٌشػػػػػػػػػػػػًت الػػػػػػػػػػػػدينيا ظػػػػػػػػػػػػالال  (ٓ)يديػػػػػػػػػػػػو 
باإلنساف, كحذؼ  الد ىرجٌر(, فشب و  الد ىرما  إذا: )الش اعرُب قوؿ  االسًتعىارة 

بػػػو علػػى سػػػبيل االسػػػًتعىارة ا٤بكنيػػة كرمػػػز لػػػو بشػػيء مػػػن لوازمػػػو كىػػي قولػػػو: )جػػػر(  وا٤بشػػب  
 يء, فسػٌمى الش ػمرسػل ٦بػازيديػو(  أيادم جرىتقولو: ) ُبعلى ا٢بقيقة,ك  ال ٯبرٌ  الد ىرف

ػػػػو, فػػػػأطلق اليػػػػدٍين كىػػػػي ا١بػػػػزء  , فا١بارحػػػػة ىػػػػي كلٌػػػػوشػػػػفص ا٤بمػػػػدكح   كأرادباسػػػػم جِز
مػػا عػػداىا ال يلػػِب شػػيَّنا عػػن  إذايقػػوؿ ا٣بطيػػب: " ككمػػا, اكرٲبنػػ  جػػلا٤بقصػػود ُب كػػوف الر  

 ـــــــــــــــــــ
 (.ْْ: "الكساطة", )ص:يينظر (ُ)

 القصيدة: كمطمع",مَّري (, كفي الديكاف: "كال تيتىزى ُِٔ/ِ", أبي تمَّاـ, )كاف"دي (ِ)
شىػػى تىػػٍردىاديهي لىػػٍيسى يىفٍ   ا فػػي الحى  تيػػري شىػػجن

 
 

ن ػػػػػػػػػػي لميٍفًطػػػػػػػػػػري  بػػػػػػػػػػوً    صػػػػػػػػػػمفى آمػػػػػػػػػػالي كا 
في  تمَّاـعشر, قاليا أبك  لثالثىك البيت ا بالغيال الشَّاًىدك مف البحر الطكيؿ,  كىي 

 جعفر الخيَّاط.

 ( مف ىذا البحث.ُٔٗيينظر: )ص: ( ّ)

 (.ْْ: "الكساطة",)ص:يينظر (ْ)

 , فقد قاؿ:افكالبيت تختمؼ أغمب ألفاظو عف البيت في الديك  (  ٓ)
 حػػػػػػػػػػرَّ الزمػػػػػػػػػػافي حػػػػػػػػػػرٍت أيػػػػػػػػػػادم إذا
 

 ظػػػػػػػػػػالال نيافغشػػػػػػػػػػًت الػػػػػػػػػد نػػػػػػػػػداهي  
 

 
 ( كمطمع القصيدة: ُْٖ/ْ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ٓ)

ػػػػػػػًيٍدتي   لىقػػػػػػػٍد لىًبٍسػػػػػػػتى أىبػػػػػػػا سػػػػػػػعيدو  شى
 
 

كػػػػػػػػػػػػاًرـى   ػػػػػػػػػػػػرىؼى الطُّػػػػػػػػػػػػكىاال مى  تىٍبيىػػػػػػػػػػػػري الشَّ
يعاتب أبا سعيد  تمَّاـالبالغي ىك البيت الثاني, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الكافر, ك  كىي 

 كيستبطئو.
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ػػر هي , فػػػ"ا١بى (ٔ)فقػػدىا, فصػػارت كأهنػػا الشػػفص كلػػو" ػػرىٍرتي ا٢ببػػل  ٯبىيػػرُّهرُّ ا١بىػػٍذبي جى ػػروا كجى جى
ػػروا كا٪ٍبىػػػر  الشػػيءي ا٪ٍبىػػذىب" كغػػّبه أىجيػػرُّه جى
كأيامػػو كسػػنونو ىنػػا جػػػذبت  الػػػد ىر, فيكػػوف (ٕ)

ػػػفاء  خّبىػػػا, كطيبهػػػا, كرزقهػػػا, فكانػػػت نًعىػػػمي يػػػدٍم ا٤بمػػػدكح ٘بػػػرم بالعطػػػاء كالكػػػـر كالس 
من معاين ا١برِّ ييقاؿ:" جر  النوء ا٤بكاف: أداـ ا٤بطر"ال ذم مر األرض خّبنا كطيبنا, ك 

(ّ). 
 .(ّ)ا٤بطر"

جػػػذب ا٣بػػػّب كأدامػػػو, كمػػػع ذلػػػك فػػػٌَّف يػػػدٍم ا٤بمػػػدكح  الػػػد ىرا٤بعػػػُب أف   كػػػوففي 
ػػاًىد غػػِبه بعًػػد ة ٦بػػازات,  سػػالت بػػا٣بّب العمػػيم كالعطػػاء الكثػػّب, كعلػػى كػػل حػػاؿ؛ فالش 

رة, كاىػػػػاز اآلخػػػػر للػػػػوم عالقتػػػػو غػػػػّب فاىػػػػاز األكؿ للػػػػوم عالقتػػػػو ا٤بشػػػػاوة فهػػػػو اسػػػػًتعىا
ية.  ا٤بشاوة ٦باز مرسل عالقتو ا١بِز

أم  هػار؛حػٌر الزمػاف جػرت أيػادم نػداه, ك٥بػذا ييقػاؿ حػٌر الن   إذالت رٍبيزم: " كركاية
كٝبػػع القػػر ف, كأف   -اهلل عنػػو رضػػي–اشػػتد حػػرُّه, كحػػر  ٗبعػػُب اشػػتد , كُب حػػديث عمػػر 

بػػو القاضػػي  استشػػهد, ف(ٗ)اشػػتد  ككثػػر" أمبقػػر اء القػػر ف؛  القتػػل قػػد اسػػتحر  يػػـو اليمامػػة
ػػٌيَّة, ككرىػػو اآلًمػػًدٌم لتصػػوير  بالرجػػل, كىػػذه اسػػًتعىارة  الػػد ىرا١برجػاين علػػى االسػػًتعىارة الس 

 بعيدة.
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِٓ/ْ"اإليضاح", ) (ُ)

 (. ُُٕ/ّ) "لساف العرب", ( ِ)

 (.  ُُٖ/ّ) السَّابؽ, رجعالم ( ّ)

 (.َٖ, ٕٗ/ْ) ,نفسو رجعالم (  ْ)
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 :وقول , (ٔ)والّتسعون الث اني الش اِهد  -
ـٍ ًمػػػػػٍن أيٍخػػػػػدىعىيٍ  يىػػػػػا  فػىقىػػػػػدٍ  كى دىٍىػػػػػري قػىػػػػػو 
 

ـى مػػػػػن خيريقًػػػػػكٍ ىػػػػػ أىضػػػػػ ىٍ تى   ذا األنػػػػػا
(ِ) 

بػػو القاضػػي  ستشػػهدال ػػذم أمػػاؿ عنقػػو ًكػػربنا منػػو, كا جػػلبالر   الػػد ىر الش ػػاعر شػػب و  
ػ تيصػدئ القلػب كتعميػو, كتطمػ  البصػّبة, كتكػدُّ  اا١برجاين على االسًتعىارة الس ػٌيَّة, كأهن 

ىا مػن االسػًتعىارة القبيحػة اآلًمػًدٌم, عنػدما عػد   بوالقرٰبة, ككأف  القاضي اط لع على ما كت
ػػػػواًىد ينبػػػػئ بػػػػذلك, كأكؿ مػػػػن  وافيقكا٤برذكلػػػػة, فػػػػالت   بينهمػػػػا ُب بعػػػػض األحكػػػػاـ علػػػػى الش 

, علػى (ٖ)ٙبليل الش اًىد سبقاآلًمًدٌم, كقد  بيحةاستشهد بو على االسًتعىارة ا٤برذكلة كالق
األخػػػػدع  القاضػػػػي قػػػػاؿ ُب مػػػػوطن تفػػػػاكيت شػػػػعر أيب ٛب ػػػػاـ كتعلقػػػػو ككلعػػػػو بػػػػذكر أف  علػػػػى 

 فقاؿ:"كقد 
 .(ٗ)ُب كاحد منها" إال   قيوف   لُب ًعد ة أبيات  دهبذكر األخدع؛ فرد   أكلع
 

 :وقول , (٘)والّتسعون الث الثالش اِهد   -
 ملػػػػػػػػػػكو ُب أيكػػػػػػػػػػًة ا١بػػػػػػػػػػوًد ٍل يػػػػػػػػػػزؿٍ  إ 
 

بًػػػػػػدً   علػػػػػػى  ٍعػػػػػػركًؼ ًمػػػػػػٍن نيلػػػػػػو بػػػػػػٍردي  كى
ى
 (ٔ)ا٤ب

 
 ـــــــــــــــــــ 

 (.ْْ: "الكساطة",)ص:يينظر (ُ)

 (, كمطمع القصيدة:َْٓ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ِ)
ًقػػػؾٍ  كانىػػػتٍ  مػػػاًف ًمػػػٍف فىرى كؼي الزَّ  صػػػري

 
 

ًقػػػػػػػػؾٍ  كاكػػػػػػػػتىفَّ   رى  أٍىػػػػػػػػؿي اإًلٍعػػػػػػػػدىاـً فػػػػػػػػي كى
 بالعافية. يٌنيوبف شبانو, كييمدح أبا الحسيف  تمَّاـالبالغي ىك البيت الثالث, قاليا أبك  اًىدالشَّ , ك  

 ىذا البحث. مف (ُٕٖ:)ص:يينظر (ّ)

 (.ٖٔ"الكساطة",)ص: (ْ)

 (.ْْ)ص: ,السَّابؽ المصدر: يينظر (ٓ)

 (, كمطمع القصيدة:ٕٖ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ٔ)
ػػػ تجػػػرعٍ   رىعي الفػػػردي أسػػػىن قػػػٍد أقفػػػرى الجى

 
 

 ًحسػػيى عػػيفو يجتمػػٍب ماءىىػػا الكىجػػدي  كدعٍ  
البالغي ىك البيت الحادم كالعشركف قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ, ك  كالقصيدة 

 يمدح أبا الحسيف  محمد بف الييثـ بف شيبانو.  تمَّاـ
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ػػاًىد ُب االسػًتعىارةٙبليػػل  سػبق   ا٤بسػتعار كا٤بسػػتعار لػو عنػػد اآلًمػػًدٌم,  كموقػػع(ُ)الش 
اعلى قبػػػيح االسػػػًتعىارة عنػػػد أيب ٛب ػػػاـ, كجعػػػل مػػػن تتبٌػػػع   األلفػػػاظ دٯبػػػ شػػػعرهكعػػػٌده شػػػاىدن

 ُب , كتبعػػو القاضػػيوابمػػن الص ػػ عػػدُب غايػػة القباحػػة كا٥ب انػػة كالبي  اسػػتعاراتوكأف   ,يثػػةغث
القلػػػب كتعميػػػو, كتطمػػػ  البصػػػّبة,  ُب ىػػػذا ا٤بوضػػػع تيصػػػدئ ارةاالسػػػًتعى  ذلػػػك, كبػػػْب  أف  
 كتكٌد القرٰبة.

 , وقول :(ٕ)والّتسعون الر ابع الش اِهد -
ػػػػػػػػػػر دتي الر جػػػػػػػػػػػػػػاءى لىػػػػػػػػػػوي  كػػػػػػػػػػأىن ِب  ًحػػػػػػػػػػٍْبى جى

 
 (ّ)صػػػػػببتي بػػػػػو مػػػػػاءن علػػػػػى الػػػػػز من عىضػػػػػب 

ُب فصل الت شبيو عند العسكرم, كاستشػهد بػو علػى  (ٗ)ٙبليل ىذا الش اًىد سبق 
من قبيح االسًتعىارة كًب ٙبليلػو ًدمٌ دة بركده, كعد ه اآلمً على قبيح الت شبيو كش

, كصػنع (٘)
صػنع اآلًمػًدٌم, فعػد ه مػن قبيػل االسػًتعىارة الس ػٌيَّة, كىػذا ا٣بلػط ال ػػذم   اكصػنع القاضػي مػ

ػد بػدء  كاف يقع بْب القػد ماء ُب ٙبديػد الفػرؽ بػْب الت شػبيو ا٤بضػمر األداة كاالسػًتعىارة يبكِّ
, كستتضػػح تكػوين الت ػػاليل ُب  مػػا ال يػزاال ُب بػػاكورة تصػػنيل العل ػػـو البالغػػة كالن قػػد, كأهن 

 الصُّورة ال ٍب ات كأ عليها القاضي ُب بناء ىذا األمثلة كأشباىها قريبنا.

 ـــــــــــــــــــ
 ىذا البحث. مف (ُٔٗيينظر:)ص: ( ُ)

 (.ْْ: "الكساطة", )ص:يينظر (ِ)

 (,  كمطمع القصيدة:ّّٗ/ّكاف", أبي تمَّاـ, )"دي (ّ)
ػػػػػػػاني عمػػػػػػػى الػػػػػػػد مىفً  أىرىاؾى   أكبىػػػػػػػٍرتى إٍدمى
 تيكًثػػػػػرفَّ مىالًمػػػػػي إٍف عىكىفػػػػػتي عمػػػػػى ال
 

ٍمًمػػػػػػيى   ػػػػػػٍكؽى ًمػػػػػػٍف بىػػػػػػادو كميكػػػػػػتىًمفً  كحى  الشَّ
ٍبػػػعً  ـٍ أعكيػػػٍؼ عمػػػى  رى بيػػػًب فمىػػػ ثىػػػفً الحى  كى

 في الديكاف: كالبيت 
ػػػػػػرَّدتي  يػػػػػػـك كػػػػػػأىنَّني  ػاءى لىػػػػػػوي الرَّجػػػػػػػػػ جى

 
 عمػػػى الػػػزمفً  سػػػيفنابػػػو  أخػػػذت عىضػػػبنا 

في أبي  تمَّاـالبالغي ىك البيت الثالث عشر, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر البسيط, ك  كىي 
  الحسف عميَّ بف ميٌر. 

 ىذا البحث. مف (َٖيينظر:)ص: ( ْ)

 ىذا البحث. مف (َِٕيينظر:)ص: ( ٓ)
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ن ػرة نقديػة كاضػحة,  ييقػد ـ لإف  القاضي ٤با انتهى من ىذه الش واًىد الس ػٌيَّة  ٍب
 اسػػػببن  كريػػػذ  فلػػممػػن أجػػػل كػػذا أك كػػػذا,  دمءاًىد الػػػر  علػػػى الش ػػ كػػمي يكػػػوف ا٢بي  أفٍ  كػػنٲبي 

ا٢بسػػن ُب عذكبػػة الل ف ػػة  ذكػػر ُبكمػا فعػػل   ,علػػى قاًعػػد ة كاضػػحة أييرتكػز عليػػو, أك ييتكػػ
, كل يصػػنع كاآلًمػػًدٌم ُب ا٤بوازنػػة الفعليػػة, كإبانػػة كجػػو الكراىػػة ابقكغّبىػػاُب ا٤ببحػػث الس ػػ

 و, ككأنٌػػش ػػواًىدُب تلػػك ال ن  ػػرقػػارئ إنعػػاـ التػػرؾ لل أظنػػوكالقػبح مػػن تلػػك االسػػًتعىارة, بػػل 
٠بعػػت بقػػوؿ أيب  فػػَّذا:"فقػػاؿمػػن اللػػوص كراء تلػػك الش ػػواًىد,  هاِيػػةالن   تػػاِجيقػػد ـ لػػو الن  

كاإلصلاء إليو, كاحذر االلتفاتى ٫بوه,  اؾثيابك, كإي   مسامعك, كاستلشً  فاسددٛب اـ...
, ففيهػػػا ٙبػػػذير (ٔ)بصػػػّبة, كيكػػػٌد القرٰبػػػة"ييصػػػدئ القلػػػب كييعميػػػو, كيطمػػػ  ال ا٩ب ػػػ وفَّن ػػػ

فيتلفػو كييصػديو, كٯبعلػو  جػوكتنفّب, ك٘بلية ا٢بقاِق, فالقلب يصدأ باجتالب مػا يلػّبِّ مزا
ال ٲبيِّػػػز بػػػْب ا٣ببيػػػث كالطيٌػػػب, فينقلػػػب بصػػػره إ  عمػػػى, كنػػػوره إ  ظػػػالـ, كيػػػأٌب علػػػى 

, فبسػػماع مثػػل ىػػػذه دئالػػرٌ البصػػّبة ال ػػٍب يػػرل وػػا اإلنسػػاف, كيفػػتِّش ببصػػػره بػػْب ا١بيٌػػد ك 
الرُّ يػػػة إ  طمػػػ  البصػػػّبة, كبعػػػد صػػػدأ القلػػػب كالعقػػػل, كطمػػػ  البصػػػر  نقلػػػبت مثلػػػةاأل

, كال جػػدكل للفػػ  رشػػيق ابػػلكالبصػػّبة, تيكػػدُّ القػػراِح ُب غػػّب طاِػػل, كٱبػػتلط ا٢بابػػل بالن  
كمعػػػُب لطيػػػل ٝبيػػػل بػػػر اؽ, عنػػػدما ال يكػػػوف ىنػػػاؾ حسػػػن كإحسػػػاف, كإحكػػػاـ صػػػنعة 

 اظ.كعذكبة ألف
 , ألف  باالسػػػًتعىارة ابتعػػػدأبػػػا ٛب ػػػاـ  القاضػػػي كػػػاف يرمػػػي إ  أف   أف   راسالػػػد   كي ػػػنُّ 

 كإذا كػػػاف كػػػذلك كجػػػب أفٍ  فػػػوس,موضػػػوع لةبانػػػة عػػػن األغػػػراض ال ػػػٍب ُب النُّ  الكػػػالـ"
اللػػة علػػى ا٤بػػراد, كأكضػػح ُب اإلبانػػة عػػن ا٤بعػػُب يتفػػّب  مػػن الل فػػ  مػػا كػػاف أقػػرب إ  الدِّ 

 ,(ٕ)ل يكػػػن مسػػػتكره ا٤بطلػػػع علػػػى األذف, كال مسػػػتنكر ا٤بػػػورد علػػػى الػػػن ف "ا٤بطلػػػوب, ك 
 ىذا ما سطرتو أنامل القاضي.

 ـــــــــــــــــــ
 (. ْْ"الكساطة", )ص: (ُ)

(, تحقيؽ السيد أحمد صقر, دار المعارؼ, ُُٕلقرآف", لمباقالني, )ص:"إعجاز ا ( ِ)
 ـ.ُْٓٗط,  مصر, د
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المطلب الث َّالث:"الفرق بين التَّشبيو واالسِتَعارة عند الق اضي  
 الجرجاني على ضوء شواىد الطَّائي"

 
ارة فػأنكر ذلػك؛ العيلماء ُب الفرؽ بػْب الت شػبيو كاالسػًتعى  قالوالقاضي إ  ما  ن ر

اسػػًتعىارة, النعػػداـ  مِبالبليػػغ أك الٌضػػ وألف  بعضػػهم عػػد  الت شػػبيو ا ػػذكؼ األداة كالت شػػبي
ػػٌيَّة, ظهػػر أف   الفػػرؽ بعػػػض  بينهمػػا, كعنػػدما ذكػػر القاضػػي شػػػواىد اسػػًتعىارة أيب ٛب ػػاـ الس 

 تلك الش واًىد تشبيو ٧بذكؼ األداة, من ذلك قوؿ أيب ٛب اـ: 

 : كقولو

 : كقولو

ػػػواىً  فهػػػذه , اسػػػًتعىارةالقاصػػػي أهنػػػا  زعػػػمألداة, لػػػي  كمػػػا تشػػػبيو ٧بػػػذكؼ ا دالش 
عضػػػب, فهػػػل ىػػػذا ىػػػو ا٣بلػػػط  جػػػاء, كالقصػػػاِد مزامػػػر ل تػػػنفد, كالر  بوؿفمداِحػػػو كػػػالطُّ 

ال ػػذم دار ُب تلػػك ا٢بقبػػة مػػن الػػز من؛ كقبػػل اكتمػػاؿ ا٤بصػػطلحات البالغيػػة كالن قديػػة؟ أـ 
ذلػػك ا٣بلػػط,  كتسػػابوا  أف  ىنػػاؾ أمػػره  خػػر ٱبفيػػو القاضػػي ضػػم نو ُب كرقػػة تشػػهد بعػػدـ

الس ػاًِر" علػى بعػض العيلمػاء؟ ٍب لػي  مػن ا٤بعقػوؿ حقنػا  ا٤بثػلال ذم تعق بو ابن األثػّب ُب "
 ـــــــــــــــــــ

 (.ْٖٓ/ْ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ُ)

 (.ُِٔ/ِالمصدر السَّابؽ, ) ( ِ)

 (.ّّٗ/ّالمصدر نفسو, ) (  ّ)

 اب اللًػػػػػػػػػػػػػػػُب ٗبػػػػػػػػػػػػػػػداِحأسػػػػػػػػػػػػػػػب باشػػػػػػػػػػػػػػػرت
 

 (ُ)بػػػػػػػػػػػػػأبواب ا٤بلػػػػػػػػػػػػػوًؾ طيبػػػػػػػػػػػػػوال  ضػػػػػػػػػػػػػربت 
 

 مزامػػػػػػػػػػػره  وؾً بػػػػػػػػػػػْبى أبػػػػػػػػػػػواًب ا٤بلػػػػػػػػػػػ ٥بػػػػػػػػػػػا
 

الػػػػػػذكًر ل تيػػػػػػنفىٍد كال ىػػػػػػي تػيٍزمىػػػػػػري  ًمػػػػػػنى  
(ِ) 

 
ػػػػػػػػػػر دتي الر جػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػأىن ِب  لىػػػػػػػػػػوي  ءى ًحػػػػػػػػػػٍْبى جى

 
 (ّ)صػػػػػببتي بػػػػو مػػػػػاءن علػػػػى الػػػػػز من عىضػػػػب 
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ػػػ انتهػػػى مػػػن ذكػػػر شػػػواىد االسػػػًتعىارة  عنػػػدما, فهولةأف ينػػػاقض القاضػػػي نفسػػػو وػػػذه السُّ
ىػي كلمػة ك -ا٢بسنة ٍب الس ٌيَّة من شعر أيب ٛب ػاـ, أكضػح كالمنػا يسػتنكر فيػو أىػل األدب

مػػػػن الوقػػػػوع ُب ا٣بلػػػػط بػػػػْب الت شػػػػبيو -غيْباسػػػػتقالؿ علػػػػم البالغػػػػة بػػػػالبال ـتيػػػػوحي بعػػػػد
كىػػو تشػػبيو أك  ,كاالسػػًتعىارة فقػػاؿ: "كرٗبػػا جػػاءى مػػن ىػػذا البػػاب مػػا ي نٌػػو الن ػػاس اسػػًتعىارة

 بعض أىل األدب ذكر أنواعنا من االسًتعىارة عٌد فيها قوؿ أيب نواس: رأيتفقد  ؛مثىل
 ٍهػػػػػػػػػػػػػػػره أنػػػػػػػػػػػػػػػت راكبيػػػػػػػػػػػػػػػوظ كا٢بػػػػػػػػػػػػػػػبُّ 

 
 صػػػػػػػػػػػػػرفتى ًعنانػػػػػػػػػػػػػو انصػػػػػػػػػػػػػرفا فػػػػػػػػػػػػػَّذا 

ا٢بػب مثػل ظٍهػر, أك  معػُب البيػت أف   اأرل ىذا كما أشب هو اسًتعىارة, كإ٭ب كلست 
فهػو إٌمػا ضػرب مثىػل أك تشػبيو شػيء  ؛ا٢بب ك ٍهر تيػديره كيػل شػَّتى إذا ملكػتى ًعنانػو

 .(ٔ)بشيء"
ألبتػو,  يػوال اسػًتعىارة ف القاضي ُب غاية اإلنصػاؼ, فبيػت أيب نػواس تشػبيو ككالـ

عر ؼ الت شبيو فهو تشبيو شيء بشيء, مثل شػاىد أيب نػواس,  وكييستفلص من ٙببّبه أن  
إدارهتمػا كيفمػا شػَّت مػٌب أدركػت  تطاعةباسػ و, كذكر كجػو الش ػبهرفقد شب و ا٢بب بال   

ك زمػاـ عنانو ك١بامو, بعك  انفالتو فَّنو ال يبقي على حالتو, بل ينصػرؼ دكف ١بػاـ, أ
 األمرٍين.      ذٍينعن ى حركتو, كيذكر بعد ذلك أنو إم ا مثل ساِر أك تشبيو ال ينفكٌ  يعيق

أف ٙبق قها حٌب يطلػق  د  االسًتعىارة الصحيحة كا مودة ٥با شركط ال ب بْب  أف   ٍب
للهػا, فكػاف تبطػل ا٤بسػألة, ليين ػر ُب دكاعيهػا كأسػباوا كع رطعليها ذلك, كبَّسقاط الش  

ػػػػذؼ  اؿمػػػن أكؿ الشػػػركط أف ييكتفػػػى بػػػذكر االسػػػم ا٤بسػػػتعار الػػػد   علػػػى أصػػػلو ال ػػػذم حي
كاسػػػتعّب لػػػو, مثػػػل ذلػػػك كثػػػّب؛ كرأيػػػت ٕبػػػرنا يػػػتكلم, فاالسػػػم ا٤بسػػػتعار )ٕبػػػرنا( كا ػػػذكؼ 

قاِمػػة علػػى ذلػػك إال   لط ػػاِيمػػن شػػعر ا ةالػػداؿ عليػػو أصػػالة )العػػال(, كشػػواىد االسػػًتعىار 
ػذؼ أٌم طػرؼ منهمػا, ثالثة شواىد  دل ت على الت شبيو, ذكرهتا ُب ىذا ا٤بطلب, فلم ٰبي

 ـــــــــــــــــــ
 (. ْٓ"الكساطة",)ص: (ُ)
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فا٤بشػػب و كا٤بشػػب و بػػو ُب صػػدر كع ػػز البيػػت غػػّب ميلي ػػب؛ فمداِحػػو كػػالطبوؿ, كالقصػػاِد 
 مزامر ل تنفد, كالرجاء عضب.

الشػػػركط ال ػػػٍب ذكرىػػػا كػػػذلك؛ انتقػػػاؿ العبػػػارة كجعلهػػػا ُب مكػػػاف غػػػّب ال ػػػذم كانػػػت  كمػػػن 
و؛ أم ٯبػػاء بػػالكالـ علػػى صػػيلة اىػػاز كا٤بباللػػة ال ا٢بقيقػػة ا ضػػة, كىػػذا أمػػره يتفػػق عليػػ

عليػػو علمػػاء البالغػػة كالن قػػد, كشػػواىد أيب ٛب ػػاـ باتفػػاؽ تػػدؿُّ علػػى ىػػذا الشػػرط, ٍب ذكػػر 
شعر الط اِي, كحاسػبوه عليػو,  على همشرطنا ات فق عليو البالغيوف كالنُّقاد كسد دكا سهام

ػػػففرجػػػت لػػػدي ػػػٌيَّة؛ ككػػػاف الش  ػػػواًىد  رطهم شػػػواىد االسػػػًتعىارة الس  ال ػػػذم ٧ب ػػػص تلػػػك الش 
ػػ ػػٍعر ال ػػٍب خرمهػػا  رطكمالكػػو ا٤بقاربػػة ُب الت شػػبيو, كىػػذا الش  أحػػد أعمػػدة قاًعػػد ة عمػػود الشِّ

الط ػػاِي كخػػرج عنهػػا ٕبسػػب قػػو٥بم, فػػالقرب بػػْب ا٤بشػػب و كا٤بشػػب و بػػو اسػػًتعىارة حسػػنة علػػى 
كالعػال( كػل منهمػا ييعطػي العطػاء ا١بزيػل, كقعرٮبػا  لبحػرالقػد ماء, كمثػاؿ )ا راءالشُّػعٍ هنج 

ػػػ , كلكػػػن رطعميػػػق, كفيضػػػهما جليػػػل, كمرماٮبػػػا بعيػػػد, فعلػػػى ىػػػذا ا٤بثػػػاؿ صػػػح ىػػػذا الش 
أبيػػات أيب ٛب ػػاـ ال ػػٍب ٙبػػد ث فيهػػا عػػن دىػػر يبتسػػم, كيصػػرع, كلػػو أخػػدعاف, فلػػي  ىنػػاؾ 

اأبػػػْب ا٤بشػػػب و كا٤بشػػػب و بػػػو  قػػرب ػػػبػػػدن  مىػػػو ال ػػػذ رط, بػػػل ىػػػو البعػػػد كلػػػو بينهمػػػا, كىػػػذا الش 
عنػػػد بعضػػػهم, كرمػػػوه بكػػػل نقيصػػػة, كهتػػػاكت عليػػػو معػػػاكؿ  اـٛب ػػػ أسػػػقط أغلػػػب شػػػعر أيب

م ن ركا أف  ه ْبكالت   قبيحالت   العرب كانت تقرِّب ا٤بشب و مػن كا٤بشػب و بػو, ٍب  إهنػم ل  , ألهن 
االستعارة ال ٍب سػار علػى أثرىػا الط ػاِي فاحتػذاىا؛ ين ركا إ  بعض شواىد العرب بعيدة 

ػػػػ ػػػػ األهن  ػػػػتج بكالمهػػػػم, فا٢ب    ةنػػػػادرة ال ييعتػػػػٌد وػػػػا, كلػػػػو كػػػػاف قاِلهػػػػا جػػػػاىلي أك ٩ب ػػػػن ٰبي
 فال حكم لو. ادر, أم ا الن  مةكالربىاف عندىم ٤بن غلبة عليو ىذه السِّ 

مناسػبة ا٤بسػتعار لػو كض ح القاضي شرطنا ال يقل خطرنا عن ال ػذم سػبقو كىػو  ٍب
كمناسػػػػبة  مالِمػػػػةحينَّذو  سػػػػتعارةا٤ب الل ف ػػػػةللمسػػػػتعار منػػػػو, كيقصػػػػدكف بػػػػذلك أف تكػػػػوف 

 لو, كاسًتعىارة امرئ القي  عندما قاؿ:  ًعّبتبالشيء ال ذم استي 
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 بصػػػػػػػػػػػلبولػػػػػػػػػػػو ٤بػػػػػػػػػػػا ٛبطػػػػػػػػػػػى  فقلػػػػػػػػػػػت
 

 (ٔ)أع ػػػػػػػػػازنا كنػػػػػػػػػاء بكلكػػػػػػػػػل كأردؼ 
كجعلػو  ,ُب هنوضو صدرنا متثاقالن ,ك للوسط تردفوكسطنا ٲبتد,كأع ازنا  ل يلل ف عل 

من أجل امتداده, فعلى مثل ىذه االسػًتعىارة تكػوف ا٤بالءمػة بػْب الل فػ  ا٤بسػتعار  ينامتمطِّ 
قاِمػػة  لقاضػػيلػػو كا٤بسػػتعار, كشػػواىد االسػػًتعىارة ا٢بسػػنة مػػن شػػعر أيب ٛب ػػاـ ال ػػٍب ذكرىػػا ا

ػػٌيَّة, علػػى رأم  ا٤بالءمػػةفػػال تقػػـو علػػى  علػػى ا٤بالِمػػة بينهمػػا, أم ػػا شػػواىد االسػػًتعىارة الس 
ككبػػػد  فكاالنسػػػاف, كال تقػػػارب بػػػْب كبػػػد االنسػػػا الػػػد ىرال تناسػػػب بػػػْب  والقاضػػػي؛ ألن ػػػ

ُب االسػًتعىارة  ركطبينهما ُب التال يـ, ٍب راح يػذكر  خػر الشػ سبا٤بعركؼ؛ فاختلفت الن  
, كامتػػػزاج, تحػػاـعػػػُب الٰبػػدث بػػػْب الل فػػ  كا٤ب بػػأف سػػػليم,ا٢بسػػنة ال ػػٍب تيالقػػػي القبػػوؿ كالت  

ا١بهػػات, حػػٌب كػػأف  ا٤بسػػتعار كا٤بسػػتعار لػػو ٱبرجػػاف مػػن مشػػكاة  كتػػللل بينهمػػا مػػن كػػلٌ 
كاحدة, ال ندرم أيُّهما ذاؾ من تضامنهما, فال منافرة كال ٨بالفة كال افَباؽ بينهما, كال 

 كػػػاتيللت  , بػػػل ا٤بػػػودة كالػػػوييعػػػرض الل فػػػ  بوجهػػػًو عػػػن ا٤بعػػػُب ا٤بػػػراد اسػػػتقباحنا أك كراىيػػػة 
, فمػزج بػْب ألفاظػو اتبالػذ   قطةبينهما. كقد ٪بح الط اِي ُب أغلب استعاراتو ُب ىذه النُّ 

 وطبعػ اىػدا٤بعػاين كاأللفػاظ, ككػاف ٯب وحشيكمعانيو ُب أحوا٥با ا٤بفتلفة, على ميل منو ل
إسػحق بػن إبػراىيم ا٤بوصػػلي  حػٌب قػػاؿ القاضػي: "بللنػا أف   كلُّػل؛كٰبمػل نفسػو علػى الت  

 عو ينشد ىذا البيت: ٠ب
 ال يرضػػػػػػى بػػػػػػأف ترضػػػػػػى بػػػػػػأف اىػػػػػػدي 

 
 ا٤ببمػػػػػػػػل منػػػػػػػػك إال بالرضػػػػػػػػا يرضػػػػػػػػى 

, (ٕ)"ت ػنٌ  الو أف: يا ىذا, لقد شققت على نفسك, إف الشٍِّعر ألقػرب ٩ب ػ فقاؿ 
الص ػػػنػٍعىةعليػػػو قى  ًعيػػػب, ك (ٕ)"ت ػػػنٌ  " ا٤بوازنػػػة, كلعػػػل  القاضػػػي اط لػػػع علػػػى "هسػػػاِر شػػػعر  ٍصدى

لي   ٤باقوؿ اآلًمًدٌم: "كإ٭با استعارت العرب ا٤بعُب فاقتب  منها بعض شركطو, حيث ي
]ىػػػو[ لػػػو إذا كػػػاف يقاربػػػو: أك يدانيػػػو, أك يشػػػب هو ُب بعػػػض أحوالػػػو, أك كػػػاف سػػػببنا مػػػن 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِٕ"شرح المعمَّقات العشر", )ص: (ُ)

  (.َٕ"الكساطة", )ص: (ِ)
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لػػػو كمالِمػػػة  ًعّبتالِقػػػة بالشػػػيء ال ػػػذم اسػػػتي  حينَّػػػذو  عارةفتكػػػوف الل ف ػػػة ا٤بسػػػت ؛أسػػػبابو
 .(ٔ)٤بعناه"

االسػػًتعىارة ٧بمػػودة مفَبقػػة عػػن الت شػػبيو,  األمػػور بػػْبِّ القاضػػي مػػٌب تكػػوف فبهػػذه 
ػػػذؼ كاسػػػتعّب لػػػو, ك  اؿبػػػذكر االسػػػم ا٤بسػػػتعار الػػػد   ييكتفػػػىف  انتقػػػاؿعلػػػى أصػػػلو ال ػػػذم حي

ا٤بسػتعار  مناسػبةُب الت شػبيو, ك  ا٤بقاربػةال ذم كانػت عليػو, ك  العبارة كجعلها ُب مكاف غّب
بينهمػا  ل التحػاـ, كامتػزاج, كتػللي ٰبػدث بػْب الل فػ  كا٤بعػُب أفلو للمستعار منػو, كال بػد  

ػػػ كُبمػػػن كػػػل ا١بهػػػات,  االسػػػًتعىارة مػػػا اكتيًفػػػي فيهػػػا باالسػػػم  اذلػػػك يقػػػوؿ القاضػػػي: "كإ٭ب 
 شػب و,ا٤بستعار عن األصل, كنقلت العبػارة ف علػت ُب مكػاف غّبىػا, كمالكيهػا تقريػب ال

 يوجػد بينهمػا منػافرة, حٌب ال ؛كمناسبةي ا٤بستعار لو للمستعار منو, كامتزاجي الل ف  با٤بعُب
 .(ٕ)إعراض عن اآلخر" اُب أحدٮب كال يتبْب  

كانػػت تلػػك فػػركؽ القاضػػي بػػْب الت شػػبيو كاالسػػًتعىارة, ميزجػػت تن ػػّبنا مػػن   كأخػػّبنا
أشػعة  تكٙبػ  ػرقولو, كأيدخلت تطبيقنا ُب استشػهاداتو, كاسػتعارات الط ػاِي ىػي ٧بػٌل الن  

و غبػار ُب األدب كالن قػد, فػأحرز أبعػد اللايػات ُب ا٥بماـ ال ػذم ال ييشػٌق لػ القاضي٦بهر 
اسػػتعارات الط ػػاِي ُب ا٤بيػػزاف, فتسػػاكت الكفتػػاف؛ فمػػدح  كقعكالبالغػػة كالن قػػد, فػػأ الًعلػػم

 .-كاهلل تعا  أحكم-ا٢بسن, كذـ القبيح على كفق شركطو ا٤بذكورة, 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِٔٔ/ُ"المكازنة", ) (ُ)

 (. ْٓ"الكساطة", )ص: ( ِ)



الث -الفصل الث اني  [نَّلند القدضَّ لبَّ بن لبدال  ي  الجأجدشواهد اتسمَِ دأة ] المبحث الث 

 

 

256 

 ام"المطلب الرابع:"رؤية الق اضي الجرجاني الفكرية في استعارات أبي تمَّ 
علػػى الباحػػث أف يبػػْبِّ أف القاضػػي ا١برجػػاين قػػد ـ ُب أكؿ مبلفػػو ا٤بوسػػـو  حقيػػقه 

ػػا, ضػػعيفنا, كال  بػػػ"الوساطة" أسػػلوبو ال ػػذم ٱبتػػار ا ػػدث, فهػػو ال يػػرد شػػعرنا سػػهالن ركيكن
ُب موضػوعات  نػوُّعذاؾ البدكم الوحشي, بل إف  تقسيم األلفاظ على رتػب ا٤بعػاين, كالت  

ػٍعر ٯبػػب  , (ُ)أف يكػوف لكػػل كاحػد هنػػج ىػو أملػػك بػو, كطريػػق ال ييشػاركو فيػػو اآلخػػرالشِّ
ػػػٍعر بشػػػكل عػػػاـ, كخاص ػػػة عنػػػد ا ػػػدثْب ال ػػػذين يقبػػػل شػػػعرىم علػػػى  كىػػػذه ن رتػػػو ُب الشِّ

ػػػٍعراءبعػػػد ذلػػك  دؼاألكصػػاؼ ال ػػٍب بي نهػػػا, كيػػر  ا٤بطبػػوعْب, كيػػػرل أف تػػرؾ التكلُّػػػل,  الشُّ
, (ٕ)ليو, كالعنل بو, ىو ًمالؾ األمر ُب ىػذا البػابكاالسَبساؿ للطبع, ك٘بنُّب ا٢بمل ع

ػػػػٍعراءكذكػػػػر أمثلػػػػة مػػػػن ىػػػػبالء  م, كانتهػػػػى بػػػػو ا٤بطػػػػاؼ  الشُّ ا٤بطبػػػػوعْب؛ ك ريػػػػر كالبيٍحػػػػَبى
ِـّ القضايا الن قدية؛ كالبػديع كمنػو االسػًتعىار  , فقس ػمها إ  اسػًتعىارة حسػنة ةليتحد ث عن أ

 الشُّػٍعراءكثر منو, كُب ذلك مدح استعماؿ كسيَّة, كاستشهد عليها من شعر الط اِي, كأ
فيها إحكاـ الص ػنػٍعىة, كأف  الل فػ  عػذب زالؿ. كأم ػا االسػًتعىارة  عللالسًتعىارة ا٢بسنة, ف 

ػػٌيَّة, فكػػاف حػػ  أيب ٛب ػػاـ منهػػا اللالػػب إال  بيتنػػا أليب نػػواس, ٍب ختمهػػا بالت   مػػن  حػػذيرالس 
 كتسبِّب عدكل صدأ القلب, كطم  البصّبة. ٠باع تلك األبيات؛ ألهنا تبذم القرٰبة,

انتهى من ذكر نوعٍي االستعارتٍْب ا٢بسنة كالس ٌيَّة, ذي لها ٗبوضوع  خر, ىػو  ك٤ب ا
, كلعل ػػو رأل أف بعػػض أىػػل شػػبيوأك  بػػو, فػػأراد مػػن خال٥بػػا أف يفػػرِّؽ بػػْب االسػػًتعىارة كالت  

هما؛ للمػوض الفػرؽ, كًدق ػة ا٤بسػلك, فقػاـ الشٍِّعر كاألدب, كالبالغة كالن قد ال يفرِّقوف بين
كعػػر ؼ االسػػًتعىارة, ككضػػع ٥بػػا شػػركطنا تفػػَبؽ وػػا عػػن الت شػػبيو, فل فػػص ذلػػك ُب أسػػطر 

 ن ػػػػّب٧بػػػػدكدة, كل يٍستىٍشػػػػًهدي إال  بشػػػػاىد أليب نػػػػواس ُب ذلػػػػك, فػػػػأ٢بق الػػػػد ارس ىػػػػذا الت  
لقاضػػػي مػػػع تطبيقاتػػػو, ففػػػي ُب ٙبليػػػل شػػػواىد أيب ٛب ػػػاـ, فلػػػم تتوافػػػق شػػػركط ا طبيقبػػػالت  

 ـــــــــــــــــــ
 (, بتصرُّؼ. َّ: المصدر السَّابؽ, )ص:نظريي  (ُ)

 (, بتصرُّؼ. ُّ, )ص:نفسو المصدر: يينظر (ِ)
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بعضػػها كػػاف حديثػػو عػػن اسػػًتعىارة كىػػو تشػػبيو ٧بػػذكؼ األداة, كىػػذا اجتهػػاد ٧بػػض مػػن 
 .ديدالش   قصّبلتلك الش واًىد مع الت   والد ارس ُب بعض ٙبليالت

القاضػػي حكػػم فعػػدؿ, ككازف بػػْب شػػواىد أيب  ٯبػػد أف   مضػػى,ا٤بتأمِّػػل فيمػػا  كإف  
رجحت كفة شػواىد االسػًتعىارة ا٢بسػنة علػى قبيلتهػا, ىػذا بالنسػبة ٛب اـ ُب االستعارتٍْب, ف

شػعر أيب  تفػاكتللحديث عن شػواىد االسػًتعىارة, كإال  فقػد أفػرد القاضػي فصػالن ٠ب ػاه: "
فقػػاؿ عنػػػو: "كلػػو لزمػػت ىػػذا ا٤بثػػػاؿ ُب  ؛ٛب ػػاـ", فقس ػػمو إ  قسػػمٍْب: )ا٢بػػػٌق مػػن شػػعره(

ككثػرت عنػدؾ الش ػواًىد, فقػًوم ُب نفسػك رأيػي  شعر أيب ٛب اـ لت اىرٍت عليػك ا٢بي ػج,
, كالقسػػػم اآلخػػػر: (ٔ)لػػػك صػػػدقي كإصػػػابٍب؛ كإذ رأيتػػػو يقػػػوؿ:..." ركاعتقػػػادم, كتصػػػو  

 صػرُّؼىػذا الت   ؼُب ىذه الػٌدرج العاليػة, كيتصػر   ىفقاؿ عنو: "فيَبق   ؛من شعره( الردمء)
ذلػػك يػػذكر شػػواىد أليب , كىػػو ُب (ٕ)"ابا٤بع ػػز, ٍب يػػنحط ا  ا٢بضػػيض كيلصػػق بػػالَب  

ػػػواًىد تلػػػو  ّبةٛب ػػػاـ كثػػػ ا تتعل ػػػق بػػػأبواب البالغػػػة مػػػن معػػػافو كبيػػػاف كبػػػديع, يسػػػٌرد الش  جػػػدن
ػػػواىً  سػػػرٌيعنا, أظنهػػػا أحكامنػػػا ذاتيػػػة ال تػػػرتبط بقضػػػية بالغيػػػة  ا, كيعلِّػػػق عليهػػػا تعليقنػػػدالش 

٩ب ػن سػبق أيب الطيٌػب  ا ػدثْب الشُّػٍعراء, فكبػار ٧بضة, بل ىو ٛبهيد قد مو ٣بصػـو ا٤بتنػيبِّ 
حسػػػن كقبػػػيح, فكيػػػل  فكػػػذلك عنػػػد ا٤بتنػػػيبِّ  دمء؛تفػػػاكت شػػػعرىم بػػػْب ا١بيٌػػػد كالػػػر   دقػػػ

 تقبلوف منهم كال تقبلوف منو؟ ىكذا حي تو.
يكن من أمػر, فػَّف  ا٤بلحوظػات ال ػٍب قػد مها القاضػي عنػدما كصػل شػعر  كمهما

ػػى, كأن ػػ مػػن شػػعره تسػػلم مػػن أبيػػات ضػػعيفة؛  يدةتكػػاد قصػػ مػػا" وأيب ٛب ػػاـ بػػالعويص ا٤بعم 
"أكلػػع بػػذكر األخػػدع؛  و, كأن ػػ(ٖ)كأخػػرل غثٌػػة, السػػيما إذا طلػػب البػػديع كتتبٌػػع العػػويص"

 كلٌػػل,نفسػػو علػػى الت   ٞبىػػل" و, كأن ػػ(ٗ)كاحػػد منهػػا" ُب إال   ييوف ػػقل  يػػاتُب ًعػػد ة أب دهفػػرد  
 ـــــــــــــــــــ

 (. ْٔ, )ص:السَّابؽالمصدر  (  ُ)

 (. ٔٔالمصدر نفسو, )ص: (  ِ)

 (. ٖٔ, )ص:نفسو المصدر ( ّ)

 . (ٖٔ)ص: ,السَّابؽالمصدر  (  ْ)
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تع ػػرؼ, كتشػػب و بالبػػدك  ون ػػأحياننػػا, كمػػن جهػػة األلفػػاظ, فَّ (ٔ)"قكفػػارؽ الطبػػع ا  التعٌمػػ
ذلػك  الشػواىدكافسػٌرد  فعنػدما, (ٕ)حضرم أديب متأدِّب, كىو قركه متكٌلل وكنسي أن  

ا إلعػػػػذار أيب الطيٌػػػػ , فقػػػػد أراد أف يعػػػػَبض ٤بػػػػن يػػػػوازف كٯبمػػػػع فيػػػػو بػػػػْب أيب ٛب ػػػػاـ بٛبهيػػػػدن
 سػع,كػالـه يت  , فقاؿ:"كُب اإلفصاح ٗبا أشرت إليو, كتبيْب مػا أٝبلتػو  كّبكالشافعي ُب الن  

باللرض ال ذم قصدناه, كإ٭با نبٍذت منو نيبذان اقتضاىا فصله أصبتو لبعض من  صليت   الك 
اعػػػَبض علػػػى أيب ٛب ػػػاـ, ٝبػػػع فيػػػو بينػػػو كبػػػْب الشػػػافعي ُب النكػػػّب, ككازف بػػػْب قو٥بمػػػا ُب 

. كعلػػى ىػػذا أعػػود ألذكػػر مػػن قػػوؿ القاضػػي أف  ُب حشػػده ٤بثػػل ىػػذه الش ػػواًىد (ٖ)ا٣بطػػأ"
أيب نػػواس كأيب ٛب ػػاـ,  عىة؛فصػػل تفاكيتنػػا شػػعره, ٤بػػا جػػاء بسػػيِّدٍم ا٤بطبػػوعْب كأىػػل الص ػػنػٍ  ُب

كمػػا كػػاف عليػػو شػػعرٮبا, كأف  فضػػلهما ل ٰبملهمػػا مػػن الزلػػل, فعلػػى ىػػذا ل يكػػن القصػػد 
ألجل قضايا بيانية ٕبتػة, بػل اللػرض األسػاس االعتػذار لتفػاكيت شػعر أيب لطيػب, فقػاؿ 

الن بيػِّننا: "ٍب أعود ا  نسق الكتاب كأكتفي ٗبا قد متو مػن ىفػوات أيب ُب بداية حديثة قو 
فيػو االعتػذار أليب الطيٌػب, ال الٌنعػي  يػةالبلٍ  إذٛب اـ كإف كاف ما أغفلتو أضعاؼ ما أثبٌتو؛ 

ا٤بطبػػػوعْب,  . كإ٭بػػا خصىٍصػػػتي أبػػا نيػػػواس كأبػػا ٛب ػػػاـ ألٝبػػع لػػػك بػػْب سػػػٌيدمٍ علػػى أيب ٛب ػػػاـ
ما ل يصلي مػن  أىل ال كإمامىيٍ  ص نػٍعىة, كأريك أف فضلىهما ل ٰبًمهما من زلل, كإحسأهن 
ػػػػة, كىػػػػذا ٯبعػػػػل (ٗ)كػػػػدىر" . فهػػػػذا العػػػػذر قد مػػػػو الػػػػد ارس بػػػػْب يػػػػدم الدِّراسػػػػة كمعػػػػو ا٢ب  

استصحاب تلك األبيات ٩ب ا ال هتمُّػو الدِّراسػة إال  ُب ن رتػو الن قديػة ال ػٍب تيضػم إ  ر يتػو 
كإحسانو مع ما لديو من  الش اعر٩ب ا ٯبدر ذكره أف  القاضي أثبت فضل  الفكرية العامة,

زلػػػل ُب اسػػػتعاراتو, فبهػػػذا يتحق ػػػق ا٢بكػػػم باعتػػػداؿ بػػػْب جيٌػػػد اسػػػًتعىارة أيب ٛب ػػػاـ كرديَّهػػػا, 
 كىذه ر ية تشب و إ  حد  كبّب ما كاف من ن رة اآلًمًدٌم الستعارات أيب ٛب اـ.

 ـــــــــــــــــــ
 (. ٗٔالمصدر نفسو, )ص: (  ُ)

 (, بتصرؼ. َٕالمصدر نفسو, )ص: (  ِ)

 (. ٕٔالمصدر نفسو, )ص: (  ّ)

 (. ٕٕ, )ص:نفسوالمصدر  ( ْ)
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 توِطئة:

كالنُّقػػػاد ال ػػػذين  غيػػػْبألدبػػػاء كالبالأبػػػو ىػػػالؿ العسػػػكرم أحػػػد أكلَّػػػك ا كػػػاف 
أس سػػوا ٤برحلػػة الت ػػاليل البالغػػي كالن قػػدم, كقػػد ٙبػػد ث الباحػػث ُب الفصػػل األكؿ أف  أبػػا 

ثػل مرحلػة الت   " شػواىد الصِّػناعتْببػْب جيػل كجيػل, كسػط ر ُب كتابػو " وسُّػطىػالؿ كػاف ٲبي
ا, إال  أنػػو  ل يكػػن ينسػػب مػػا ينقلػػو  -رٞبػػو اهلل-كمصػػطلحات كأراء كمػػذاىب كثػػّبة جػػدن

ا. كلعل  مذىب ا٤بسا٧بة ُب نقل الًعلم بْب ابػن قتيبػة كا١بػاح  أخػذ بػو أبػو  إال  نادرنا جدن
قػاؿ أحػد علمػاء البالغػة  حػٌٌب القاِم على األمانػة,  لًعٍلًميىالؿ, على خالؼ البحث ا

ُب  الر جػػػل, لنعػػػٌد أف يػػػورًد ا٢بكػػػم منسػػػوبنا إ  صػػػاحبو األقػػػلٌ  ُبنقبػػػل  ككن ػػػاا٤بعاصػػػرين: "
الواضػحة مػن تػواريد  قةأف نتصػو ر أف تكػوف ىػذه الس ػر  طيعاألمناء الصػادقْب, كلسػنا نسػت

 . (ٔ)العسكرم أخذ الباب بتم امو من ا٤بوازنة" ا ق ق أف   اظرليبدك للن   حٌٌب ا٣بواطر..., 
عنػػػػد  الباحػػػػث بصػػػػدد شػػػػواىد االسػػػػًتعىارة ىاىنػػػػا أف   كرىػػػػو جػػػػدير بالػػػػذِّ  ك٩ب ػػػػا 

 حػػٌٌب كذكرىػػا, فكانػػت علػػى حسػػاب ىػػذا البحػػث,  دىا, فقػػد أسػػٌرؼ ُب سػػر عسػػكرمال
اتيعٌد ىذه ا٣بصلة ال ٍب ارتسمت على كتاب العسكرم  , يقػوؿ األسػتاذ أمػْب عليػو مأخػذن

الث انيػػػة كىػػػي طريقػػػة األدبػػػاء ُب درس البالغػػػة, فتمتػػػاز باإلكثػػػار  ريقػػػةالط   كأم ػػػاا٣بػػػويل: "
ػػػػواىً  كالقواعػػػػد  عػػػػاريلد نثرىػػػػا كشػػػػعرىا, كاإلقػػػػالؿ مػػػػن البحػػػػث ُب الت  ا٤بسػػػػٌرؼ مػػػػن الش 

... كنػػرل ُب مثػػل كتابػػة أيب ىػػالؿ كاألقسػػاـ, كتعتمػػد ُب الن قػػد األديب علػػى الػػذ كؽ الفػػِبِّ 
ػػػػواًىد مػػػػن الصِّػػػػناعتْبالعسػػػػكرم ُب " ", يسػػػػوؽ ُب ا٤بقػػػػاـ الواحػػػػد عشػػػػرات األمثلػػػػة كالش 

ثػػرنا, كيعتمػػد ُب الن قػػد علػػى الػػذ كؽ غػػّب مكتػػلو القػػر ف كا٢بػػديث, ككػػالـ العػػرب شػػعرنا كن
طبانو ما قالو األسػتاذ أمػْب  بدكم الدُّكتور, كيبكد (ٕ)" ريةالن   المةالعقلية كالس   حةبالصِّ 
 ـــــــــــــــــــ

(, بيركت, دار ْٖ"أبك ىالؿ العسكرم كمقاييسو البالغية كالنقدية", بدكم طبانو,)ص: (ُ)
 ـ. ُُٖٗىػ=َُُْ, الطبعة الثالثة, لثقافةا

(, دار غريب, القاىرة, د.ط, َِلعربية كأثر الفمسفة فييا", أميف الخكلي,)ص:"البالغة ا (ِ)
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مػػن الش ػػواًىد األدبيػػة شػػعرىا  ؼٲبتػػاز باإلكثػػار ا٤بسػػر  الصِّػػناعتْب كتػػابا٣بػػويل فيقػػوؿ: "
 .(ٔ)كنثرىا, فذلك حق كاضح"

أيزجي شػواىد أيب ىػالؿ مػن شػعر أيب ٛب ػاـ ُب االسػًتعىارة,  دِّمة,٤بقى ىذه ا كبعد 
ا تقريبنػػا, كػػاف أغلبهػػا نقػػالن  صػػيبالن   لػػتال ػػٍب مث   األكػػرب, فسػػاؽ لالسػػًتعىارة أربعػػْب شػػاىدن

مرت بػػة علػػى ا اكػػاة ال ػػٍب  م, كالقاضػػي, ككانػػت تػػوازم شػػواىدىكاآلًمػػًدمٌ عػػن ابػػن ا٤بعتز,
فػي عرِّضنا, كقد قاؿ عن نفسو مغّبىملن قل عن هن ها أبو ىالؿ ُب ا : " كا٢باذؽ من ٱبي

إن ػػػو تفػػػر د بشػػػواىد مػػػن بنػػػات أفكػػػاره, علػػػى أف  األحكػػػاـ ال ػػػٍب  ٍب  , (ٕ)دبيبػػػو إ  ا٤بعػػػُب"
كالرُّمػاين,   السػابقْب؛أطلقها على بعض الش واًىد كانت نقوالن عن علمػاء البالغػة كالن قػد 

؛ كالن ػ ل ابػلغػّبىم, كُب ا٤بقكابن ا٤بعتز, كقدامة ك  ألكؿ  اظريكػن ينػوِّه بأ٠بػاِهم إال  قلػيالن
 القارئ على كتب أكلَّك في د الكالـ نفسو. يقل حٌٌب كىلة ي نها أليب ىالؿ, 

كمػػن جانػػب  خػػر, قل ػػل أبػػو ىػػالؿ الن قػػد الًعٍلًمػػي علػػى شػػواىد االسػػًتعىارة, كاعتمػػد علػػى 
لنُّقاد ال ذين "ل يتفل صوا من الرُّكح الت عليمية ا٤بعياريػة, الذ كؽ الفِبِّ ا٣باص بو, فهو من ا

, (ٖ)إذ إف أىداؼ الن قػد عنػدىم إبػراز ا٢بسػن لالقتػداء بػو كإظهػار القبػيح لالبتعػاد عنػو"
٩ب ػػػػا ٯبعػػػػل اسػػػػتكناه مػػػػذىب أيب ىػػػػالؿ ييتلق ػػػػل مػػػػن ٦بمػػػػوع كتابػػػػو, ففػػػػي ذلػػػػك تعريػػػػل 

ك كاضػحنا ال لػب  فيػو؛ ذلػك اللمػوض الن قػدم ألحكامو على بعض الش ػواًىد, ك٩ب ػا يبػد
ػػػػواًىد, كٯبعػػػػل ا٢بػػػػّبة ٙبلِّػػػػق فػػػػوؽ ذىػػػػن الباحػػػػث ٩ب ػػػػا يزيػػػػد األمػػػػر  ال ػػػػذم يلػػػػلُّ ىػػػػذه الش 
صعوبة,فسػػػيعتمد الباحػػػث ُب ذلػػػك الت حليػػػل علػػػى مػػػا يقولػػػو كمػػػا ٲبنه ػػػو أبػػػو ىػػػالؿ ُب  

ُب معرفػػة العربيػػة, ككجػػوه  كتابػػو بشػػكلو العػػاـ, كقولػػو:"كمن ٛب ػػاـ  الًت البالغػػة: التوسُّػػع
 ـــــــــــــــــــ

 

 ىػ. ُِْٕ

 (.َُّ"أبك ىالؿ العسكرم كمقاييسو البالغية كالنقدية", )ص: (ُ)

ناعتيف", )ص: ( ِ)  (. ُٖٕ"الص 

لمنشر,  سٌراس(, دار ُٕٓ"مفيـك األدبية في التراث النقدم", تكفيؽ الزايدم, )ص: ( ّ)
 ـ.ُْٖٗ
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االستعماؿ ٥با, كالًعلم بفاخر االلفاظ كساقطها, كمتفٌّبىا, كرديَّهػا, كمعرفػة ا٤بقامػات, 
ػػػاًىد كموضػػػع (ٔ)كمػػػا يصػػػلح ُب كػػػل كاحػػػد منهػػػا مػػػن الكػػػالـ" ؛ حػػػٌٌب يينبػػػأ عػػػن سػػػٌر الش 

 ا٢بكم, كماىية االستشهاد, كالت حليل ال ذم يرمي إليو ا٤ببلِّل.

ا٤بثلػػػػى ال ػػػػٍب انته هػػػػا الػػػػد ارس ُب ىػػػػذا ا٤ببحػػػػث الط ويػػػػل ىػػػػي تقسػػػػيم كالط ريقػػػػة 
ػػػواًىد ا٢بسػػػنة ا٤بصػػػيبة مػػػن بنػػػػات  ػػػواًىد إ  قسػػػمْب ؛ فالقسػػػم األك ؿ مػػػا كانػػػت الش  الش 
أفكػػػار ا٤ببلِّػػػل ُب أغلبهػػػا, ككػػػذلك الت حليػػػل ألحكامػػػو الن قديػػػة ال ػػػٍب ل ييبػػػًد رأيػػػو فيهػػػا, 

ػػٌيَّة, كالقسػػم اآلخػػر ىػػو مػػا نقلػػو أبػػ وىالؿ ُب أعمِّهػػا عػػن غػػّبه مػػن الش ػػواًىد الر ديَّػػة كالس 
ككػػػػذلك األحكػػػػاـ الن قديػػػػة, ففػػػػي ىػػػػذا ا٤ببحػػػػث يكػػػػوف عمػػػػل الباحػػػػث كعملػػػػو ُب بقيػػػػة 
ػػابقة كالالحقػػة, فػػاللرض لػػي  تكػػرار األحكػػاـ دكف العنايػػة كاإلضػػافة, بػػل  ا٤بباحػػث الس 

تأسػػي  مسػػاِل بالغيػػة كنقديػػة, ا٤بقصػػود ىػػو كيػػل اسػػتثمر أبػػو ىػػالؿ تلػػك الش ػػواًىد ل
 قصد من خال٥با إبراز ا٢بكم الن قدم الداعم ٤با يرـك إليو.    

ػػػػعر, ليوضِّػػػػح مػػػػا  كمػػػػن ركافػػػػد ىػػػػذا ا٤بسػػػػلك االسَبشػػػػاد بتعريػػػػل أيب ىػػػػالؿ للشِّ
ػػػعر  ػػػواًىد, فمػػػا كػػػاف مػػػن ن رتػػػو للشِّ غمػػػض, كيكشػػػل عػػػن الػػػن هج ا٤بتبػػػع إزاء تلػػػك الش 

ػػػواًىد أك  يبيِّػػػػده حكػػػم الباحػػػػث بػػػرأم أيب ىػػػػالؿ مػػػن خػػػػالؿ لبنػػػػات ينػػػاقض مػػػػا ُب الش 
, كأحسػػنو مػػا تػػالءـ نسػػ و كل  ػػٍعر كػػالـه منسػػوجه, كلفػػ ه من ػػـو تعريفػػو, ُب قولػػو: "كالشِّ
يسػػفل, كحسػػن لف ػػو كل يه ػػن, كل يسػػتعمل فيػػو الللػػي  مػػن الكػػالـ, فيكػػوف جلفنػػا 

خػػػػػّب ُب ا٤بعػػػػػاين إذا  بليضنػػػػػا, كال السػػػػػوقٌي مػػػػػن األلفػػػػػاظ فيكػػػػػوف مهلهػػػػػالن دكننػػػػػا..., كال
اسػػػتكرىت قهػػػرنا, كاأللفػػػاظ إذا اجػػػٌَبت قصػػػرنا, كال خػػػّب فيمػػػا أجيٌػػػد لف ػػػو إذا سػػػفل 

. ٍب (ٕ)معناه, كال ُب غرابة ا٤بعُب إال  إذا شرؼ لف و مع كضوح ا٤بلزل, كظهور ا٤بقصد"
س ػهل ا٤بمتنػع, إن و يرل أف  الشٍِّعر ال يكوف باأللفاظ الللي ػة, كا٤بتكل فػة, كاللريبػة, بػل بال

 ـــــــــــــــــــ
ناعتيف", )ص: (ُ)  (.ِٓ"الص 

 (.ٕٓابؽ, )ص:المصدر السَّ  ( ِ)
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, فصػػػاركا  كعلػػػى ذلػػػك رد  علػػػى مىػػػن اعتقػػػد ذلػػػك, فقػػػاؿ: "كقػػػد غلػػػب ا١بهػػػل علػػػى قػػػوـو
يسػػت ٌيدكف الكػػالـ إذا ل يقفػػوا علػػى معنػػاه إال  بكػػٌد, كيستفصػػحونو إذا كجػػدكا ألفاظػػو  
كزٌة غلي ة, كجاسيةن غربية, كيستحقركف الكػالـ إذا رأكه سلسػان عػذبان كسػهالن حلػوان, كل 

أف  السػػهل أمنػػع جانبػػان, كأعػػٌز مطلبػػان, كىػػو أحسػػن موقعنػػا, كأعػػذب مسػػتمعنا"يعلمػػوا 
(ٔ) ,

اكىم شػواىد أيب ٛب ػاـ إذا انعػدـ نقػده ا٤بباشػر لػو, كيطب ػق مػا ًب عقػده  فبهذه األكصاؼ ٙبي
 من تن ّب, كييتوخ ى فيها الص واب بال إفراط أك تفريط.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ٖٓ, )ص:السَّابؽالمصدر  ( ُ)
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 ة الحسنة والمصيبة ""شواىد االسِتَعار  المطلب األول:
 

ىػػذا القسػػم مػػن شػػواىد أيب ىػػالؿ سيشػػهد معا١بػػة ا٤ببلِّػػل  ٩ب ػػا تقػػد ـ أف   يت ضػػح  
يصػػػل البحػػػث برقػػػاب بعػػػض, ال بػػػد  مػػػن  حػػػٌٌب لشػػػواىد تفػػػر د وػػػا عػػػن غػػػّبه ُب غالبهػػػا, ك 

تعريل االسػًتعىارة عنػد أيب ىػالؿ, ىي:"نقػل العبػارة عػن موضػع اسػتعما٥با  لىالوقوؼ ع
يكػوف "شػرح ا٤بعػُب كفضػل  و, ٍب بْب  ذلك اللػرض كأن ػ(ٔ)اللُّلة إ  غّبه للرض" ُب أصل

عنػػػو, أك تأكيػػػده كا٤بباللػػػة فيػػػو, أك اإلشػػػارة إليػػػو بالقليػػػل مػػػن الل فػػػ , أك ٙبسػػػْب  بانػػػةاإل
 .(ٕ)كىذه األكصاؼ موجودة ُب االسًتعىارة ا٤بصيبة" ؛ا٤بعرض ال ذم يربز فيو

بػالقر ف الكػرًن  فبػدألػك األغػراض ا٢بسػنة كا١بيٌػدة, سٌرد شواىده علػى غػرار ت ٍب
مننثػر العػرب,   اهلل عػنهم, ٍب   كالصحابةرضي٩ب ا ُب كالـ الن يب  من أمثاؿ العرب, ٍب   ٍب  
مػػػػن أشػػػعار ا ػػػدثْب, كبػػػدأ بشػػػػعر أيب ٛب ػػػاـ, فػػػدفع ع لػػػػة  , ٍب  ا٤بتقػػػدِّمْبمػػػن أشػػػعار  ٍب  

, ككما ذكر األستاذ أمْب ا٣بويل أف  أبا ىالؿ ييسٌرؼ ديَّةلر  الش واًىد ا٤بصيبة ٍب الش واًىد ا
ػػػػواًىد دكف طاِػػػػل , كل يتعػػػػر ض ألم شػػػػاىد مػػػػن شػػػػواىد الط ػػػػاِي بالت حليػػػػل أك (ٖ)ُب الش 

الن قد, أك اإلشارة إ  سٌر االسًتعىارة الكامن ُب جوىرىا, أك اإلبانة عن اللرض منهػا إف  
ُب  الباحػػػث سػػػيعمل,ك ى ينةف كانػػػت رديَّػػػة أك كانػػػت مصػػػيبة, أك سػػػبب اسػػػته اهنا إ
االسػًتعىارة, إف كانػت مصػيبة مػن خػالؿ كػالـ  ضىػذا ا٤بطلػب مػا كسػعو لةبانػة عػن غػر 

ػػ حػػٌٌب عػػن االسػػًتعىارة  ابقأيب ىػػالؿ الس ػػ , عرتتكػػو ف ر يتػػو, كباسػػتلهاـ ن رتػػو كر يتػػو للشِّ
, كُب مثل ىػذا يقػع عوبةصُّ فمن خالؿ تلك ا٤بكوِّنات ينطلق الت حليل, فاألمر ُب غاية ال

ٙبليل الش واًىد يقع الن قد ا٤بتو قع من أيب ىالؿ على كفق مػا  نتاجكالزلل, كعلى  كلُّلالت  
أناملػػػو, كقػػػد أشػػػار أبػػػو ىػػػالؿ أكؿ بػػػاب االسػػػًتعىارة إ  أسػػػباب كأغػػػراض حسػػػن  رتوسػػػط  

 ـــــــــــــــــــ
 (.َِْابؽ, )ص:المصدر السَّ  ( ُ)

 (. َِْ,)ص:نفسوالمصدر  (  ِ)

 ( .َِيينظر :"البالغة العربية كأثر الفمسفة فييا",)ص: ( ّ)
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ػػػػ دٌؿ كتسػػػػاعد ُب تػػػػ ااالسػػػػًتعىارة, فمػػػػن ذلػػػػك أف  لكػػػػل اسػػػػًتعىارة ك٦بػػػػاز مػػػػن حقيقػػػػة؛ ألهن 
لكػػل اسػػًتعىارة ك٦بػػاز مػػن حقيقػػة, كىػػي  مقصػػود داللػػة الكلمػػة ُب اللُّلػػة, فقػػاؿ: "كال بػػد  

, ٍب أشػار إ  أف  سػبب حسػن االسػًتعىارة االشػَباؾ (ُ)"ةأصل الداللة على ا٤بعُب ُب اللُّلػ
مػػػن معػػػُب  اأيضنػػػ االشػػػَباؾ بػػػْب ا٤بسػػػتعار كا٤بسػػػتعار منػػػو ُب ا٤بعػػػُب ا٤بػػػراد؛ فقػػػاؿ: "كال بػػػد  

ػػػواًىد (ٕ)شػػػَبؾ بػػػْب ا٤بسػػػتعار كا٤بسػػػتعار منػػػو"م , فبهػػػذه اإلشػػػارات القصػػػّبة يػػػورًد ٥بػػػا الش 
ػػ   ُب(ٖ)جػػاء ك٩ب ػػاكافقػػت ٧باسػػن االسػػًتعىارة ا٢بسػػنة كا٤بصػػيبة, فقػػاؿ عنهػػا: " االلفػػّبة؛ ألهن 

 .             (ٗ)كالـ ا دثْب قوؿ أيب ٛب اـ..."
 , وقول : (٘) الّتسعونو  الخامس الش اِهد -

 عػػػػػػػػيشو  (ٙ)٫بػػػػػػػػن ُب غفػػػػػػػػالت ليػػػػػػػػايل
  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدافه (ٚ)لىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ك٥بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم كأىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ

 
 

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ىرى عنهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ُب كثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؽ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأف   
 (ٛ)مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن حواشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيها الرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽً  عرينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ػػاًىد ُب قػوؿ أيب ٛب ػ موضػع   فاسػػتعارالرِّقاًؽ(, حواشػيها: )اـاالسػًتعىارة ُب ىػذا الش 
ة ا٢بسػػػنة, كقػػػد ذيكػػػر ىػػػذا بػػػو العسػػػكرم علػػػى االسػػػًتعىار  استشػػػهد, ك ا٢بواشػػػيلريػػػاـ رًق ػػػة 

كحيلِّػل ٙبلػيالن فنينػا, كىنػا معػُب  سػًتعىارة, كفيصِّػلت أركػاف اال(ٜ)الش اًىد ُب مبحث اآلًمػًدمٌ 
 بْب ا٤بستعار كا٤بستعار منو. َبؾمعُب مش

 ـــــــــــــــــــ
ناعتيف",)ص: ( ُ)  (. ِِْ"الص 

 (. ِِْ:ابؽ,)صالمصدر السَّ  ( ِ)

 أم: ممَّا يدٌؿ عمى االستعارة. ( ّ)

 (. ِٖٓ:ص, )نفسوالمصدر  (  ْ)

 (. ِٖٓ)ص: ,: المصدر نفسويينظر ( ٓ)

 كفي ركاية الديكاف: "كسىنىاًت, منيا". ( ٔ)

 , كلو, لداننا".ا: "كأيامن الديكافكفي ركاية  ( ٕ)

 (, القصيدة:ِْٔ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ٖ)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذىرينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ةى المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآًقيًمٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؾ سى  اًفحى
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىاؽً  كًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ    سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرعاًف عىٍبرتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ المي
 تمَّاـ كالبالغي ىك البيت الحادم عشر كالثاني عشر, قاليا أب الشَّاًىدالبحر الكافر, ك  مف 

 يمدح الحسف بف كىب.   

 ىذا البحث. مف (ِِٕيينظر: )ص: ( ٗ)
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 , وقول :(ٔ)والّتسعون الس ادس الش اِهد - -
 مينػٍقىلىػػػػػػػػػػػػبو تػىٍبػػػػػػػػػػػػدك عىوىاًقبيػػػػػػػػػػػػوي  كحيٍسػػػػػػػػػػػػني 

 
 

 (ِ)نقلػػػػػػبً مػػػػػػٍن سػػػػػػوءو م شػػػػػػتوي بشا جػػػػػػاءتٍ  
... كحيٍسني االسًتعىارة ) موضع  بشاشػتوي(, فم ػيء حسػن ا٤بنقلػب  جاءتٍ مينػٍقىلىبو

ػػػا ىػػػو ا٤بشػػػب و, كحػػػذؼ ا٤بشػػػب و بػػػو كىػػػو االنسػػػاف البشػػػوش علػػػى سػػػبيل االسػػػًتعىارة  بشوشن
يريػد أف يقػوؿ  الش ػاعرا٤بكنية, كرمز لو بشػيء مػن لوازمػو ُب قولػو: )جػاءت بشاشػتو(, ف

تػػأٌب بفرحػػةو للمسػػلمْب, كاللػػرض مػػن ىػػذه االسػػًتعىارة ا٤بباللػػة كتأكيػػد  ـكأف  مصػػاِب الػػرُّ 
 ا٤بعُب, كاشَبؾ ا٤بعُب بْب ا٤بستعار كا٤بستعار منو.

 :قول , و (ٖ) والّتسعون الس ابع الش اِهد -
ػػػػػػػػػػػاتي كٍىػػػػػػػػػػػيى غىػػػػػػػػػػػوايل رىخيصىػػػػػػػػػػػتٍ   يه ى

 (ْ)٥بػػػػػػػػػػػا ا٤ب
صػر ح فقػد ُب األسعار,  بالرخص فوسا٤به ات؛ كىي النُّ  يةقلة أٮبِّ  الش اعر شب و 
 , كىػذه اسػًتعىارة تصػرٰبية, كحذؼ ا٤بشبو كىو حاربػت العػدكو با٤بشب و بو كىو )رخصت(

ػم لػو كػانوا ييللوهنػا ٤بػا تقػد موا تبعية , كالن ف  عند تقدٲبها للقتاؿ ييرخِّصها أصحاوا؛ ألهن 
رض اإلبػػراز فيػػو, , أشػػار إليهػػا بقليػػل مػػن الل فػػ  مػػع حيسػػن معػػربُب سػػاحة ا٢بػػ زاؿللنِّػػ

 ـــــــــــــــــــ
ناعتيف", )ص: ( ُ)  (.ِٓٔيينظر:"الص 

اـ"ديكاف أبي  (ِ)  (, كمطمع القصيدة: ٖٓ/ُ" ,)تمَّ
ػػػػػٍيؼي   ًمػػػػػفى الكيتيػػػػػبً  أىٍنبىػػػػػاءن أىصػػػػػدىؽي  السَّ

 
 

 حػػػػػػػد ًه الحػػػػػػػدُّ بػػػػػػػيفى الجػػػػػػػد  كالمَّعػػػػػػػبً  فػػػػػػػي 
اـالبالغي ىك البيت الخامس كالثالثكف, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر البسيط, ك  كىي   تمَّ

 كرٌية كفتحيا.يمدح المعتصـ باهلل أبا إسحاؽ محمد بف ىاركف الرشيد, كيذكر حريؽ عمٌ 

ناعتيف", )ص:يينظر (ّ)  (.ِٓٔ:"الص 

 (. كصدر البيت: ُِّ/ّ,)تمَّاـ"ديكاف", أبي  (ْ)
 "غضػػػػػػػػػب الخميفػػػػػػػػػةي لمخالفػػػػػػػػػًة غضػػػػػػػػػبةن" 

 القصيدة: كمطمع 
ػػػػػػػرَّ مػػػػػػػآؿً  آلػػػػػػػتٍ  ػػػػػػػكري الشػػػػػػػٍرًؾ شى  أيمي

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػطو كصػػػػػػػػػػػػػػػيىاؿً  كأىقىػػػػػػػػػػػػػػػرَّ   مُّ  بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػدى تىخى
يمدح  تمَّاـالبيت الثاني, قاليا أبك  البالغي ىك الشَّاًىدمف البحر الكامؿ, ك  كىي 

ٌرمية.   المعتصـ باهلل,  كيذكر فتح الخي
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ال ٍب يػيبىاع فيو كييشَبىل, فقد اشػَبؾ ا٤بعػُب بػْب ا٤بسػتعار كا٤بسػتعار منػو,  لعمزاد للسِّ  وككأن  
 كل يستعمل الللي  من الكالـ.

 , وقول :(ٔ)والّتسعون الث امن الش اِهد -
بىػػػػػػػػبى الركػػػػػػػػاب يػىنيصُّػػػػػػػػهىا كتػىنى  ػػػػػػػػرًم  خى

 
ػػػػػػاؿً  ٧بيٍيًػػػػػػي 

ى
يػػػػػػًت ا٤ب  (ِ) القىػػػػػػريًض إ  ٩بي

ػاًؿ (, فمحيػي القػريض  ٧بيٍيًػياالستعارتٍْب ُب قولػو: ) موطن 
ى
يػًت ا٤ب القىػريًض إ  ٩بي

نفسو لتفوُّقو كعلٌو كعبػو, ك٩بيػت ا٤بػاؿ ا٤بمػدكح ُب عطاِػو ككثػرة نوالػو, فشػب و  الش اعرىو 
ػٍعر كيبعثػو مػن موتػو كيقصػد  لقصػاِدإقامػة ا الش اعر كصػياغتها علػى ٛب امهػا ٗبىػن ٰبيػي الشِّ

بالشٍِّعر, كأف ال أحد يدانيو أك يقَبب من منزلتو,  دهُب ذلك نفسو, كىذا يدؿُّ على تفرُّ 
فهذه اسًتعىارة تصرٰبية, كقد تكوف مكنية؛ فشب و القريض با٤بيت ال ذم ييبعػث ليحيػا مػن 

 ًتعىارةجديد, فحذؼ ا٤بشب و بو كرمز لو بشيء من لوازمو كىو قولو: )٧بيي(, فهػذه االسػ
ػػػاىً  ارةأم ػػػا االسػػػًتعى  األك , يػػػتً ففػػػي قولػػػو: ) دالث انيػػػة ُب الش  ػػػ ٩بي

ى
ػػػاعر(, فقػػػد شػػػب و اؿً ا٤ب  الش 

معطي ا٤باؿ بسفاء كبذؿ ٗبىن ٲبيتو على سبيل االسًتعىارة التصرٰبية, كقد تكػوف اسػًتعىارة 
رجػػػو مػػػن حياتػػػو  جػػػالن مكنيػػػة؛ فشػػػب و ال ػػػذم ٲبيػػػت ا٤بػػػاؿ بال ػػػذم ٲبيػػػت ر  كيسػػػفك دمػػػو كٱبي

ادة, كحػػػذؼ ا٤بشػػػب و بػػػو كرمػػز لػػػو بشػػػيء مػػػن لوازمػػو كىػػػو قولػػػو: )٩بيػػػت( فػػػا٤بوت ال ا٤بعتػػ
 يكوف إال  لةنساف. 

 غريبػػػة,فيػػو غػػّب سػػفيفة كال  باللػػةا٤بعػػُب كا٤ب تأكيػػداالسػػتعارتاف تأتيػػاف ل كىاتػػاف
 فييػلفيػو, كالت   تا٤بعػرض ال ػذم بػرز  كحسػنالل فػ ,  نا٤بعػُب بالقليػل مػ  إ شػارةبَّ كأتت
ػػٍعرية ال ػػٍب تتفػػر د بػػو ىػػذه العقػػود مػػن ا١بػػواىر, فتفػػرج يلعػػب  دكره ُب احَبافيػػة الصُّػػورة الشِّ

 ىذه ا٢ًبساف ُب أحلى صورة.
 ـــــــــــــــــــ

ناعتيف", )ص:يينظر (ُ)  (. ِٓٔ:"الص 

 (, كمطمع القصيدة: ٕٕ/ّ) اـ,"ديكاف", أبي تمَّ  (ِ)
ػػػػػػػػػػػػػػاًؾ , فػػػػػػػػػػػػػػًإنَّني لػػػػػػػػػػػػػػًؾ قىػػػػػػػػػػػػػػالي كيفػػػػػػػػػػػػػػي  كغى

 
 

تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًبتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىالي ليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ    ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكادم عىٍزمى
يمدح  تمَّاـالبالغي ىك البيت السادس, قاليا أبك  الشَّاًىدك كىي مف البحر الكامؿ,         

 الحسف بف رجاء.
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 , وقول :(ٔ)سعونوالتّ  الت اسع الش اِهد -
ػػػػػػػػل لطُّليػػػػػػػػوؿي ا تيًطػػػػػػػلُّ   (ِ)منػػػػػػػػزؿ الػػػػػػػد ٍمعى ُب كي
 ٍل ٯبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي الربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي ربوعىهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دكارسي 
ػػػػػػػحاًِبي  فػىقىػػػػػػػدٍ  ػػػػػػػحبىٍت فيهػػػػػػػا الس  ػػػػػػػا سى  ذىيٍلهى

 (ّ)أضػػػػػػػػػػػػػػللتى العػػػػػػػػػػػػػػزاءى كخز لػػػػػػػػػػػػػػتٍ  ليػػػػػػػػػػػػػػايلى 
 
 

ياري ا٤بواثًػػػػػػػػػػػػػلي  كٛبثيػػػػػػػػػػػػػلي    بالصػػػػػػػػػػػػػرًب الػػػػػػػػػػػػػدِّ
 مىػػػػػػػػػػػر  ُب أغفىا٥ًبػػػػػػػػػػػا كٍىػػػػػػػػػػػوى غىافًػػػػػػػػػػػلي  كال

اًِػػػػػلي  كقىػػػػػدٍ   أيًٟبلىػػػػػٍت بػػػػػالنػ ٍور فيهػػػػػا ا٣ٍبىمى
ـي ا٣ٍبيػػػػػػػػػػػديكر العىقىاًِػػػػػػػػػػػلي  بعىٍقلًػػػػػػػػػػػكى   رىا

(ْ) 
فيػػو اسػػًتعىارة  األكؿ ذم يلػػيال ػػاألبيػػات فيهػػا اسػػتعارات ًعػػد ة, ففػػي البيػػت  ىػػذه 

كى رانػو لتلػك  بيػعٯبلي الربيعي( فقد شب و عػدـ مػركر الر   لٍ تصرٰبية كمكنية, ففي قولو: )
ىنا ا٤بطر, كال شك  أف ىذه اسًتعىارة تصرٰبية, كقػد  بيع, فالر  كل ييالزًٍموي ٗبىن ٯبفو  لوؿالطُّ 

(, فشػب   ,  الر جػلب بيػعالر   وتكوف مكنية فيها كُب قولػو )كال مػر  ال ػذم ٲبشػي ُب كقػت معػْب 
ضػ
ي
علػى سػبيل  يفحذؼ ا٤بشب و بػو كرمػز لػو بشػيء مػن لوازمػو كىػو قولػو )ا٤بػركر( كىػو ا٤ب

ػػػحبىتٍ االسػػػًتعىارة ا٤بكنيػػػة, كاالسػػػًتعىارة ُب البيػػػت ال ػػػذم يليػػػو ُب قولػػػو ) ػػػحاًِبي  سى فيهػػػا الس 
ػػػ ػػػا(, كىػػػذه اسػػػًتعىارة مكنيػػػة, فقػػػد شػػػب و الس  بػػػا٤برأة ٘بػػػٌر ذيلهػػػا كطػػػرؼ ثووػػػا,  حابذىيٍلهى

ذيلهػػػػا(, كمػػػػوطن  تفحػػػػذؼ ا٤بشػػػػب و بػػػػو كرمػػػػز لػػػػو بشػػػػيء مػػػػن لوازمػػػػو كىػػػػو قولو:)سػػػػحب
ـي ا٣ٍبيػديكر(, فػاآلراـ:  بعىٍقلًػكى -كجو لػت-كخز لػتٍ االسًتعىارة ُب البيت األخػّب ُب قولػو: )  رىا
 سػػػػػاءف, كا٤بعػػػػػُب أف النِّ علػػػػػى الت شػػػػػبيو بػػػػػاللزال سػػػػػاءىػػػػػي اللػػػػػزالف, ك راـ ا٣بػػػػػدكر: أم النِّ 

 ـــــــــــــــــــ
ناعتيف:"يينظر (ُ)  (.ِٓٔ", )ص:الص 

".التٍَّبريزمكفي الديكاف عند  ( ِ) ٍكًقؼو  : "مى

لىٍت". كفي المصدر السَّ  (ّ)  ابؽ:"كجكَّ

 (,. كمطمع القصيدة: ُُٓ-ُُّ/ّ, )المصدر السَّابؽ ( ْ)
 ذيىميَّػػػًة الحػػػٌي ذاىػػػؿي أنػػػتى عػػػٍف  متػػػى
 
 

قىٍمبيػػػػػػػػػؾى   ػػػػػػػػػدَّةى الػػػػػػػػػدٍَّىًر آًىػػػػػػػػػػؿي   كى  ًمنيػػػػػػػػػا مي
ىك البيت الثاني كالثالث كالرابع كالسابع, قاليا  البالغي الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ, ك  كىي 

يات كيعاتبو. تمَّاـأبك   يمدح محمد بف عبد الممؾ الزَّ
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ا٤بفػػػػد رات ا صػػػػنات كخطػػػػرت بعقلػػػػو, كصػػػػار يفكػػػػر وػػػػن, فاالسػػػػًتعىارة ُب قولػػػػو: ) راـ 
 باللزالف كحذؼ ا٤بشب و كصرح با٤بشب و بو كىي )اآلراـ(. ساءا٣بدكر(, فقد شب و النِّ 

اظ من ىذه االستعارات البديعات ل تستكره ا٤بعاين قهرنا, كل ٘بًر األلف كاللرض
قصػػرنا, بػػل فيهػػا شػػرحه ٤بعػػُب كتأكيػػده لػػو, كا٤بباللػػة ُب قولػػو )سػػحبت ذيلهػػا,  راـ ا٣بػػدكر( 

(, كىػػػػذه كلهػػػػا أكصػػػػاؼ  ككػػػػذلك اإلشػػػػارة بالقليػػػػل مػػػػن الل فػػػػ  كمػػػػا ُب قولػػػػو: )كال مػػػػر 
 الستعارات مصيبة حسنة.  

 : وقول ,(ٔ)المئة الش اِهد -
ػػػػػػػػػػػػػػقيمً  ػػػػػػػػػػػػػػًقيمو  ًبسى  ا١بيفيػػػػػػػػػػػػػػوًف غىػػػػػػػػػػػػػػٍّبً سى

 
 

غػػػػػػػػػػًّب ميريػػػػػػػػػػبً  أل٢بػػػػػػػػػػاظً ا كميريػػػػػػػػػػبً  
(ِ) 

 )الباء( ُب ىذا الش اًىد للمكافأة كا١بزاء, كالبيت ال ذم قبلو ُب قولو:ك 
ػػػػػػػػػػػاى  ػػػػػػػػػػػو  الػػػػػػػػػػػ ريٗب   ػقىػػػػػػػػػػػٍد أىراهي رىي ػػػػػػػػػػػافى مىٍكسي

 
 ًمػػػػػػػػػٍن كػػػػػػػػػل حيٍسػػػػػػػػػنو كًطيػػػػػػػػػبً  مىلىػػػػػػػػػاين  

ٗبػا قػد أراىػا كىػي  اريقػوؿ أقفػرت الػد   ومفردىػا ملػُب كىػو: ا٤بنػزؿ, فكأن ػ كا٤بلاين 
لقػػي فيػػو  و( يقصػػد صػػاحبتو ال ػػٍب يبكػػي عليهػػا, كيقػػوؿ إن ػػفػػوفسػػة, كقولػػو: )بسػػقيم ا١ب ن

غانية أسػقم الس ػحر جفوهنػا, دكف أف تكػوف سػقيمة, كأنػو أثارتػو وػا دكف غايػة أك ريبػة, 
كىػػػذه اسػػػًتعىارة تصػػػرٰبية, كاللػػػرض منهػػػا اإلشػػػارة إليػػػو بالقليػػػل مػػػن الل فػػػ , كفيػػػو تأكيػػػد 

 و.للمعُب كا٤بباللة في
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
ناعتيف", )ص:يينظر (ُ)   (.ِٓٔ: "الص 

 (, كمطمع القصيدة:ُُٖ/ُف", أبي تمَّاـ, )"ديكا (ِ) 
ػػػػػػػى ًعػػػػػػػٍيفو ككىاًدم نىًسػػػػػػػيبً  أىمُّ   مىٍرعى
 
 

بىٍتػػػػػػػػػػػوي   ػػػػػػػػػػػكًب     لىحى ـي فػػػػػػػػػػػي ممحي  األيَّػػػػػػػػػػػا
يمدح سميماف  تمَّاـالبالغي ىك البيت الثامف, قاليا أبك  الشَّاًىدكىي مف البحر الخفيؼ, ك         

 بف كىب.
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 :وقول , (ٔ)المئة بعد الواحد الش اِهد -
نىا ـي  أيًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػٍ ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػًز اللًػػػػػػػػػػػػػػػػػػُبى كاإلمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ًبكى

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوتي فى  ٍعتىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أال
 أيُّهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ا٤ب

 علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو خالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده  غىليلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 
 
 
 
 
 
 

 ميصىػػػػػػػػػػػػػػػػابنا بكنػػػػػػػػػػػػػػػػًز الفنػػػػػػػػػػػػػػػػاء أمسػػػػػػػػػػػػػػػػى 
 ا٢بىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًة كمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء ا٢بىيىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  ٗبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً 

ٮبػػػػػػػػػػػومي طويػػػػػػػػػػلي الثػػػػػػػػػػػواءً  كضػػػػػػػػػػيلي 
(ِ) 

 
 
 
 
 

ُب ا١بػود  هتمشب و ا٤بوتى بكنز اللُب, فالن اس أصيبوا ٗبصػدر حيػا البيت األكؿ ُب
ىػذا مػن جانػػب الن ػاس, أم ػػا ا٣بليفػة, فقػد أصػػيب بكنػز الفنػػاء؛ أم   يباينكىػو خالػد الش ػػ

ػػػ  الر جػػػلدكنػػػو, فا٤بصػػػاب ٝبػػػع األطػػػراؼ, فالػػػد ىر أصػػػاوم وػػػذا  نكػػػاف كحػػػده يلػػػِب عم 
ة تصرٰبية, كىاتاف االستعارتاف ٝبيلتاف, فيهما إشارة اللايل القدر كالقيمة, كىذه اسًتعىار 

 بقليل الل ف  لتأكيد ا٤بعاين كا٤بباللة فيو, كىذا الش اًىد مليء باالستعارات. 
ا٢بىيىػػػاًة(, كىػػػو ٱباطػػػب  ٗبىاءً ُب قولػػػو:) ارةالبيػػػت ال ػػػذم يليػػػو, فمػػػوطن االسػػػًتعى  أٌمػػا

 حيػػاهتميعػػيش الن ػػاس مػػن فضػػلو, كأف   ا٤بػػوت بأنػػو قػػد فيً ػػع ٗبػػوت مػػاء ا٢بيػػاة؛ أم ال ػػذم
يعطػي الن ػاس بػال سػباؿ لػيحف   وتقـو بكرمو كعطاِو, ٍب قاؿ )ماء ا٢بيػاء(, اسػتعار بأن ػ

ماء كجوىهم, ففي ىذا البيت استعارتاف تصػرٰبيتاف كال ػذم سػبقو, فصػر ح بػذكر ا٤بشػب و 
 بو كحذؼ ا٤بشب و.

 ـــــــــــــــــــ
ناعتيف", )ص:يينظر (ُ)  (. ِٓٔ: "الص 

 ", كمطمع القصيدة: غىنىاءً (, كفيو:"بكنًز الِٓ, َِ, ٗ/ْ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ِ)
 إلػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػؿ  حػػػػػػػػػػي  نعػػػػػػػػػػاءً  نعػػػػػػػػػػاءً 

 
 

ٍبػػػػػػػػعى الفىنىػػػػػػػػاًء  فىتىػػػػػػػػى  ًب احتىػػػػػػػػؿَّ رى  العىػػػػػػػػرى
 ثةالبالغي السادس كالتسعكف ىك في الثال الشَّاًىدمف البحر المتقارب, ك  كىي 

بف يزيد الشيباني, كترتيب األبيات حسب الديكاف  يرثي خالد تمَّاـأبيات, قاليا أبك 
 تككف ىكذا:

ٍعتىنػػػػػػػػػػػػػػػػػا أال ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكتي فىجَّ  أيُّيػػػػػػػػػػػػػػػػػا المى
ـي  ٍنػػػػػػػػػػزً ًبكى  أيصػػػػػػػػػػٍبنىا ػػػػػػػػػػا  الًغنىػػػػػػػػػػى كاإلمى
ميمػػػػػػػػػػػػػػي  عمػػػػػػػػػػػػػػي خالػػػػػػػػػػػػػػدو خالػػػػػػػػػػػػػػده  غى

 
 
 

ػػػػػػػػػػػاءً   ػػػػػػػػػػػا ًبمى يىػػػػػػػػػػػاًة كمى يىػػػػػػػػػػػاءً  ءً الحى  الحى
 ميصػػػػػػػػػػابنا بكنػػػػػػػػػػًز الغىنىػػػػػػػػػػاءً  أمسػػػػػػػػػػى
 (ِ)ىمػػػػػكمي طكيػػػػػؿي الثػػػػػكاءً  كضػػػػػيؼي 
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ال ػػذم  عػػُب كفضػػل اإلبانػػة عنػػو؛ ألفٌ كاللػػرض الكػػامن مػػن ىػػذٍين البيتػػٍْب شػػرح ا٤ب 
يذكر صناِع ا٤بوتى يطوؿ ٫بيبػو, كيع ػم بكػا ه, كموضػع االسػًتعىارة ُب البيػت األخػّب ُب 

ٮبػػومي(, اسػػتعار مكػػث كإقامػػة ا٥بمػػـو بالقلػػب بالضػػيل ال ػػذم يسػػَبيح  كضػػيلي قولػػو: )
ة, فقػد حػذؼ ا٤بشػػب و با٤بكػاف كال يلػادره إال  بعػد فػػَبة مػن الػز من, كىػذه اسػػًتعىارة تصػرٰبي
(, كاللػػرض مػػن ىػػذه يل)ا٤بكػػث كاإلقامػػة كطػػوؿ البقػػاء(, كصػػر ح با٤بشػػب و بػػو كىػػو )الض ػػ
 االسًتعىارة ا٣بيالية الع يبة اإلشارة إ  ا٤بعُب بالقليل من الل ف .

 , وقول :(ٔ)المئة بعد الث اني الش اِهد -

يػػػػا بػػػػو الثػ ػػػػرىل  نٍ ُب الثػ ػػػػرىل مىػػػػ ثػىػػػػوىل  كػػػػافى ٰبى
" 

صػػػػػػرؼى الػػػػػػد ىر ناِليػػػػػػوي اللمػػػػػػري  كيلمػػػػػػري  
(ِ) 

ػػػاًىد ُب قولػػػو: ) مػػػوطن  يػػػااالسػػػًتعىارة ُب ىػػػذا الش  الثػ ػػػرىل(, كقصػػػده ٰبيػػػا بػػػو  وبػػػ ٰبى
, كىػػذه رلكيعيشػػوف علػػى أيعطياتػػو, كذلػػك علػػى األصػػل, فاإلنسػػاف أصػػلو مػػن الث ػػ اسالن ػػ

صػفاتو ا٢بيػاة, ٍب حذفػو  ( با٤بمػدكح, أك االنسػاف الػذم مػنرلالث ػ)اسًتعىارة مكنية, شػب و 
 . رلٰبيوف كٲبوتوف ال الثٌ  ذينفالن اس ىم ال   ,كرمز لو بشيء من لوازمو كىو )ٰبيا(

اسًتعىارة ُب غاية الل طافة كا١بماؿ كالقرب بْب ا٤بشػب و كا٤بشػب و بػو, ٩ب ػا ٯبعػل  كىذه
لط اِي ال حسب ما يقولو إ  قاًعد ة عمود الشٍِّعر ال ٍب ينته ها ا تصلاالسًتعىارة ترتفع ك 

الل العمود كيذىب مذىب الص نػٍعىة ُب شػ وا٤بعارضوف لشعره, كأن   ىػذا  ن, فػأيوكلِّػ  عرهٱبي
 فهذه االسًتعىارة تأكيد للمعُب كا٤بباللة فيو.  ؟الش اًىد كأين ما يقولوف

 

 
 ـــــــــــــــــــ

ناعتيف: "نظريي  (ُ)  (.ِٔٔ,)ص:الص 

 (, كمطمع القصيدة: ْٖ/ْ) تمَّاـ,"ديكاف", أبي  (ِ)
 فميجػػػػػػػػػػؿَّ الخطػػػػػػػػػػبي كليفػػػػػػػػػػدًح األمػػػػػػػػػػري  كػػػػػػػػػػذا

 
 

 لعػػػػػػػػػػػػيف لػػػػػػػػػػػػـ يفػػػػػػػػػػػػٍض ماؤىػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػذري  فمػػػػػػػػػػػػيسى  
البالغي ىك البيت التاسع كالعشركف, قاليا يرثي محمد بف  الشَّاًىدالبحر الطكيؿ, ك  مف 

ميد   الطَّائيحي
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 , وقول : (ٔ)المئة بعد الث الث الش اِهد -
ػػػػػػػػػػػػػػػًعدىتٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػعى  سى  (ِ)اًد غىٍربىػػػػػػػػػػػػػػػةي الن ػػػػػػػػػػػػػػػول ًبسي

 
 

أف غربة الن ول كىي نيػة الفػراؽ, كمػا يت  ػو إليػو ا٤بسػافر قػد سػعدت  الش اعر ب ْب
كاستبشرت كفرحت بنػزكح سػعاد كترحًُّلهػا بػْب هتامػة ك٪بػد, فاالسػًتعىارة ىنػا مكنيػة؛ فقػد 

ا٤بفػػػرح, كرمػػػز لػػػو بشػػػيء مػػػن  ربػػػو كىػػػو االنسػػػاف السػػػعيد ا٤بستبًشػػػر بػػػاألم وحػػػذؼ ا٤بشػػػب  
مػػن  ةقولو:)سػػعيدت(, فػػالفراؽ كنيتػػو ال ييسػػعد ومػػا علػػى ا٢بقيقػػة إال  ُب العػػود ُب وازمػػول

السفر كاللياب الطويل, لكن إسقاط ىذه الصفة عليها اسػًتعىارة مصػيبة حسػنة؛ لتأكيػد 
 ا٤بعُب كا٤بباللة فيو. 

 , وقول : (ٖ)المئة بعد الر ابع الش اِهد -
ػػػا إذا  سػػػيفوي أضػػػحى علػػػى ا٥بػػػاـً حاكمن
 

لعىٍفػػػػوي ًمٍنػػػػوي كىٍىػػػػوى ُب السػػػػيًل حػػػػاكمي ا غىػػػػدا 
(ْ) 

 
 

با٢بػػاكم أيضنػػا كحػػذؼ األداة, ككجػػو الشػػب و  عفػػوهبا٢بػػاكم كشػػب و  يلالس ػػ شػػب و
كىنػػا اسػػتعارة مكنيػػة ُب قولػػو )غػػدا العفػػو( فشػػبو العفػػو  أم ٛبكػػن, يءمػػن الٌشػػ  مكنالػػت  

  باالنساف كحذؼ ا٤بشبو بو كرمز لو بشيء من لوازمو كىو )غدا(.

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِٔٔناعتيف",)ص:: "الص  يينظر (ُ)

 (, كعجز البيت: ّٔٓ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ِ)
 كاإلنجػػػػػػادً  طػػػػػػكعي اإلتيػػػػػػاـً  فيػػػػػػيى  ..........................

 
 

البالغي ىك مطمع القصيدة, كىي مف البحر الخفيؼ,  قاليا أبك يمدح أبا  الشَّاًىدك  
 عبداهلل أحمد بف أبي دؤاد.

ػػػػػػػػػًعدىتٍ  ٍربىػػػػػػػػػةي النَّػػػػػػػػػكل بً  سى  سيػػػػػػػػػعىادً غى
 
 

 كاإلنجػػػػػػػػػػػػػادً  طػػػػػػػػػػػػػكعي اإلتيػػػػػػػػػػػػػاـً  فيػػػػػػػػػػػػػيى  
  

ناعتيف",)ص:يينظر ( ُ)  (.ِٔٔ: "الص 
 (, كمطمع القصيدة: ُُٖ/ّ, )تمَّاـ بي"ديكاف", أ (ِ)

يػػػػػػػػػػأف أٍف تػػػػػػػػػػركل الظمػػػػػػػػػػاءي  ألػػػػػػػػػػـٍ 
ـي   الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكائ

 
 

يػػػػػػنظـى الشػػػػػػمؿى المشػػػػػػتَّتى نػػػػػػاظـي    كأف 
  

 
ي ىك البيت السادس كالعشركف, قاليا يمدح البالغ الشَّاًىدكالقصيدة مف البحر الطكيؿ, ك        

 أحمد بف أبي دؤاد.
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 , وقول : (ٔ)المئة بعد الخامس الش اِهد -
ػػػػػػػػػػػػػ لىػػػػػػػػػػػػػًَّنٍ  افى الس   واُب أصػػػػػػػػػػػػػبحًت مىٍيػػػػػػػػػػػػػدى
ػػػػػػػػػػػػيىبػٍقىى أظيػػػػػػػػػػػػنُّ  ػػػػػػػػػػػػدم سى  الػػػػػػػػػػػػد ٍمعى ُب خى

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُّ أكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأين كليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػن كىواكبػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ًى اننػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيراعػػػػػػػػػػػػػػػػػي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٲبنا يىكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي  اهي يَبكي  نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 الػػػػػػػػػػػػػػػػرمح جاىليػػػػػػػػػػػػػػػػوي إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػػػفيوي 

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـً  لقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ   افى ا٥بيمي  أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػبىحًت مىٍيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػن بكػػػػػػػػػػػػػػػػػاِي ُب الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػوـً  ارسػػػػػػػػػػػػػػػػػومن 
ػػػػػػػػػػػػػليمه  ػػػػػػػػػػػػػًهدت سى أٍك سى

ػػػػػػػػػػػػػليمً  (ٕ)  علػػػػػػػػػػػػػى سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمً  (ٖ)ال تزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوامنا يسى

 إ  ا٤ب
 ىىطىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػداه علػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدًنً  إذا

ػػػػػػػػػػفيًو علػػػػػػػػػػى ا٢بىلػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػدا  (ٗ)مً فىٍضػػػػػػػػػػلي الس 
ُب قولػػو ) كليػػل بػػت أكلػػبه( اسػػتعارة مكنيػػة , كُب قولػػو )ىطلػػت يػػداه( اسػػتعارة  

مطر كحػػذؼ ا٤بشػػبو بػػو كرمػػز لػػو بشػػيء مػػن \كمكنيػػة كػػذلك شػػبو يػػدم ا٤بمػػدكح بالػػ
 ألبيات ٛبهِّد إلصابة اللرض كتأكيد ا٤بعُب.لوازمو كىو )ىطلت(, فا

 , وقول :(٘)المئة بعد الس ادس الش اِهد -
 وػػػػػػم تسػػػػػػتنّبي األرض إف نزلػػػػػػوا عهػػػػػػدم

 الػػػػػد ىر مػػػػػنهم عػػػػػن غطارفػػػػػة كيضػػػػػحك
 

 ك٘بتمػػػػػػػع الػػػػػػػدنيا إذا اجتمعػػػػػػػوا  فيهػػػػػػػا 
ػػػػػػعأيػػػػػػامهم مػػػػػػن أينسػػػػػػها  كػػػػػػأف  (ٔ)ٝبي

 

 ـــــــــــــــــــ
ناعتيف", )ص:يينظر (ُ)   (.ِٔٔ: "الص 

".التٍَّبريزمكفي ركاية الديكاف عند  (  ِ)  : "سىًيٍرتي

يعي". ماكفي ركاية: " (  ّ)  ترى

اـ"ديكاف أبي  (ْ)  معيا: كمط فر(, األبيات غير مرتبة.  كالقصيدة مف الكأُُ, َُٔ/ّ, )تمَّ
 ريػػػػػػػـً  كنػػػػػػػًت مػػػػػػػألؼى كػػػػػػػؿ   أرامػػػػػػػةي 

 
 

 القػػػػػػػػػػػديـً  بػػػػػػػػػػػاألنسً اسػػػػػػػػػػػتمتعًت  لػػػػػػػػػػػك 
 أحمد بف أبي دؤاد. حيمد تمَّاـالبالغي ىك البيت السادس كالعشركف, قاليا أبك  الشَّاًىد 

ناعتيف",)ص:يينظر (ٓ)  (.ِٔٔ: "الص 

 (, كالقصيدة مف البحر الكافر كمطمعيا: َٗ/ْ,) تمَّاـ,"ديكاف", أبي  (ٔ)
 كنػػػػػػػػػػػػػػػًت مػػػػػػػػػػػػػػألؼى كػػػػػػػػػػػػػػػؿ  ريػػػػػػػػػػػػػػػـً  رامػػػػػػػػػػػػػػةي أ

 
 

 اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمتعًت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألنًس القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديـً  لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
يمدح بني عبد الكريـ  تمَّاـ, كالحادم عشر, قاليا أبك عاشرالبالغي ىك البيت ال الشَّاًىد 

 .الطَّائييف
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ػػاًىد ُب قولػػو: ) موضػػع ػػاًىد  كيضػػحكاالسػػًتعىارة ُب ىػػذا الش  الػػد ىر(, كمعػػُب الش 
ػ  حػٌٌب أف  أياـ الد ىر تلتبط وم ٤بػلثرىم كأيػامهم,  أيػاـ أعيػاد األسػبوع كىػي ا١بيمػع,  اكأهن 

لػػو , كحػػذؼ ا٤بشػػب و كرمػػز احكالباسػػم الض ػػ الر جػػلكىػػذه اسػػًتعىارة مكنيػػة, شػػب و الػػد ىر ب
, كىي قولو: )كيضحك(, كال يضحك الػد ىر ألبتػو, بػل ىػي صػفة مػن موبشيء من لواز 

ػػػػذت معػػػػرض ا٢بسػػػػن, كبػػػػرزت فيهػػػػا االسػػػػًتعى   ارةصػػػػفات االنسػػػػاف, كىػػػػذه االسػػػػًتعىارة اٚب 
ا٢بسنة, كا٤بباللة ا مودة للمعُب, كاستشهد بو القاضي على االسًتعىارة ا٢بسنة
(ٔ) . 

 , وقول :(ٕ)ئةالم بعد الس ابع الش اِهد -
يٍرتػػػػػادي ًمػػػػػٍن حيػػػػػثي يػىٍهتػػػػػدم كضىػػػػػل  

 بًػػػػػكى ا٤ب
 

ـي بػػػػك األي ػػػػ كضىػػػػر تٍ   فىػػػػعي  ا  (ّ)ًمػػػػٍن حيػػػػثي تػىنػٍ
ـي(,  كضىػػر تٍ ُب قولو:) االسػػًتعىارة  يهتػػدم بطريقػػك  فٍ ذلػػك أٌف مىػػن أراد أ كمعػػُببػػك األي ػػا

لػػػػى سػػػػبيل , كشػػػػب و )األيػػػػاـ( بال ػػػػذم ييعطػػػػي كٲبنػػػػع عريػػػػقكسػػػػبيلك الواسػػػػع, فسيضػػػػل الط  
ا٤بكنية, كحذؼ ا٤بشب و بو كرمز لو بشيء من لوازمو ُب قولو: )كضر ت, تنفػع(  سًتعىارةاال
ػػػػ ذمفال ػػػ  لطافيضػػػٌر كينفػػػع مػػػن العبػػػػاد فيمػػػا يقػػػدر مىػػػن كانػػػػت لػػػو سػػػلطة علػػػيهم؛ كالسُّ

( بالضػػػرر يقكصػػاحب الشيػػػرط كالقاضػػي, كقػػػد تكػػػوف اسػػًتعىارة تصػػػرٰبية فقػػػد شػػب و )الٌضػػػ
كا١بمادات قد تضػيق علػى االنسػاف كمػا قػاؿ سػبحانو كتعػا :  اـ؛األي   ال ذم ٰبدث من

 ٍيًهمٍ ًإذىا ضىػاقىٍت عىلىػٍيًهمي األىٍرضي ٗبىػا رىحيبىػٍت كىضىػاقىٍت عىلىػ حػٌٌب الث الثة ال ذين خيلِّفيػواٍ  كىعىلىى}
عػن , كضيق األرض كناية فاآلية مثل ُب شدة ا٢بّبة, ,[ُُٖ]التوبة: اآلية{أىنفيسيهيٍم...

قػػد  اـكا٢بيػػاة كاألي ػػ نيافػػاألرض كالػػدُّ  ضػػيق ا ػػل, كضػػيق الػػنف  كنايػػة عػػن ضػػيق ا٢بػػاؿ,
ضػػر ت بػػو, كقػػد يكػػوف ا٣بػػّب فيمػػا ييقػػدِّره اهلل لةنسػػاف,  اقتتضػػيق باإلنسػػاف, فػػَّذا ضػػ

 ـــــــــــــــــــ
 ىذا البحث. مف (ِْْ: )ص:يينظر (ُ)

ناعتيف: "ايينظر (ِ)  (.ِٔٔ",)ص:لص 

 كالقصيدة مف البحر الطكيؿ كمطمعيا:(. ّٗ/ْ"ديكاف", أبي تمَّاـ,) (ّ)
ػػػعي  ديمػػػكعه  ػػػزف ىيمَّ  أجابىػػػت دىاعػػػي الحي
 
 
 

ػػػػػػػػػٍف قمػػػػػػػػػكبو تقطَّػػػػػػػػػعي  تكصػػػػػػػػػؿي    منَّػػػػػػػػػا عى
 
 

 يرثي إدريس بف بدر الشامي القرشي. تمَّاـالبالغي ىك البيت الثامف, قاليا أبك  الشَّاًىد
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كا٣بّب, كىذه اسًتعىارة أيب ٛب اـ أشار إليها بلف  قليل ٤بعُب كبّب؛ ففرج  فعفيحصل لو الن  
 كبرز ُب أحسن معرض, كىي اسًتعىارة حسنة مصيبة عند العسكرم.    ا٤بعُب

 :ول , وق(ٔ)بعد المئة الث امن الش اِهد -
 ال ُّنيػػػػػػػػوفي بػػػػػػػػًو علػػػػػػػػى تىٍصػػػػػػػػًديقها تىػػػػػػػػردي 
 

 (ِ)اآلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى ُب األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواؿً  كٰبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  
 
 
 

ى بػػالوركد علػػ نػػوفال ُّنيػػوفي( فشػػب و كقػػوع كٙبق ػػق ال ُّ  تىػػردي ىنػػا ُب قولػػو: ) االسػػًتعىارة
ػػػ , فحػػػذؼ ا٤بشػػػب و (ٖ)لتشػػػرب, كلػػػذلك ييقػػػاؿ كردتي ا٤بػػػاءى أردي كركدنا, إذا حضػػػرتو يءالش 

, كمعػُب الش ػاًىد أف  مىػن ظػٌن بػو التبعيػة صرٰبيةكصر ح با٤بشب و بو على سبيل االسًتعىارة الت  
 ا٣بّب, يصرؼ ظن و فيما أم لو عنده, كىنا إشارة إ  ا٤بعُب بالقليل من الل ف . 

 , وقول :(ٗ)بعد المئة الت اسع الش اِهد -
ـي أٍف يتطػػػػػػػػػػػاكليوا إذا  أىحسػػػػػػػػػػػنى األقػػػػػػػػػػػوا

 عػػػػػػن ذاؾى الػػػػػػتع ًُّم مػػػػػػنهمي  تع مػػػػػػتى 
 

 أٍحسػػػػػػػػنتى أف تتطػػػػػػػػو ال (ٓ)ًمن ػػػػػػػػةو  بػػػػػػػػال 
نػيٍبػػػػػػلي القىػػػػػػٍدر أف تػىتىنػػػػػػب ال كأٍكصىػػػػػػاؾى 

(ٔ) 
ػػػػ ىػػػػذا  ػػػػمه ع يمػػػػة, تفػػػػر د وػػػػا أبػػػػو ٛب ػػػػاـ عػػػػن غػػػػّبه مػػػػن الشُّ ػػػػاًىد فيػػػػو ًحكى , ٍعراءالش 

ػٍعرية تصػػنع مثػل ىػذه األبيػػات, كاالسػًتعىارة ا٢باصػلة ُب ىػػذا الش ػاًىد كاقعػػة  فالفلسػفة الشِّ
 بػلغُب ا٤بمػدكح وػذا النُّ  الش اعرنػيٍبلي القىٍدر(, فشب و  كأٍكصىاؾى ُب البيت الث اين عند قولو: )

 ـــــــــــــــــــ
ناعتيفيينظر: " ( ُ)  (. ِٔٔ",)ص:الص 

 (, كالقصيدة مف البحر الكامؿ كمطمعيا: ٕٕ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ِ)
ػػػػاًؾ , فػػػػًإنَّني لػػػػًؾ قىػػػػالي كيفػػػػي  كغى
 
 

 ىػػػػػػػػػكادم عزمتػػػػػػػػػي بتػػػػػػػػػكالي ليسػػػػػػػػػتٍ  
 يمدح الحسف بف رجاء. تمَّاـالبالغي ىك البيت العاشر, قاليا أبك  الشَّاًىد 

 (, مادة: )كرد(. ُُٗ/ُٓ"لساف العرب", ) (ّ)

ناعتيف",)ص:يينظر (ْ)  (.ِٕٔ: "الص 

 كفي الديكاف: "بال ًنعمىةو".  ( ٓ)

",كالقصيدة مف البحر الطكيؿ نىبَّال(,كفي الديكاف: "أالَّ تى ََُ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ٔ)
 كمطمعيا: 

 عمينا أف نقكؿى كتفعال ليافى 
 
 

 بعضى الفىٍضًؿ عنؾى كتيٍفًضال كنىذكيرى  
يمدح محمد بف عبد الممؾ  اـتمَّ البالغي ىك البيت الثامف كالناسع, قاليا أبك  الشَّاًىد 

 الزيات كيعاتبو.
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بػو علػى سػبيل االسػًتعىارة  (, فحذؼ ا٤بشب و كصر ح با٤بشػب وكأٍكصىاؾى بقولو: ) فيعالقدير الر  
ػػاًىد كلػػو أف  مػػن تطػػاكؿ كتع  ػػم كتكػػرب  بػػال نعمػػة لديػػو ينعمهػػا صػػرٰبيةالت   , فػػا٤بعُب ُب الش 

كاإلكثار من أيعطياهتم, ككل ىذا يرجػع إ   اسعلى الن اس, أحسن ا٤بمدكح ُب إنعاـ الن  
 ألف   بالء؛كتتشػػػب و بػػػالنُّ  بػػػلقػػػدرؾ قػػػد أجل ػػػك كنصػػػحك قػػػدرؾ الن بيػػػل أف تتكل ػػػل الن   أف  

ػػػيم فيػػػك  ألػػػواف  باغاالسػػػًتعىارة علػػػى مػػػا فيهػػػا مػػػن أصػػػ هػػػذهال تكلػػػل فيهػػػا, ف بػػػالطبعالشِّ
, الػػتع ًُّم(, تع مػػتى قولػػو: )يتطػػاكلوا, كتتطػػو ال( ك) االبػػديع علػػى شػػكلها ا٣بػػارجي, كمػػ
ن ا٤بعػُب ا٤بقصػود, كأكػٌدت مػا لػدل ا٤بمػدكح مػ حتفقد بللت حسننا ال مثيػل لػو, كشػر 

 ال ذم يلبسو كيبالغ فيو, فأصابو اللرض ا٤بقصود.      بلىذا النُّ 

 , وقول : (ٔ)المئة بعد العاشر الش اِهد -
ػػػػػػػدكءنا بالتػ قىٍلقيػػػػػػػًل كاٍسػػػػػػػًتثرٍ  فاٍطليػػػػػػػبٍ   ىي

 
ػػػػػػودىا بػػػػػػالعي ً   ػػػػػػهىاد ىي ي  (ِ)مػػػػػػٍن ٙبىٍػػػػػػت السُّ

الراحػػػة ( علػػػى التقلقػػػل؛ كىػػػو التعػػػب؛ ليصػػػل إ  ا٥بػػػدكء ك لكالتنقُّػػػ )الصػػػرب شػػػب و 
بطلب ذلك, كحذؼ ا٤بشب و كصر ح با٤بشب و بو على سبيل االسًتعىارة التصرٰبية, فاستعار 
للصػػرب )الطلػػب كا٥بػػدكء( ال ػػذم ال يػػأٌب بالراحػػة كالدعػػة, كإ٭بػػا با٤بكابػػدة كالسػػهر كطلػػب 

ػػاًىد فسػػرٌه الصػػويل بقولػػو: " حػػٌٌب اىػػد ُب صػػرب كحػػـز  ُب  تنقػػلينػػاؿ ا٥بػػدكء, فمعػػُب الش 
, كعلػى تأكيػل اللػرض ال ػذم ذكػره العسػكرم ُب ىػذا (ّ)الد لتنػاؿ اللػُب كاسػهر لتنػاـ"الب

ػػاًىد أف اشػػػاعر أشػػػار إ  ا٤بعػػػُب ا٤بطلػػػوب بالقليػػل مػػػن الل فػػػ , كىػػػذه مػػػن االسػػػًتعىارة  الش 
 ا٢بسنة.  

 ـــــــــــــــــــ
ناعتيف",)ص:يينظر (ُ)  (. ِٕٔ: "الص 

 (, كالقصيدة مف البحر الكامؿ كمطمعيا:َُْ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ,) (ِ)
ميػدىا طىمىؿى  ميًع , لىقىٍد عىفىػٍكتى حى  الجى
 
 

 عمػػػػػػى رزئػػػػػػي بػػػػػػذاؾى شػػػػػػييدا ككفػػػػػػى 
يمدح خالد بف يزيد بف مزبد  تمَّاـقاليا أبك  الثاني عشر, لبيتالبالغي ىك ا الشَّاًىد 

 الشيباني.

 (.َُْ/ُابؽ ,)المصدر السَّ  ( ّ)
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 , وقول :(ٔ)المئة بعد عشر الحادي الش اِهد -
 اطرافيهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقولةه م أيامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 (ٕ)أسػػػػػػػػػػحار كالليػػػػػػػػػػايل كلُّهػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػك 

بشيء من لوازمو  اكرمز ٥ب نيةسبيل االسًتعىارة ا٤بك لىبا٤برأة ع اـاألي   الش اعر شب و 
, كأظػػػػػػػٌن أف  (ٖ)ُب قولػػػػػػػو: )مصػػػػػػػقولة األطراؼ(,كذكػػػػػػػره اآلًمػػػػػػػًدٌم ُب فصػػػػػػػل االسػػػػػػػًتعىارة

ػػػواًىد  ػػػاًىد مػػن أغػػػزر الش  قضػػاياه كمسػػػاِلو البيانيػػػة,  ُبالعسػػكرم نقػػػل عػػنهم, كىػػػذا الش 
ُب ا٤ببحثػػػػْب  اًىرالقىػػػػ كعبػػػػد ا٣بفػػػػاجيعنػػػػد  كسػػػػيأٌبأشػػػػد  االعتناء, بالغيػػػػوفتػػػػُب بػػػػو الكاع
 كالس ابع. ادسالس  

 ـــــــــــــــــــ
ناعتيف",)ص:يينظر (ُ)  (. ِٕٔ: "الص 

 (, كالقصيدة مف البحر الكامؿ كمطمعيا:ُُٖ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ,) ِ))
 أنػػػػػػػًت أنػػػػػػػػًت كال الػػػػػػػػدياري ديػػػػػػػػاري  ال
 
 

 اليػػػػػػػػػػػكل كتكلػػػػػػػػػػػًت األكطػػػػػػػػػػػاري  خػػػػػػػػػػػؼَّ  
 يمدح أبا سعيد.   تمَّاـالبالغي ىك البيت الثامف كالخمسكف, قاليا أبك  ًىدالشَّا 

 ىذا البحث. مف (ِِٓيينظر:)ص: ( ّ)
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 المطلب الث َّاني:"شواىد االْسِتَعارة الرَِّديئَة"
 

ال ػػذم سػػبقو, فقػػد نقػػل أبػػو  سػػمىػػذا ا٤بطلػػب قسػػمنا ال يقػػٌل أٮبيػػة عػػن القً  يشػهد
علمػاء البالغػػة كالن قػػد مػػع  راء أصػػحاوا ىػالؿ أغلػػب شػػواىد ىػػذا القسػم عػػن غػػّبه مػػن 

أيب ٛب ػػاـ مػن بػػاب  اتٝبيػػع اسػتعار  , ككض ػح أف  آلراِهػػمدكف اإلشػارة مػن قريػػب أك بعيػد 
ػاكم الش ػواًىد بالت حليػل الص ػواب,  داءةاالسًتعىارة البعيػدة فحكػم عليهػا بػالر   , فالبػد أف ٙبي

ا٤ببحػػث ال ػػذم حكػػاه  ىػػذاأك تفػػريط, معػػأف  بػػال إفػػراط  حيحةكييتػػوخ ى فيهػػا الن  ػػرة الص ػػ
الطػػاِي ل يتطػػر ؽ إ  ٙبليػػل الش ػػواًىد أك ا٤بػػراد منهػػا,  اسػػًتعىارةمػػن ردمء  والعسػػكرم بأن ػػ

أك إبراز ا٢بالة الن قدية ا٣بارجة عن ن اـ الشٍِّعر كما ال ذم أخطػأ فيػو الط ػاِي, بػل اكتفػى 
يد االسًتعىارة..., كمن ع يب ىػذا البػاب..., ردمء االسًتعىارة..., كمن بع كمنبقولو:"

 .(ٔ)كقوؿ أيب ٛب اـ..."
:"كقػػد فقاؿعػػاـ  بشػػكلاسػػتعارات الط ػػاِي بعػػد االنتهػػاء مػػن الش ػػواًىد  نعػػت ٍب  

تقػػػد ـ ذكػػػره,  ا٩ب ػػ قػػػد ماءأكثػػر أبػػػو ٛب ػػاـ مػػػن ىػػذا ا١بػػػن  اغػػَبارنا ٗبػػػا سػػبق منػػػو ُب كػػالـ ال
, كسػيأٌب ا٢بػديث عػن (ٕ)و, كتلك عاقبػة اإلسػرٌاؼ"ب يبفأسٌرؼ, فنعى عليو ذلك, كعً 

العسكرم  سٌردتبْب  ذلك فقد  فَّذاالش واًىد,  ليلُب ٙب ركععند الشُّ  هّبةىذه ا٤بقولة الش  
: قػاؿمػن بػاب االسػًتعىارة, عنػدىا  انتهىالش واًىد دكف توقُّل يردؼ بعضها بعضنا إ  أنٍػ
ن ىػػذه االسػػتعارات, كأطلػػق لسػػاف عاِبػػػو, "كقػػد جػػُب أبػػو ٛب ػػاـ علػػى نفسػػو باإلكثػػار مػػ

كأٌكػػػػػد لػػػػػو ا٢بٌ ػػػػػة علػػػػػى نفسػػػػػو, كاختيػػػػػاراتي الن ػػػػػاس ٨بتلفػػػػػة ٕبسػػػػػب اخػػػػػتالؼ صػػػػػورىىم 
م"  .(ٖ)كألوأهن 

 ـــــــــــــــــــ
ناعتيف", )ص: ( ُ)  (. ُِٕ-ِٗٔيينظر: "الص 

 (. ِِٕابؽ, )ص:المصدر السَّ  ( ِ)

 (. ِٕٓالمصدر نفسو, )ص: (  ّ)
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ػػػواًىد   ػػػنالباحػػػث يى  ٯبعػػػل كال ػػػذم  ػػػواًىد  منقولػػػةأف ىػػػذه الش  مػػػن السػػػابقْب, إرداؼ الش 
ُب كتػػبهم أبيػػات أيب ٛب ػػاـ  بعضػػها بػػبعض مرتبػػة كفعػػل اآلًمػػًدٌم, كالقاضػػي, حيػػث أرفقػػوا

ىػذه  الد ىرية مرتب ة, ككذلك صنع العسكرم, كىذا أمر  خر ٯبـز بالن قل عػنهم, غػّب أف  
٥بػا شػواىد ل يسػبق ألحػدو أف استشػهد  -كا٤بنقولػة-الش واًىد ال ٍب ٛبثِّل ردمء االسًتعىارة,

ٍفتًػػػيش ُب لف ػػػو كمعنػػػاه,  كسػػػرب , كىػػػذا ا٤بػػػراد ٙبقيقػػػو كالتػ  ديَّػػػةوػػػا ُب بػػػاب االسػػػًتعىارة الر  
ػػاًىد داللػػةن كمػػدلوالن, فهػػو غ منتهػػى طلػػب الباحػػث؛ حيػػث االختيػػار دكف  ايػػة٧بتػػول الش 

 االجتالب.
ػػاًىد كتعريفػػو  كسػػتتحق ق  ن ػػرة أيب ىػػالؿ مػػن خػػالؿ ا٤بقاربػػة بػػْب أركػػاف االسػػًتعىارة ُب الش 

تلػك األكصػاؼ ا٢بسػنة للش ػعر  ذكره ُب كتابو, فَّف خرجت االسػًتعىارة عػن ال ذم عرللشِّ 
ػا ثبػت ا٢بسػن, فمالح ػة  ا, كإف كافقتهػا كصػفن داءةا٢بسنة تقػر رت الػر   ستعارةكلال كحكمن

ٕبسػب  لقاضػيَّال  اآلًمػًدٌم, كا واىدعندٙبليػل للش ػ منما سبق ذكره  ارذلك تقرِّرعدـ تىكرى 
ػػاًىد, فالعنصػػر الوحيػػد يػػدكر حػػوؿ مكونػػات  راء الع سػػكرم ُب سػػياقات مػػا يتطل بػػو الش 

 الت ايل:  حوعلى الن   ديَّةحسن الشٍِّعر كرداءتو, كإذ تقر ر ذلك, فشواىد االسًتعىارة الر  
 , وقول :(ٔ)المئة بعد عشر الث اني الش اِهد -

ػػػػػػٍبديدً  حػػػػػػٌٌب   اتػ قىٍتػػػػػػوي بكيًميىػػػػػػاًء السُّ
(ِ) 

 
 

ػػػٍبديًد(, فالسػػػبدد لػػػي  لػػػو   كيًميىػػػاءً ُب قولػػػو: ) االسػػػًتعىارة كيمػػػاء, كلكػػػن أراد السُّ
, صػرٰبية, فحذؼ ا٤بستعار لو, كصػر ح با٤بسػتعار علػى سػبيل االسػًتعىارة الت  بددع يم السُّ 

ا, كفيهػػا مػػن الت   ػػدم عليػػو ب  ػػركإنعػػاـ الن   عقيػػدكىػػي اسػػًتعىارة بعيػػدة جػػدن  كبػػّبفيمػػا ال ٯبي
الوقايػػة  ليصػػل إليهػػا, كجعػػل أفكطلبهػػا كصػػرب ُب ذلػػك الش ػػ ىمعػػُب, فا٤بمػػدكح ذل ػػل العلػػ

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِِٕابؽ, )ص:السَّ  المصدريينظر:  ( ُ)

 (, كالقصيدة مف البحر الكامؿ كمطمعيا:َٓ/ِ, أبي تمَّاـ, )"ديكاف" (ِ)
 فأىٍكًقػػػػػػػػػػػػًدم أىٍك أىٍخًمػػػػػػػػػػػػًدم ءي الًغطىػػػػػػػػػػػػا كيًشػػػػػػػػػػػػؼى 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػدً  لػػػػػػػػػػػػػػػػـتكمػػػػػػػػػػػػػػػػدم فظننػػػػػػػػػػػػػػػػًت اف  لػػػػػػػػػػػػػػػػـ   يىٍكمى
 يمدح المأمكف,  تمَّاـالبالغي ىك البيت الخامس كالعشركف, قاليا أبك  الشَّاًىد 
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ا١بػواد؛ كعطاِػو الكيميػاء, كىػو ا١بػوىر ا٣بػالص  لكػوكاالختبار منها لو ببػذؿ أعلػى مػا ٲب
سػػػاد علػػػى الن ػػػاس, عنػػػد ذلػػػك قػػػاؿ العسػػػكرم: "فػػػال تػػػرل شػػػيَّنا أبعػػػد مػػػن إكسػػػّب  حػػػٌٌب 

 . (ٔ)"بددا٣بلق, ككيمياء السُّ 
 , وقول : (ٕ)عشر بعد المئة الث الث الش اِهد -

 عيػػػػػػػك فقػػػػػػػد دىػػػػػػػر قػػػػػػػو ـ مػػػػػػػن أخػػػػػػػد  يػػػػػػػا
 
 

ىػػػػػػػذا األنػػػػػػػاـ مػػػػػػػن خيريقػػػػػػػك أضػػػػػػػ  ت 
(ّ) 

, (ْ)ديَّػة, كأستشػهد بػو علػى االسػًتعىارة الر  اآلًمػًدمٌ ٙبليل ىذا الش اًىد عنػد  سبق 
البػػػن  منػػػا, كنقػػػل أبػػػو ىػػػالؿ كال(٘), كاستشػػػهد القاضػػػي ا١برجػػػاين علػػػى ذلػػػك(ْ)ديَّػػػةالر  

ا٤بعتػػػػػػز كتصػػػػػػر ؼ فيػػػػػػو كل ينسػػػػػػب, فقػػػػػػاؿ ُب ذلػػػػػػك: "كقػػػػػػد أكثػػػػػػر أبػػػػػػو ٛب ػػػػػػاـ مػػػػػػن ىػػػػػػذا 
فنعػى عليػو ذلػك,  أسػٌرؼ,تقػد ـ ذكػره, ف اٗبا سبق منو ُب كالـ القد ماء ٩ب   ؛اغَبارناا١بن 

ابػػػن ا٤بعتػػػز ُب مقد مػػػة "البػػػديع" قػػػوالن  قػػػاؿ, كقػػػد (ٙ)بػػػو, كتلػػػك عاقبػػػة اإلسػػػرٌاؼ" يػػػبكعً 
حبيب  شافينا عن اغَبار ا دثْب بالبديع كاستكثارىم منو كخاص ة أيب ٛب اـ, فقاؿ:"ٍب إف  

فأحسػن  ,فيػو كأكثػر منػو غغلػب عليػو كتفػر   حػٌٌب ن أكس الط اِي مػن بعػدىم شيػعلى بػو ب
, كذكػػر ذلػػك (ٚ)كتلػػك عقػػىب اإلفػػراط كٜبػػرة اإلسػػرٌاؼ" ,ُب بعػػض ذلػػك كأسػػاء ُب بعػػض

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِِٕ"الصناعتيف", )ص: ( ُ)
 (.ِِٕابؽ, )ص:السَّ  المصدريينظر:  ( ِ)

 كمطمعيا: سٌرحمف البحر المن لقصيدة(, كآَْ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ,) ( ّ)

ًقػػػؾٍ  كانىػػػتٍ  مػػػاًف ًمػػػٍف فىرى كؼي الزَّ  صػػػري
 
 

ًقػػػػػػػػؾٍ  كاكػػػػػػػػتىفَّ   رى  أٍىػػػػػػػػؿي اإًلٍعػػػػػػػػدىاـً فػػػػػػػػي كى
ـ بف يمدح أبا الحسيف  محمد بف الييث تمَّاـالبالغي ىك البيت الثالث, قاليا أبك  الشَّاًىد 

 شبانو, كييٌنيو بالعافية.  

 ىذا البحث. مف (ُٕٖ:)ص:نظريي  (ْ)

 ىذا البحث. مف (ِْٖ:)ص:نظريي  (ٓ)

 (.   ُٔ"البديع", )ص: (ٔ)

  (.ُٔ)ص:,ابؽالمصدر السَّ  ( ٕ)
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, فالعبارة ىي ىي, كٝبلة أيب ىالؿ فيها تقػدًن كتػأخّب, كىػذا ييعضِّػد مػن أف  (ٔ)اآلًمًدمٌ 
 ء دكف أف ينسب األقواؿ.أف  أبا ىالؿ نقل عن العيلما

 , وقول :(ٕ)عشر بعد المئة الر ابع الش اِهد -
ػػػػػػػػػػػػانيوا رًداءى  كى

 فتىصىػػػػػػػػػػػػد عيوا  مهنازىمػػػػػػػػػػػػ(ّ)
 
 

ػػػػػػػػػا   (ْ)لػػػػػػػػػًب ى الز مػػػػػػػػػافي الصُّػػػػػػػػػوفا فكأ٭ب 
الز مػػػػافي الصُّػػػػوفا( ىػػػػو موضػػػػع االسػػػػًتعىارة, فا٤بسػػػػتعار لػػػػو  لػػػػًب ى أيب ٛب ػػػػاـ: ) فقػػػػوؿي  

زين, كحذؼ ا٤بشب و بو علػى سػبيل االسػًتعىارة ا٤بكنيػة كرمػز الزماف, كا٤بستعار االنساف ا٢ب
لو بشيء من لوازمو كىي قولو: )لب  الصُّوفا( فالزماف ال يلب  الصُّػوؼ, كىػي اسػًتعىارة 

ػػل كالوحشػػة ال ػػٍب أعقبػػت ذلػػك الػػَبؼ, كيصػػل  ُب البيػػت ال ػػذم قبػػل  الش ػػاعر٢بالػػة الَبحُّ
ػػاًىد حػػ ػػا, فلمػػا تشػػت توا, لػػب  الزمػػاف النسػػاء ككيػػل كػػاف الزمػػاف  اؿالش  ُب عهػػدىم ناعمن

الصُّػػػػػوؼ حزننػػػػػا علػػػػػى فػػػػػراقهم, كلقػػػػػد مقػػػػػت أبػػػػػو ىػػػػػالؿ ىػػػػػذه االسػػػػػًتعىارة كجعلهػػػػػا مػػػػػن 
 . ديَّةاالستعارات الر  

 , وقول :(٘)المئة بعد عشر الخامس الش اِهد -
بػػػػػػػػػػػو رىًكػػػػػػػػػػػي  العىػػػػػػػػػػػًْب إينِّ  نػىزىٍحػػػػػػػػػػػتي 

(ٔ) 
 

 (ٕ)الػػػػػػػد مع مػػػػػػػن خػػػػػػػّب العتىػػػػػػػادً  رأيػػػػػػػتي  
 ـــــــــــــــــــ 

 (. ُٖ/ُ",)مكازنةيينظر: "ال ( ُ)

ناعتيف", )ص:يينظر (ِ)  (. ِِٕ: "الص 

كدىا".  (  ّ)  كفي ركاية: "كانيٍكا بيري

 (, كالقصيدة مف البحر الكامؿ كمطمعياَّٖ/ِ,) ـ,"ديكاف", أبي تمَّا (ْ)
 سػػػػػػػػػػمبٍت دماىػػػػػػػػػػا الييفػػػػػػػػػػا أطالليػػػػػػػػػػـٍ 

 
 

ػػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػػفَّ عككفػػػػػػػػػػػػػا كاسػػػػػػػػػػػػػتبدلتٍ    كحشن
يمدح أبا سعيد محمد بف  تمَّاـعشر, قاليا أبك  سالبالغي ىك البيت الخام الشَّاًىد 

 اسكنا.يكسؼ, كييعر ض بإنساف كلى الثُّغكر مكانو, ككاف ن

ناعتيف", )ص:يينظر (ٓ)  (.ِِٕ: "الص 

". التٍَّبريزمكفي ركاية عند  ( ٔ)  : "لمَّا رأيتي

 (, كالقصيدة مف البحر الكافر كمطمعيا:ّٗٔ/ُ", أبي تمَّاـ, )يكاف"د (ٕ)
 عيػػػػدى الحمػػػػى سػػػػبؿه العيػػػػادً  سػػػػقى

 
 

 كبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً  منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي حاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره  كركَّضى  
 يمدح أبا عبد اهلل أحمد بف أبي دؤاد, كيعتذر إليو.  , قاليايالبيت الثانالبالغي ىك  الشَّاًىد 
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ُب العْب كاآلبار, كحذؼ ا٤بشب و على سػبيل االسػًتعىارة  معموضع ٘بمُّع الد   وشب  
كاألطالؿ, كدعػاءه ٥بػا بػا٤بطر ا٤بسػتمر,  يارحالو أماـ الدِّ  الش اعر, كقد كصل صرٰبيةالت  

كىػي ال ػٍب ييسػتفرج منهػا  ة: اآلبػار ٝبػع ركيػكػيكالٌر  كي؛فشب و الدمع ا٤بلمور ُب العْب بالٌر 
, كىػو ينػزح معكلو, كجعل العْب  بػارنا ٯبتمػع فيهػا الػد    ء, كىو أخذ ا٤بازحلكثّب بالن  ا٤باء ا

 من اآلبار. ديدالش   زح, كٱبرجها بتدف ق كالنٌ موعىذه الدُّ 
 , وقول :(ٔ)عشر بعد المئة  الس ادس الش اِهد -

 (ٕ)أخػػػػػػػػادًع الػػػػػػػػد ىًر األيبِّ  كلًػػػػػػػػْبى  
 
 

 
 , وقول :(ٖ)المئة بعدعشر  الس ابع الش اِهد -

ػػػػػػػػػػػػػػػ فىضىػػػػػػػػػػػػػػػرٍبتى   ُب أخدىعىٍيػػػػػػػػػػػػػػػوً  تىاءً الشِّ
 

غىادىرىتٍػػػػػػػػػػػػوي عىػػػػػػػػػػػػٍودنا رىكيوبىػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػٍربىةن  
(ْ) 

 , وقول :(٘)المئة بعدعشر  الث امن الش اِهد - 
 علينػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػل  يػػػػػػػػػػػوـو كليلػػػػػػػػػػػةو  تػػػػػػػػػػػركحي 

 
 (ٔ)عي كػػػػػػػأف الػػػػػػػد ىر مػػػػػػػنهن  ييٍصػػػػػػػر   خيطيػػػػػػػوبه  

  
 ـــــــــــــــــــ

ناعتيف",)ص:يينظر (ُ)  (.ِّٕ: "الص 

 (, كصدر البيت:ّْٓ/ّتمَّاـ, ) ي"ديكاف", أب (ِ)
ػػػػػةى الٌمبىػػػػػًب الرَّ  سأشػػػػػكيري   ًخػػػػػي  فيٍرجى

 
 .........................

 القصيدة: كمطمع ...
مػػػػػػػػي   أىيىػػػػػػػا ػػػػػػػػجي ًمػػػػػػػفى اٍلخى ٍيػػػػػػػؿى الشَّ  كى
 
 

بػػػػػػػػػػًع مػػػػػػػػػػف إحػػػػػػػػػػدىل بىمػػػػػػػػػػيٌ  اليكبػػػػػػػػػػ   الرَّ
اـالبالغي ىك البيت التاسع, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الكافر, ك  كىي ًِ   يمدح الحسف بف كىب.  تمَّ

 

ناعتيف", )ص:يينظر (ّ)  (.ِّٕ: "الص 
 (, كمطمع القصيدة: ُٔٔ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ْ)

ػػػػػػػجايا الطُّميػػػػػػػكًؿ أالَّ تيجيبػػػػػػػا مػػػػػػػفٍ   سى
 
 

 ًمػػػػػػػػػػف ميٍقمىػػػػػػػػػػةو أىٍف تىصػػػػػػػػػػكبىا فصػػػػػػػػػػكابه  
الثالث كالثالثكف, قاليا يمدح أبا سعيد  البيتالبالغي ىك  الشَّاًىدالبحر الخفيؼ, ك  مف  

 يكسؼ الثَّغرم. محمد بف

نايينظر ( ٓ)  (.ِّٕ", )ص:عتيف: "الص 

 (, كمطمع القصيدة:ِّْ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ,) ( ٔ)

 إنػػػػػػػو لػػػػػػػكال الخمػػػػػػػيطي المػػػػػػػكدعي  أمػػػػػػػا
 
 

 منػػػػػػػػو مصػػػػػػػػيؼه كمربػػػػػػػػعي  فػػػػػػػػاع ربػػػػػػػػعه ك  
 البالغي ىك البيت السابع عشر, قاليا يمدح أبا سعيد الثَّغرم. الشَّاًىدالطكيؿ, ك  بحرال مف 
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 , وقول : (ٔ)المئة بعدعشر  الت اسع الش اِهد -
ػػػػػػػػػػػدُّ الػػػػػػػػػػػ أال  بسػػػػػػػػػػػٍيئو  كف ػػػػػػػػػػػان   د ىري ال ٲبي
 

 (ِ)للزٌنٍػػػػػػد تقطػػػػػػع٦بتػػػػػػدل نىٍصػػػػػػرو ف إ  
 , وقول :  (ٖ)المئة بعد العشرون الش اِهد - 

 أألىـي مػػػػػػػػػٍن شػػػػػػػػػرًٍقتى بلبًمػػػػػػػػػو كالػػػػػػػػػد ىر
 

 (ْ)إذا أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍقتو بكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًن إال   
 , وقول : (٘)المئة بعد العشرونو  الحادي الش اِهد - 

 طرىهي مػػػػا لػػػػو ٞبيِّػػػػل الػػػػد ىر شػػػػ ٙبملػػػػتي 
 

ػػػػػػػػػر  دٍىػػػػػػػػػرنا أمُّ ًعٍبأيٍػػػػػػػػػو أثقػػػػػػػػػلي  لفك 
(ٔ) 

ػػػػػػواًىد ُب مبحػػػػػػث اآلًمػػػػػػًدٌم  بػػػػػػْب    الػػػػػػد ارس أركػػػػػػاف االسػػػػػػًتعىارة, كحل ػػػػػػل ىػػػػػػذه الش 
ػػػ ػػػواًىد علػػػى االسػػػًتعىارة الرديَّػػػة تابعنػػػا ُب ذلػػػك  وػػػذهالعسػػػكرم  استشػػػهد, ك (ٚ)ابقالس  الش 

", فقد جاء وا ا٤بوازنةأتصف ح " اآلًمًدٌم, فلم يزًد على االستشهاد بكلمة كاحدة, ككأين
 مرت بة على كفق ترتيب اآلًمًدٌم.

 

 ـــــــــــــــــــ
ناعتيف", )ص:يينظر (ُ)  (.ِّٕ: "الص 

 (, كمطمع القصيدة:ْٔ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ِ)
ًىٍنػػػػػدو سػػػػػاءى مػػػػػا اٍعتىٍضػػػػػًت  أأٍطػػػػػالىؿى 

 ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً 
 
 

حػػػػػػػػػػػكرى العػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػػالعيكف  أقايضػػػػػػػػػػػتً  
ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً   كالرُّ

 
ىك البيت الثاني عشر, قاليا يمدح أبا العباس   الغيالب الشَّاًىدالبحر الطكيؿ, ك  مف

 نصر بف منصكر بف بساـ.

ناعتيف", )ص:يينظر (ّ)  (. ِّٕ: "الص 

 (, كمطمع القصيدة:ِٕٔ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ْ)
بىعيػػػػػػػكا عمػػػػػػػى ابػػػػػػػًف  يػػػػػػػا رٍبػػػػػػػعي لىػػػػػػػٍك رى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك   ـً ىيمي
 
 

ػػػػػػػػػػػػػكىل الًفػػػػػػػػػػػػػرىاؽً  ميٍستىٍسػػػػػػػػػػػػًمـو   ػػػػػػػػػػػػػًقيـً  لجى  سى
اـكاألربعكف, قاليا أبك  الثالثالبالغي ىك البيت  الشَّاًىدكىي مف البحر الكامؿ, ك      تمَّ

 يمدح إسحاؽ بف إبراىيـ.

 (. ِّٕ",)ص:ناعتيف: "الص  يينظر (ٓ)

 (, كمطمع القصيدة:ْٕ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ٔ)
ػػػػؿى  مػػػػػكا عنػػػػو الصػػػػػبري  تحمَّ  يػػػػكـى تحمَّ

 
 

ػػٍمأىؿي  كعػػادىتٍ    صػػبىاهي فػػي الصػػٌبا كىٍىػػيى شى
يمدح أبا الميستيؿ  تمَّاـأبك  ياالبالغي ىك البيت العاشر, قال الشَّاًىدالبحر الطكيؿ, ك  مف 

 . الطَّائيبف شقيؽ  حمدم

 ( مف ىذا البحث.ُّٗ-ُٕٖ:)ص:نظريي  (ٕ)
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 , وقول :  (ٔ)المئة بعد والعشرون الث اني الش اِهد -
ػػػػػػػػػػػا  حػػػػػػػػػػػٌٌب ًبقػػػػػػػػػػػاىعى اىػػػػػػػػػػػد  ٙبػػػػػػػػػػػلُّ   كأهن 
 بػػػػػػػػػػْب أبػػػػػػػػػػواب ا٤بلػػػػػػػػػػوؾ مزامػػػػػػػػػػر ٥بػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػري   علػػػػػػػى   كػػػػػػػل رأس مػػػػػػػن يػػػػػػػد اىػػػػػػػد ًملفى
الػػػػػػذكر ل تػػػػػػنفد كال ىػػػػػػي تػىٍزميػػػػػػر مػػػػػػن

(ِ) 
ػػػ ل ػػػل, كحسػػػًتعىارةد ارس أركػػػاف االالػػػ بػػػْب    ػػػاًىد ُب مبحػػػث اآلًمػػػًدٌم الس  , (ّ)ابقالش 

, فشػػب و ديَّػػةالش ػػواًىد علػػى االسػػًتعىارة الر   وػػذهالعسػػكرم  استشػػهد, ك (ْ)ككػػذلك القاضػػي
قصػػاِده بالز مػػار, كحػػذؼ ا٤بشػػب و بػػو علػػى سػػبيل االسػػًتعىارة ا٤بكنيػػة, كرمػػز لػػو بشػػيء مػػن 

تػػنفد كال ىػػي تزمػػر(, كتبػػع العسػػكرم اآلًمػػًدٌم كالقاضػػي ُب ا٢بكػػم  لوازمػػو ُب قولػػو:)ل
 رديَّة. االش اىد بأهن   اسًتعىارةعلى 

 , وقول :  (٘)والعشرون بعد المئة الث الث الش اِهد -
 ملػػػػػػػػػػكو ُب أيكػػػػػػػػػػًة اىػػػػػػػػػػًد ل يػىػػػػػػػػػػزىؿٍ  إ 
 

بػىػػػػػٍردي  (ٔ)كبػػػػػد ا٤بعػػػػػركؼ مػػػػػن نيلػػػػػو  علػػػػػى 
(ٚ) 

 :    وقول ,(ٛ)المئة والعشرون بعد الر ابع الش اِهد - 
ٍعػػػػػػركؼي بالٌشػػػػػػاـً بػىٍعػػػػػػدىمىا بػػػػػػوً 

ى
 أىٍسػػػػػػلىمى ا٤ب

 
ميٍنػػػػػػذي أكدل خالػػػػػػده كىػػػػػػو ميٍرتىػػػػػػدُّ  ثػػػػػػول 

(ٗ) 
 ـــــــــــــــــــ 

ناعتيف: "يينظر (ُ)  (.ِّٕ,)ص:الص 

 (, كمطمع القصيدة:ُِٔ/ِ,)بي تمَّاـ"ديكاف", أ (ِ)
ػػػػػى تىػػػػػٍردىاديهي لىػػػػػٍيسى   شى ا فػػػػػي الحى ػػػػػجن شى

 يىٍفتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري 
 
 

ن ػػػػػػػػي لميٍفًطػػػػػػػػري  بػػػػػػػػوً    صػػػػػػػػمفى آمػػػػػػػػالي كا 
اـالبالغي ىك البيت الثالث عشر, قاليا أبك  الشَّاًىدكىي مف البحر الطكيؿ, ك      في  تمَّ

 جعفر الخيَّاط.

 .حثىذا الب مف (ُْٗيينظر: )ص: ( ّ)

 ىذا البحث. مف (ِْٔ: )ص:نظريي  (ْ)

ناعتيف" (ٓ)  (. ِْٕ,)ص:الص 

","مف فعمو بىٍرد". ركايةكفي  (  ٔ)  : "لدل ممؾو

 (.ٕٖ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ٕ)

ناعتيف: "يينظر (ٖ)  (.ِّٕ,)ص:الص 

 (, كمطمع القصيدة: ُٗ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ٗ)
ػػػرىعي الفػػػردي  تجػػػرعٍ   أسػػػىن قػػػٍد أقفػػػرى الجى

 
 

 ًحسػػيى عػػيفو يجتمػػٍب ماءىىػػا الكىجػػدي  دعٍ ك  
البالغي الثامف عشر بعد المئة ىك البيت  الشَّاًىدكالقصيدة مف البحر الطكيؿ, ك               

البالغي التاسع عشر بعد المئة ىك البيت الثالثكف, قاليا  الشَّاًىدالحادم كالعشركف, ك 
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, (ٔ)ابقُب مبحػث اآلًمػًدٌم الس ػ ينالػد ارس أركػاف االسػًتعىارة, كحل ػل الش ػاًىد بْب  
 .ديَّةًتعىارة الر  الش اًىدٍين على االس وذٍينالعسكرم  استشهد, ك (ٕ)ككذلك عند القاضي

 , وقول :(ٖ)المئة  بعد والعشرون الخامس الش اِهد -
 (ْ)اىػػػػػػػػػػػدي قػػػػػػػػػػػد خىرًفىػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػأفى  

 
 

الد ارس أركػاف االسػًتعىارة, كحل ػل الش ػاًىد ُب مبحػث اآلًمػًدمٌ  بْب  
 استشػهد, ك (٘)

 .فال حاجة لتكرار الت حليل.ديَّةالش اًىد على االسًتعىارة الر   وذاالعسكرم 
 , وقول :  (ٙ)المئة  بعد العشرونو  الس ادس ش اِهدال -

 غفلػػػػػػػة أكقػػػػػػػدت علػػػػػػػى كبػػػػػػػد النػػػػػػػا ُب
 

نػػػػػػػػػارنا أٍخنىػػػػػػػػػٍت علػػػػػػػػػى كبػػػػػػػػػده ِػػػػػػػػػل 
(ٕ) 

ػػػاًىد ُب  بػػػْب    ػػػ مبحػػػثالػػػد ارس أركػػػاف االسػػػًتعىارة, كحل ػػػل الش  , (ٛ)ابقاآلًمػػػًدٌم الس 
 ة لتكرار الت حليل..فال حاجديَّةالش اًىد على االسًتعىارة الر   وذاالعسكرم  استشهدك 

 ـــــــــــــــــــ
 

 بانو.يمدح أبا الحسيف  محمد بف الييثـ بف شي  تمَّاـأبك 

 مف ىذا البحث. (ُٔٗ-ُْٗ:)ص:نظريي  (ُ)

 ىذا البحث. مف (ِْٖٗ: )ص:نظريي  (ِ)

ناعتيف: "يينظر (ّ)  (. ِْٕ,)ص:الص 

 (.كصدر البيت كجزء مف عجزه: ّٕٓ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ْ)
ػػػػػػٍذ  لىػػػػػػكٍ  ٍجػػػػػػًد مي ـٍ تىفيػػػػػػتَّ ميًسػػػػػػفَّ المى لىػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو  مى  زى
 

 
 

كدً  ًرفىػػػػ دقػػػػ كالبػػػػٍأًس كػػػػأف المجػػػػد بػػػػالجي  اخى
 كمطمع القصيدة:  

ػػػػا ػػػػمىفىا أمَّ ػػػػٍرفى مػػػػا سى  الرُّسيػػػػكـي فقػػػػد أذكى
 
 

ػػػػػػػػٍأنىٍيؾى أىٍك يىًكفىػػػػػػػػا فىػػػػػػػػال  ػػػػػػػػٍف شى  تىكيفَّػػػػػػػػفَّ عى
البالغي ىك البيت السادس كالخمسكف, قاليا يمدح أبا ديلؼى  الشَّاًىدالبحر البسيط, ك  مف 

 القاسـ العٍجمٌي. 

 ىذا البحث. مف (ََِيينظر: )ص: ( ٓ)

ناعتيف: "يينظر (ٔ)  (. ِْٕ:ص",)الص 

 (, كمطمع القصيدة:ُْْ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ٕ)
ًقػػػػػػػًدهٍ  مػػػػػػػا ػػػػػػػى إلػػػػػػػى عى  ًلكىًثيػػػػػػػًب اًلًحمى
 
 

ًدٍه   مػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػرى ٍرعاًئػػػػػػػػػًو إلػػػػػػػػػى جى  بىػػػػػػػػػاؿي جى
البالغي ىك البيت السادس كالخمسكف كالسابع  الشَّاًىد, ك سٌرحمف البحر المن كىي 

 خالد بف يزيد بف مٍزيد الشيباني.  يمدح تمَّاـكالخمسكف, قاليا أبك 

 ىذا البحث. مف (ََِينظر: )ص: (ٖ)
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 , وقول : (ٔ)المئة  بعد والعشرون الس ابع الش اِهد -
 توضػػػػػػػػحوا مػػػػػػػػافإذا اسػػػػػػػػود  الز   حػػػػػػػػٌٌب 

 
فػىليػػػػػػػػػػػػدرى كىػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػنهم أبٍػلىػػػػػػػػػػػػػقي  فيػػػػػػػػػػػػو 

(ِ) 
ػػػرةالػػػد ارس أركػػػاف االسػػػًتعىا بػػػْب    ػػػاًىد ُب مبحػػػث اآلًمػػػًدٌم الس  , (ّ)ابق, كحل ػػػل الش 

 .فال حاجة لتكرار الت حليل.ديَّةاالسًتعىارة الر  الش اًىد على  وذاالعسكرم  استشهدك 
 , وقول : (ٗ)والعشرون بعد المئة الث امن الش اِهد -

مىلىكػػػٍت ًمن ػػػا ككػػػم
 علػػػى قػيػػػٍبًح قػػػدِّىا (ٓ)

 
الن ػػػػػول مػػػػػن ميرىػػػػػلو حسػػػػػن القىػػػػػدِّ  صيػػػػػركؼي  

(ٔ) 
ػػػ بػػػْب    ػػػاًىد ُب مبحػػػث اآلًمػػػًدٌم الس  , (ٚ)ابقالػػػد ارس أركػػػاف االسػػػًتعىارة, كحل ػػػل الش 

 الش اًىد على االسًتعىارة الرديَّة.فال حاجة لتكرار الت حليل. وذاالعسكرم  استشهدك 
 
 

 , وقول : (ٛ)المئة  بعدوالعشرون  الت اسع الش اِهد -
 نسػػػ وي ًخٍلػػػتى أنػػػو (ُ)الليػػػثي غػػػادل إذا
 

ػػػػػٍرس لػػػػػو كىػػػػػو حاِػػػػػك مضػػػػػت  ًحقبػػػػػةي حى
(ِ) 

 
 ـــــــــــــــــــ

ناعتيف",)ص:يينظر (ُ)  (.ِْٕ: "الص 

 (, كمطمع القصيدة:ّٕٗ/ْ", أبي تمَّاـ, )اف"ديك  (ِ)
 ناطقػػػػػػػػػةه كليسػػػػػػػػػٍت تنطػػػػػػػػػؽي  الػػػػػػػػػداري 

 
 

 أفَّ الجديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخمؽي  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدثكرىا 
 أبيت العشركف, قاليا ييجك عيتبة بف البالغي ىك البي الشَّاًىدمف البحر الكامؿ, ك  كىي 

 عاصـ, شاعر أىؿ حمص.  

 ىذا البحث. مف( َُِيينظر: )ص: ( ّ)

ناعتيفيينظر: " ( ْ)  (.ِْٕ:ص", )الص 

زٍت ًمٍنكيـ". (  ٓ)  كفي الديكاف: "ككـ أحرى

 :دة(, كمطمع القصيَُُ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ,) (ٔ)
ٍت مغػػػانيكـ بعػػػدم شػػػًيدتٍ   لقػػػد أقػػػكى

 
 
 

ػػػػتٍ كم  ػػػػٍت كشػػػػائعي مػػػػف بيػػػػردً  حَّ  كمػػػػا محَّ
اـالبالغي ىك البيت الرابع, قاليا أبك  الشَّاًىدكىي مف البحر الطكيؿ, ك    يمدح أبا  تمَّ

 المغيث الرافقي, كيعتذر لو. 
 ىذا البحث. مف (َِّ: )ص:يينظر  (ٖ)

 

ناعتيف: "ريينظ ( ُ)  (.ِْٕ,)ص:الص 
 كفي ركاية: "سٌدل". (  ِ)
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ػػػالػػػد ارس أركػػػاف االسػػػًتعىارة, كحل ػػػ بػػػْب   ػػػاًىد ُب مبحػػػث اآلًمػػػًدٌم الس  , (ّ)ابقل الش 

 الش اًىد على االسًتعىارة الرديَّة.فال حاجة لتكرار الت حليل. وذاالعسكرم  استشهدك 
 

 , وقول : (ٗ)المئة  بعد الثالثون الش اِهد -
 الص ػػػػػػػبػٍرى ميػػػػػػػرنا كاشػػػػػػػربوه فػػػػػػػَّن كم كلػػػػػػػوا

 
بعػػػػػػّب ال ٍُّلػػػػػػًم كال لػػػػػػمي بػػػػػػػارؾ أىثىػػػػػػرًبي  

(ٓ) 
  

ليل اسًتعىارة الش اًىد ُب ا٤ببحث األكؿٙب سبق
ا٤بعتػز, كل يصػفها با٢بسػن أك  ابنعند  (ٚ)

 . ديَّةاالسًتعىارة الر   علىبو العسكرم  استشهدالرداءة, ك 
 , وقول :  (ٛ)المئة بعد والثالثون الحادي الش اِهد -

ـي عػػػػػػػػػػػن ظىٍهرًىػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػنٍ  أنزلتػػػػػػػػػػػوي   األي ػػػػػػػػػػػا
 

 (ٗ)إٍثبػػػػػػػػػػاًت رًٍجلػػػػػػػػػػو ُب الركػػػػػػػػػػابً  بعػػػػػػػػػػد 
  

 استشػهد, ك (ٙ)ابقأركػاف االسػًتعىارة, كحل ػل الش ػاًىد ُب مبحػث اآلًمػًدٌم السِّػ ارسالػد   بْب  
 .فال حاجة لتكرار الت حليل.ديَّةالش اًىد على االسًتعىارة الر   وذاالعسكرم 

 ـــــــــــــــــــ
 

 (.كمطمع القصيدة:ْٗٓ/ِبي تمَّاـ, )"ديكاف", أ ( ّ)
ػػػػػػكاًفؾي  ـٍ دىاًرىػػػػػػ ًقػػػػػػرىل  ًمن ػػػػػػي الػػػػػػدُّميكعي السَّ
 
 

فٍ   اًلػػػػػػؾي  كا   عػػػػػػاد صػػػػػػٍبحي بىعػػػػػػدىـٍ كٍىػػػػػػكى حى
 يدةىذه القص تمَّاـالبيت السادس, كقاؿ أبك  ىكالبالغي  الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ,  كىي 

 يف مف بني تغمب.محمد بف يكسؼ الثَّغرم, كيذكر المالكي   ديمدح أبا سعي

 ىذا البحث. مف (َِْ: )ص: نظريي  (ْ)

ناعتيف",)ص: ( ٓ)  (.ِْٕ"الص 

مف البحر الطكيؿ, الشَّاًىد البالغي ىك البيت  كىي(,َْٔ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ٔ)
 الثامف.

 ىذا البحث. مف (ُٕٕ: )ص:نظريي  (ٕ)
ناعتيف",)ص: (ٖ)  (.ِْٕ"الص 
 .(ْٔ/ْ, )"ديكاف", أبي تمَّاـ     (ٗ)

 ( مف ىذا البحث.َِٔيينظر: )ص:(     ُ)
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 : وقول , (ٔ)المئة بعد الثونوالث   الث اني الش اِهد -
ػػػػػػػػػوفا ككػػػػػػػػػأف   ا رسى  (ِ)يصػػػػػػػػػٌرؼ ًإٍذ غىػػػػػػػػػدى

 
 (ّ)متنػػػػػػػػػػًو ابننػػػػػػػػػػا للص ػػػػػػػػػػباًح األبلػػػػػػػػػػقً  ُب 

 استشػهد, ك (ٗ)ابقالػد ارس أركػاف االسػًتعىارة, كحل ػل الش ػاًىد ُب مبحػث اآلًمػًدٌم الس ػ بْب   
ػػاًىد علػػى االسػػًتعىارة الر   وػػذاالعسػػكرم  استشػػهدك  ُب ا٣بلػػط بػػْب  ًدمٌ , كتبػػع اآلًمػػديَّػػةالش 

ابننػػا للصػػباح, كىػػذا تشػػبيو  سالفػػر  اعرالش ػػاالسػػًتعىارة كالت شػػبيو ا٤بضػػمر األداة, فقػػد جعػػل 
 كلي  اسًتعىارة..فال حاجة لتكرار الت حليل.

 , وقول : (٘)المئة بعد والث الثون الث الث الش اِهد -
ٍضػػػػػػػػتى األمػػػػػػػػاين  ال ػػػػػػػػٍب  ٤ب ػػػػػػػػا احتيًلبىػػػػػػػػتٍ ٨بى

(ٔ) 
 

ٮبييومنػػػػػػا ككانػػػػػػت قبلهػػػػػػا ٮًبىمػػػػػػا عػػػػػػادتٍ  
(ٕ) 

أبػا  تعارات أيب ٛب ػاـ الس ػٌيَّة, بػٌْب أف  أف فرغ أبػو ىػالؿ مػن سػٌرد شػواىد اسػ كبعد 
ٛب ػػػاـ أكثػػػر منهػػػا كأسػػػٌرؼ, فقػػػاؿ: "كقػػػد جػػػُب أبػػػو ٛب ػػػاـ علػػػى نفسػػػو باإلكثػػػار مػػػن ىػػػذه 
االستعارات, كأطلق لساف عاِبو, كأٌكد لو ا٢بٌ ػة علػى نفسػو, كاختيػاراتي الن ػاس ٨بتلفػة 

م" مػن ىػذه االسػتعارات, أهنػا  , كيدٌؿ قولػو: باإلكثػار(ٛ)ٕبسب اختالؼ صورىىم كألوأهن 
أف بعػػض الش ػػواًىد تػػدٌؿ علػػى  بٍيػػدأهنػػا اسػػتعارات رديَّػػة مرذكلػػة غػػّب حسػػنة كال جيٌػػدة, 

 ـــــــــــــــــــ
ناعتيف",)ص:يينظر (ُ)  (.ِْٕ: "الص 

 : "ًإٍذ بىدىا".   التٍَّبريزمكركاية الديكاف عند  ( ِ)

 (, كمطمع القصيدة: ُْٓ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ّ)
ٍنػػػػػػػػػًزالن بػػػػػػػػػاألبرؽً  يػػػػػػػػػا  بػػػػػػػػػرؽي طػػػػػػػػػاًلٍع مى
 
 
 

ػػػػػػػػػداءى األنييػػػػػػػػػ كاحػػػػػػػػػدي   ػػػػػػػػػحابى لػػػػػػػػػوي حي  ؽً السَّ
ىك البيت الثامف عشر, قاليا يمدح الحسف بف كىب,  الشَّاًىدالبحر الكامؿ, ك  مف 

مىمو عميو.   كيصؼ فرسنا حى

 ىذا البحث. مف (َِٖ: )ص:نظريي  (ْ)

ناعتيف",)ص:يينظر (ٓ)  (.ِْٕ: "الص 

 : "احتىمبيكا".  التٍَّبريزمكركاية الديكاف عند  (  ٔ)

 , كمطمع القصيدة: (ُُٕ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ٕ)
مػػػا أصػػػغىى رى  إلػػػى البػػػيف ميٍغتىػػػرِّا فىػػػال جى

 
 

مػػػػػػػػا رتٍ النَّػػػػػػػػكل أىسػػػػػػػػأى  أفَّ    فػػػػػػػػي قىٍمبػػػػػػػػو لىمى
 تمَّاـالبالغي ىك البيت الخامس كالعشركف, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر البسيط, ك  كىي 

 يمدح إسحاؽ بف إبراىيـ. 

ناعتيف", )ص: ( ٖ)  (. ِٕٓ"الص 
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, ك٧بلهػػا ُب بػاب الت شػبيو كلػػي  ُب بػاب االسػًتعىارة, فعلػػى ىػذا يكػوف أبػػو  الت شػبيو أصػالن
اسػػتعارات , كأع ػػب أف العسػػكرم ل ٲبػػدح ديَّػػةٛب ػػاـ ل ييكثػػر مػػن شػػواىد االسػػًتعىارة الر  

بطبعػو عنػده خػّب كشػٌر, ك٧بمػود كمػرذكؿ, فلػم يػذكر   الش ػاعرأيب ٛب اـ بشيء ٩ب ا عنػده, ف
كعػػػادة النُّقػػػاد ا٤بنصػػػفْب؛ كاآلًمػػػًدٌم كالقاضػػػي الوجػػػو اآلخػػػر لشػػػعر أيب ٛب ػػػاـ ٩ب ػػػا طػػػارت 

ػػا كىػػو بػػاب االسػػًتعىارة فكػػاف مػػن األك  أف يػػذكر مػػع  نػػوأل رتو؛شػػه سػػيفتم بابنػػا ع يمن
 .-عليو رٞبة اهلل-, لكن و ل يفعل الر جل٧باسن ذلك 
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 المطلب الث َّالث:"رؤية أبي ىالل الفكرية في استعارات أبي تمَّام"
 

بػػْب يػػدٍم ىػػذه ا٤بطالػػب مػػا ٱبػػدـ القػػوؿ  بػػأف  أبػػا ىػػالؿ كانػػت لديػػو ن ػػرة  لػػي 
فكػرم  ٚبصُّو لوحده, كل ٲبتلك زمػاـ ر يػة فكريػة عميقػة األبعػاد, كل يكػن لديػو مشػركع

مػػا كض ػػحتو الدِّراسػػة  افصػػل االسػػًتعىارة أك الت شػػبيو, كىػػذ ُبسػػل طو علػػى شػػواىد أيب ٛب ػػاـ 
ألفكار مىن سبقو من علمػاء األدب كالبالغػة كالن قػد؛   لُب الفصل ا٤باضي, فهو إذف ناق

ا ُب مطارحات علميػة,  (ٔ)كما نقل باب االسًتعىارة بأكملو من الرُّماين , فال يناقش أحدن
مػا ىػػو ا٢بػاؿ عنػػد القاضػي, كابػػن رشػيق, كابػػن سػناف, كالش ػػيد عبػد القىػػاًىر, كىػو مػػع ك

كا٣بػػام  ا٥ب ػػرم, كُب الوقػػوؼ علػػى ا٤بطالػػب  ابػػعجيٌػػد بػػْب القػػرف الر   يطكسػػ وذلػػك كلِّػػ
 ٗب موعها, ٲبكن استفالص ر ية أيب ىالؿ.

كاف عمػل ا٢بسنة من شعر الط اِي, ك  ارةا٤بطلب األكؿ ذكر شواىد لالسًتعى  ففي
الد ارس اسػتفالص مػا ابتػدأ بػو العسػكرم مػن تعريػل االسػًتعىارة, ٍب تبيػْب اللػرض منهػا 

تكوف جيٌػدة مقبولػة, ككػذلك اشػَباط كجػود ا٤بعػُب ا٤بشػَبؾ بػْب ا٤بسػتعار كا٤بسػتعار  حٌٌب 
علػػى  طبيقبػػالت   ن ػػّبمنػػو, فسػػل ط تلػػك األكصػػاؼ علػػى شػػواىد أيب ٛب ػػاـ, كمػػزج ذلػػك الت  

ػػػواىً  ػػػواًىد, كٙبليػػػل اسػػػتعارات أيب ٛب ػػػاـ الش  , ا٢بسػػػنةد, ٍب قػػػاـ الػػػد ارس بعػػػرض تلػػػك الش 
ػػاًىد كقبولػػو أك رفضػػو, كمػػع  سػػتطابةُب كػػل ذلػػك علػػى شػػرط العسػػكرم ُب ا  ػػركالن   الش 

كسػبىكها الرُّمػاين, ٍب  ص ػلهاامتزاج ًفٍكػر العسػكرم بًفٍكػر الرُّمػاين تصػبح الن  ػرة مشػَبكة, أى 
ػػػواًىد ا٢بسػػنة علػػى كفػػق شػػػركط البالغيػػْب كالنُّقػػاد, كمػػػا  فسػػارتم, طب قهػػا العسػػكر  الش 

 سط رتو أنامل العسكرم من قرب ا٤بستعار للمستعار لو.
ال ٍب رفضها العسكرم لسػبب  ديَّةالث اين, فقد حول شواىد لالسًتعىارة الر   طلبُب ا٤ب أم ا

ػػػ(ٕ)كاحػػد؛ أهنػػػا بعيػػػدة سػػاؽ ألجػػػل ذلػػػك شػػػواىد   , ٍبعر, كخالفػػت شػػػركطو كن رتػػػو للشِّ
 ـــــــــــــــــــ

 (. ْٗ-ٖٓسائؿ في إعجاز القرآف", )ص:ر  ث: "ثالنظريي  (ُ)

ناعتيف", )ص:نظريي  (ِ)  (.ُِٕ: "الص 
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ا تػػدؿُّ عليهػػا, كمػػع كػػل شػػاىد ال ٰبلِّػػلي كال ينقػػد, كىػػو علػػى كػػل حػػاؿ ييتبًػػع  ثػػّبةك جػػدو
ل يكػن ٗبفػرده ُب ا٤بطلػب األكؿ,  وأن   مابعده, ٍب  أصدر حكمنا عامنا, كك اٌلذمالش اًىد 

كه ُب ترتيبػػػو فكػػػذلك ا٢بػػػاؿ ُب ا٤بطلػػػب الث ػػػاين, فقػػػد اسػػػتعاف بػػػالبالغيْب كالنُّقػػػاد كسػػػاند
ػػػػ ػػػػ  ل, ككػػػػذلك ُب االنتقػػػػادات كالػػػػرُّ واىدللش  ُب  ا, كات ضػػػػح ذلػػػػك جلينػػػػاعرا٤بوج هػػػػة للش 

 لعػػنهم بنقػػد علػػى تلػػك االسػػتعاراتفي   خػػر فصػػ ردالش ػػواًىد الد ىريػػة أليب ٛب ػػاـ, ٍب انفػػ
ػػػػباالسػػػًتعىارة, ك  أف مفػػػػردات نقػػػػده ا٤بع ميػػػػة مػػػػن أحكػػػػاـ مىػػػػن سػػػػبقو, فقػػػػاؿ عػػػػن  أحسى
أيب ٛب ػػػاـ: "كقػػػد جػػػُب أبػػػو ٛب ػػػاـ علػػػى نفسػػػو باإلكثػػػار مػػػن ىػػػذه االسػػػتعارات,  اسػػػتعارات
الن ػػػاس ٨بتلفػػػة ٕبسػػػب  راتي عاِبػػػو, كأٌكػػػد لػػػو ا٢بٌ ػػػة علػػػى نفسػػػو, كاختيػػػا افكأطلػػػق لسػػػ

م"  .(ٔ)اختالؼ صورىىم كألوأهن 
 ُب ٨بتلفػة كأهنػاالن ػاس  اختيػاراتي ٯبػد ُب كالمػو أمػرنا غريبنػا؛ فعنػدما بػْب   كالد ارس
م اىبولػػة بػػالط   ٕبسػػبشػػعره, كذلػػك  , يػػوحي ىػػذا القػػوؿ إ  بعاخػػتالؼ صػػورىىم كألػػوأهن 

شدة االختالؼ ُب شعره بْب مبيِّد كرافض لو, كىذا الت شبيو منو ٢بالة النُّقاد كالبالغيػْب 
ٱبتصره العسػكرم ُب ىػذا -تشبيهنا كاسًتعىارة-٩ب ن سبقو ُب ن رتو لشواىد الط اِي البيانية

بػاختالفهم  داءة؛ا١بػاـز عليهػا بػالر   ٢بكػم, ككأنو يعذر مىن أي ػد شػعر الط ػاِي عػن اطرلس  ا
 عليهم.   ثرِّبفلم ي بعيالط  

ػػػو  إف   ٍب بصػػػورة عامػػػة كػػػاف ُب كقػػػت بػػػذرة الػػػد رس  اًىدنقػػػد العسػػػكرم ٥بػػػذه الش 
نػٍهىً ي ا٤بوضػػوعي, القػػاِم علػػى ا٤بقػػايي   البالغػػي كالن قػػدم, كل يأخػػذ صػػورة الن قػػد الػػػمى

لوضػػػػػوح تلػػػػػك  لػػػػػبهم؛الن قديػػػػػة ا٤بفسػػػػػرٌة كا٤بعل ػػػػػل, فالػػػػػذ كؽ األديب ىػػػػػو السػػػػػاِد لػػػػػدل أغ
 .الش واًىد

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِٕٓابؽ, )ص:المصدر السَّ  ( ُ)
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 الخدمس المبةث
 لند  شواهد اتسمَِ دأة "

 "ابن أشيق القيأوانَّ
 

 الب يدة مَِ دأة: "شدهد اتسْ لاألوف  المطبب -

 والـُمَ قفدة". فةالواضةة غيأ الممكبف       

دنَّ: "شواهد اتسْ  لمطببا - ي ة مَِ دأةالثف  السف

 والبش ة".

دلث: "شدهد اتسْ  المطبب - المبيةاة  مَِ دأةالثف

 البدي ة". 
القأيبااة  مَِ دأة:"شاادهد اتْساااب الأف  المطبااب -

َنة".  الـُمَمَمكِّ

د ِأ". المطبب -  الخدمس:"شدهد المثل السف
ااا المطباااب - : "أؤياااة ابااان أشااايق ددسالسف

دع َ دأاتمِ الفكأية مَّ اسْ   ". أبَّ ممف
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 توِطئة:
الت شػػػبيو, كاالسػػػًتعىارة, كالت مثيػػػل, كا٤بثػػػل, كالكنايػػػة, ك٧باسػػػن  ابػػػن رشػػػيق أفى  يػػػرل

ظػن الباحػث  ُبالكالـ داخلة ُب اىاز أصالن, كىػو رأم ٰبتػاج إ  إنعػاـ فكػر كتأمُّػل, ك 
يريػػد  و, أظنُّػػ, كقػػد كضػػع ابػػن رشػػيق اىػػاز ُب بػػاب مسػػتقلٌ رأمأن ػػو أكؿ مىػػن رأل ىػػذا الػػ

ػػ مهيػػدالت   باالسػػًتعىارة,  ثػػُب  , كعلػػى ذلػػك ركرةراجعػػة إليػػو بالض ػػ الربػػواب ال ػػٍب بعػػده, كأهن 
ػٍعراء  حيث قاؿ:" االسًتعىارة أفضل اىاز عندىم, كأكؿ أبواب البديع, لي  ُب ًحلىي الشِّ

 .(ٔ)أع ب منها, كىي من ٧باسن الكالـ إذا كقعت موقعها, كنزلت موضعها"
ًمعػػػػوف علػػػػى أف   كعلمػػػػاء االسػػػػًتعىارة مػػػػن اىػػػػاز, بػػػػل ىػػػػي مػػػػن أفضػػػػل  البالغػػػػة ٦بي

أنواعو, كابن رشيق يقل كقفة اإلنصاؼ ال ٢بساب أحد, بل ٢بساب العدؿ ُب حسن 
عػػػرض منػػػو كتفنيػػػد, كذلػػػك ُب قػػػرب االسػػػًتعىارة أك بعػػػدىا, فمنه ػػػو مػػػنهج الوسػػػط, ال 

قعهػػا, فهػػي اسػػًتعىارة ٝبيلػػة, ككلمػػا كال تفػػريط, فكلمػػا أصػػابت اللػػرض ككقعػػت مو  اطإفػػر 
علػى  الػةأغربت كبعدت كل تيًصب اللرض, كانت قبيحة مسته نة, كيأٌب بالش واًىد الد  

ُب االسػػًتعىارة, فقػػاؿ:" كأف   جػػاينذلػػك. كذكػػر ابػػن رشػػيق علػػى لسػػانو رأم القاضػػي ا١بر 
فػ  بػا٤بعُب, حػٌب ال مالكها تقريب الت شبيو, كمناسبة ا٤بسػتعار للمسػتعار لػو, كامتػزاج الل  
بعػػػػػض  كىنػػػػػاؾ. (ٕ)يوجػػػػػد بينهمػػػػػا منػػػػػافرة, كال يتبػػػػػْب  ُب أحػػػػػدٮبا إعػػػػػراض عػػػػػن اآلخػػػػػر"

اإلشارات الًعٍلًمية تتبْب  من خالؿ تفضيلو لبعض  راء العيلماء, كعرضها عرضنا تراكمينا, 
ء, األجال ء؛ كأيب عمػرك بػن العػال   عيلماءالباب سلسلة من كبار ال افي د الباحث ُب ىذ

كأيب الفػػتح بػػن جػػِب, كابػػن ككيػػع, كالرُّمػػاين, كا٢بػػاٛبي, كغػػّبىم, ُب م هػػر تكػػوين اآلراء 
أقػػوا٥بم ليسػػتفرج مػػن بينهػػا تلػػك البػػداِع ا٤بذ ىبػػة مػػن  راء,  رشػػيق ابػػن عػػرضالعميقػػة, كي

ػٍعر, كفػر ع  مػن, كبراىْب, مع حف  حقػوقهم, ٍب إنػو أكثػر تدراكاتكاس االستشػهاد بالشِّ
ػػػم اا٤بسػػػاِل, كق ػػػواًىد ال ػػػٍب اعتػػػُب وػػػا ابػػػن رشػػػيق, شػػػواىد السػػػتعاراتس  , كمػػػن تلػػػك الش 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ّْٓ/ُ"العيٍمدىةي",) (ُ)

 (. ْٓ(, كينظر:"الكساطة", )ص: ّْٕ/ُ, )السَّابؽالمصدر  ( ِ)
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ػػػػدىا, كييعلػػػػي مػػػػن لعػػػػناسػػػػتعارات أيب ٛب ػػػػاـ, فمػػػػرةن ٰبكػػػػم عليهػػػػا بالقباحػػػػة كال   , كمػػػػرة ٲب ِّ
االسًتعىارة تأٌب من اتِّساع العرب ُب الكػالـ اقتػدارنا ليسػت ضػركرة,  يرل أف   وقيمتها؛ ألن  

 ٍبمػػن ألػػواف البػػديع ال ػػ اذجب أكثػػر مػػن معػػانيهم, كيضػػرب ابػػن رشػػيق ٭بػػكأف  ألفػػاظ العػػر 
ػا, كأهنػا نتي ػة اإلسػرٌاؼ, ك٩ب ػن استشػهد ٥بػ مسػلم  ماشتلل وا ا٤بولِّدكف, كطاركا وػا فرحن

بػػػن الوليػػػد, كأيب ٛب ػػػاـ, ال ػػػذم سػػػيقل الباحػػػث ليفسػػػٌر تلػػػك االنتقػػػادات, كأم ػػػا القضػػػايا 
أًثّبت حوؿ شعره, فهي مناط الدِّراسة, تلك كانت بعض مساِل البالغية كالن قدية ال ٍب 

 االسًتعىارة عند ابن رشيق, أحببت أف أقدِّمها بْب يد القارئ.
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 المطلب األوَّل: 
 "شاىد االسِتَعارة البعيدة الواضحة غير المتكلّفة وال ُمَعقَّدة"

 
  , وقول :(ٔ)بعد المئة والث الثون الر ابع الش اِهد -

األمػػػػػػورى  سػػػػػػاسى 
 سياسػػػػػػةى ابٍػػػػػػنى ٘بىىػػػػػػاربو  (ِ)

 
نًػػػػػػػْبي  رمقىٍتػػػػػػػوي   ٍلػػػػػػػًك كىػػػػػػػو جى

ي
 (ّ)عػػػػػػػٍْبي ا٤ب

, كحذؼ ا٤بشب و بو على سبيل االسًتعىارة ا٤بكنيػة, جلبالر   لطافكالسُّ  ٍلكى الػمي  شب و 
ال عػػْب لػػو ُب ا٢بقيقػػة,  لكالعْب(, فالػػػمي الن ػػر بػػلوازمػػو كىػػي لف ػػة ) نكرمػػز لػػو بشػػيء مػػ

ػػػ ػػػٌرب ُب السِّ كمعػػػُب الش  كقػػػد اسػػػتباف  ياسػػػة,اًىد بشػػػكلو العػػػاـ كا٤بػػػراد منػػػو أف ا٤بمػػػدكح ٦بي
ُب الػػػرحم ٯبيػػػن جنيننػػػا؛ أم  الولػػػد ُب الػػػبطن كجػػػن   كا١بنػػػْبنبوغػػػو منػػػذ أف كػػػاف جنيننػػػا, "

ػػػ لك, فص ػػػور الػػػػمي (ٗ)اسػػػتَب" قػػػد حػػػاف كقػػػت كالدتػػػو, كبػػػزكغ   جنيننػػػايرمػػػق  كمػػػن يادةكالسِّ
 .هكماؿ ف ر 

ػػ ياسػػةالسِّ جعػػل  فالش ػػاعر تنت ػػره ليقػػيم عز ىػػا ك٦بػػدىا, كٱبلِّصػػها  اكالسيػػلطة ككأهن 
, كُب ركاية )سػاس ا١بيػوش( حن كالػمي  جلاألمور كيقدِّرىا الر   سوسيى  فال ذم٩ب ا ىي فيو, 

ػ كايػات,مع تعػدُّد الرِّ  فاتأك)ساس ا٤بلوؾ(, فهذه الصِّ  ٚبػدـ ا٤بعػُب كتيضػفي عليػو  اإال  أهن 
فية ال ػػٍب ٰبتملهػػا, كتتماشػػى مػػع نسػػقها العػػاـ ُب كصػػل ا٤بمػػدكح با٢بنكػػة ا٤بعػػاين اإلضػػا

ُب ا٢بػركب, أك ا٤بلػوؾ  ا١بيػوش كانػتبشػكلها ا٣بػاص كالعػاـ, سػواءن   ياسػةكالسِّ   ربةكالت  

 ـــــــــــــــــــ
 (.  ّْٕ/ُيينظر: "العيٍمدىةي", ) ( ُ)

" كفي ركاية "سىاسى الممكؾ". :التٍَّبريزمكفي الديكاف عند  ( ِ) ييكشى  "سىاسى الجي

 (.ُّٕ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ّ)
 مف البحر الكامؿ كمطمعيا:  كالقصيدة

 الجػػػػػػػػػػالدي البػػػػػػػػػػذَّ فيػػػػػػػػػػكى دفػػػػػػػػػػيفي  بػػػػػػػػػػذَّ 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػكشى قطػػػػػػػػػػػػػيفي  مػػػػػػػػػػػػػا   ًإٍف بػػػػػػػػػػػػػًو إالَّ الكيحي
 
 

 يمدح األفشيف.  تمَّاـالبالغي ىك البيت العاشر, قاليا أبك  الشَّاًىد

 (. ُِٖٕ"القامكس المحيط",)ص: (ْ)
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 كايتػػػػػػافٙبتهػػػػػػا الرِّ  تػػػػػػدخلف ,عػػػػػػاـ بشػػػػػػكلاألمػػػػػػور  سياسػػػػػػة, أك سػػػػػػاِلُب ا٤بكاتبػػػػػػات كالر  
 حة ال يلحقها عيب.ىنا كاض فاالسًتعىارة, ابقتافالس  

ػػاًىد مهػػم لللايػػة؛ ألن ػػ ىػػذا أحػػدثت  يػػة,قضػػية بالغيػػة كنقد لػػىاستشػػهاد ع والش 
كالن قػد, ىػي قيػرب الت شػبيو بػْب الل فػ  ا٤بسػتعار كا٤بسػتعار  الغػةجدالن بْب عامة علماء الب

م يستحسنوف االسًتعىارة القريبة,  الػرأم,  علماء البالغة كالن قػد علػى ىػذا كٝبهورلو؛ ألهن 
, كأم ػػا بيعػػد الت شػػبيو بينهمػػا مػػع (ٔ)ُب ذلػػك صػػوصأتػػت النُّ  كبػػوا١برجػػاين  القاضػػيمػػنهم 

, فاتضػػح مػػن ذلػػك (ٕ)رأم  خػػرين؛ كػػابن ككيػػع كغػػّبه علػػى فهػػو الت عقيػػدالوضػػوح كعػػدـ 
الل ف ػي  الت عقيػدإذا خلػت مػن البعيدة الواضػحة,  االسًتعىارةأف  طاِفة من العيلماء أي دت 

ىػذا الػرأم,  ارتضىرشيق  ابن ككأف  ٤بعنوم, كل تكن ملبسة؛ فهي خّب االستعارات,أك ا
ا٤بسألة ُب سػياؽ تػرجيح قػوؿ أيب ٛب ػاـ علػى قػوؿ أيب  ىذه ىكاستشهدكا وذا الش اًىد عل

 : بالطيِّ 

علي بن ككيػع:   منهم أبو ٧بمد بن ا٢بسن  خركفقـو ابن رشيق: "كقاؿ  فقاؿ
 فعػػاب, (ٗ)مسػػتعار, فلػػم يدخلػػو لػػب " وخػػّب االسػػًتعىارة مػػا بعيػػد كعيلًػػم ُب أكؿ كىلػػة أن ػػ

ػػح عليػػو قػػوؿ الط ػػاِي, عنػػدىا قػػاؿ ابػػن رشػػيق معلقنػػا علػػى حػػديث ابػػن  قػػوؿ ا٤بتنػػيب, كرج 
, فهػذا قػرب بػْب بػْب (٘)ُب ا٢بقيقػة": "إذ كانت ا٣بيل ٥با عيػوف ككيع على شاىد ا٤بتنيب  
كػاف ا٤بلػك ال عػْب   إذ, ٍب عل ػق علػى شػاىد أيب ٛب ػاـ, فقػاؿ: "ربْب ا٤بستعار لػو كا٤بسػتعا

 ـــــــــــــــــــ
 . بتصرؼ(, ّْٕ-ّْٔ/ُيينظر: "العيٍمدىةي", ) ( ُ)

أعثر عمى ىذا القكؿ في المنصؼ, كليس فيو بيت  لـالمحقؽ النبكم: " قاؿبتصرُّؼ,  (ِ)
 (.ّْٕ/ُ"العيٍمدىةي", ) اشية". يينظر حتمَّاـأبي  يتب الالمتنبي, ك 

 ـ. ََِٓق=ُِْ(, دار صادر, بيركت, دط, ْٗ :المتنبي, )ص الطٌيب"ديكاف", أبي  (ّ)

 (. ّْٕ/ُ"العيٍمدىةي", ) (ْ)

 (. ّْٕ/ُ, )السَّابؽالمصدر  ( ٓ)

 اا٣بيػػػػػػل العتػػػػػػاؽ عيوهنػػػػػػ دتميػػػػػػ كقػػػػػػد
 

 (ٖ)عػػػػػلكقػػػػػت تبػػػػػديل الركػػػػػاب مػػػػػن الن   إ  
 



 [لند ابن أشيق القيأوانَّ شواهد اتسمَِ دأةالمبحث الخام ] -الفصل الثاني

 

 

297 

, كىػػػذا بيعػػػد بػػػْب ا٤بسػػػتعار لػػو كا٤بسػػػتعار مػػػع الوضػػػوح كالعلػػػم مػػػن أكؿ (ٔ)لػػو ُب ا٢بقيقػػػة"
 كىلة.

, فحسػػػػنت اسػػػػتعارتو  أبػػػػدع أبػػػػو ٛب ػػػػاـ ُب ىػػػػذه اإلحػػػػاالت ال ػػػػٍب ال تفارقػػػػو إال   كقػػػػد  قلػػػػيالن
كرجحت كفتها على قوؿ ا٤بتنيب, فاالسػًتعىارة ىنػا بعيػدت, كعيلػم ُب أكؿ كىلػة أف  الل فػ  

 كال غرابة.    يومستعار, فال لب  ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ّْٕ/ُ, )نفسوالمصدر  ( ُ)



 [لند ابن أشيق القيأوانَّ شواهد اتسمَِ دأةالمبحث الخام ] -الفصل الثاني

 

 

298 

 المطلب الث َّاني: "شواىد االسِتَعارة السَّيّئة والبشعة"
 

لبعض ىػبالء ا ػدثْب بنقػد علمػي يي هػر  لس ٌيَّةابن رشيق ٭باذج من االستعارات ا ضرب
ُب موازنة بديعة, فبدأ بشواىد مػن شػعر مسػلم  واباألخطاء, كيبْبِّ الص   لِّي, كٯبا٤بلخذ

 ... .باللط اِيبن الوليد, ٍب ثُب  
 , وقول :  (ٔ)بعد المئة والث الثون الخامس الش اِهد -

   
 

ػػػػػػػػػبً ًمٍفتىػػػػػػػػػاحي بىػػػػػػػػػا كاهلل ٍعًقػػػػػػػػػًل األىشى ًب اىٍلمى
(ِ) 

 
 

ػ ,الش اًىد فيو اسًتعىارة ىذا  اعلى مذىب الط ػاِي كاعتزالػو ُب تأكيػل صػفة اهلل بأهن 
كصػػر ح با٤بشػػب و بػػو  وأمػػر اهلل كقضػػا ه, فشػػب و )أمػػر اهلل كقضػػاءه( با٤بفتػػاح, فحػػذؼ ا٤بشػػب  

, كىػػػو يقصػػػد أمػػػره كقضػػػاءه, لكػػػن  ابػػػن رشػػػيق نعتهػػػا صػػػرٰبيةعلػػػى طريقػػػة االسػػػًتعىارة الت  
ػػػبال الرُّمػػػاين كصػػػل االسػػػًتعىارة ا٢بسػػػنة  , كال طاِػػػل للمعػػػُب كراءىػػػا؛ ألف  ناعةبشػػػاعة كالش 

كا١بٌيدة ا٣بارجة عن ا٢بقيقة كال تنوب البالغة كالبياف مناوا؛ أم اىاز, فأي د ابػن رشػيق 
ػػػػ ػػػ ناعة؛قولػػػو, كنعػػػػت ىػػػذه االسػػػػًتعىارة ُب شػػػاىد الط ػػػػاِي بالبشػػػاعة كالش  علػػػػى رأيػػػػو  األهن 

توجػػب بالغػػة كبيػػاف ال تنػػوب منابػػو ا٢بقيقػػة, كالػػد ارس ٯبعػػل  فلمعػػن ا٢بقيقػػة,خرجػػت 
ػػػاًىد علػػػى ا٢بقيقػػػة ا ضػػػة, فيكػػػوف عملهػػػا حقيقػػػة ال ٦بػػػاز فيهػػػا, فتكػػػوف )اهلل  ىػػػذه الش 

 (.صوفيفتح كيبيِّد كينصر كيساعد ا٤ببمنْب ُب فتح تلك ا٤بعاقل كا٢ب

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُْْ/ُ, )السَّابؽ المصدريينظر:  (  ُ)

 (, كصدر البيت: َٔ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ِ)
ػػػػػػػػبيكىا كاثقػػػػػػػػيفى ًبيىػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػفٍ    بىٍعػػػػػػػػًد مػػػػػػػػا أىشَّ

 
 

 مف البحر البسيط كمطمعيا:  كالقصيدة
ػػػٍيؼي   أىصػػػدىؽي أىٍنبىػػػاءن ًمػػػفى الكيتيػػػبً  السَّ

 
 
 

 حػػػػػػدًه الحػػػػػػدُّ بػػػػػػيفى الجػػػػػػد  كالمَّعػػػػػػبً  فػػػػػػي 
 
 
 
 

يمدح المعتصـ باهلل أبا  تمَّاـالبالغي ىك البيت الثاني كاألربعكف, قاليا أبك  الشَّاًىد
 كفتحيا. إسحاؽ محمد بف ىاركف الرشيد, كيذكر حريؽ عٌمكرية
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وؿ الرُّمػػػاين ُب االسػػػًتعىارة عػػػرض رأم ابػػػن رشػػػيق, ال بػػػد  مػػػن اسػػػتعراض قػػػ كقبػػػل 
ا٢بسػػنة مػا أكجبػػت  االسػًتعىارة, فقػػاؿ الرُّمػاين: "ًىدال ػذم ذكػره ابػػن رشػيق إب ػاف ىػػذا الش ػا
ذكػػر ابػػن  ٍب, (ٔ)األكابػػد" قيػػدامػػرئ القػػي :  كقػػوؿبالغػة ببيػػاف ال تنػػوب منابػػو ا٢بقيقػػة؛  

 : وعقاؿ حبيب على بصره وذا الن   كقد: "قاؿرشيق ىذا الشاىد ف
ػػػػػػػػػػبً  كاهلل  ٍعًقػػػػػػػػػػًل األىشى  ًمٍفتىػػػػػػػػػػاحي بىػػػػػػػػػػاىًب اىٍلمى

 
 

مػع مػا فيهػا مػن  ارةكأم طاِل ُب ىذه االسػًتعى  مفتاحنا,-تعا  ا٠بو-اهلل ف عل 
, فعنػػػػدما قػػػػاؿ ابػػػػن (ٕ)اهلل كقضػػػػاءه" رى نعلػػػػم أ٭بػػػػا أراد أٍمػػػػ االبشػػػػاعة كالشػػػػناعة,,؟ كإف كن ػػػػ

أم ُب ىػػػذه االسػػػًتعىارة  وعرشػػػيق:)قاؿ حبيػػػب علػػػى بصػػػره(, يقصػػػد ببصػػػره ُب ىػػػذا الن ػػػ
, لكن ػػو اعتػػذر لػػو ناعةرشػػيق ىػػذه االسػػًتعىارة بالبشػػاعة, كالش ػػ نالقبيحػػة, كقػػد كصػػل ابػػ

ػػػ , كيتبػػػادر إ  ذىػػػن (ٖ)أراد أمػػػر اهلل كقضػػػاءه" ااعتػػػذارنا لطيفنػػػا, فقػػػاؿ: "كإف كنػػػا نعلػػػم أ٭ب 
ابن رشيق اعتقػاده  فبْبِّ , هيبمن بو كيعتقد اعلى شعره كثّبنا ٩ب    هرأبا ٛب اـ ال يي  أف  الباحث

 ليسػػتإثبػػات صػػفة  الش ػػاعرأخطأُبشػػك أف  اللػػو عػػن ىػػذا اىػػاز, ك  عتػػذراإلعتػػزايل, كا
هلل  فاتكصفاتو ا٤بثبتة عند أىل السنة كا١بماعة, فهم يثبتوف األ٠باء كالصِّػ اهللمن أ٠باء 

ز شػػػرعنا ٯبػػػو  فػػػال, عطيػػػلتعػػػا , كمػػػا جػػػاءت مػػػن غػػػّب ٙبريػػػل كال ٛبثيػػػل كال تشػػػبيو كال ت
مػل ىػذا الوصػل  فاسػمالتأكيل ا٤بنحػرؼ,  اهلل تعػا  )الفت ػاح( كلػي  ا٤بفتػاح, كأم ػا أف ٰبي

ميسػػػٌر األمػػػور(, )كاهلل مبػػػْبِّ عػػػار الكػػػافرين(, كغّبىػػػا فهػػػي  اهللمضػػػافنا إ  اهلل تعػػػا  )كػػػ
ال ػذم  العتػزاؿصػفات اهلل تعػا  ىػو مػذىب ا نصفة م تأكيل فيكوف, الش اعرتيقبىل من 

ػػػاعرنته ػػػو ا خارجػػػة عػػػن  كىػػػيعنهػػػا,  يثمسػػػألة يطػػػوؿ ا٢بػػػد كىػػػذهكسػػػار عليػػػو.  الش 
الدِّراسة, فالش اًىد بشكلو العاـ ٰبكي مدح ا٤بعتصم كجيوش ا٤بسلمْب ُب كقعػة عموريػة 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ٖٔ"ثالث رسائؿ في إعجاز القرآف", )ص:  (ُ)

 (. ِْْ/ُ"العيٍمدىةي", ) (ِ)

 (.ِْْ/ُ, )السَّابؽالمصدر  ( ّ)
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ػم كاثقػوف مػن حصػوهنم القويػة ا٤بنيعػة ال ػٍب حاصػرىا  ا٤بشهورة, كيذكر ُب صػدر البيػت أهن 
 ٥با. ديدعلى ٙبصنهم الش   ا٤بسلموف, كفتحها اهلل ٥بم

 , وقول :  (ٔ)والثالثون بعد المئة س ادسال الش اِهد -
ػػػػػػػػػػػػودً   بػػػػػػػػػػػػابه ُب األنػػػػػػػػػػػػاـ كلٍى تػىػػػػػػػػػػػػزىؿٍ  لل ي

 
ػػػػػا لػػػػػذاؾى البػػػػػابً  (ِ)كينػػػػػتى   ميػػػػػذٍ   مفتاحن

(ّ) 
( كىػو مالػك التللػيب )با٤بفتػاح( فػال الفاعػل )كنػتى  تػاءا٤بمػدكح ا٤بػذكور ُب  شب و 

ػػػاًىد دليػػػػل علػػػػى أف  اسػػػًتعىارة ىنػػػػا, بػػػل تشػػػػبيو ب ػػػػًذفت أداتػػػػو ككجػػػو الشػػػػب و, فالش  ليػػػغ, حي
كاالسػًتعىارة, كعلػى   ألداةٱبلطوف بػْب الت شػبيو ا ػذكؼ ا -ابن األثّب ذكركما - ماءالقد

ييػدخل الت شػبيو كالت مثيػل كا٤بثػل الس ػاًِر  وكل حاؿ؛ فػابن رشػيق ال يهمػو ذلػك كثػّبنا؛ ألن ػ
ػػاًىدفقػػد جػػاء وػػذا ال ذلػػكاب اىػػاز, كمػػع كاالسػػًتعىارة كالكنايػػة ُب بػػ  شػػواىدُب قلػػب  ش 

ػػػاًىد  االسػػػًتعىارة, كل يػػػذكر أنػػػو اسػػػًتعىارة, كلكن هػػػا ًسػػػيقىت مسػػػاؽ لف ػػػة )ا٤بفتػػػاح( ُب الش 
 .لسابقا

 ابن رشيق ُب ذلك:"كاعَبض بعض الن اس على قوؿ أيب ٛب اـ:  كقاؿ
ػػػػػػػػػػػػػػودً   بػػػػػػػػػػػػػػابه ُب األنػػػػػػػػػػػػػػاـ كلٍى تػىػػػػػػػػػػػػػػزىؿٍ  لل ي

 
ػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػذاؾى البػػػػػػػػػػػابً  نػػػػػػػػػػػتى كي   ميػػػػػػػػػػػذٍ    مفتاحن

ػا, فهػال   ,٩بدكحو  إ ىبعض أصحابنا,كقاؿ:  أت ٕبضرة  قػاؿ كمػا  ف علػو مفتاحن
 الركمي:  قاؿ ابن

 أنػػػػػػػػػػػامالن  فلسػػػػػػػػػػػنى  ناملىػػػػػػػػػػػوي أى  قػىبِّػػػػػػػػػػػل
 

 األرزاؽً  مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتحي  لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن هن   
ػػا, كقػػد جعػػل ربػػو   لػػو اآلخػػر: ع بػػتي  فقػػاؿ  منػػك تعيػػب عليػػو أف ٯبعػػل ٩بدكحػػو مفتاحن

جعػػل ٩بدكحػػو  و, كحاصػػل كػػالـ ا٤بعَبضػػْب أن ػػ(ٔ)شػػد البيػػت ا٤بتقػػد ـ ع ػػزه"كػػذلك, كأن

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُْْ/ُ, )السَّابؽ: المصدر يينظر ( ُ)

ا". التٍَّبريزمكفي الديكاف عند  ( ِ)  : "ييمناؾى ًمٍفتىاحن

 ر الكامؿ كمطمعيا: (,كالقصيدة مف البحَٖ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ّ)
 رجػػػػػػػػػعى جػػػػػػػػػكابً  دَّ أفَّ دىػػػػػػػػػرنا ر  لػػػػػػػػكٍ 
 
 
 

 كػػػػػػػؼَّ مػػػػػػػٍف شػػػػػػػأكيًو طػػػػػػػكؿي عتػػػػػػػابً  أكٍ  
 
 

البالغي الرابع في البيت الثالث عشر,  الشَّاًىدالبالغي الثالث في البيت السابع, ك  الشَّاًىد
 يمدح مالؾ بف طكؽ التغمبي. تمَّاـقاليا أبك 
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عػز  -مفتاحنا, كىذا الش اًىد شبيو إ  حدِّ كبّب بال ذم قبلػو ُب لف ػة )ا٤بفتػاح(, فػَّف اهلل 
علػػى غػػّب مػػذىب الط ػػاِي كابػػن  ف ػػةذيكػػر  نفنػػا, كالل   كمػػامػػن أ٠باِػػو )الفت ػػاح(,   -كجػػل  

 يل فيها كال اسًتعىارة.رشيق حقيقة ال تأك 
 كحٌب قوؿ ابن الركمي عندما قاؿ:    

 أنػػػػػػػػػػػامالن  فلسػػػػػػػػػػػنى  ناملىػػػػػػػػػػػوي أى  قػىبِّػػػػػػػػػػػل
 

 األرزاؽً  مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتحي  لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن هن   
ىػػذا البيػػت, شػػب و ابػػن الركمػػي )األنامػػل با٤بفػػاتح(, كىػػو أفضػػل مػػن قػػوؿ أيب  كُب 
ػػػا غكقػػػد ريزًؽ ع-ٛب ػػػاـ كأقػػػرب ُب تصػػػوير الت شػػػبيو, رٗبػػػا أف  ابػػػنى رشػػػيق  ا  زيػػػرنالمن  فهػػػوكنقػػػدن

ػػاًىد علػػى عػػادة القػػ اىػػذ كػػرذ  -الفػػاحص ا٤بػػدقِّق, كأىػػل زمانػػو, لكن ػػو ل ييصػػرِّح  دماءالش 
, كلػػَّن كػػاف  باالسػػًتعىارة أك الت شػػبيو فكسػػب الطػػرفٍْب؛ علمػػاء زمانػػو كقػيػػر اء كتابػػو إ  اليػػـو

ػػ ػػا كعلمن ػػا ٤بػػا اىػػذا ا٢بػػدس صػػحيحنا, فقػػد ريزًؽ ابػػن رشػػيق فهمن تػػبكؿ إليػػو األمػػور,  كإدراكن
ػػاًىد علػػى ا١بملػػة أف  ا٤بمػػدكح يفػػتح بػػاب العطػػاء لكػػلِّ  األنػػاـ, فينهلػػوف مػػػن   كمعػػُب الش 

 كرمو دكف إغالؽ ٥بذا الباب كىذا الكـر ا٤بفتوح, فهو شاىد تشبيو ال اسًتعىارة.
 , وقول :  (ٕ)بعد المئة الثالثونو  س ابعال الش اِهد -

ػػػػػػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػػػػػػَّذىا ٍنػػػػػػػػػػػػػػتى رًشى  اءن مػػػػػػػػػػػػػػا أىرىٍدتي كي
> 

ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػتى قىًليبىػػػػػػػػػػػػػػػػا كًإذىا  مػػػػػػػػػػػػػػػػا أىرىٍدتي كي
(ٖ) 

ػػا ىػػذا  لوجػػود الطػػرفٍْب ُب البيػػت, فشػػب و أبػػا  ؛تشػػبيو بليػػغ ال اسػػًتعىارة فيػػو ًىدالش 
يقػوؿ:  الش ػاعر, كمرةن أيخرل يشب هو بالبَّر, كمعُب الش اًىد أف  حبل ومرةن بأن   لثلرمسعد ا

ؾ بشفاعتك عنده, كإم ا أف تيعطيِب, فأنت بَّػر إم ا أف تست لب يل العطاء من كرًن غّب 
, ٍب طلػػب مػػن األقػػرب كىػػو ا٤بمػػدكح,  دأبػػ الش ػػاعرال ينضػػب ما ىػػا, ك  باألبعػػد ُب الكػػـر

 ـــــــــــــــــــ
 

 (.ُْْ/ُ"العيٍمدىةي", ) (ُ)

 (.ِْْ/ُ, )السَّابؽ المصدر: يينظر (ِ)

 : ا(كالقصيدة مف البحر الخفيؼ كمطمعيُُٕ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ّ)
 سػػػػػػػجايا الطُّمػػػػػػػكًؿ أالَّ تيجيبػػػػػػػا مػػػػػػػفٍ 
 
 
 

 ًمػػػػػػػػػػػف ميٍقمىػػػػػػػػػػػةو أىٍف تىصػػػػػػػػػػػكبىا فصػػػػػػػػػػػكابه  
 
 
 

اـالبالغي ىك البيت الحادم كالخمسكف, قاليا أبك  الشَّاًىد يمدح أبا سعيد محمد بف  تمَّ
 الثغرم.  يكسؼ
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فلػػو قد مػػو, لكػػاف أك , كأعػػُب بػػا٤بعُب ُب األدب كالطلػػب كا٢باجػػة, فا٤بسػػألة تيطلػػب مػػن 
مػػن البعيػػد, ٍب إٍف ل يتيسػػٌر, الكػػرًن نفسػػو, فػػَّف أىب فاإلحالػػة إ  غػػّبه, أم ػػا أف تيطلػػب 

قػػاؿ لػػو: أنػػت كسػػيلة  وفػػاألقرب, فهػػذا سػػوء أدب مػػع ا٤بمػػدكح, كلػػي  فيػػو مػػدح, فكأن ػػ
ػػاًىد تشػػبيو بليػػغ ال اسػػًتعى  , احػػة, علػػى مػػا فيػػو مػػن القبارةكغايػػة, كعلػػى كػػل حػػاؿ, فالش 

: "كقػاؿ االشَباؾ ُب ا٥بيَّة كالصفة كا٤بكانة, كُب ذلػك قػاؿ ابػن رشػيق تفاءكالشناعة؛ الن
 كيشفع لو أخرل إ  أف يعطيو:  ,ُب ٩بدكح ذكر أنو يعطيو مرةن 

ػػػػػػػػػػػػػػاءن  فػػػػػػػػػػػػػػَّذىا ٍنػػػػػػػػػػػػػػتى رًشى  مػػػػػػػػػػػػػػا أىرىٍدتي كي
> 

ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى قىًليبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كًإذىا   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىرىٍدتي كي
بَّرنا" حبالن كمرةن  مرةن  ف علو 

(ٔ). 
 , وقول :  (ٕ)بعد المئة والث الثون الث امن الش اِهد -

ً ػػػػػػػػػػػًّب كلل ضػػػػػػػػػػاحي يحي ػػػػػػػػػػػا للهى
 ٌقنىػػػػػػػػػػػاا٤ب

 
ػػػػػػػػػػػػاج ٚبىىاليػػػػػػػػػػػػوي ٧ًبٍرىاثػػػػػػػػػػػػا ٙبىٍػػػػػػػػػػػػتى   العى ى

(ّ) 
ػػػر ؾ بػػػو الن ػػػ شػػػب و  , فا٤بشػػػب و ا٤بمػػػدكح كصػػػفاتو, ارا٤بمػػػدكح بػػػا راث, كىػػػو عػػػود ٙبي

بػػل يلقػى مػن دكهنػػا أذل  احػة,ال ٰبفػل بالر   حذك كفػػا  وكا٤بشػب و بػو ا ػراث, فهػػو يقػوؿ إن ػ
 ةا٢بػػارٌ  اركقودىػػا, فوجػػو الشػػب و ايقػػاد الن ػػ , كييشػػعل نػػار ا٢بػػرب, كيزيػػدمػػاحا٢بػػٌر كطعػػن الرِّ 
ػػاًىد تشػػبيو لػػي  اسػًتعىارة, فا٤ب ربكا٢بػرب, كالص ػػ ومػػا  حكا٤بشػػب و بػػو مصػػر   شػػب وعليهػػا, فالش 
ا٤بمػػدكح مالػػك بػػن طػػوؽ, كيصػػفو بالبسػػالة, فقػػاؿ:  قػػوةيػػذكر  الش ػػاعرغػػّب ٧بػػذكفٍْب, ك 

)ا٥ب ػّب(: شػدة ا٢بػر, )الع ػاج(: غبػار  , )ا ي ػا(: الوجػو,م )ضاحي( ٗبعُب بارز للش ػ
ا٢بػػرب, فكػػل ىػػذه صػػفات كيتع  ػػب الباحػػث مػػن ىػػذا ا٢بكػػم ا٤بر٘بػػل مػػن ابػػن رشػػيق 

 لعػن,كالقاسي مع نقده الفٌذ كقػوة ح  تػو, كسػداد رأيػو, فقػد جػرت علػى لسػانو كلمػة ال  

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِْْ/ُ"العيٍمدىةي", ) (ُ)

 (. ِْْ/ُ) السَّابؽ, المصدر: يينظر (ِ)

 (, كالقصيدة مف البحر الكامؿ كمطمعيا: ُّٕ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ّ)
 بػػػػػػػػػػػػػػػػالطمكًؿ الدارسػػػػػػػػػػػػػػػػاًت عالثػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػؼٍ 

 
 
 

 حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿي قطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيفَّ رثاثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  
 
 

اـالبالغي ىك البيت الثامف عشر, قاليا أبك  الشَّاًىد  يمدح مالؾ بف طكؽ كيستبطئو.  تمَّ
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رؾ العل ػػػة , كل ييعلِّػػػل ىػػػذا الػػػرأم, بػػػل أحسػػػبو تػػػكاكػػػةبػػػالقبح كالر   راثٍب كصػػػل لف ػػػة ا ػػػ
كيلوص معو على ا٣بصوصػيات كدقػاِق ا٤بسػاِل,  يشاركول قارئ؛لل ببكالبحث عن الس  
 .-رٞبو اهلل-كىذه من عادتو 
الد ارس أف  سبب كٍصل ابن رشيق للمحػراث وػذه األكصػاؼ؛ يعػود إ   كي ن  
ػػابقةٗبقامػػات الش ػػواًىد ال اـصػػلة ىػػذا ا٤بقػػ , كىػػو عػػود , فقػػد شػػب و ا٤بمػػدكح بػػػ)ا راث(س 

 رضػي–أىيب ميوسىػى عىػنٍ , قػاؿ البفػارم:" ك ارٰبٌرؾ بو النار, فا٤بشب و بو عود يػدخل ُب الن ػ
ًدينىػػًة عىلىػػى أىىٍ  ,-اهلل عنػػو ػػ لًػػوً قىػػاؿى اٍحتػىػػرىؽى بػىٍيػػته بًاٍلمى م الن ػػيب  دِّثى ًمػػنى الل ٍيػػًل فىحي ػػأهن  : ًبشى

ًذًه الن ارى ًإ٭ب ىا ًىيى عىدي  ًإف  : قىاؿى  ػا عىػٍنكيمٍ ىى , فكيػل يكػوف (ٔ)"ك  لىكيٍم فىَّذىا ٭بٍتيٍم فىأىٍطًفَّيوىى
ر ؾ بو النار, كلو قػاؿ شػهاب يرمػي بػو األعػداء, لناسػب الرِّ  , كالقػوة, فعػةا٤بمدكح عود ٰبي

 فلعػل  , كف, كغبػار ا٢بػرب؛ كىػذه مقامػات الػدُّ خاف, كالػدُّ مػادكلكن ػو نػزؿ ٗبمدكحػو إ  الر  
, فعة, ال بالعل و كالر  كنيةاث ُب ىذه ا٢باؿ ٥بذه العل ة؛ كىي ا٤بدح بالدُّ ابن رشيق لعن ا ر 

ػػ . كىػػذا (ٕ),,,"وكُب ذلػػك قػػاؿ ابػػن رشػػيق:"فلعنة اهلل علػػى ا ػػراث ىهنػػا, مػػا أقبحػػو كأرك 
يصرِّح بلف ػة االسػًتعىارة ُب ىػذا الش ػاًىد؛  كلتفسّب حكم ابن رشيق على ىذا الش اًىد, 

بكلمػػة االسػػًتعىارة, كىػػذا مػػن علػػم ابػػن  صػػريحُب عػػدـ الت   ابقٍْب اًىدٍين الس ػػألنػػو تىبًػػعى الش ػػ
قبػيح,   وتشػبي ىول تستقٌر بعد, كعلى كل  غيةا٤بصطلحات البال رشيق بالن قد, على أف  

 كال ذم سبقو. 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُُِْ/ّ"صحيح البخارم", ) (ُ)

 (.ِْْ/ُ"العيٍمدىةي", ) (ِ)
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 المطلب الث َّالث: "شاىد االسِتَعارة المليحة البديعة"
 

 , وقول :  (ٔ)ون بعد المئةوالث الث الت اسع الش اِهد -
 مىػػػػػا رأٍت بػيػػػػػٍردىم  مػػػػػن نسػػػػػج الصِّػػػػػىبى  أكى 
 

 (ِ)اهلًل كىػػػػػػػػػػػػو ًخضػػػػػػػػػػػػايب؟ خضػػػػػػػػػػػػابى  كرأتٍ  
ػٍعر علػى سػبيل  شب و  سػواد شػعره با٤بفضػوب, فصػر ح با٣بضػاب, كأراد سػواد الشِّ

 ورىا بأن ػٰبكي لـو كعذؿ ا بوبة لػو, كتنقُّصػها منػو, فيػذكِّ  الش اعر, ك صرٰبيةاالسًتعىارة الت  
(؛ أم: فػػػػػٌبن يافعنػػػػػا ُب مقتبػػػػػل الشػػػػػباب, فهػػػػػو ال ييسػػػػػلِّم أك يأبػػػػػو باال يػػػػػزاؿ )نسػػػػػج الصِّػػػػػ

ػػة. ف ولكالمهػػا؛ ألن ػػ يكػػوف  ثريػػبالعػػذؿ كالت   يػػرد  علػػى ا٤بػػرأة بػػأف   الش ػػاعرصػػىب, أسػػود اللم 
 على فتوهتم كنشاطهم. الةا٤بسود ة شعورىم, الد   باب, ال على الش  يبعلى الش  
ػ  ا٤بلػػيح  قولػومليحػة بديعػة, فقػاؿ:"  اكقػد كصػل ابػن رشػيق ىػذه االسػًتعىارة بأهن 
ذلك قاؿ  كُبأخذ ىذه االسًتعىارة من  ية قر نية,  و, ٍب قاـ بتهمة أيب ٛب اـ بأن  (ٖ)البديع"

اللٌػػػًو كىمىػػػٍن  ًصػػػبػٍلىةى }: -كجػػػل   عػػػز  -قػػػاؿ ابػػػن رشػػػيق: "كإف كػػػاف إ٭بػػػا أخػػػذه مػػػن قػػػوؿ اهلل 
ػػػني أى  ,فػػػَّرادة (ٗ)"فطػػػرة:  اليػػػل: يريػػػد ا٣بتػػػاف, كقً قػػػالوا[ُّٖ{]البقرة: اللٌػػػًو ًصػػػبػٍلىةن  ًمػػػنى  ٍحسى

مشػاكلة بديعػة,  فيهػاالصبلة ُب اآلية الكرٲبة على اإلٲبػاف أك الفطػرة اسػًتعىارة تصػرٰبية, ك 
ككشفت االسًتعىارة عقاِد أىل الكتاب, كفيهػا تلمػيح باالعتصػاـ بػاهلل كحػده, كرد  علػى 

مػػاء أيىػػرًؽ  وفيهػػا مػػاء, يزعمػػوف أن ػػ ةُب أحػػواض صػػلّب  أبنػػاءىمذين يضػػعوف ال ػػ صػػارلالن  
 مػن أحسػنفطرة اهلل كإٲباننػا بػو  لتػينىاؿ الربكة, فرد ت اآلية بأف   ؛على عيسى عليو السالـ

, للن فػي{أىٍحسىػني ًمػنى اللٌػًو ًصػبػٍلىةن  كىمىػنٍ }ىذا ال ذم تعتقدكف, كاالسػتفهاـ ُب قولػو تعػا : 
, ف ػاء ا٣بطػاب كالػرٌد علػى ىيَّػة ا٤بشػاكلة, كمػا أحسن من فطرة اهلل كاإلٲباف بػو ال وكأن  

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِْْ/ُ, )السَّابؽ المصدريينظر: ( ُ)

 (.ٖٕ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ِ)

 (.ِْْ/ُ"العيٍمدىةي", ) (ّ)

 (.ِْْ/ُ) السَّابؽ, درالمص ( ْ)
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علػى اإلٲبػاف اسػًتعىارة عالقتهػا ا٤بشػاوة كىػي مشػاوة  بلةالصِّػ فػَّطالؽقاؿ ابن عاشػور: "
خفية حسػنها قصػد ا٤بشػاكلة, كا٤بشػاكلة مػن ا سػنات البديعيػة كمرجعهػا إ  االسػًتعىارة 

٣بفػػاء كجػػو  ؛العيلمػػاء ا٤بشػػاكلة اىػػاكلة باعػػث علػػى االسػػًتعىارة, كإ٭بػػا ٠ب  كإ٭بػػا قصػػد ا٤بشػػا 
باالسػػػًتعىارة  اإلتيػػػافا٤بشػػػاكلة, كإ٭بػػػا ىػػػي  وىػػػاك٠بٌ  ,اسػػػًتعىارة وىايسػػػمُّ  الت شػػػبيو فػػػأغفلوا أفٍ 

فهػػي  ا,لػداعي مشػاكلة لفػػ  للفػ  كقػػع معػو, فػػَّف كػاف الل فػػ  ا٤بقصػود مشػػاكلتو مػذكورن 
, كوذا يت ضح رأم ابػن رشػيق ُب ىػذه (ٔ)"حقيقيةالت   ا٤بشاكلةها با٤بشاكلة, كلنا أف نصف

كالبهػػػاء؛ الشػػػَباؾ األلػػػواف البالغيػػػة ُب  ؿ, كالػػػد ارس يصػػػفها با١بمػػػاصػػػرٰبيةاالسػػػًتعىارة الت  
 لباس كم هر كاحد, كىذه ال يقدر عليها إال  الفحوؿ من الشٍِّعراء.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
(, مؤسسة التاريخ العربي, ْْٕ/ُىر بف عاشكر,)كالتنكير", محمد الطا حرير"التَّ  (ُ)

 ـ.َََِىػ =َُِْالطبعة: األكلى, -لبناف-بيركت
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 القريبة ال ُمَتَمكَِّنة"  ابع: "شاىد االسِتَعارةالمطلب الرَّ 
 

 , وقول :  (ٔ)بعد المئة األربعون الش اِهد -
ليػػػػوا منهػػػػا اللىػػػػ فقػػػػد  بالسػػػػٌرل واًربى أكى
 

٥بػػػػػػا أشػػػػػػباحيهيم كػػػػػػاللوارب فصػػػػػػارىتٍ  
(ِ) 

ػػػػاًىد ُب قولػػػػو: ) االسػػػػًتعىارة  ليػػػػواُب ىػػػػذا الش  منهػػػػا اللىػػػػواًربى بالسػػػػٌرل(, فشػػػػب و  أكى
 صػرٰبيةباألكل منها على سبيل االسػًتعىارة الت   كاحللر  كا ماؿإفناءىم كإتعاوم ألسنمة ا١ب

 ة,(, فعنػػدما كضػػعوا ا٤بتػػاع علػػى األسػػػن  كلػػواألف لفػػ  ا٤بشػػب و بػػو )فعػػل( ىػػو: )أ بعيػػة؛الت  
مفيها, كك ال٥بمككثرة ا٢بمل كىو عليها, فربزكا كاألشباح ال٫ب ريقذابت من طوؿ الط    أهن 

ػػػبىحا ٝبػػػع شػػػٍبح, ككػػػأف   األشػػػباحرٍبيػػػزم, فقػػػاؿ: "ىػػػم اللػػػوارب, كىػػػذا ال ػػػذم ذكػػػره الت    لش 
الشػػػػفص إذا رِيػػػػي مػػػػن بعيػػػػد. يقػػػػوؿ: أتعبوىػػػػا حػػػػٌب إذا ذابػػػػت أسػػػػنمتها, كصػػػػاركا ٥بػػػػا  
ػػم قػػد فرغػػوا  كاألسػػنمة فوقهػػا, كييػػركىل: )فصػػارت ٥بػػم أشػػباحها كػػاللوارب(, كا٤بعػػُب: أهن 

ن بػػػْب ٝبيػػع أعضػػػاِها, مػػن إفنػػاء أسػػػنمتها, إذ كػػاف الفنػػاء عنػػػد جهػػدىا إليهػػػا أسػػرٌع مػػ
, كىػػذه (ٖ)بػػدؿه مػػن اللػػوارب مػػن قبػػل" اعةكصػػاركا يػػبثًركف ُب شفوصػػها, فهػػي ٥بػػم الس ػػ

علػػى  ؿأتػػى أبػػو ٛب ػػاـ كعػػو   ٍبكأيػػن ىػػذا كلٌػػو,نػػو ه وػػا ابػػن رشػػيق, فقػػاؿ: " ٍبىػػي الزيػػادة ال ػػ
 . (ٗ)العت ايب كزاد ا٤بعُب زيادة لطيفة بينة"

 ـــــــــــــــــــ
 (. ْْْ/ُيينظر:"العيٍمدىةي", ) ( ُ)

 كمطمعيا:  ؿ(, كالقصيدة مف البحر الطكيَُِ/ُتمَّاـ, ) بي"ديكاف", أ (ِ)
 مثميػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف أىربيػػػػػػػػػػػػػعو كمالعػػػػػػػػػػػػػبً  عمػػػػػػػػػػػػػى

 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػكا أيذيمػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ    كبً مصػػػػػػػػػػػػػػػػػكناتي الػػػػػػػػػػػػػػػػدُّمكًع السَّ
 
 

يمدح أبا ديلؼ القاسـ بف عيسى  تمَّاـالبالغي ىك البيت العاشر, قاليا أبك  الشَّاًىد
 العجمي. 

 (. َِِ, َُِ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ّ)

 (. ْْْ/ُ"العيٍمدىةي ", ) (ْ)
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ػػػػا كقػػػػد ًىد ُب سػػػػياؽ شػػػػواىد تػػػػدٌؿ علػػػػى االسػػػػًتعىارة ذكػػػػر ابػػػػن رشػػػػيق ىػػػػذا الش 
نىة القريبػػة؛ كتقػػَبب مػػن شػػاىد أيب ٛب ػػاـ خاص ػػة ُب ا٤بعػػُب, مػػن ذلػػك قػػوؿ طيفيػػل  الػػػميتىمىكِّ

 اللنوم:  
 رحلػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػوؽ ناجيػػػػػػػػػػػػة فوضػػػػػػػػػػػػعت

 
 (ٔ)حػػػػػػػلشػػػػػػػحم سػػػػػػػنامها الر   يقتػػػػػػػات 

اوة كىػذه اسػًتعىارة, ككصػفها ابػن رشػيق با٤بشػ حل,شحم سنامها قوتنا للر   ف عل 
ا٣بطيػػػب ببيػػػت الطيفيػػػل اللنػػػوم, ف علػػػو مػػػن  استشػػػهدللحقيقػػػة كالػػػػميتىمىكِّنىة كالقريبػػػة, ك 

 كموضػػعمىػػن ارتفػػع عػػن طبقػػة العامػػة, فقػػاؿ: " ال ػػٍب ال ي فػػر وػػا إال   يةاالسػػًتعىارة ا٣باصِّػػ
 حم, مػع أف  الش ػناـاستعار االقتيات إلذىاب الر حل شحم الس   وكاللرابة منو: أن   لطلالُّ 

٩ب ا ييقتات"
 العت ايب:   قاؿابن رشيق قوؿ العتا يب فقاؿ :"  ذكر, ٍب  (ٕ)

 فػػػػػػػػوؽ أكػػػػػػػػػوار ا٤بهػػػػػػػػارم لبانػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػن
 

 (ٖ)٥بػػػػا أكػػػػل الػػػػذرل كاللػػػػوارب" أحػػػػل 
 ا٤بعُب فقاؿ:   كض حأبو ٛب اـ, فاقتفى أثر العت ايب, لكن و زاد ك  كجاء 

ليػػػػػوا منهػػػػػا اللىػػػػػواًربى بالسػػػػػٌرل فقػػػػػد  أكى
 

٥بػػػػػػػا أشػػػػػػػباحيهيم كػػػػػػػاللوارب تٍ فصػػػػػػػارى  
(ٗ) 

ػػػدةا فالصُّػػػورة   ػػػواًىد ىػػػي ذكبػػػاف شػػػحم سػػػناـ الر   ٤بوح  كإحػػػالؿ  احلػػػةبػػػْب ىػػػذه الش 
بػػػا١بودة كا٢بسػػػن مػػػع القػػػرب,  قالبػػػديل, كإذا كػػػاف كػػػذلك, فقػػػد حكػػػم عليهػػػا ابػػػن رشػػػي

كتػػدخل ُب , يػػةمػػن االسػػتعارات ال ػػٍب ترتفػػع عػػن طبقػػة العامٌ  وفػػا٢بقُّ ُب شػػاىد أيب ٛب ػػاـ أن ػػ
ابػن رشػيق عػن بيػت أيب ٛب ػاـ:"ٍب  كقاؿال ٍب ميًلَّت جودة كحسننا. يةحيِّز االسًتعىارة ا٣باصِّ 

 .(٘)على العت ايب كزاد ا٤بعُب زيادة لطيفة بينة" ؿأتى أبو ٛب اـ كعو  

 ـــــــــــــــــــ
 ُِْٔ(, المكتبة العممية, بيركت, الطبعة األكلى, ٔٓ/ُالغنكم,) طيفيؿ:"ديكاف", يينظر ( ُ)

 في الديكاف:  كالبيتـ. ََِٓق=
 خمػػػػػػػػػػؼى ناجيػػػػػػػػػػة مكػػػػػػػػػػكر  كحممػػػػػػػػػػتي 

 
 شػػػػػػػػػػػحـى سػػػػػػػػػػػناميا الرحػػػػػػػػػػػؿي  يقتػػػػػػػػػػػاتي  

 (.َٕ/ٓ"اإليضاح", ) (ِ) 

 (.ْْْ/ُ:"العيٍمدىةي", )يينظر ( ّ)

 (.َُِ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ْ)
 

 (.ْْْ/ُ"العيٍمدىةي", ) (ٓ)
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, كانتهى ا٢بديث  عن شاىد أيب ٛب ػاـ, كبقػي أف ايبكعمل موازنة بْب قوؿ الط اِي كالعت   
ابػػن  إليهػػاالبينػػة ال ػػٍب نػػو ه  يػػادةاليػػد علػػى تلػػك الزِّ  ععػػرؼ خصوصػػية بيػػت العت ػػايب؛ لتيوضىػػتي 

 رشيق, فقاؿ: "كقد تناك٥با ٝباعة منهم كلثـو بن عمرك العت ايب فقاؿ:  
 فػػػػػػػػوؽ أكػػػػػػػػوار ا٤بهػػػػػػػػارم لبانػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػن

 
 (ٔ)٥بػػػػا أكػػػػل الػػػػذرل كاللػػػػوارب" أحػػػػل 

الػذرل كاللػوارب(, كىػػو  أكػػل٥بػا  أحػل  لػو: )االسػًتعىارة عنػد العت ػػايب ُب قو  فشػاىد  
: "مػن لبانػةقريب من شػاىد الط ػاِي, فالعت ػايب عنػدما ذكػر فػوؽ أكػوار ا٤بهػارل لبانػة؛ كالُّ 

, ناـاالنسػػاف فػػوؽ الس ػػ دة, فالعت ػػايب ذكػػر قػػدر قعػػ(ٕ)إ٭بػػا ىػػي قػػدر قعػػدة إنسػػاف" مغالٌصػػ
ػػػػ ػػػػم شػػػػرعو , بعكػػػػ  قػػػػوؿ أيب ٛب ػػػػناـفهػػػػي ال ػػػػٍب أيحػػػػٌل ٥بػػػػا أكػػػػل الس  ُب األكػػػػل مػػػػن  ااـ أهن 

م حلُّػػوا ٧بل هػػا, كأصػػبحوا بػػديالن عنهػػا,  ريػػقاللػػوارب, كالقصػػد اإلفنػػاء مػػع طػػوؿ الط   فكػػأهن 
ػػاًىدٍين, مػػع زيػػا ذافبهػػ ا٤بعػػُب ُب شػػاىد أيب ٛب ػػاـ ال ػػٍب ذكرىػػا ابػػن  دةيتبػػْب  الفػػرؽ بػػْب الش 

 دين. رشيق, فالتفت إ  ا٤بعُب كخصوصية البياف ُب الش اىً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ْْْ/ُ, )السَّابؽ صدرالم (ُ)

 دة: )لبف(.(, مأُٔ/ُّ"لساف العرب",) (ِ)
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 المطلب الخامس: " شاىد المثل السَّاِئر"
 

كبػاب  -ا٤بماثلػة-ابن رشيق باب ا٤بثل الس اًِر كسطنا بْب باب الت مثيػل  جعل 
 ,أم أنػػػو تػػػابع للمماثلػػػة -االسػػػًتعىارة الت مثيليػػػة عنػػػده- خػػػر ا٤بماثلػػػة  ُبالت شػػػبيو, كعر فػػػو 

ػػاًِر كالشػػارد كصػػد ر ابػػن رشػػيق ُب بػػاب ا٤بثػػل ا ػػاًِر كػػالـ العػػرب حػػوؿ معػػُب ا٤بثػػل الس  لس 
فبعضػػهم يقػػوؿ ىػػو ا٤بثػػل ال ػػذم ال ييػػرٌد؛ لقوتػػو  ,فػػذكر خػػالؼ العػػرب ُب معنػػاه ركد,كالش ػ

ال ذم ال يكاد يعرض لو أحد لشركده, كىػذا ال ػذم  مىلً كبالغتو كإمكانو ُب الن ف , با١بى 
يدؿ عليو, ٍب بْب  أف  ىناؾ قومنا من أىل العربية  أيب ٛب اـ ىذا اىدرج حو ابن رشيق, كش

ػػاًِر كالشػػركد كالشػػارد يػػدٌؿ علػػى ا٤بثػػ ال ػػذم ال ن ػػّب كال مثيػػل لػػو,  ليزعمػػوف أف  ا٤بثػػل الس 
فعنػػػدىم أف  ا٤بثػػػل كلمػػػا كػػػاف نػػػادرنا, فلػػػم يقلػػػو أحػػػد كل يضػػػرب بػػػأم أحػػػد, فهػػػو ا٤بثػػػل 

علػيهم ُب بيانػو للبيػت ال ػذم سػاقو لالحت ػاج  الس اًِر, ككذلك إذا كاف مثالن شػاذنا, كرد  
 برأيو كبالقوؿ األكؿ.    

ا على ا٤بثل الش     , كىو:  اردكصد ر بيت أيب ٛب اـ شاىدن
 قول أبي تم ام:   ,(ٔ)واألربعون بعد المئة حاديال الش اِهد -

 كنًػػػػػػػػػوً دي  نٍ لػػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػػ ٍريبضىػػػػػػػػػ نكػػػػػػػػػريكاتي  ال
 قػػػػػػػػػػد ضىػػػػػػػػػػرىبى األقػػػػػػػػػػل  لًنيػػػػػػػػػػورًهً  فالل ػػػػػػػػػػوي 

 

ػػػػػػػػػػريكدنا ُب الن ػػػػػػػػػػدل كالبىػػػػػػػػػػاسً  مػػػػػػػػػػثالن    شى
اًة كالنِّ  مػػػػػػػػػػثالن  ػػػػػػػػػػرىاسً ًمػػػػػػػػػػنى ا٤بًٍشػػػػػػػػػػكى بػٍ

(ٕ) 
 أبو ٛب اـ ُب بيت لو: قا٥باأربعة أمثاؿ مضركبة  ىناؾ اىدىذا الش   قبل 

ـى   عمػػػػػػػػػػػركو ُب ٠باحػػػػػػػػػػػًة حػػػػػػػػػػػاًبو  إقػػػػػػػػػػػدا
 

 حلػػػػػػػػًم أحنػػػػػػػػلى ُب ذكػػػػػػػػاًء إيػػػػػػػػاسً  ُب 
 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ْٕٓ/ُ: "العيٍمدىةي", )يينظر (ُ)

 القصيدة:  كمطمع(, َِٓ/ِ", أبي تمَّاـ, )ديكاف" (ِ)
 مػػػػف بػػػػػاسً  ةن فػػػػي كقيكًفػػػػؾى سػػػػاع مػػػػا
 

ـى األٍربيػػػػػػػػًع األٍدرىاسً  نىٍقًضػػػػػػػػي   ًذمػػػػػػػػا
البالغي ىك البيت الرابع كالعشركف كالخامس كالعشركف,  الشَّاًىدالبحر الكامؿ, ك  مف 

 أحمد بف المعتصـ.  دحقاليا يم
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حػاًب, كا٢بلػم عنػد األحنػل  ُب ماحةفالشُّ اعة لعمرك بن معػدم كػرب, كالس ػ 
عنػد إيػاس بػن معاكيػة, فهػذه األكصػاؼ أصػبحت أمثػاالن تػػدٌؿ  كاءبػن عبػد القػي , كالػذ  

وػا ابػن ا٤بعتصػم ًعيػب عليػو  ككصلقاؿ تلك األمثاؿ  لػم الكن  أبا ٛب اـ  ,على أصحاوا
م ضػربتو للممػدكح كالس ػاًِر ال ػذ ركدا٤بثػل الش ػ ذامن ا٢باضرين, فػأردؼ أبياتنػا ذكػر أف  ىػ

ال يوًجب اإلنكار, كلذلك خاطبهم بواك ا١بماعة ُب )ال تنكركا( أم: ضريب ىذا ا٤بثل؛ 
 ال ذم ال ييرٌد, ٍب عل ل ذلك بذكره البيت ال ذم يليو:   عبشركد كا١بمل الص   وألن  

 قػػػػػػػػػػد ضىػػػػػػػػػػرىبى األقػػػػػػػػػػل  لًنيػػػػػػػػػػورًهً  فالل ػػػػػػػػػػوي 
 

اًة كالنِّ  مػػػػػػػػػػػػػثالن   ػػػػػػػػػػػػػرىاسً ًمػػػػػػػػػػػػػنى ا٤بًٍشػػػػػػػػػػػػػكى  بػٍ
كا١بمػػاؿ ُب األ٠بػػاء كالصػػفات, مث ػػل  اؿال ػػذم لػػو الكمػػ -سػػبحانو كتعػػا - فػػاهلل 

نيػوري الس ػمىاكىاًت كىاألىٍرًض  الل ػوي نوره با٤بشػكاة ال ػٍب فيهػا مصػباح, كذلػك ُب قولػو تعػا :  }
صفة نوره,  نوره(:  أم مثلكقولو:  ) ,[ّٓ]النور: {مىثىلي نيورًًه كىًمٍشكىاةوًفيهىا ًمٍصبىاحه... اآلية

أم مثػػل ىػػداه ُب قلػػب ا٤بػػبمن كمشػػكاة قالػػو ابػػن عبػػاس, أك  ؛عاِػػد هلل تعػػا  مّبكالض ػػ
ا٤ببمن ال ذم ُب قلبو كمشػكاة, فسػواءه ىػذا  رعاِد إ  ا٤ببمن, فتقديره:  مثل نو  مّبالض  
ُب صػػػػفاِو ُب نفسػػػػو, كقابليػػػػة ا٣بػػػػّب كالفطػػػػرة,  نأك ذاؾ, فقػػػػد شػػػػب و قلػػػػب ا٤بػػػػبم قػػػػديرالت  
ا١بيٌػد  يػتبالز   رعا١بػوىرم, كمػا يسػتهديو مػن القػر ف كالش ػ فاؼالش   جاجقنديل من الزُّ بال

ػػػب (ٔ)ا٤بشػػػرؽ ا٤بعتػػػدؿ, ال ػػػذم ال كػػػدر فيػػػو كال ا٫بػػػراؼ اُب,الص ػػػ , كُب اآليػػػة تشػػػبيو مرك 
اآليػػة فيهػػا )مثػػل نػػوره( كىػػذا ا٤بشػػب و مرك ػػب, فنػػور اهلل أمػػور   ٗبرك ػػب, كأجػػزاء بػػأجزاء؛ ألف  

ّبة, اإلسػالـ كا٥بػػدل كالقػر ف كا٢بكمػػة, كغّبىػا, كا٤بشػب و بػػو مركػب كػػذلك, كىػو مػػن كثػ
 أمور كثّبة, كعلى ىذا فيكوف الت شبيو ُب اآلية ٛبثيلي ُب أركع صورة كأبلغ بياف.

 ـــــــــــــــــــ
(, تحقيؽ: سامي ٖٓ/ٔيينظر:"تفسير القرآف العظيـ", ألبي الفداء إسماعيؿ ابف كثير,) ( ُ)

ق = ُِْٖ, الرابعة: ةاإلصدار الثاني, الطبع لرياض,بف محمد السالمة, دار طيبة, ا
 بتصرُّؼ. ـ,ََِٕ
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ىػػػن ظػػػن  أن ػػػ فػػػأبو
 ثالن مػػػ ذكػػػر هعنػػػدماأراد أٍف يقل ػػػل مػػػن شػػػأف ٩بدكح وٛب ػػػاـ يقػػػوؿ ٤ب

قد  -سبحانو كتعا -اهلل  فَّف   ة,نع, فمكانة ا٤بمدكح معركفال ٲب ىذاشركدنا قد ضيرب: 
 . وركىذا ال ٲبنع رًٍفعة كعلو قدر ذلك النُّ  ور,من النُّ  ضرب مثالن لنوره من أشياء أقل  

ٍب  ارد,كالش ػػ ركدعلػػى قػػوؿ العػػرب ُب ا٤بثػػل الش ػػ وذاالشػػاىدابػػن رشػػيق  استشػػهد
ال ييػػرٌد كا١بمػػل  وأم: سػػاِر, ككضػػح معنػػاه بأن ػػ اردكالش ػػ ركدبػػْب  ابػػن رشػػيق أف  ا٤بثػػل الش ػػ

ال ذم ال يكاد ييعرض لو كال ييردٌ  ارد,الش   عبالص  
, كساؽ ىذا ا٤بثػل ُب الػرٌد علػى مىػن (ٔ)

: "كزعػػم -رٞبػػو اهلل-ىػػو ا٤بثػػل ال ػػذم ال ن ػػّب كال مثيػػل لػػو, فقػػاؿ  ركدأف  ا٤بثػػل الش ػػ ؿقػػا
فأما قوؿ أيب ٛب اـ ككاف إماـ الص ػنػٍعىة  ادر,كالن   اذّب كالش  ما ل يكن لو ن  ركدالش   قـو أف  

 كِريسها: 
 كنًػػػػػػػػػوً دي  نٍ لػػػػػػػػػوي ًمػػػػػػػػػ ٍريبضىػػػػػػػػػ نكػػػػػػػػػريكاتي  ال

 قػػػػػػػػػػد ضىػػػػػػػػػػرىبى األقػػػػػػػػػػل  لًنيػػػػػػػػػػورًهً  فالل ػػػػػػػػػػوي 
 

ػػػػػػػػػػريكدنا ُب الن ػػػػػػػػػػدل كالبىػػػػػػػػػػاسً  مػػػػػػػػػثالن    شى
ػػػػػػػػػػػػػرىاسً  مػػػػػػػػػػػػػثالن  اًة كالنبػٍ  ًمػػػػػػػػػػػػػنى ا٤بًٍشػػػػػػػػػػػػػكى

 عليو قولو ُب ابن ا٤بعتصم:  يبعً  حْب 
ـى   عمػػػػػػػػػػركو ُب ٠باحػػػػػػػػػػًة حػػػػػػػػػػاًبو  إقػػػػػػػػػػدا

 
 حلػػػػػػػًم أحنػػػػػػػلى ُب ذكػػػػػػػاًء إيػػػػػػػاسً  ُب 

ا٤بثل بعمرك كحػاًب مضػركب قػدٲبنا, كلػي  ٗبثػل ال  ألف   ؛يشهد للقوؿ األكؿ فَّنِّو 
إمػػػاـ  و, كىنػػػا كقفػػػة؛ فقػػػد كصػػػل ابػػػن رشػػػيق أبػػػا ٛب ػػػاـ أن ػػػ(ٕ)ن ػػػّب لػػػو كمػػػا زعػػػم اآلخػػػر"

 ذلك. تأكيدفأراد  ٥با,جعل مسلم بن الوليد إمامنا يرٌد على مىن  والص نػٍعىةكِريسها, ككأن  

 ـــــــــــــــــــ
 (, بتصرُّؼ. ْٕٓ/ُيينظر:"العيٍمدىةي", ) ( ُ)

 (. ْٕٓ/ُ, )ؽالسَّابالمصدر  ( ِ)
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 المطلب السَّادس:"رؤية ابن رشيق الفكرية في استعارات أبي تمَّام"
 

, كتتكو ف كظيفتها كعناصرىا يالدِّراسة البالغية كالن قدية ُب البحث الًعٍلمً  تتمت ع
, فتفػػػػرج تلػػػػك األسػػػػاس ُب الوقػػػػوؼ علػػػػى ٘بسػػػػيد الػػػػر ل الفكريػػػػة لعل ماءىػػػػا األجػػػػالء

الًعٍلًميػة أشػعلت  راسات, فالدِّ الش اعركا٣بلفيات؛ لتنم  عن موقفهم إزاء شعر  فسّباتالت  
الًعلػػم, يسػػندىم ُب ذلكعلمػػاء أجػػالء  بنػػار البحػػث الًعٍلًمػػي, فػػراح نورىػػا يهػػدم طػػال  
 .ءماما خط تو أنامل العيلماء القد يطرأعلىمتفصِّصوف ُب فنوف الًعلم, فلم يعد ا٣بوؼ 

ىو جدير بالذكر أف  الد ارس كجد من ىذا ا٢بديث مدخالن لّبقب ٙبرُّكػات  ك٩ب ا 
, فػراح يرصػدىا علػى اجتهػاد كتقصػّب منػو, فبػات علػى ٛب اـقلم ابن رشيق ٘باه شعر أيب 

 الصا٤بسػاًعد ة ُب اسػتف راسػاتأشدِّ ما يكوف من ن رة متأني ة, ثاقبة, تتكاثر حو٥با الدِّ 
 الت ايل:  حول الفذ, فراحت تلك الرُّ ية تبٌب ٜبارىا على الن  العا افكر ىذ

ا من شعر أيب ٛب اـ,  دا٤بطلب األكؿ رص ففي بػو علػى  استشػهدابن رشيق شاىدن
 وعنػػد بعػػض العيلمػػاء اسػػًتعىارة حسػػنة, ككأن ػػ كىػػي كلفػػة,بعيػػدة كاضػػحة غػػّب مت   اسػػًتعىارة

ٛب ػاـ, فػأظهر  أيبضحة غّب ا٤بتكل فة من شعر بذلك يعتذر لشواىد االسًتعىارة البعيدة الوا
ػػػاًىدىػػػذا ال أقػػػواؿ العيلمػػػاء ٘بػػػاه االسػػػًتعىارة البعيػػػدة كالقريبػػػة, فبػػػْب  أف  غػػػالبيتهم تيػػػرجح  ش 

علمػو,  سػعةيدؿ بالض ركرة على  كىذااالسًتعىارة القريبة؛ ٤بالءمة ا٤بستعار للمستعار فيو, 
القاِل بأف  كل اسًتعىارة بعيدة كاضحة غػّب  فأصبح ,  ية ُب الًعلم, كاألدب, كا٢بف وكأن  

ػػ , كاإلغػػراؽ, كاللرابػػة, كلُّػػلا٤بتفػػق عليػػو ُب البيعػػد مػػع الت   وءمتكل فػػةقوؿه كجيػػو, لكػػن السُّ
م إ٭بػػا يستحسػػنوف االسػػًتعىارة  فقػػاؿ ُب شػػأف العيلمػػاء ٘بػػاه االسػػًتعىارة القريبػػة كالبعيػػدة:"أهن 

للشػيء  ًعّبعػنهم, كإذا اسػتي  صػوصالعيلماء, كبو أتػت النُّ  ةالقريبة, كعلى ذلك مضى جل  
لي  منو ُب شيء, كلو كاف البعيد أحسن اسًتعىارة  اكاف أك  ٩ب    ,ما يقرب منو كيليق بو

 نواس:  ٤با استه نوا قوؿ أيب ,من القريب
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 ٩بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اؿصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت ا٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح
 

 يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكو كيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك 
شيء أبعد اسًتعىارة من صوت ا٤باؿ؟" فأم 

(ٔ)  . 
سػػاؽ شػػاىد أيب ٛب ػػاـ, بػػْب  رجحػػاف قولػػو علػػى قػػوؿ أيب الطيٌػػب ا٤بػػذكور  عنػػدماك 

ا لػرأم ابػن ككيػع أف  خػّب االسػًتعىارة مػا بعيػد كعيلًػم ُب أكؿ كىلػة أن ػ  و نفنا, كجاء بو شاىدن
 .(ٕ)مستعار, فلم يدخلو لب 

عػػد , كببشػػعةا٤بطلػػب الث ػػاين, فحػػديثه عػػن شػػواىد أربعػػة لالسػػتعارات سػػيَّة  أم ػػا
ػػ تلػػكالوقػػوؼ عليهػػا تبػػْب  أف  أكؿ   نػػػوم ذؼالش ػػواًىد اسػػًتعىارة, كبقيتهػػا تشػػبيو بليػػغ, حي

ػػػاًىد األكؿ, أم ػػػا  ذكػػػر, كعنػػػدما سػػػاقها ابػػػن رشػػػيق الشػػػب واألداة ككجػػػو  االسػػػًتعىارة ُب الش 
ْب ل يقلػػو, لكن ػػو أراد تبيػػ وعلػػى أن ػػ شػػبيو,البقيػػة فاسػػتفدـ كلمػػة )جعػػل( كىػػذه تينبػػئي بالت  

, كبَّػػرنا, ك٧براثنػػا(, ٍب أعلػػن ابػػن رشػػيق  وتشػػبيو أيب ٛب ػػاـ للممػػدكح, ف علػػ ػػا, كحػػبالن )مفتاحن
أكصػػػػاؼ السػػػػًتعىارة كتشػػػػبيو  فهػػػػيركاكػػػػة كقػػػػبح قػػػػوؿ أيب ٛب ػػػػاـ كلعػػػػن تلػػػػك االسػػػػًتعىارة؛ 

 , كقبيحة.كبشعةبعيدة,
ا  أم ا السػًتعىارة ا٤بطلب الث الث, فقد ساؽ عقب شػواىد االسػًتعىارة الس ػٌيَّة شػاىدن

ػػػٍعر  كصػػػفها با٤بليحػػػة البديعػػػة, فناسػػػب ذكػػػر ا٢بسػػػن بعػػػد القبػػػيح, فكأنػػػو يوضِّػػػح أف  الشِّ
ا مػن  يػة  بيتوٛب اـ  أبوعندىم بْب ىذا كذاؾ, كقد اقتب   ال ػذم ضػم نو ابػن رشػيق شػاىدن

, ىػػػو ا٤بشػػػاكلة, فحسػػػنت غايػػػة ا٢بسػػػن يعو ملػػػيحو بػػػد بوجػػػوو االسػػػًتعىارة  فرجػػػتقر نيػػػة, ف
 االندماج. بسبب ىذا
ػػػ ابػػػع,ا٤بطلػػػب الر   أم ػػػا ا علػػػى اسػػػًتعىارة كأهن   هػػػاحقيقػػػة؛ لتمكُّنً  افقػػػد حػػػول شػػػاىدن

أخػذه مػن العت ػايب كزاد عليػو ُب ا٤بعػُب, فػابن  وكقروا, ف اء بشػاىد أليب ٛب ػاـ ككصػفو بأن ػ
 ُب ذلػك, ال ةشعر كشعر, كيذكر ا٢بكػم كالعل ػ ْبرشيق ظهر بلباس العال ال ذم يوازف ب

 ذات ا٤بعُب. سي ما كقد جاء بشواىد سبقتو ُب
 ـــــــــــــــــــ

 (.ّْٔ/ُ, )السَّابؽالمصدر  ( ُ)

 (, بتصرُّؼ.ّْٕ/ُ, )نفسويينظر:المصدر  ( ِ)
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ا٤بطلب ا٣بام , فكاف ُب ا٤بثل الس اًِر كقصد منو االسًتعىارة الت مثيليػة, كُب  م اأ 
 ا٤بطلب غينية عن ذكره.

, لقػػد ن ػػر ابػػن رشػػيق ُب اسػػتعارات أيب ٛب ػػاـ ن ػػرة الفػػاحص ا٤بػػدقِّق, كل كأخػػّبنا
مػػػػاؿ با٤بسػػػػاكاة بػػػػْب  محػػػػيصالت   ذلكوازنػػػػة منػػػػو, كبػػػػيتػىعىص ػػػػبي لقػػػػوؿ علػػػػى قػػػػوؿ, دكف م

اسػػػتعارات أيب ٛب ػػػاـ ا٢بسػػػنة كالقبيحػػػة, فكأنػػػو إذا أحسػػػن ارتفػػػع شػػػعره, كإذا أسػػػاء جػػػاء 
 .-كباهلل التوفيق-خالصة تلك الرُّ ية,  ذهكلو, كى  وء, كالسُّ كاكةبالبشاعة, كالر  
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 ددسالسف  المبةث
  شواهد اتسمَِ دأة" 

 "ن الخفدجَّلند ابن سند
 

اسااامَِ دأة عال اااين   موا ناااة: "لاألوف  المطباااب -

دع" .  بين ابن نبدمة وأبَّ ممف
اااااااادنَّ: " المطبااااااااب - اتساااااااامَِ دأة  شاااااااادهدالثف

 المخمدأة".

دلث: " المطبب - القبيةة  اتسم دأات شواهدالثف

 والب يدة".

هر .  دواهد : أواًل   استعارا  أخادع الد 
ة أخااارى الساااتعارا  قبيحااا داااواهد :ثانًياااا

 وبعيد .
دااواهد تداابيه مضاامر األدا  أدخلهااا  : ثالًثاا

ار .  ابن سنان في باب االسِتع 
ابااااا ال المطباااااب - ت مساااااقنَّ مااااادء  شااااادهد:"أف

 المالع".
الخدمس: "شواهد أللفدأ وض ت مَّ  المطبب -

غيأ موض  د ليس لب  وجاه اتسامَِ دأة وت 

 الةقيقة".
ابان ساندن الفكأياة  أؤية: "ددسالسف  المطبب -

دع".مَّ اسم   دأات أبَّ ممف

 
 



اد ] -الفصل الثاني  [لند ابن سندن الخفدجَّ شواهد اتسمَِ دأةالمبحث الس 

 

 

316 

  توِطئة:
ػا بالنِّ  (ٔ)الفصاحة"سػفر ابػن سػناف سػرٌ " ييعترب ٤برحلػة الت ػاليل البالغػي  سػبةالع ػيم أساسن

 رال لػذين سػػط   -أيب ىػػالؿ كابػن رشػيق-ُب ذلػك ا٢بػْب, فهػو ال يبتعػػد كثػّبنا عػن صػاحبٍيو
 ـــــــــــــــــــ

بف سعيد بف سناف الخفاجي, العالـ الشاعر األديب,  حمدىك  أبك محمد عبد اهلل بف م ( ُ)
أبكه مف  افق, كىك مف بني خفاجة الذيف كانكا ينزلكف بأعماؿ حمب, كك ِِْكلد سنة 

ا شبَّ أخذ العمـ كاألدب عمى عمماء عصره, ثـ اتصؿ بأبي العالء بمعرة أشرافيا, كلم
النعماف, فأخذ عنو العمـ كاألدب, ككاف انتفاعو بو أكثر مف غيره, كىذا كاضح في 

الفصاحة" مف الكتب البالغية النقدية, يتسـ باألسمكب  سرٌ ق, ك"ْٔٔكتابو, مات سنة 
القىاًىر, كال  عبدعمى ذكؽ العالـ كما عند  األدبي العممي, فال يطغى فيو ذكؽ األديب

يطغى ذكؽ العالـ عمى ذكؽ األديب كما عند السَّكاكي, أقاـ كتابو عمى الفرؽ بيف 
الفصاحة", )ق(, شرح كتصحيح: عبد المتعاؿ  سرٌ : "يينظركالبالغة. احةالفص

 صبيح كأكالده, القاىرة, بدكف طبعة. بتصرؼ. ميالصعيدم, مكتبة كمطبعة محمد ع
ؿ السَّائركلقد أشاد ابف األثير بو في مقدمة " المثؿ  " كجعمو مما ينتفع بو, غير أنو فض 

كاستدرؾ عمييما, فقاؿ: " كبعد فإف عمـ البياف لتأليؼ  –المكازنة –عميو كتاب اآلمدم
النظـ كالنثر بمنزلة أصكؿ الفقو ل حكاـ كأدلة األحكاـ, كقد ألؼ الناس فيو كتبنا...فمـ 

بف بشر اآلمدم ككتاب  الحسفينتفع بو في ذلؾ إال كتاب المكازنة ألبي القاسـ =أجد ما 
الفصاحة ألبي محمد عبد اهلل بف سناف الخفاجي, غير أف كتاب المكازنة أجمع  سرٌ 

ف نبو فيو عمى نكت  سرٌ أصكال, كأجدل  محصكال, ككتاب " الفصاحة" كا 
 (. ِّ/ُ",)السَّائر: " المثؿ يينظرمنيرة...".

يفصؿ أجزاء  ااألبكاب البالغية ترتيبن  بشأف مكضكعات كفصكؿ كتابو فإنو لـ ييرت كفي
المعاني عف البياف كالبديع, كلـ يكز ع مكضكعاتو عمى األبكاب الثالثة, فجعؿ االستعارة 
في القسـ الثاني كألحقيا بالكالـ عمى الفصاحة, كجعؿ التشبيو في القسـ الثالث كألحقو 

الفصاحة",  سرٌ مف كاد كاحد, ككالىما مف جسد عمـ البياف. يينظر : " بالبالغة مع أنيما
 )ص: ح(, بتصرؼ. 

ق(, كمع ُّٕالقىاًىر)ت:  عبد شيخق(, كلمُّٔسناف كاف معاصرنا البف رشيؽ)ت: كابف
 , ذلؾ لـ يستفد مف ترتيبيـ ل بكاب كالمكضكعات, كلـ ييعنى بالفرؽ بيف تمؾ العمـك

جاني عمـ البياف اسمنا لتمؾ العمـك في كتابو "أٍسرىاري البالغة" القىاًىر الجر  عبدفاختار 
 اًىرالقى  عبدالبالغي كالنقدم, فمدرسة  التَّاليؼكالحؽ أف ابف سناف لـ يأؿي جيدنا في 

ا ف ييعتبر وطغت عمى كؿ المدارس التي سبقتو, كمع ىذا كمو فكتاب , مف ريدنانمكذجن
"سٌر الفصاحة", يحتاج مف يفتش رأييفأف, كفي مصادر الكتب البالغية في القرف الخامس
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دة الولػع بأفكػار أيب شػ ُبا٤باضيٍْب, كذلك  بعض أعما٥بما الفكرية ُب ا٤ببحثٍْب  لباحثا
نػٍهىً ية, ككثػّبنا مػا ينا كيعارضػو, أك قػد يت فػق معػو,  قشػوا٢بسن الرُّماين الًعٍلًمية, ك ثػاره الػػمى

ػػػواًىد, فقػػػد رصػػػدت الدِّراسػػػة   ركىػػػذا بػػػالن   ُب بعػػػض أبػػػواب كتابػػػو, أم ػػػا مػػػن جهػػػة الش 
, فقػػ ػػا معتػػدالن د نقػػدىا ٍب حكػػم شػػواىد لالسػػًتعىارة مػػن شػػعر أيب ٛب ػػاـ سػػلك فيهػػا منه ن

, أك الرغبة ُب ا٣بالؼ, كىو من أكثر من تعرض قليدعليها, فلم يسلك ىذا ا٤بنحى للت  
, كىػو يػذكر علػى كػل حػاؿ شػواىد لشػعراء  خػرين, مػرةن ييقػد ـ ا١بػاىليْب ِيألبيات الط ا

االسػًتعىارة عنايػة كبػّبة مػن خػالؿ تلػك االستشػهادات  ح يػتكمرةن ييبخِّرىم, ف قدماءكال
علػػى كجػػود نكتػػة ٦بازيػػة, فمػػرةن يستحسػػن كمػػرةن يسػػتقبح, كػػل ذلػػك بر يػػة ناقػػدة,  الػػةد  ال

ء  , كر يتو الًعٍلًمية الفاحصة, ُب كتابػو كلػو تقريبنػا, -شيفو-يشيد كثّبنا بأبيات أيب العال 
ػػريف وكراء تلػػك األلفػػاظ ال ػػٍب تقػػع ُب مواضػػعها أك ال تقػػع, ككأن ػػ  ػػرككػػل ذلػػك للن   لنػػا  سِّ

, ُب عػػدـ تكلُّػػل أك تقعُّػػر, أك إغػػراب عػػن هنػػج ا٢بػػاؿة, كأهنػػا مراعػػاة مقتضػػى الفصػػاح
كضػػع األلفػػاظ  كمنُب بدايػػة حديثػػو عػػن االسػػًتعىارة:" كقػػاؿالعػػرب ُب كػػل أبػػواب البيػػاف, 
موضػػعها حيسػػن االسػػًتعىارة"
بألفػػاظ  سػػًتعىارةأهنػػى حػػديث اال و, كمػػن دقيػػق عباراتػػو أن ػػ(ٔ)

بػػػاآلخر كاآلخػػػر بػػػاألكؿ,  ؿٗبػػػا ابتػػػدأ بػػػو, كربػػػط األك  كضػػػعت ُب غػػػّب موضػػػعها, فػػػانتهى 
 .ـوضبط العل   إرىاصات بدء, ك ابعالت اليل عن القرف الر   اختالؼ بدءيتبْب   كوذا

تقعيػػػػدات الرُّمػػػػاين ُب حػػػػدِّ االسػػػػًتعىارة, كالفػػػػرؽ بػػػػْب  ىكثػػػػّبان علػػػػ  كػػػػأي رأيتػػػػو يت   ٍب   
للرُّمػاين القػوؿ ُب كػل مسػألة, بػل يسػتدرىؾ عليػو, ال ييسػلِّم  أن ػوكالت شبيو, علػى  سًتعىارةاال
إ   مهالػو, ٍب قس ػ عارقسِّم االسًتعىارة ٕبسب أصلها إ  مستعار كمسػتعار منػو كمسػت ٍب  

 ـــــــــــــــــــ
 

 شعرمركَّزه عمى مراد ابف سناف مف استشياداتو ب اكمزاياه, فالبحث ىن صياتوعف خصك 
, كيتطرؽ إلى قضايا في مكضكعات عمـ البياف, التي ليا مساس بتمؾ الشكاىد, تمَّاـأبي 
 كانت قضايا بالغية أـ نقدية. كاءس

 (.ُُّالفصاحة", )ص: سرٌ "  (ُ) 
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ػػم (ُ)قريػػب ٨بتػػار كبعيػػد مط ػػرح, كذكػػر كالمػػان أشػػب و بكػػالـ ابػػن ا٤بعتػػز عػػن ا ػػدثْب , كأهن 
ٛب ػػاـ  أبػػوأف  أكثػػر مػػن اشػػتلل وػػا, كاسػػتعملها  كبػػْب  ُب أشػػعارىم كثػػّبنا,  ارةأكردكا االسػػًتعى 

 .(ِ)شعره, فػ" أكرد منو ُب شعره ا١بٌيد ا مود, كالردمء ال ذم ىو اللاية ُب القبح" ُب
كانػػت ال تبػػُب علػػى اسػػًتعىارة أخػػرل,   لمػػاك  االسػػًتعىارةكمػػن مػػنهج ابػػن سػػناف الًعٍلًمػػي أف   

, إٍذ حيٍسػػػػن حةسػػػػنى, كأقػػػػربى إ  الصِّػػػػكاكتفػػػػت بنفسػػػػها عػػػػن غّبىػػػػا كانػػػػت أجػػػػودى, كأح
ُب كػػل  بػػواالسػػًتعىارة يكمػػن ُب ألفػػاظ تسػػتلِب بنفسػػها عػػن غّبىػػا, كىػػذا ا٤بػػنهج ييصػػرِّح 

ػػػػػ ظهػػػػػر ُب أبيػػػػػات أيب ٛب ػػػػػاـ الد ىريػػػػػة الث الثػػػػػة,  رطه كقػػػػػت دكف غضاضػػػػػة منػػػػػو, كىػػػػػذا الش 
ب أف تكػوف ٥بػا بػال إذا بينيت علػى اسػًتعىارة أيخػرل قبيحػت كبعػدت, كالواجػ االسًتعىارةفػ"

 , كسيأٌب ا٢بديث عنها ُب ًعد ة مطالب.(ّ)كاسطة...."
علػػى غّبىػػا ُب قامػػة مػػن  اكييقػػد ـ األجػػود منهػػ واًىدىػػذا الػػن هج, يسػػٌرد الش ػػ كعلػى 

اتِّباع ا٢بق, فّبدُّ رأم كبار العيلماء, كيعتذر -رٞبو اهلل-قامات الن قد العريب, كمن منه و
لػوال ا٢بػق ا٤ببػْب مػا عػدؿ عػن اتِّبػاعهم؛  وًمًدٌم, كالصيػويل, كيػرل أن ػ٥بم, كأيب القاسم اآل

لصػػػحة فكػػػرىم, كسػػػالمة ن ػػػرىم, كعلػػػى ىػػػذا يتػػػوِّج ابػػػن سػػػناف صػػػفحات مػػػن أعػػػذب 
كمػن ذلػك  ؛بالربىػاف كالػد ليل ك مػةٗبػنهج كٙبليػل, ك راء ٧ب ف ػاءاالستدراكات الًعٍلًميػة, 

 استشهد ببيت امرئ القي :   وأن  
 ٤بػػػػػػػػػػػا ٛبطػػػػػػػػػػػى بصػػػػػػػػػػػلبو لػػػػػػػػػػػو فقلػػػػػػػػػػػت

 
 أع ػػػػػػػػػػػػػازان كنػػػػػػػػػػػػػػاء بكلكػػػػػػػػػػػػػػل كأردؼ 

, بينمػػػا حةاختػػػاره اآلًمػػػًدٌم, كعػػػد  اسػػػتعارتو ُب غايػػػة ا٢بسػػػن كا١بػػػودة كالصِّػػػ ال ػػػذم 
امػػرئ القػػي  عنػػدم لػػي  مػػن  كبيػػت, فقاؿ:"دمءبػػْب ا١بيٌػػد كالػػر   كسػػطناعػػد ىا ابػػن سػػناف 

جٌيد االسًتعىارة كال رديَّها, بل ىو من الوسػط بينهمػا"
ػ ببكالس ػ ,(ٗ) اسػًتعىارة  اُب ذلػك أهن 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُٔ-ُٓ: "البديع", )ص:يينظر (ُ)
 (.ُُْالفصاحة", )ص: سرٌ يينظر: " ( ِ)

 ( .  ُُٕ:صالمصدر السَّابؽ: ) (  ّ)

 

 (.  ُّٖ-ُّٕ:ص, )نفسوالمصدر  ( ْ)
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ذكرتو من ذم قبل, كمن تلك الش واًىد ال ػٍب عكػل  معلى غّبىا, كىذا منه و ال ذ ةمبني
ٗببيِّػدم البيػت؛  بدأ(, فا٤بالـ ماء تسقِب العلى تفنيدىا, كناقش العيلماء؛ قوؿ أيب ٛب اـ: )

ػػػػة كبرىػػػػػاف,كالصُّػػػػويل, ٍب ثػػػػُب  بػػػػنقض كػػػػالـ اآلًمػػػػػًدٌم, ٍب بػػػػْب  ا  إ  أف لقػػػػوؿ ا٤ببػػػػْب  ٕب  
, كبعػد (ٔ)" البػاب ىػذا ُب يكػوف مػا أقبح من كال ٗبحمود, عندم البيت ىذا كلي قاؿ:"

ل يكػػن مػػن  أنػػوب نقاشػػو للعيلىمػػاًء, ل يػػَبؾ األمػػر علػػى عواىنػػو, بػػل بػػْب  سػػبب ذلػػك الن قػػد
 منه يػػػةـ كػػػاف علػػػى أسػػػاس ك , كأف  نقػػػده أليب ٛب ػػػاعصُّػػػبعػػػن نفسػػػو الت   فنفػػػى, بْبا٤بتعصِّػػػ

 فهػذهفقاؿ:" يريػد كشػل طريقػة االسػًتعىارة, ألأنوال ذم يراه,  ٢بقاإلنصاؼ, كال يريد إال  ا
, (ٕ)"اىػاز ُب موقعها األلفاظ تقع كيل كتوضِّح االسًتعىارة, هنج عن لك تكشل ا١بملة
موضػػعها, لػػي   ُب غػػّب عتابػػن سػػناف مػػع ألفػػاظ كيًضػػ ق ػػلبػػاب االسػػًتعىارة, تو  هنايػػةكُب 

علػػى كجػػو االسػػًتعىارة كال ا٢بقيقػػة, كاستشػػهد بثالثػػة شػػواىد مػػن شػػعر أيب ٛب ػػاـ, ٍب نب ػػو أهنػػا 
 التنبُّو كالقياس عليها. ٤بتأمِّلموجودة ُب الكالـ كثّبان, فعلى ا

كتابػو, أل فػو ُب   , ٰبتػاج إ  تأمُّػل كرعايػة, كإعػادة فكػر؛ ألف  َّٯبػازىذا منه و ب 
ليل البالغػػػي, فأبوابػػػو غػػػّب مرت بػػػة, فالبػػػاب ال ػػػذم قبػػػل االسػػػًتعىارة ىػػػو بػػػاب بػػػاكورة الت ػػػا
كالت شػػبيو مػػبخ رنا بعػػد  مثيػػلكىػػو خػػاص بعلػػم ا٤بعػػاين, ككضػػع بػػاب الت   اكيػػبفصػػاحة الَب  

باب ا٤بساكاة, كا٤بساكاة من علم ا٤بعاين, كقد تصر ؼ الد ارس ُب تقػدًن كتػأخّب الش ػواًىد 
ا٤بنطقػػػي, فحصػػػر أكالن شػػػواىد االسػػػتعارات ا٤برذكلػػػة, ف علهػػػا ُب ا٤بطلػػػب  قسػػػيملعل ػػػة الت  

, ٍب حصػػػر شػػػواىد االسػػػًتعىارة ا مػػػودة كجعلهػػػا ُب ا٤بطلػػػب الث ػػػاين, كل ييلفػػػل عػػػن ؿاألك  
 ترابط أفكار ابن سناف ُب تداخيل الش واًىد.

 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
 (.  ُّٖ-ُّٕ, )ص:السَّابؽالمصدر  ( ُ)

 ( .ُّٖالمصدر نفسو: )ص: ( ِ)
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 المطلب األوَّل: "موازنة اسِتَعارة العين بين قول ابن نباتة  
 ي تمَّام"وأب

 

كبػْب الت شػبيو, ٍب  ينهػاب فػرِّؽفعر فها, ٍب بدأ يي  االسًتعىارةابن سناف حديثو عن  بدأ
ثالثػػػػة أقسػػػػاـ؛ مسػػػػتعار كمسػػػػتعار منػػػػو كمسػػػػتعار لػػػػو, كىػػػػذا   قػػػػاـ بتقسػػػػيم االسػػػػًتعىارة إ

ػػٍيبنا{]مرًن ٍأسي الػػر   كىاٍشػػتػىعىلى ٙبليػػل الرُّمػػاين لقولػػو تعػػا : } بعػػدبػػو  جػػاء قسػػيمالت   [,ٍب  ْ: شى
كثػّبنا, كإف     ػدثوفاالسًتعىارة على ضربٍْب قريب كبعيد, كأف  فن  االسًتعىارة أكرده ا أف  بْب  
بدأكا بو, ك٩ب ن أكثر من استعمالو حبيب بن أكس الط اِي, ٍب بػدأ يػذكر  ا٤بتقدِّموفكاف 

 شواىده لالستعارات القريبة ا٢بسنة.
 , وقول :   (ٔ)د المئةواألربعون بع الث اني الش اِهد -

ت     قػىػػػػػر ت ػػػػػَبى  بقيػػػػػر افى عىػػػػػٍْبي الػػػػػدِّين فانشى
 

ػػػػػػػػػ باألشػػػػػػػػػَبينً   فاصػػػػػػػػػطيًلمىا ٍرؾً عيييػػػػػػػػػوفي الشِّ
(ِ) 

باإلنساف, كحذؼ ا٤بشب و بو, على سػبيل االسػًتعىارة ا٤بكنيػة,  رؾكالشِّ  ينالدِّ  شب و 
 نمػ العػْبجفػن  كرمز لو بشيء من لوازمو كىي لف ػة )عػْب(, ك)اإلنشػتار( ىػو انقػالب

بػْب اسػتعارتٍْب للف ػة )العػْب(؛ ٧بمػودة ُب بيػت ابػن  سػنافٝبػع ابػن  كقػدأعلى كأسفل, 
نباتػػو؛ لقروػػا, كمذمومػػة ُب بيػػت أيب ٛب ػػاـ؛ لبيعػػدىا, فموازنػػة ابػػن سػػناف صػػحيحة معتػػربة, 

ٍب بػرىن كعل ػل علػى  بينهمػا,ساؽ الش اًىدٍين ككضع اليد علػى موضػع االسػًتعىارة, ككازف 
(, فحسػنت االسػًتعىارة عنػده, ٍب ييقػبِّح العيػوف( ُب بيت ابن نباتػة يشػب و )الٌنوار) فػلك, ذ

ػػػػػرؾ عيػػػػػوف, كال شػػػػػيء يشػػػػػب ههما, فبعػػػػػدت  واسػػػػػًتعىارة أيب ٛب ػػػػػاـ؛ ألن ػػػػػ جعػػػػػل للػػػػػدِّين كالشِّ
ػػػٍعر؛ ألف ذلكاالسػػػًتعىارة بػػػ , كىػػػذا قػػػوؿ معتػػػرب عنػػػد علمػػػاء البالغػػػة كالن قػػػد كالًعلػػػم بالشِّ

منػو, كأف يكػوف  لمستعارا٤بستعار ل مالءمةشركط حسنها, ك  من شرط القريبةعىارة االستً 
 ـــــــــــــــــــ

 (. ُُٖيينظر: المصدر السَّابؽ, )ص: ( ُ)

 (, كالقصيدة مف البحر البسيط كمطمعيا: ُٗٔ/ّف", أبي تمَّاـ,)"ديكا (ِ)
مػػػا أصػػغىى رى  إلػػػى البػػػيف ميٍغتىػػرِّا فىػػػال جى

 
 
 

ػػػػػػػػػا أفَّ    النػػػػػػػػػكل أسػػػػػػػػػأرٍت فػػػػػػػػػي قىٍمبػػػػػػػػػو لىمىمى
 
 

 يمدح إسحاؽ بف إبراىيـ. تمَّاـالبالغي ىك البيت الثاني عشر, قاليا أبك  الشَّاًىد
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ػػب  فػػاعلم, كعليػػو عامػػة ا٤بتػػأخِّرين, حػػٌب قػػاؿ ا٣بطيب:"رفٍْب ظػػاىر الشػػموؿ للط ػػ وكجػػو الش 
ػػػػ٢بسػػػػنعريػػػػت عػػػػن ا ,ل تصػػػػادفها إفٍ  ا,٢بسػػػػنها شػػػػركطن  أف ..., ا, كرٗبػػػػا تكتسػػػػب قبحن

صػار  كإال   أك غّبه, رؼبنفسو أك عي  اجليو  هاو بْب طرفيٍ يكوف الشب   ففيو أ ىيوصى  كلذلك
كنػػت   كقدسػػناف:" بػػنا قػػاؿ ْب.كُب ىػػاتْب االسػػتعارت(ٔ)"ال اسػػًتعىارة كٛبثػػيالن  اتعميػػة كأللػػازن 

قػػػوؿ أيب نصػػػر بػػػن  نأحػػػدٮباُب بعػػػض ا٤بواضػػػع االسػػػًتعىارة ا مػػػودة كا٤بذمومػػػة ببيتيٍ  لػػػتمث  
 نباتة: 

 إذا وػػػػػػػػػػػػر األبػػػػػػػػػػػػاطح كالربػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػٌب
 

 وارإليػػػػػػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػػػػػأعْب النُّػػػػػػػػػػػػػػ ن ػػػػػػػػػػػػػػرت 
يشػػب و العيػػوف,كإذا   وارالنُّػػ ألف   ًقهػػا؛و االسػػتعارات كأليى مػػن أشػػب وارأعػػْب النٌػػ فن ػػر 

بػػػو كػػػاف كأنػػػو نػػػاظر إليو,كىػػػذه االسػػػًتعىارة الصػػػحيحة  ٤بػػػن ٯبتػػػاز فيػػػو كٲبػػػرٌ  كػػػاف مقػػػابالن 
 الواضحة الت شبيو.

 الث اين قوؿ أيب ٛب اـ:  كالبيت
ت    بقيػػػػػر   قػىػػػػػر ت ػػػػػَبى  افى عىػػػػػٍْبي الػػػػػدِّين فانشى

 
ػػػػػػػػػػػػػٍرًؾ فاصػػػػػػػػػػػػػطيًلمىا باألشػػػػػػػػػػػػػَبينً    عيييػػػػػػػػػػػػػوفي الشِّ

لعػػػدـ كجػػػود  ؛عػػػْب الػػػدين كانشػػػتار عيػػػوف الشػػػرؾ مػػػن أقػػػبح االسػػػتعارات تكقػػػر   
يفهػػم معػػُب  البيتػػٍْب  نىػػذيٍ  لتأمُّػػ كمػػع. االوجػػو ال ػػذم ألجلػػو جعػػل للػػدين كالشػػرؾ عيوننػػ

ال عيػػوف ٥بمػػا علػػى ا٢بقيقة,كقػػد قبحػػت اسػػًتعىارة العيػػوف  رؾكالٌشػػ وارالنُّػػ ألف   ؛االسػػًتعىارة
لػي   رؾكالشِّػ ينالنػوار يشػب و العيوف,كالػدِّ  كبيػاف العل ػة فيػو أف   لمهخػر, كحسػنتألحدٮبا 

فيهما ما يشػب هها كال يقاروا,كىػذه طريقػة مػٌب سػلكت ظهػر ا مػود ُب ىػذا البػاب مػن 
"  . (ٕ)ا٤بذمـو

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُُٓ–ُْٗ/ٓ", )اإليضاح" (ُ)

 (.ُُٖ-ُُٕالفصاحة", )ص: "سر ( ِ)
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 د االسِتَعارة المختارة"المطلب الث َّاني: " شاى
 

ا السًتعىارة ٨بتارة, كالش اًىد  بنا ساؽ   الن حو الت ايل: علىسناف شاىدن
 , وقول : (ٔ)بعد المئة واألربعون الث الث الش اِهد -

 مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقولة أطرافهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

 (ِ)كالليػػػػػػػػػػػػػايل كلهػػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػحار بػػػػػػػػػػػػػك 
ػػػاًىد, فاستشػػػهد اآلًمػػػًدٌم بػػػو علػػػى االسػػػتً  ليػػػلٙب سػػػبق  عىارة ا٢بسػػػنةىػػػذا الش 

(ّ) ,
, كال بػػػد  مػػػن الوقػػػوؼ علػػػى الت حليػػػل مػػػرة أخػػػرلن؛ ألف  ابػػػنى سػػػناف (ْ)العسػػػكرم كػػػذلكك 

بػا٤برأة ٦بليػة األطػراؼ مػن الكػدر  اـاألي ػ أطػراؼأضاؼ إضافة نقدية, فقد شػب و الش ػاعر 
 , فأصػػػبحت ٧بمػػػودة, كحػػػذؼكالس ػػػفيمرتبطػػػة با٤بمػػػدكح الكػػػرًن,  اـكالعنػػػاء؛ ألف  األي ػػػ

, كرمػػػػػز لػػػػػو بشػػػػػيء مػػػػػن لوازمػػػػػو ُب كنيػػػػػةاالسػػػػػًتعىارة ا٤ب يل)ا٤بػػػػػرأة(, علػػػػػى سػػػػػب بػػػػػو ا٤بشػػػػػب و
, ككصػػػػػل (ٓ)ا١بػػػػػالء, كىػػػػػو مصػػػػػقوؿ؛ أم جػػػػػاله" الص ػػػػػقلي أطرافها(,ك" مصػػػػػقولةقولو:)

 , كاإلعياء.عب٧بمودة صافية نقية من الكدر, كالت   اـللمرأة, فاألي  
 ريلم على شاىدٍين؛ أحػدٮبا للش ػكقد كذكر ابن سناف ىذا الش اًىد بعد ا٢بك 

بػْب ا٢بسػن  وسُّػطالرضي فوصفو با٢بسػن, كاآلخػر أليب ذ يػب ا٥بػذيل, كحكػم عليػو بالت  
مػػن قبيػػل االسػػًتعىارة ا٤بفتػػارة؛  وكالقػػبح, فلمػػا جػػاء ابػػن سػػناف إ  شػػاىد أيب ٛب ػػاـ بػػْب  أن ػػ

 ـــــــــــــــــــ
 (. َُِيينظر: "سٌر الفصاحة", )ص: ( ُ)

 (,. كمطمع القصيدة: ُُٖ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ِ)
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت كال الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدياري ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  ال

 
 

 اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل كتكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت األكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري  خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼَّ  
 ـتمَّاالبالغي ىك البيت الثامف كالخمسكف, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الكامؿ, ك  كىي 

 يمدح أبا سعيد. 

 ىذا البحث. مف (ِِٓيينظر: )ص: ( ّ)

 ىذا البحث. مف (ِٕٕيينظر: )ص: ( ْ)

 (, مادة: )صقؿ(.ِِٔ/ٖالعرب", ) لساف" (ٓ)
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علػى غّبىػا, كىػذه قاًعػد ة  ل تيػ ى  عىارةكذلك لقرب ا٤بستعار مػن ا٤بسػتعار لػو؛ كألهنػا اسػتً 
ا على حساب منه و كتقعيداتو. , فهو ال ٯبامل أبدن  ابن سناف كشرطو ا تـو

ا ػػذكؼ األداة, كىػػذا أمػػره كاضػػح, فمػػرةن  بيوخلػػط ابػػن سػػناف بػػْب االسػػًتعىارة كالت شػػ كقػػد 
اسػػًتعىارة ٨بتػػارة, ٍب قػػاؿ إنػػو تشػػبيو ظػػاىر, كقػػد كصػػفو ابػػن األثػػّب وذكػػر أن ػػ

 شػػدٌ أ وبأن ػػ (ٔ)
 ا٤بطالب القادمة تدٌؿ على ذلك. ُبخلطنا من اآلًمًدٌم, كستأٌب شواىد 

تشػبيو ظػػاىر,  كىػػوعلػى كجػػو االسػًتعىارة,  والط ػػاِي حكػم عليػػو ابػن سػػناف بأن ػ بيػت َّذن فػ 
 قوؿ أيب ٛب اـ:  كأم احيث قاؿ:"
 مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقولة أطرافهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 كالليػػػػػػػػػػػػػػػايل كلهػػػػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػػػحار بػػػػػػػػػػػػػػػك 

مػن الكػدر كالقػذل  افيةأراد األيػاـ ا مػودة الص ػ ا٤ب ػ ة؛ألنػوفتار االسًتعىارة ا٤ب فمن 
جعلها مصقولة على كجو االسًتعىارة كىذا تشبيو ظاىر"
أف الت ػاليل  لػى, كىذا يدؿُّ ع(ٕ)

 البالغي ُب أكلو كل تستقٌر ا٤بصطلحات بعد.
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
 ( .ّٗٔ/ُ", )السَّائر:"المثؿ  ريينظ ( ُ)

 (. ُُٗ"سٌر الفصاحة",)ص: (ِ)
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 المطلب الث َّالث: " شواىد االستعارات القبيحة والبعيدة"
 

 استعارات أخادع الد ىر  شواىد/  أكالن 
بثالثػة شػواىد  أتػىأف انتهى ابن سناف من ذكر شػاىد االسػًتعىارة ا٤بفتػارة,  بعد

تتب ػػع القاضػػي ا١برجػػاين,  وألخػػادع الػػد ىر, أعػػرض عػػن اثنػػٍْب, كانفػػرد بػػذكر أحػػدٮبا؛ ألن ػػ
ػػػػة لبيػػػػت أيب الطيٌػػػػب ُب إبعػػػػاد ا٤بسػػػػتع ػػػػاًىد األكؿ ح   ار لػػػػو عػػػػن ال ػػػػذم جعػػػػل مػػػػن الش 

 ا٤بستعار, كيتبْب  ذلك ُب معركة نقدية, قد ـ كل فريق ح  تو, كالش واًىد ىي:  
 , وقول : (ٔ)واألربعون بعد المئة الر ابع الش اِهد -

 مػػػػػػػن أخػػػػػػػدعيك فقػػػػػػػد قػػػػػػػـودىػػػػػػػر  يػػػػػػػا
 

 
 

ىػػػػػػػذا األنػػػػػػػاـ مػػػػػػػن فػىرىقًػػػػػػػك أضػػػػػػػ  ت
(ٕ) 

 
 

 , وقول :   (ٖ)بعد المئة واألربعون الخامس الش اِهد -
 الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاء ُب أخدعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو  تفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب

 
 

غادرتػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػودنا ركوبنػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػربة 
(ٗ) 

 , وقول : (٘)بعد المئة واألربعون الس ادس الش اِهد - 
 فرجػػػػػػػػػػػو اللبيػػػػػػػػػػػب الرخػػػػػػػػػػػي سأشػػػػػػػػػػػكر

 
 (ٙ)أخػػػػػػػػػػػػػػػػػادع الػػػػػػػػػػػػػػػػػد ىر األيب كلػػػػػػػػػػػػػػػػػْب 

 ـــــــــــــــــــ 
 (. َُِالسَّابؽ, )ص: المصدر: يينظر (ُ)

ًقؾ". كالقصيدة مف التٍَّبريزم(, كفي ركاية الديكاف عند َْٓ/ِ) "ديكاف", أبي تمَّاـ, (ِ) ري :"خي
 كمطمعيا:  سٌرحالبحر المن

ًقػػػػػػػػػػػؾٍ  كؼي صػػػػػػػػػػػري  كانىػػػػػػػػػػػتٍ  مػػػػػػػػػػػاًف ًمػػػػػػػػػػػٍف فىرى  الزَّ
 
 

ًقػػػػػػػػػػػػػػػػؾٍ  كاكػػػػػػػػػػػػػػػػتىفَّ   رى  أٍىػػػػػػػػػػػػػػػػؿي اإًلٍعػػػػػػػػػػػػػػػػدىاـً فػػػػػػػػػػػػػػػػي كى
ـ بف يمدح أبا الحسيف  محمد بف الييث تمَّاـالبالغي ىك البيت الثالث, قاليا أبك  الشَّاًىد 

 شبانو, كييٌنيو بالعافية. 

 (. َُِ", )ص:حةيينظر: "سٌر الفصا ( ّ)

 (, كمطمع القصيدة: ُٔٔ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ْ)
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػجايا الطُّميػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًؿ أالَّ تيجيبػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ   سى

 
 

 ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ميٍقمىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو أىٍف تىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبىا فصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكابه  
 تمَّاـف, قاليا أبك البالغي ىك البيت الثالث كالثالثك  الشَّاًىدمف البحر الخفيؼ, ك  كىي  

 يمدح أبا سعيد محمد بف يكسؼ الثَّغرم. 

 (. َُِيينظر: "سٌر الفصاحة", )ص: ( ٓ)

 (, كمطمع القصيدة: ّْٓ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ٔ)
مػػػػػػػػػػػػػػػػي   أىيىػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػجي ًمػػػػػػػػػػػػػػػػفى اٍلخى ٍيػػػػػػػػػػػػػػػػؿى الشَّ  كى

 
 

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي   إحػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل بىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٌ  فالرَّ
 ًِ 
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ػػػػػػواًىد, ٍب   (ٕ)اآلًمػػػػػػًدمٌ ,ٍب  (ٔ)ابػػػػػػن ا٤بعتػػػػػػز يعػػػػػػدُّ   مػػػػػػن أكاِػػػػػػل مػػػػػػن نقػػػػػػد ىػػػػػػذه الش 
ابػػػػن سػػػػناف, كالقػػػػوؿ الن قػػػػدم عنػػػػدىم يت فػػػػق بقبحهػػػػا  , ٍب  (ْ)رمالعسػػػػك , ٍب  (ٖ)القاضػػػػي

ػػػ عػػػدكاسػػػته اهنا؛ لبي  مػػػن أقػػػبح  اا٤بسػػػتعار لػػػو عػػػن ا٤بسػػػتعار, كقػػػد كصػػػفها ابػػػن سػػػناف بأهن 
 ا٩ب ػ وأبعدىامػن أقػبح االسػتعارات تاءأخادع الد ىر كالشِّػ االستعارات كأبعدىا, فقاؿ:" فَّف  

,كال يعػػػرؼ أبػػػو ٛب ػػػاـ الوجػػػو ال ػػػذم ألجلػػػو جعػػػل لػػػو,كلي  بقػػػبح ذلػػػك خفػػػاء ًعّبتاسػػػتي 
. كقػػػد سػػػبق ٙبليػػػل ىػػػذه (٘)سػػػوء التوفيػػػق ُب بعػػػض ا٤بواضػػػع" إال   عللشػػػتاء كالػػػد ىر أخػػػاد 

عنػد ابػن  تعارات, فعل ػو قػب ح ىػذه االسػ(ٙ)الش واًىد عنػد اآلًمػًدٌم, كالقاضػي, كالعسػكرم
ياف لي  ٥بما أخدعاف على ا٢بقيقػة, معنو  تاءسناف بعدىا ٤با استعّبت لو, فالد ىر كالشِّ 

فباف االستعماؿ البعيد, لكن األمػر ا١بديػد كا٤بسػألة ا دثػة ىنػا ىػي ا٤بعركػة الًعٍلًميػة ال ػٍب 
كابن سناف حوؿ استطابة أحػد ىػذه الش ػواًىد كالتوسُّػع ُب قبولػو  القاضي سيوقها بْب قاـ

 , كواءن, كركنقنا.موازنة مع قوؿ أيب الطٌيب, فهي تيضفي ركح البحث حسننا
ذلك األمر أف  ابنى سناف أكرد أف  بعض أصحاب القاضي ا١برجاين أبعدكا  كأكؿ

 االسًتعىارة ُب بيت أيب الطٌيب ُب قولو:  
 ُب قلػػػػػػػوب الطيٌػػػػػػػب مفرقهػػػػػػػػا مسػػػػػػػرٌة

 
 ُب قلػػػػػػوب البػػػػػػيض كاليلػػػػػػب كحسػػػػػرٌة 

 فمنؿ:"ابػػن سػػناف أف االسػػًتعىارة أبعػػد مػػا يكػػوف ُب ىػػذا البػػاب حيػػث قػػا فبػػْب   
كالبػيض كاليلػب  يػبللطِّ  االسػًتعىارةكال عػذر يتوجػو لػو ُب  ,أبعد ما يكػوف ُب ىػذا البػاب

 ـــــــــــــــــــ
 

يمدح الحسف  تمَّاـالبالغي ىك البيت التاسع, قاليا أبك  الشَّاًىدكىي مف البحر الكافر, ك         
 بف كىب. 

 (.ْٓ:ص", )لبديعيينظر:"ا ( ُ)

 (.ُِٕ/ُيينظر:"المكازنة", ) ( ِ)

 (.ٗٔ-ٖٔ", )ص:الكساطةيينظر:" ( ّ)

ناعتيف", )ص:  ( ْ)  (.ِّٕ-ِِٕيينظر: "الص 

 (. َُِ"سٌر الفصاحة", )ص: (ٓ)

 ىذا البحث. مف (ِٖٔ-ِْٖ, ص:ُِٓ, ص:ُِٗ-َُٗيينظر: )ص: ( ٔ)
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صػػاحب   اين؛القاضػػي أبػػو ا٢بسػػن علػػي بػػن عبػػد العزيػػز ا١برجػػ كذكرتسػػٌر كتتحسػػٌر. اقلوبنػػ
أبعػػد أبػػو الطيٌػػب  ا,بعػػض أصػػحابو جػػاراه أبياتنػػ كخصػػمو أف   كتػػاب الوسػػاطة بػػْب ا٤بتنػػيبِّ 

ككػػػػاف منهػػػػا ىػػػػذا البيػػػػت ال ػػػػذم  ,االسػػػػتعماؿ كالعػػػػادة ارة كخػػػػرج عػػػػن حػػػػدِّ فيهػػػػا االسػػػػًتعى 
 ُب إبراز ا٤بعركة.  ؿ, ٍب ذكر ابن سناف شواىد أيخرل دىرية, عليها ا٤بعوِّ (ٔ)ذكرناه"

٥با بعض التفرٯبػات بػأف  مػن خػرج عػن سيػنن العػرب مصػيبه لػو  قاضيال ففر ج
ا, فقاؿ ابن سناف علػى لسػاف القاضػي:"ىو توسُّع من ا٤بوٌلدين كا دثْب اعذر, كإ٭ب    كإ٭ب 

مػن  ومعن السػنن علػى كجػوه تقػرِّ  زاِالن  دينٰبمل ما جاء من ألفاظ ا دثْب ككالـ ا٤بولٌ 
كتلك الوجوه ٚبتلل ٕبسب اخػتالؼ مواضػعو كتتبػاين  ,اإلصابة كتقيم ٥بم بعض العذر

القاضػي أراد ٚبػريج بعػض  أف   . ٍب ذكر ابن سػناف(ٕ)لو" ٤بتضم نةا٤بعاين ا نعلى قدر تبايي 
شػػواىد الوسػػاطة ال ػػٍب ذيكػػر فيهػػا الػػد ىر بتوسُّػػع ا٤بولٌػػدين كػػأيب ٛب ػػاـ ُب اسػػًتعىارة األكصػػاؼ 

ػػػػػٍعراء ُب نعػػػػػوت  حمػػػػػن تسػػػػػامي  ـمػػػػػا تقػػػػػد   كسػػػػػٌهلولػػػػػو, فقػػػػػاؿ ابػػػػػن سػػػػػناف ُب ذلػػػػػك: " الشِّ
 ُب اسًتعىارة األكصاؼ لو,كإذا قاؿ أبو ٛب اـ:  كتوسُّعهمالد ىر,

 (يا دىر قـو من أخدعيكو )
, لكن ػػو ٤بػػا ر ىػػم قػػد اسػػت ازكا أف لكال ٘بػػر, كانصػػل كال ٙبػػ اعػػدؿ ديريػػ فَّ٭بػػا 
ا٤بيػػل  ككػػافا١بػػور كا٤بيػػل, كأف يقػػذفوه بالعسػػل كال لم,كبػػا٣برؽ كالعنل,... إليػػوينسػػبوا 

, اكاإلعػػراض إ٭بػػا يكػػوف بػػا٫براؼ األخػػدع كازكرار ا٤بنكب,استحسػػن أف ٯبعػػل لػػو أخػػدعن 
 ,كطلػػب فيهػػا ٧بػػض التقػػوًن التحقيػػقمره بتقوٲبػػو, كىػػذه أمػػور حػػٌب ٞبلػػت علػػى كأف يػػأ

ػػٍعر,كمٌب ات   إ   تأد   ,فيهػػا الػػرخص كأجريػػت علػػى ا٤بسػػا٧بة بػػعأخرجػػت عػػن طريقػػة الشِّ
ػػػػػػػ كاالجتػػػػػػػزاء ٗبػػػػػػػا قػػػػػػػػرب  طفسػػػػػػػاد اللُّلػػػػػػػة كاخػػػػػػػتالط الكالـ,كإ٭بػػػػػػػا القصػػػػػػػد فيهػػػػػػػا التوسُّ

 .(ٖ)القاضي أيب ا٢بسن" الـية ككعرؼ,كاالقتصار على ما ظهر ككضح,كىذه حكا
 ـــــــــــــــــــ

 (. ُُِ"سٌر الفصاحة", )ص: (ُ)

 (. ُِِالمصدر السَّابؽ, )ص:  ( ِ)

 (.ُِّ, )ص:السَّابؽالمصدر  ( ّ)
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فّبل ابن سناف أف  القاضي إٍف كاف إيػراده ٥بػذه الش ػواًىد ال ػٍب خرجػت عػن طريػق شػعر  
العرب, كأهنا تيفسد اللُّلة كبيت أيب ٛب اـ, كأف  من أسقط أبيات أيب الطٌيب ال ٍب خرجت 

مشػارًؾ  عها, فػا٤بتنيبِّ عن حدِّ االستعماؿ كالعادة, كجب عليو إسقاط ىذه األبيات بأٝب
٧بتذو ٥با غّب مبتدع, فعٌلتػو كاحػدة, كجػاز لػو ذلػك, كُب ذلػك  و٩باًثل لتلك األشعار, كأن  

اعتػػػذار القاضػػػي لػػػو باألبيػػػات ال ػػػٍب ذكرىا,فػػػَّف كػػػاف قصػػػد بػػػذلك  كأم اقػػػاؿ ابػػػن سػػػناف:"
فيػػػو ٩باثػػػل أبػػػا الطيٌػػػب غػػػّب مبتػػػدع ٥بػػػذا الزلػػػل كال ٨بَبع,بػػػل ىػػػو مشػػػارؾ  التنبيػػػو علػػػى أف  

شعر أيب الطٌيب  إطراحلو,كقد تقد مو من سلك ىذا الطريق,ك٫با ىذا النحو,فَّف كجب 
العل ة كاحدة, فعلػى ىػذا الوجػو الكػالـ ُب  ألف   ؛٥بذا السبب كجب إطراح األشعار كلها

 . (ٔ)"ضعومو 
 أمػػره قػػد طيػػرًؽ مػػن قبػػل, كرأل أف   لطيٌػػبكػػاف القاضػػي أراد أف  اسػػًتعىارة أيب ا  كإف

, فػػال يي  ٥بػػا   ن ػػرال ػػذم يعتقػػده صػػوابنا, فاالسػػًتعىارة يي  أمعليػػو, فلػػي  ىػػذا الػػر   نكػػرلػػو عػػذره
م, كال إ  زمػػن مػػن  ن ػػركاسػػًتعىارة ٧بمػػودة أك غػػّب ٧بمػػودة, كال يي  إ  أشفاصػػها بأعيػػأهن 

ػػم أماألزمنػػة, كعلػػى ذلػػك يػػرل ابػػن سػػناف فسػػاد ىػػذا الػػر   مػػنهج االسػػًتعىارة  أخطػػأكا, كأهن 
كاف القصد بذلك إقامػة العػذر للمتنػيب   كإف:"قاؿوا عن اللرض ا٤بفتار, كُب ذلك كعدل

, فلػػػي  ىػػػذا الػػػرأم مػػػن اكتػػػرؾ اإلنكػػػار عليػػػو, إذ كػػػاف الػػػن هج ال ػػػذم سػػػلك فيػػػو مطركقنػػػ
  ؛ألف القػػػػوؿ ُب اسػػػػًتعىارة أيب الطيٌػػػػب إذا كانػػػػت بعيػػػػدة غػػػػّب مرضػػػػية ؛معتقػػػػده بصػػػػواب

قبحهػػػػا  ز,كلي  يتمي ػػػػركانػػػػت ٤بتقػػػػد ـ أك ٤بتػػػػأخِّ كػػػػالقوؿ ُب كػػػػل اسػػػػًتعىارة كػػػػذلك سػػػػواء  
بَّضػػػػافتها إ  رجػػػػل مػػػػن الرجػػػػاؿ,كال زمػػػػاف مػػػػن األزمنػػػػة,كإ٭با ىػػػػذا شػػػػيء يقػػػػع للعامػػػػة 

ػػ أف   لػػوفكأشػػباىهم مػػن أغمػػار األدبػػاء, فيتفي   يرجػػع إ  التػػاريد  اللحسػػن كالقػػبح حكمن

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُِّ:صالمصدر نفسو, ) ( ُ)
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ػػػ قكيتعل ػػػ : انقػػػوؿ ٥بمػػػا ٝبيعنػػػ األيب الطٌيب,ألن ػػػ ةباإلضػػػافة,... لػػػي  قػػػوؿ ابػػػن أٞبػػػر ح  
 .(ٔ)فيها" فتارأخطأٛبا منهج االسًتعىارة, كعدلتما عن اللرض ا٤ب

 ُب كالـ القاضي حوؿ شاىد أيب ٛب اـ:   فتيشرجع ابن سناف للت   ٍب
 )يا دىر قـو من أخدعيك (

 بيحتأبا ٛب اـ بشيء, فاستعارتو قد بينيت على اسًتعىارة قػى  لِبٙبليلو ال يي  أف   كبْب  
أبػػا ٛب ػػاـ  فيمػػا بعػػد إف   كقولػػوأف تكػػوف اسػػًتعىارة بػػال كاسػػطة فقػػاؿ: " حيحكبعػػدت, كالص ػػ

 قاؿ: 
 دىر قـو من أخدعيك فقد( ا)ي

,كأقبػل ار ىم قد است ازكا أف ينسبوا إليو ا١بور كا٤بيل,كقالوا:  قد أعػرض عن   ا٤ب   
ازكرار ا٤بنكػب, كػالـ كاإلعػراض إ٭بػا يكػوف بػا٫براؼ األخػدع ك  كا٤بيلعلى فالف كجفانا, 

االسػػًتعىارة إذا بنيػػت علػػى اسػػًتعىارة قبحػػت  قػػد ذكرنػػا أف   ا,ألن  اال يلػػِب عػػن أيب ٛب ػػاـ شػػيَّن 
كبعدت,كالواجب أف تكوف ٥با حقيقة ترجع إليها بال كاسطة,كإذا كػاف األمػر علػى ىػذا 

,ل لػػّب شػػكٌ ب اكأقبػػل علػػى فالف,اسػػًتعىارة ك٦بػػازن  اأعػػرض عن ػػ دككػػاف قػػو٥بم عػػن الػػد ىر: قػػ
ألجػػل  ا,حٌب ٪بعػػل للػػدىر أخػػدعن ابعيػػدن  اكنبػػِب عليػػو أمػػرن  ,ٰبسػػن أف ٪بريػػو ٦بػػرل ا٢بقيقػػة

الن قديػة تػدؿُّ علػى ا٤بلكػة الن قديػة  الت عقُّبػات, كىػذه (ٕ)كا٫بػرؼ" اقد أعرض عن ػ إنوقو٥بم:
 عند ابن سناف. 

عىارة علػػى أخػػرل التفػػت إ  القاضػػي كسػػألو: ىػػل يسػػت يز القاضػػي أف يبػػِب أحػػده اسػػتً  ٍب
بعيدة كما فعل أبػو ٛب ػاـ؟ فػَّف أجػاب ببلػى, ظهػر فسػاد ذلػك, كإف قػاؿ أمنػع ذلػك كال 
أقبلو, قطع ابن سناف بقػبح اسػًتعىارة أيب ٛب ػاـ, ٍب بػدأ ييسػدم إ  القاضػي نصػاِح يػذكِّره 

 لػبعض ا ػدثْب أف يبػِب يػزللقاضػي أيب ا٢بسػن ىػل ٘بي  كييقػاؿفيها ٗبقامو كعلمػو, فقاؿ:"
أبػا ٛب ػاـ قػد اسػتعمل ذلػك,كيبِب غػّبه علػى  ألف   ؛اسًتعىارة أخرل علػى األخػدع ُب الػد ىر

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُِْ, ُِّابؽ, )ص: المصدر السَّ  ( ُ)

 (. ُِٕ, )ص:نفسوالمصدر  ( ِ)
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قػػػوؿ ىػػػذا ا ػػػدث اسػػػًتعىارة أخػػػرل بعيػػػدة, كيػػػبكؿ ىػػػذا إ  مػػػا ال هنايػػػة لػػػو,حٌب يفسػػػد 
أجػاز ذلػك  فػَّف ؟, كيػذىب التمييػز ُب الوجػوه ا مػودة كالذميمػة رةالعبػا لٌ الكالـ, كٚبت

لالسػػًتعىارة مػػن حقيقػػة يرجػػع  منػػو كقػػاؿ: ال بػػد   نػػعلكافػػة العقػػالء,كإف امت فسػػاد قولػػو بػأف  
لو فبهذا ٬باطبك, كلو قطعنا علػى قػبح  يلككيد,قً  قكيكوف بينهما شب و ظاىر كتعلُّ  إليها

,فَّنػو ااسًتعىارة أيب ٛب ػاـ للػدىر أخػدعا,فأعرض اآلف عػن ىػذا التعليػل منػك بالباطػل جانبن 
 . (ُ)"ناعة٦براؾ من أىل الًعلم وذه الصِّ  غّب الِق بك كٗبن ٯبرم

مػػػع القاضػػػي, حصػػػل مقصػػػوده  لًعٍلًميػػػةفػػػرغ ابػػػن سػػػناف مػػػن مطارحاتػػػو ا كحػػػْب 
مثػل ىػذه العقػوؿ  ٞبػل ال ذمأف  القرف ا٣بام   تقدباسته اف شواىد ىذا ا٤بطلب, كأع

لى ىػذا الش ػاًىد لو تعليق ع ال ذم, رجاينف ر الش يد عبد القىاًىر ا١ب بزكغ مه دتالفذ ة 
عػػن مضػػماره ال ػػذم سػػار عليػػو مػػن قبلػػو, فاستشػػهد بػػو ُب  أخرجػػواإلع ػػاز"  دالِػػلُب"

ػػالػػن  مسػػياؽ حديثػػو عػػن"  الفضػػيلة مػػن  كسػػبتي  ا", كأف  الل ف ػػة ا٤بفػػردة ال ًمزيػػة ٥بػػا, كإ٭ب 
األلفػػاظ ال تتفاضػػل مػػن حيػػث ىػػي  إف  كمعنػػاه, فقػػاؿ عػػن ذلػػك:" حػػوأم الن   كيػػب؛الَب  
 ُباأللفػاظ تثبػت ٥بػا الفضػيلة كخالفهػا  كال مػن حيػث ىػي كلػم مفػرد كأف   دة,اظ ٦بر  ألف

لػػو بصػػريح الل فػػ ,  قال تعلُّػػ اذلػػك ٩ب ػػ شػػب وال ػػٍب تليهػػا, أك مػػا أ ٤بعػػُبمالءمػػة معػػُب الل ف ػػة 
تػػرل الكلمػػة تركقػػك كتبنسػػك ُب موضػػع, ٍب تراىػػا بعينهػػا تثقػػل  كيشػػهد لػػذلك أن ػػ اك٩ب ػػ

 شك ُب موضع  خر, كلف  األخدع ُب بيت ا٢بماسة: عليك, كتوح
 ٫بػػػػػػػػو ا٢بػػػػػػػػي حػػػػػػػػٌب كجػػػػػػػػدتِب تلفػػػػػػػػت

 
 مػػػػػن اإلصػػػػػلاء ليتنػػػػػا كأخػػػػػدعا كجعػػػػػت 

م:  كبيت   البيٍحَبى
 كإف بللتػػػػػػػػػػػػػػػػِب شػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ اللػػػػػػػػػػػػػػػػػُب كإين
 

 مػػػػػػػن رؽ ا٤بطػػػػػػػامع أخػػػػػػػدعي كأعتقػػػػػػػت 
 اـ: ُب بيت أيب ٛب   لهاما ال ٱبفى من ا٢بسن. ٍب إنك تتأم   ا٤بكانٍْب  ن٥با ُب ىذيٍ  فَّف 

 دىػػػػػػػر قػػػػػػػـو مػػػػػػػن أخػػػػػػػدعيك فقػػػػػػػد يػػػػػػػا
 

 ىػػػػػػذا األنػػػػػػاـ مػػػػػػن خرقػػػػػػك أضػػػػػػ  ت 
 ـــــــــــــــــــ 

 (.ُِٕ, )ص:السَّابؽ المصدر (  ُ)
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أضػػعاؼ مػا كجػػدت  كػديرعلػى الػػن ف , كمػن التنلػػيص كالت   قػػل٥بػػا مػن الثً  فت ػد
ىناؾ من الركح كا٣بفة, كاإليناس كالبه ة, كمن أع ب ذلك لف ة الشػيء فَّن ػك تراىػا 

فقبحػػت عنػػد عبػػد القىػػاًىر , (ُ)مقبولػػة حسػػنة ُب موضػػع, كضػػعيفة مسػػتكرىة ُب موضػػع"
ػػاًىد, كلكػػن ا٤بقػػاـ  لًثقىلهػػا. كقػػد كقػػل البالغيػػوف كالنُّقػػاد القػػد ماء كا ػػدثوف إزاء ىػػذا الش 

إبػراز أمػر أك إكمػاؿ  تضػييقتضي اإلٯباز كعدـ ا٣بػركج عػن القػركف ا ػددة, إال  فيمػا يق
 رأمو ٰبتاج إ  جلبو باختصار.

 حة كبعيدة/ شواىد أخرل الستعارات قبي ثانينا
 , وقول :   (ٕ)ةواألربعون بعد المئ س ابعال الش اِهد -

 أحػػػرزٍت مػػػنكم علػػػى قيػػػبح قػػػدِّىىا ككػػػم
 

الن ول من ميٍرىلو حسًن القدِّ  صيركؼ 
(ّ) 

ػػػػاًىد الػػػػد   سػػػػبق ٍب  (ٗ)اآلًمػػػػًدمٌ علػػػػى االسػػػػًتعىارة الرديَّػػػػة  عنػػػػد  اؿٙبليػػػػل ىػػػػذا الش 
ػ ةل ػابػنى سػناف عػن سػػبب كع أبػاف, ك (٘)العسػكرم ُب  غبػػةالر   ابػيٍعػد اسػتعارات أيب ٛب ػاـ؛ أهن 

ػػػاًىد قبيحػػػة,  ُب ذلػػػك, فػػػذكر ابػػػن سػػػناف أف   لالص ػػػنػٍعىة, فيتكلٌػػػ االسػػػًتعىارة ُب ىػػػذا الش 
, كيػػػػأٌب عقيػػػػدأبػػػػا ٛب ػػػػاـ يتصػػػػن ع األبيػػػػات ٩ب ػػػػا ييػػػػورًد الت   أف  كبعيػػػػدة, لتكلُّفػػػػو ُب األلفػػػػاظ, ك 

قػػػػوؿ أيب ٛب ػػػػاـ:  ككػػػػم  كأم ػػػػاظ با٤بعػػػػاين, فقػػػػاؿ: "بالع اِػػػػب اللراِػػػػب ُب اشػػػػَباؾ األلفػػػػا
لصػػػػػركؼ النػػػػػول مػػػػػن أبعػػػػػد مػػػػػا يقػػػػػع ُب ىػػػػػذا البػػػػػاب  اسػػػػػًتعىارة القػػػػػدٌ  فػػػػػَّفأحػػػػػرزت... 

أبا ٛب اـ إ  ىذا كأمثالو رغبتو ُب الص نػٍعىة, حػٌب كأنػو يعتقػد أف ا٢بسػن  دكأقبحو,كإ٭با يقو 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ْٕ-ْٔإلعجاز",)ص:ا دالئؿ" (ُ)

 (. ُِٖيينظر: "سٌر الفصاحة", )ص:  ( ِ)

 (, كمطمع القصيدة: َُُ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ّ)
ٍت مغػػػػانيكـ  شػػػًيدتٍ  لقػػػػد أقػػػكى

 بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم
 
 
 

ػػػػػتٍ   ػػػػػٍت كشػػػػػائعي  كمحَّ كمػػػػػا محَّ
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردً 

 
دح أبا يم تمَّاـالبالغي ىك البيت الرابع, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ, ك  كىي

 المغيث الرافقي, كيعتذر لو.

 ىذا البحث. مف (َِّينظر: )ص:  (ْ)

 ىذا البحث. مف (ِٖٔيينظر: )ص: ( ٓ)
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ػػٍعر مقصػػور عليهػػا,فيي  غايػػة لقبحػػو, كيسػػعده ا٣بػػاطر  مػػا ال لمنػػو ألجػػل التكلُّػػ ورًدُب الشِّ
, كقد الح  الباحػث أف  ابػنى سػناف كػاف (ٔ)ُب بعض ا٤بواضع فيأٌب بالع اِب اللراِب"
 ال الِقػػةكشػػواىد االسػػتعارات ا٢بسػػنة  لقبيحػػةكػػاف يػػراكح بػػْب ذكػػر شػػواىد االسػػتعارات ا

سػػػػرٌه علػػػى مذىبػػػػو كشػػػركطو, فهػػػػي ليسػػػت مرت بػػػػة ترتيبنػػػا منطقينػػػػا, كإ٭بػػػا كانػػػػت الفكػػػرة تأ
فينساؽ ٥با, ٍب يبكب لتفنيػد ا٤بسػاِل, فلمػا انتهػى مػن ىػذا الش ػاًىد, ذكػر أف  مػن ٨بتػار 

ػػ  يبجػػاء إ  بيػػت أ لػػػم اكىكػػذا, كلعػػل  ُب ردكده علػػى القاضػػي  ريلاالسػػًتعىارة قػػوؿ الش 
ا السًتعىارة قبيحة من شعر أيب ٛب اـ.  الطٌيب ف علو اسًتعىارة رديَّة ناسب أفٍ   يذكر شاىدن

قبيحػػة مػػن  السػػًتعىارةالباحػػث مػػع ابػػن سػػناف ليقػػل علػػى ثالثػػة شػػواىد  كيػػذىب
ػػػػ د, كيسػػػػدِّ بالت حليػػػػلنقػػػػض مسػػػػاِل ىػػػػذه االسػػػػًتعىارة  شػػػػعر أيب ٛب ػػػػاـ؛ ليػػػػتم    ةعليهػػػػا ا٢ب  
 كالربىاف, كالش واًىد:

 , وقول :  (ٕ)بعد المئة واألربعون الث امن الش اِهد -
 بػػػػػػػػػػْبى أبػػػػػػػػػػواًب ا٤بلػػػػػػػػػػوًؾ مزامػػػػػػػػػػره  ٥بػػػػػػػػػػا
 

الػػػػػػػذكًر ل تيػػػػػػػنفىٍد كال ىػػػػػػػي تيزىػػػػػػػػري  ًمػػػػػػػنى  
(ّ) 

 , وقول :  (ٗ)واألربعون بعد المئة اسعالت   الش اِهد - 
 ملػػػػػػػػك ُب أيكػػػػػػػػة اىػػػػػػػػد ل يػػػػػػػػزؿ إ 
 

 (٘)كبػػػػد ا٤بعػػػػركؼ مػػػػن نيلػػػػو بػػػػرد  علػػػػى 
 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُِٗ, ُِٖالفصاحة", )ص:  سرٌ " ( ُ)

 (.  ُّٔالسَّابؽ, )ص:  المصدر: يينظر (ِ)

"التٍَّبريزم(, كفي ركاية عند ُِٔ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ّ) مَّري كييركل:"كال ىي  :" كال تيتىزى
."  القصيدة:  كمطمعتيزمري

ا ػػػػػجن ػػػػػى تىػػػػػٍردىاديهي لىػػػػػٍيسى يىٍفتيػػػػػري  شى شى  فػػػػػي الحى
 
 
 

ن ػػػػػػػي لميٍفًطػػػػػػػري  بػػػػػػػوً    صػػػػػػػمفى آمػػػػػػػالي كا 
في  تمَّاـالبالغي ىك البيت الثالث عشر, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ, ك  كىي 

 جعفر الخيَّاط.

 (. ُّٔالفصاحة", )ص:  سرٌ : "يينظر ( ْ)

 (, كمطمع القصيدة: ٕٖ/ِ, )مَّاـ"ديكاف", أبي ت (ٓ)
ػػػػػػػرىعي الفػػػػػػػردي  فػػػػػػػرى أسػػػػػػػىن قػػػػػػػٍد أق تجػػػػػػػرعٍ   الجى

 
 

 ًحسػػيى عػػيفو يجتمػػٍب ماءىىػػا الكىجػػدي  كدعٍ  
 في الديكاف:  كالبيت 

 ممػػػػػػؾ فػػػػػػي أيكػػػػػػػة لجػػػػػػكد لػػػػػػـ يػػػػػػػزؿ  لػػػػػػدل
 

 بػػػػػرده كبػػػػػد المعػػػػػركؼ مػػػػػف فعمػػػػػو  عمػػػػػى 
 

 
ي ىك البيت الحادم كالعشركف, قاليا أبك البالغ الشَّاًىد, ك يؿمف البحر الطك  كالقصيدة
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, (ٔ)اآلًمػػًدٌم وػػذٍين الش ػاًىدٍين, كًب  الوقػػوؼ علػػى أركػاف االسػػًتعىارة فيػػو استشػهد
 , أما ىذا الش اًىد:ديَّةعلى االسًتعىارة الر   (ٖ)مكالعسكر  (ٕ)ضيقاكاستشهد بو ال

 , وقول :  (ٗ)بعد المئة الخمسون الش اِهد -
ػػػػػػػػػػػػػػمى  ػػػػػػػػػػػػػػفاء ٦بيىػػػػػػػػػػػػػػز ا الن ػػػػػػػػػػػػػػاسي  كتػىقىس   الس 
ػػػػػػػابى كمػػػػػػػا بػىقىػػػػػػػى كتىرٍكػػػػػػػتى   لًلن ػػػػػػػاًس اإلىى

 

ٍبػػػػػػػػػػػػػػػتى   ػػػػػػػػػػػػػػػنىاًموً  كذىى  أنػػػػػػػػػػػػػػػتى برىٍأًسػػػػػػػػػػػػػػػًو كسى
 (٘)فرثًػػػػػػػػػػػػػػػػًو كعركقػػػػػػػػػػػػػػػػًو كع اًمػػػػػػػػػػػػػػػػوً  مػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ 

بػػ)ا١بمل(, كحػذؼ  الس ػفاءالش ػاعر  شػب وستشػهد بػو إال ابػن سػناف, فقػد ي فلم 
ا٤بشػػػب و بػػػو علػػػى سػػػبيل االسػػػًتعىارة ا٤بكنيػػػة, كرمػػػز لػػػو بشػػػيء مػػػن لوازمػػػو, كقولػػػو :)رأسػػػو 

أعلػػى مقامػػات الس ػػفاء صػػفة  كسػنامو كإىابػػو كع امػػو كعركقػػو كفرثػػو(, كقصػد بػػذلك أف  
ناـ( مػػن ىػػذا الس ػػفاء للممػػدكح, فػػأين رأس سػػناـ كالسػػ أسالِقػػة با٤بمػػدكح, ف عػػل )الػػر  

ا,  ا١بمػػػل مػػػن اإلغػػػداؽ كالكػػػـر كالعطػػػاء ا٤ببػػػذكؿ مػػػن ا٤بمػػػدكح, فاالسػػػًتعىارة بعيػػػدت جػػػدن
ػػػفاء ال ٲبكػػػن تشػػػبيهها بػػػالفرث كالعػػػركؽ, فبينهمػػػا  كالربىػػػاف ُب ذلػػػك أف  أدىن أنػػػواع الس 

ا ال ٲبكػػن ٘باىلػػو, كلػػذلك تع  ػػب ابػػن سػػناف م  يقنػػع بػػأفٍ  كلنػػو فقػػاؿ:"بػػوفه شاسػػع جػػدن
ػا كسػنامنا كإىابنػا كع امنػا كعركقنػا حػٌب جعػل لػو فرثنػ , كعلػى كػل (ٙ)"ااستعار للسفاء رأسن

 .كّبالكيفية ٩بزكجة بالن   نحاؿ فطريقة سبالو ع

 ـــــــــــــــــــ
 

 .بانويمدح أبا الحسيف  محمد بف الييثـ بف شي  تمَّاـ

 ىذا البحث. مف (ُٔٗ-ُّٗ: )ص:نظريي  (ُ)

 ىذا البحث. مف (ِْٖ, ِْٔ: )ص:نظريي  (ِ)

 ىذا البحث. مف (ِْٖ: )ص:نظريي  (ّ)

 (.ُّٕالفصاحة", )ص: سرٌ : "يينظر ( ْ)

 ( كمطمع القصيدة: ِْٔ/ّ) "ديكاف", أبي تمَّاـ, (ٓ)
 ل ميػػًر أبػػي سػػعيدو ذم النػػدل قػػؿٍ 
ػػكس برىٍحًميػػػا يػػا  كىاًىػػبى الًعػػػيًس اليىمي
 

ٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً    المَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إكراًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  ادى زى  كالمى
 بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرًجو كلجاًمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  كاألعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجي  

 تمَّاـالبالغي ىك البيت التاسع كالعاشر, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الكامؿ, ك  كالقصيدة 
 مد بف حساف كيستيديو مرككبنا.يمدح مح

 (. ُّٕالفصاحة", )ص: سرٌ "  (ٔ)
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يقػل علػى  ال ػذمسناف ُب نقده على ىذه الش واًىد مت بعه لطريقة اآلًمػًدٌم,  كابن
موضػػػع ا٣بطػػػأ, في عػػػل القػػػارئ يفػػػتِّش بنفسػػػو؛ ليقػػػل علػػػى لف ػػػة االسػػػًتعىارة كيشػػػّب إ  

ػػػػاًىداف األك الف  ػػػػاًىد علػػػػى كفػػػػق القاًعػػػػد ة كا٤بػػػػذىب ا٤بت بػػػػع للمبلِّػػػػل, فالش  ا٣بلػػػػل ُب الش 
لػػػو, كىػػػذا يػػػدٌؿ علػػػى  السػػػتفهاـحػػػٌب كػػػأف  العبػػػارة عبارتػػػو كا (ٔ)استشػػػهد ومػػػا اآلًمػػػًدمٌ 

مبل فات بعػض, فتفػرج ا١بملػة برمتهػا لتعػود بْب العيلماء كاطالع بعضهم على  ساميحالت  
إ  األكؿ؛ فمػػػػنهم مىػػػػن يصػػػػرح وػػػػا, كمػػػػنهم مىػػػػن يطويهػػػػا طي ػػػػا ُب كتابػػػػو, كمػػػػا مػػػػر  عنػػػػد 

 .-رٞبهم اهلل ٝبيعنا-العسكرم
ا٣بطػأ  وعلػى اآلًمػًدٌم بشػيء, فوج ػ دك٩ب ا ىو جدير بالذكر أف  ابنى سناف ل يزً   

ػػػ ا حيػػػاؿ شػػػركط  ؛سػػػتفهاـعلػػػى طريقػػػة اال واًىدُب ىػػػذه الش  ليبػػػْب  أف  مذىبػػػو شػػػديده جػػػدن
 فيهػػاكإٍف اعتيػػرب  عػػدتعلػػى اسػػًتعىارة أيخػػرل بي  ًنيػػت, فاالسػػًتعىارة إٍف بي حيحةاالسػػًتعىارة الص ػػ

ػػػواًىد:"فان ر كيػػػ , نفدمزامػػػرل تػػػ كرجعػػػل للػػػذٌ  لالقػػػرب, فقػػػاؿ ابػػػن سػػػناف ُب تلػػػك الش 
ػا كسػنامن تربد,كل يقنع بػأف اسػتعار لل اكبدن   لمعركؼكل كإىابنػا كع امنػا كعركقنػا  اسػفاء رأسن

 . (ٕ)"احٌب جعل لو فرثن 
 / شواىد تشبيو مضمر األداة أدخلها ابن سناف ُب باب االسًتعىارة ثالثنا

أكمػػل ابػػن سػػناف  فعنػػدماشػػواىد االسػػًتعىارة ا٤بذمومػػة,  قػػبابػػن سػػناف شػػواىد ع تنػػاكؿ
 ا٤بضمر األداة, ٮبا: شبيوالف على الت  , أتى بشاىدٍين يدديَّةنقده للشواىد القبيحة كالر  

 
 , وقول : (ٖ)المئة بعد الخمسونو  الحادي دالش اهِ   -

 بيكػػػػػػػػػػػػرةو مػػػػػػػػػػػػن سػػػػػػػػػػػػ يتو أخرجتمػػػػػػػػػػػػوه
 

ػػػػػػلم كالنػػػػػػار   (ٗ)قػػػػػػد تينتضػػػػػػى مػػػػػػن ناضػػػػػػر الس 
 ـــــــــــــــــــ 

 (.ِّٔ-ِِٔ/ُيينظر: "المكازنة", ) ( ُ)

 (. ُّٕ, ُّٔالفصاحة", )ص: سرٌ " (ِ)

 (. ُّٕالسَّابؽ, )ص: المصدر: يينظر (ّ)

 (. ُٖٗ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ْ)
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 , وقول : (ٔ)المئة بعد والخمسون الث اني الش اِهد -
 اهلل نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر فضيلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أراد كإذا
 اكرتاشػػػػػػػتعاؿ النػػػػػػػار فيمػػػػػػػا جػػػػػػػػ لػػػػػػػوال

 

 أتػػػػػػػػػػػػػػػاح ٥بػػػػػػػػػػػػػػػا لسػػػػػػػػػػػػػػػاف حسػػػػػػػػػػػػػػػػود طويػػػػػػػػػػػػػػػت 
 (ٖ)عػػػػػػرؼ العػػػػػػود (ٕ)كػػػػػػاف يعػػػػػػرؼ طيػػػػػل  مػػػػػا
ػػػاًىداف  ىػػػذاف   , كىػػػو الضػػػمِباألداة, ٠ب ػػػاه ا٤بتػػػأخِّركف الت شػػػبيو  للتِّشبيها٤بضػػػمرالش 

فيو نصنا ُب الت شبيو, كإ٭با بيًنيت العبارة عليو, كطوتو كراء صػياغتها,  الت عبّب"ما ال يكوف 
مضػػػمرنا مكتومنػػػا"فأنػػػت تػػػراه ىنػػػاؾ 

مػػػن قبيػػػل  مػػػا, كقػػػد أثػػػُب عليهمػػػا ابػػػن سػػػناف؛ ألهن(ٗ)
ػػػر ُب ٕبػػػر سػػػيَّات أيب ٛب ػػػاـ بشػػػكل عػػػاـ, فقػػػاؿ: " اهلل كيػػػل  كتعػػػا ا٢بسػػػنات ال ػػػٍب تيلمى

, بػاعأعوز الكماؿ كاستو  ا٣بلل على ىذه الطِّ  لكنيقوؿ: ... ,  نيذىب ىذا على مى 
, كىػذا (٘)ُب جانػب صػوابو" ايسػّبن  طػبه, كخكانػت سػيَّاتو ملمػورة ٕبسػناتو  نفا مود مىػ

نقد ذاٌب ٥بذين الشاىدين, كليتو كضعهما ُب باب الت شبيو, كقػد ذكػر ابػن سػناف ىػذٍين 
الش اًىدٍين ُب معػرض ا٤بػدح, ٍب عل ػق تعليقنػا خاصنػا ٤بػا سػبق مػن اسػتعارات مذمومػة, كل 

ػػػ بعػػػد سػػػطور إ  ا٢باجػػػة ُب  ارشػػػواىد تػػػدؿُّ علػػػى اسػػػًتعىارة ٧بمػػػودة, لكن ػػػو أشػػػ ايقػػػٍل أهن 
قادتنػا ا٢باجػة ُب الت مثيػل  كإ٭بػا, فقاؿ:"حيح, كالفاسد كالص  دمءالت مثيل بذكر ا١بٌيد كالر  
, كمػػع ذلػػك ييفهػػم أف  ابػػنى سػػناف خلػػط (ٙ)"حيح,كالفاسػػد كالص ػػءإ  ذكػػر ا١بيٌػػد كالردم

أبا ٧بمد عبػد اهلل بػن  كرأيت:"بْب الت شبيو ا٤بضمر األداة كاالسًتعىارة؛ كما قاؿ ابن األثّب
 ؽكل يفػرِّ  ,قد خلط االسًتعىارة بالت شبيو ا٤بضػمر األداة -اهلل تعا  رٞبو-سناف ا٣بفاجي 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُّٕالفصاحة",)ص:  سرٌ : "يينظر (ُ)

 لديكاف: "طيب". كفي ركاية ا ( ِ)

 (.  ّٕٗ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ّ)

 (.َٗالبياني", )ص: صكير"التَّ  ( ْ)

 (. ُّٕالفصاحة",)ص:  سرٌ " (ٓ)

 (.ُّٕالمصدر السَّابؽ, )ص:  ( ٔ)



اد ] -الفصل الثاني  [لند ابن سندن الخفدجَّ شواهد اتسمَِ دأةالمبحث الس 

 

 

335 

ػػ ,بينهمػا , كسػػتأٌب مناقشػة ىػػذه ا٤بسػػألة بعػػد (ٔ)ُب ذلػػك بلػػّبه مػن علمػػاء البيػػاف" ىكتأس 
 صفحات.
قد يػبكؿ إ  اليقػْب ُب مسػألة  كيزيد األمر شكوا, ابقةأمره يوضِّح الفكرة الس   كىنا 

أعػوز الكمػاؿ كاسػتو  ا٣بلػل علػى  لكػنا٣بلط من نف  كالـ ابن سناف, حيػث قػاؿ: "
ُب جانػػػػب  اكانػػػػت سػػػػيَّاتو ملمػػػػورة ٕبسػػػػناتو كخطػػػػبه يسػػػػّبن   نفػػػػا مود مىػػػػ ,ىػػػػذه الطبػػػػاع

يقػوؿ مػا  باؿالسُّ  اسًتعىارة كال تشبيو ٧بذكؼ األداة, كلكن   ا, فهو ل يي ًهر أهن  (ٕ)صوابو"
ال يكػػػوف ا١بػػػواب ُب ىػػػذه  قػػػدوػػػا ُب ىػػػذا ا٤بػػػوطن؟ ك  يٍستىٍشػػػًهدي ال ػػػذم جعػػػل ابػػػن سػػػناف 

, فلػي  ُب كالمػو مػا ييبػُب عليػو, لكػن اسػتداللو وػا ُب ىػذا ا٤بوضػع بوتا٢باؿ قطعي الثُّ 
ػ أكُّؿُب الت ػػ كٌ يزيػد الش ػػ هػػا ُب ل ٯبعل ذفإ ٤بػػاذا, كلقاِػلو أٍف يقػػوؿ: شػػبيوتػػدؿُّ علػػى الت   اأهن 

بػػأف  ا٣بلػػط ال ػػذم فشػػا ُب ذلػػك الوقػػت بػػْب االسػػًتعىارة كالت شػػػبيو  كٯبيىػػاببػػاب الت شػػبيو؟ 
ُب ا٤بسػألة ككضػع  لا٤بضمر األداة كاف على أشدِّ ما يكوف, حٌب جاء عبد القىػاًىر كفص ػ

ىػذا مػن عمػل النيس ػاخ كىػذا أمػره قػد يػرًد؛  ف  , كرٗبػا أقسػيماتا٤بصطلحات, كأحدث الت  
, كالت مثيػػل عنػػده (ٖ)ُب موضػػع االسػتدالؿ بالت مثيػػل ىنػػا كمػػرةن  ؛مػرةن مرتٍْب  ذكػػر البيتػػٍْب  ون ػأل

 . لثمن أنواع الكناية, كسيأٌب ا٢بديث عنو ُب الفصل الث ا
سػػتنتهي عنػػد ابػػن سػػناف,  ارةا٤بضػػمر األداة كاالسػػتع لتِّشػػبيوا٣بلػػط بػػْب ا كمسػػألة 

ٙبتػاج إ  نػوعو  قيقػةالعيلمػاء ُب ىػذه ا٤بسػألة الد   اؿكأقػو كالعسػكرم,  آلًمػًدمٌ ا٤بتأخِّر عن ا
بعض العيلماء بْب االسًتعىارة كالت شبيو ا٤بضمر األداة, فهذا القاضي  ر ؽمن التأ مل, فقد ف

 ارةا١برجاين تبْب  رأيو, كظهر جلينا كاضحنا من خالؿ تعرُّضو للفرؽ بػْب الت شػبيو كاالسػًتعى 
ػػػػيد عبػػػػد القىػػػػاًىر ا١برجػػػػاين كأضػػػػاؼ عليػػػػو, كفص ػػػػل  , ٍب(ٗ)ُب ا٤ببحػػػػث الث الػػػػث أي ػػػػده الش 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ّٗٔ/ُ"المثؿ السَّائر", ) (ُ)

 (. ُّٕ"سٌر الفصاحة", )ص:  (ِ)

 (. ِْٔ,ِّٔيينظر: المصدر السَّابؽ, )ص: ( ّ)

 ىذا البحث. مف (ُِٓيينظر: )ص:  (ْ)
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بػػػْب الت شػػػبيو كاالسػػػًتعىارة فػػػرؽال ُب ؿالػػػد ارس ذلػػػك ُب الفصػػػل األك  
, كتكػػػراره ال تقػػػـو (ٔ)

, كيفػرِّع منهػا ا٤بسػاِل,  كقػوعليو الفاِدة, غّب أف مىن أتى بعػد الش ػيد يوافقػو ُب أغلػب فر 
 ال ػذم قاؿ:"كىػذا الت شػبيو ا٤بضػمر األداة قػد خلطػو قػوـه  كما ىو الشأف عند ابن األثػّب,

كجػػػو ا٣بطػػػأ فيػػػو كأحق ػػػق  حكسأكضِّػػػ ,كذلػػػك خطػػػأ ٧بػػػض ,بينهمػػػا قػػػواباالسػػػًتعىارة كل يفرِّ 
 , كقد بُب رأيو على ًعد ة مراحل, ىي: (ٕ)"اجليو  االقوؿ ُب الفرؽ بينهما ٙبقيقن 

 ال خالؼ فيو.  وة إ  ذكره؛ ألن  األك : أف  الت شبيو ا٤ب هر ال حاج ا٤برحلة
الث انيػػػة: عنػػػد ذكػػػر ا٤بشػػػب و كا٤بشػػػب و بػػػو كيسػػػمِّيها: )ا٤بنقػػػوؿ كا٤بنقػػػوؿ إليػػػو( كػػػػ)زيد  ا٤برحلػػػة

أسػػػد(, فَّظهػػػار األداة كإضػػػمارىا حسػػػن الت شػػػبيو تػػػدٌؿ علػػػى الفصػػػاحة, أم ػػػا إذا حػػػذؼ 
 فيػيقىاؿ عنو اسًتعىارة. ا٤بستعار لو )ا٤بنقوؿ إليو(, ل ٰبسن دخوؿ أداة الت شبيو, 

أداة الت شػػػبيو ا٤بضػػػمر ٰبسػػػن إظهارىػػػا, كىػػػي بػػػو الِقػػػة علػػػى عكػػػ   الث الثػػػة: أف   ا٤برحلػػػة
االسػػًتعىارة, فَّنػػو ال ٰبسػػن إظهػػار األداة فيهػػا كغػػّب الِقػػة وػػا, كقػػد يػػرًد قػػوؿ بػػأف ييضػػمر 

دٍِّعص, أضػمر ا٤بسػتعار كىأىٍبطىػأى الػ قىًضػيبي الٍ  عىً ػلى ا٤بستعار لو كيقػدِّر إظهػاره, ففػي قػوؿ: 
, كأشػػب و ظهػػور كإضػػمار ُب مارلػو كىػػو )القػػٌد(, فعلػػى ذلػػك ال فػػرؽ بػْب اإلظهػػار كاإلضػػ

الت شبيو, فرد  ابن األثّب بأف  ا٢بديث كا٤بقػاـ علػى االستحسػاف ال علػى ا١بػواز, فلػو ظهػر 
عُب من لف  إ  ا٤بستعار لو ذىب ركنق االسًتعىارة؛ ألف  تعريل االسًتعىارة عنده:"نقل ا٤ب

تعريػل الرُّمػاين  . كيػرل ابػن األثػّب أف  (ٖ)ذكػر ا٤بنقػوؿ إليػو" لف  ا٤بشػاركة بينهمػا مػع طػيِّ 
فاسد؛ الشَباؾ الت شبيو مع االسًتعىارة فيو
, فَّظهار ا٤بستعار لو خرجت االسًتعىارة عن (ٗ)

ػػٍعر ا٢بسػػن كالطػػالكة, ٍب لػػو سيػػلِّم وػػذا  حػػٌد الفصػػاحة كالبالغػػة, كالقصػػد مػػن تػػأليل الشِّ
القوؿ, فعندما يقوؿ: )فع ل القضيب كأبطأ الدعص(, فَّنػو ال يضػمر فيػو أداة الت شػبيو 

 ـــــــــــــــــــ
 ىذا البحث. مف (ُْْ: )ص:يينظر ( ُ)

 (. ّْْ/ُ", )السَّائر المثؿ" (ِ)

 (. ُّٓ/ُالسَّابؽ, ) رجعالم ( ّ)

 (. ُّٓ/ُ) ,نفسو رجعالم ( ْ)
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إال  بعػػػػد أف ي هػػػػر ا٤بسػػػػتعار لػػػػو, فييصػػػػبح ىنػػػػا مضػػػػمراف, كإضػػػػمار أحػػػػدٮبا أخػػػػٌل مػػػػن 
أف  االسػًتعىارة ال تكػوف  ّبإضمارٍين, كأحدٮبا معل ق على إضمار اآلخر, ٍب بػْب  ابػن األثػ

ذؼ ا٤بستعار لو إال   . كوػذه ا٤براحػل يي هػر ابػن األثػّب سػاِالن ييناقشػو فيقػـو بػالردِّ (ٔ)أف ٰبي
 ره,مػا أشػرت إليػو كتػدب   لعليو ُب كل مسألة, حػٌب قػاؿ عػن نفسػو ُب  خػر الباب:"فتأم ػ
 .(ٕ)حٌب تعلم أين ذكرت ما ل يذكره أحد غّبم على ىذا الوجو"

علػى مسػألة:)زيد األسػد شػ اعة( ك)عمػرك البحػر الش يد العل وم مذىبٍْب  كأقاـ  
(, فا٤بذىب األكؿ ييسم ى تشبيو مضمر األداة, كاآلخر يسم ى اسػًتعىارة,  ُب ا١بود كالكـر

 مذىب ح  ة كدليل. كلكل
ػػػة األسػػػد داللػػػة ىيَّػػػة  علػػػىأف  قػػػو٥بم: )زيػػػد أسػػػد( فداللػػػة االسػػػم )زيػػػد(  األك : فا٢ب  

ا أسػػد؛ الشُّػػ اعة فحسػػب, ال األسػػد برمتػػ و كىيَّتػػو الكاملػػة, كعلػػى ذلػػك ينتفػػي أف  زيػػدن
ألف  الػػذاتٍْب ال يكونػػاف ذات كاحػػدة, فلػػي  ىنػػا اسػػًتعىارة ٰبصػػل منهػػا ا٤بباللػػة كال إعػػارة 

 , كىذا الكالـ كجيو. (ٖ)حاصلة
: أف  القصد من االسًتعىارة حصوؿ ا٤بستعّب منافع ينتفىع وػا؛ كقولك)لقيػت الث انية ا٢ب  ة
, فالفاِدة حصلت من ا٢بيواف ا٤بعلـو ُب الشُّ اعة, بعك  قولك: )زيد أسد(, األسد(

افػػػػال فاِػػػػدة كال منفعػػػػة للمسػػػػتعّب غػػػػّب اإلخبػػػػار بكونػػػػو أسػػػػ . كعلػػػػى ىػػػػاتٍْب (ٗ)ال غػػػػّب دن
 .اسًتعىارةبأنو تشبيو مضمر األداة كلي   ؿاألك   ذىبا٢ب  تٍْب, تنتهي ح ىج ا٤ب

ػػج ا٤بػػذىب اآلخػػر,  ٍب   ػػةفاسػػٌرد ًح ى لػػو  لػػة كأداة ظػػاىرة  بيواألك : أف  الت شػػ ٢ب  
يعػػػػرؼ وػػػػا كػػػػػ)زيد كاألسػػػػد(, كإذا ل يػيػػػػرى ُب ا٤بثػػػػاؿ أداة ظػػػػاىرة, فهػػػػو اسػػػػًتعىارة كػػػػػ)زيد 

 ـــــــــــــــــــ
 (, بتصرؼ.ّْٔ-ّْٓ/ُ, )السَّابؽ المرجع: يينظر ( ُ)

 (. ّْٔ/ُنفسو, ) المرجع ( ِ)

(, تحقيؽ:  عبد الحميد َُٖ-َُٕ/ُلإلماـ يحيى بف حمزة العمكم, )يينظر: "الطراز",  ( ّ)
 ـ, بتصرُّؼ. ََِِق=ُِّْىنداكم, المكتبة العصرية, بيركت, الطبعة األكلى, 

 (, بتصرُّؼ. َُٖ/ُيينظر: المرجع السَّابؽ ) ( ْ)
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الث انيػة: أف  مػا كػاف تشػبيو مضػمر األداة كػػ)زيد األسػد(ك)زيد أسػد(  كا٢ب  ػة, (ٔ)األسد(
 لو حالتاف: 

ذىبػػت الديباجػػة  ألداة,ا مػػع االسػػًتعىارة, فػػَّذا قػػٌدرت ا: أف يكػػوف الكػػالـ متماشػػين األك 
نىػػػاحى الػػػذُّؿِّ ًمػػػنى  كىاٍخًفػػػضٍ }كلػػػي  تشػػػبيو؛ كقولػػػو تعػػػا :   ارةكالركنػػػق فهػػػو اسػػػًتعى  ػػػا جى ٥بىيمى

ُب غػػّب القػػر ف, فقػػاؿ:  بيو[, فػػػ)ا٣بفض( اسػػًتعىارة, فلػػو جعلػػو تشػػِْ]اإلسػػرٌاء: {الر ٍٞبىػػةً 
ا ال ذم ىو كا انبيك)اخفض ٥بما ج  .(ٕ)باردنا١بناح(, كاف الكالـ ركيكن

إذا كاف القوؿ متماشينا مع ظهور أداة الت شبيو كػ)زيد األسد(؛ أم كاألسد  كأم االث انية:  
؛ ألنػػو  ل ٱبػػرج الكػػالـ عػػن بالغتػػو, ٍب بػػٌْب أف ظهػػور األداة ُب )زيػػد األسػػد( ظػػاىر بػػْبِّ

(, فهػو مػن دم ا ُب النكػرة كػػ)زيد أسػمعر ؼه بالالـ كىي لل ن  فهو من باب الت شبيو, أ
ا يشػػب و ُب كاحػػد مػػن ىػػذه ا٢بقيقػػة كىػػي مباللػػة,  ال ػػٍب رةبػػاب االسػػًتعىا تػػدٌؿ علػػى أٌف زيػػدن

. كُب  خػػر حديثػػو عػػن ىػػذٍين ا٤بػػذىبٍْب, أبػػدل (ٖ)كعلػػى ذلػػك يفَبقػػاف ُب ا٤بعرفػػة كالنكػػرة
و يفتقػػػر إ  أداة تشػػػبيو, ككلمػػػا رأيػػػو بػػػأف : االسػػػًتعىارة ال ٙبتػػػاج إ  أداة تشػػػبيو, كالت شػػػبي

ازدادت االسػػًتعىارة حسػػننا كرشػػػاقة, كلمػػا خفػػػت صػػوت الت شػػػبيو, كالعكػػ ؛ كلمػػػا ازداد 
مػػن  فينحػػلٌ الت شػػبيو كظهػػر علػػى ا٤بعػػُب, كلمػػا درسػػت  ثػػار االسػػًتعىارة, كُب ذلػػك قػػاؿ: "

بيو ال بػػد  فيػػو مػػن ذكػػر ال تفتقػػر إ  أداة الت شػػبيو, كأف  الت شػػ سػػًتعىارة٦بمػػوع كالمنػػا أف  اال
األداة, كىػػػي الكػػػاؼ ككػػػأف, كمثػػػل, ك٫بػػػو, كمػػػا شػػػاكلها, فكلمػػػا ازداد الت شػػػبيو خفػػػاءن, 

, عىارةازدادت االسػػػًتعىارة حسػػػننا كرشػػػاقةن, ككلمػػػا ظهػػػر معػػػُب الت شػػػبيو تعف ػػػت  ثػػػار االسػػػتً 
ت رسومها كأعالمها"  . (ٗ)كا٧ب 

 ـــــــــــــــــــ
 (, بتصرُّؼ. َُٖ/ُ, )نفسو رجعيينظر: الم ( ُ)

 , بتصرُّؼ. (َُٗ-َُٖ/ُ, )نفسو المرجع: يينظر (ِ)

 (, بتصرُّؼ. َُٗ/ُ, )نفسو رجعيينظر: الم ( ّ)

 (.َُٗ/ُ,)نفسو المرجع ( ْ)
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لبحػػػث أف  ابػػػنى سػػػناف يػػػرل أف  ىػػػذه اإلطاللػػػة علػػػى إرث العيلمػػػاء , ٯبػػػد ا كبعػػػد
القاًعػػػد ة  كػػػنال ٧بالػػػة, ل دالبشػػػر كار  طبػػػاععلػػػى  ا٣بلػػػل, ال يبقػػػى فالكمػػػاؿلػػػي  ألحػػػد 

ػػٍعر مىػػػ مػػود٧ب أف  عنػػدى ال  طأاليسػػػّب,كأف  ا٣بحسػػناتوٕبػػر  ُبكانػػت سػػيَّاتو ملمػػػورة   نالشِّ
كسػػػيكوف  ٘بػػػاه شػػػعر الط ػػػاِي, يقػػػةالكثػػػّب, كىػػػذه ن ػػػرة ابػػػن سػػػناف العم ص ػػػوابيبقىمعال

 ا٢بديث مستفيضنا ُب ر يتو ٘باه استعارات أيب ٛب اـ.
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 المطلب الرابع: " شاىد ال تسقني ماء المالم"
 

ػدث بػْب  ف  يتأم ل شاىد ىذا ا٤بطلػب ٯبػد أ مىن عناصػر مسػاِل االسػًتعىارة فيػو ٙبي
انيػػة بػػْب الشُّػػراح مػػن البالغيػػْب كالنُّقػػاد تعدديػػة الن قػػد, كأزمػػة بالغيػػة ذات عالقػػة ليلويػػة بي
ػػػواًىدجهػػػة, كالنُّقػػػاد مػػػن جهػػػة أيخػػػرل, كمػػػع أف  ابػػػنى سػػػناف عػػػد ه مػػػن ال ا٤بنكػػػرة عنػػػد  ش 

 تبػػػاط, كالعلػػل, كار قاشػػاتأيفػػػرد ٗبطلػػب مسػػتقٌل ٤بػػػا فيػػو مػػن ا٤بسػػػاِل, كالنِّ  فقػػدالعيلمػػاء, 
رـك ٫بػو بعض الكالـ ببعض, ٩ب ا ٯبعل توجيو الش اًىد, كتأكيل مقصده العاـ كا٣باص, يػ

ػػاًىد  قػػاتاللمػػوض, فينسػػاؽ الباحػػث بػػال تػػبدىةو إ  اسػػت الء االفػػَباض, كربػػط عال الش 
ػػقبنصػػوص أيخػػرل مشػػاوة لػػو ُب الل فػػ  كا٤بعػػُب, عنػػد ذلػػك تتحق ػػق صػػفة الت   الًعٍلًمػػي,  عمُّ

فراح الباحث يدفع تبعاهتا الًعٍلًمية العميقػة ففػرج ا٤بطلػب أطػوؿ ٩ب ػا عليػو ٝبيػع ا٤بطالػب 
خػػرل, كلػػو خرجػػت ٝبيػػع الش ػػواًىد علػػى غػػراره لطالػػت الدِّراسػػة, كامتػػدت حػػٌب ٚبػػرج األ

ا١بهػػػد ُب غػػػّبه,  خػػػالؼأف  ا١بهػػػد فيػػػو  رتػػػوعػػػن داِػػػرة البعػػػد البالغػػػي الن قػػػدم, كمػػػن ٜب
, ٰبٌفهػػػا اسػػػتعراض علمػػػاء البالغػػػة كالن قػػػد إ  اسػػػقناشيػػػعبو ر٠بنػػػا دقيقنػػػا متن دفر٠بػػػت حػػػدك 

لػو, كىػو بػال شػٌك مػن أعمػق الش ػواًىد  ءسرٌه كقراءة العيلما القرف ا٣بام ؛ ليكشل عن
ػد أٮبيػة  خصوبة, كأكثرىا ارتباطنا باستعارات أيب ٛب اـ ال ٍب جناىػا تأكيلػو ُب ٚبرٯبهػا, كيبكِّ

 الت ايل:          حوحالو كمقامو؛ كالش اًىد على الن  
 , وقول :  (ٔ)والخمسون بعد المئة الث الث الش اِهد -

 تسػػػػػػػػػػػػػقِب مػػػػػػػػػػػػػاء ا٤بػػػػػػػػػػػػػالـ فػػػػػػػػػػػػػَّنِب      ال
 

 (ٕ)قػػػػػػد اسػػػػػػتعذبت مػػػػػػاء بكػػػػػػاِي صػػػػػب 
 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُّّيينظر: "سٌر الفصاحة", )ص: ( ُ)

 (.كمطمع القصيدة: ِِ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ِ)
 ائًَّئػػػػػػػٍب أىٍربىٍيػػػػػػػتى فػػػػػػػي الغيمىػػػػػػػكىاءً  قىػػػػػػػٍدؾى 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ   رىاًئي كى  تىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػًذليكفى كىأىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػتيـي سيػػػػػػػػػػػػػػػػجى
 .الضبيمحمد بف  مدحي تمَّاـىك البيت الثاني, قاليا أبك  بالغيال الشَّاًىدلبحر الكامؿ, ك ا مف 
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 هػيلػيهم سػهاـ الن  إد على أيب ٛب ػاـ منتقػدكه كالِمػوه ُب حبػو كعشػقو, فسػد   كثير
ػػػٍقيي:  مصػػػدر سػػػقىيتي  ػػػقينا,بقولػػػو: )ال تسػػػقِب(, كالس  , كىػػػي  كاألسػػػقيىةي:  ٝبػػػعي  سى ًسػػػقيو

تىسًقيىةن, كسقى  لعداكةو ما يكرىو مرارنا: سيقِّيى قلبيو باكييقاؿي للرجل إذا كيرِّر علي حابة,الس  
, (ُ)علػى أسػقية مػعالثوبى كسق اه:  أشرىبىو ًصبلنا , كالًسقاءي:  ظػرؼ ا٤بػاء مػن ا١بلػد, كٯبي 

 كػٌرر:تىسػًقيةن  كسػقاه العيصفيًر, امن مىنو  ثوبىو سقى: اىاز كمن, قاؿ الز٨بشرم:" (ُ)أسقية
 .(ٕ)"ساؿ: العرؽي  كسقى,...العداكة لبيهب الصِّبًغ,كسيقِّيىق ُب غمسىو كٌرر:تىسًقيةن 

ـه, كالمىػو علػى  كا٤بػالـي : "٨بشػرمقولو: )ا٤بالـ(, قػاؿ الز   كأم ا , كرجػله لػو ا مػن اللػـو
ػػػو: اسػػػتزادىا, كأ٫بػػػى عليػػػو بالالِمػػػًة, كتلػػػو ـ علػػػى األمػػػر , أم: تلب ػػػث  فعلًػػػو, كتلػػػو ـ نفسى

قػػده ُب ا٢بػػب: ال تعػػات   كال تلػػومن  ُب , فػػأبو ٛب ػػاـ يقػػوؿ ٤بنت(ّ)عليػػو, كتلػػو ـ علػػي  قلػػيال"
. فيصػػوِّر أبػػ ػػو بطػػوًؿ لي  وعشػػقي, كال تكثػػر بالالِمػػًة علػػي  علػػى لومػػو كًعتابًػػو  بثًػػوٛب ػػاـ الًِمى

ظىػرؼى ا٤بػاء, ككلمػة )ا٤بػاء(: جػاءت للكثػرة,  ري كتىكراًر ذلك أكثر مػن مػر ةو, حػٌب كأنػو ٲبػ
, لًليبثًػػوِػػم عليػػو, حػػٌب ضػػ ر منػػو الش ػػاعر كىػػذا يػػدٌؿ علػػى تػػدافيق الكلمػػات مػػن ُبِّ الال

 كطوًؿ إقامتو.
إذا  جػػػلي ... قػػاؿ ابػػن األعػػرايب:  صػػب  الر  ا٤بػػػاءى, صػػب  ", يقػػاؿ:" صىػػب  : "كقولػػو

عًشق, يىصيبُّ صبابةن"
" كىو, كقاؿ الز٨بشرم:" (ٗ)  .(٘)صب  وا:  كىًلله

عػػٍذبنا ,  يىسػػتػىقيونواء: يىسػػتعًذبيوفى ا٤بػػ كىػػم:"٨بشػػرم", قػػاؿ الز  اسػػتعذبتي " -:كقولػػو
يعذ بةى, كىي: ا٣بمرةي ا٤بمزكجةي"ازكمن اى

مىلي قوؿي أيب ٛب ػاـ (ٙ): فالفه ال يشرب ا٤ب , كقد ٰبي
معػذبنا وػا, فأسػقطى   اًحبىهاٛب اـ ُب استعذابو البكاءى على: ا٣بمرًة ا٤بمزكجػة, ال ػٍب ٘بعػل صػ  ـــــــــــــــــــ

 (, مادة: )سقي(, بإيجاز.  ُِِ/ٕ"لساف العرب", ) (ُ)

 (. ّٖٓ"أساس البالغة", )ص: (ِ)

 (. ٕٖٔالسَّابؽ, )ص:  مرجعال ( ّ)

 : )صب(.مادة(, ُٖٗ/ٖ"لساف العرب", ) (ْ)

 (. َُْ, )ص:البالغة" أساس" (ٓ)

 (.َْٗالسَّابؽ, )ص:  رجعالم ( ٔ)
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لػو, كمػا يفعػلي  نػ و مػا فيػو مػن أي بػو , ك  لًُّقػوكلمة: اسػتعذىبتي علػى مػاًء البكػاًء, لطػوؿ تع
كًث عليو, كمثل ىذا ُب اسػتعذاب ا٤بالمػة, أنػو  ,النُّدماءي ُب استعذاًب الشرابً 

ي
كطوؿ ا٤ب

 : فقاؿ شيصال أيب بيت ٤بلاربة بعضا أخذ
 ردىل فلػػػػػػػػو ,ا٤بػػػػػػػػالـ ُب اللػػػػػػػػذاذة أجػػػػػػػػدي 

 
 

يػىٍلحػػػػػػاين يال ػػػػػػذم مػػػػػػنِّ  الرُّشػػػػػػا أخػػػػػػذى  
(ٔ) 

 
 

اـ ال ػػذم هنػػى الالِػػمى ال ػػذم شػػد د ُب ًعتابػػو, ظهػػر عنػػده بالػػذِّكر أف  أبػػا ٛب ػػ كجػػدير
فتػػػدافقت قطػػػرات  هػػػي؛ال ػػػذم أفصػػػح عػػػن مكنػػػوف شفصػػػو بعبػػػارة الن   لن فسػػػيا١بانػػػبى ا

؛ ٤بػػا فيػػو  تػػي مه,الش ػػاعر  مكا٢بنػػْب, ف وؽكالش ػػ لوعػة,ال   بػػل يعيػػٌد نفسػػو ُب أعلػػى أنػػواع ا٢بيػػبِّ
لىػػػل, كاسػػػػتفدـ أن , لييفًصػػػحى عػػػػن أحاسيًسػػػػو  قواعنػػػػا شػػػٌب مػػػػن الطراِػػػػمػػػن الص ػػػػبابةي كالكى

ػػػى عػػػن شػػػيء فهػػػو ياغة,ٛب ػػػاـ ا٢بكػػػيم علػػػى ىػػػذه الصِّػػػ كشػػػعوره, ك٦بمػػػل أبيػػػات أيب هى  ,يػىنػٍ
كا٢بػػػديث  ,كيقػػػد ـ ا٤بػػػربِّرى علػػػى ذلػػػك, كاسػػػتقى أبػػػو ٛب ػػػاـ  ىػػػذا ا٤بػػػنهجى مػػػن القػػػر ف الكػػػرًن

ػٍعراء, الشريل, تػىٍقرىبيػواٍ الػزِّىنى  كىالى قولػو تعػا : }فمػن القػر ف الكػرًن  كمن بعػض فحػوؿ الشِّ
ػػػًبيال{ ػػػاء سى ػػػةن كىسى ػػػافى فىاًحشى عػػػن الزنػػػا, ألنػػػو  تعػػػا , فنهػػػى اهلل سػػػبحانو ك [ِّ]اإلسػػػرٌاء: ًإن ػػػوي كى

 عليػػو-كطريػػق سػػيء, كىػػذا مػػنهج األنبيػػاء , سػػاقها القػػر ف علػػى ًلسػػاًف إبػػراىيم  شػػةفاح
ػػػػػػ أىبىػػػػػػًت الى تػىٍعبيػػػػػػدً  يىػػػػػػا}قػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػا : -السػػػػػػالـ ػػػػػػافى لًلػػػػػػر ٍٞبىًن  ٍيطىافى الش  ػػػػػػٍيطىافى كى ًإف  الش 
هنػػػى أبػػػاه عػػػن عبػػػادة الشػػػيطاف, فكػػػأف أبػػػاه -السػػالـ عليػػػو–, فػػػَّبراىيم [ْْ]مػػػرًن: عىًصػػيوا{

, فلم يدع االبن أباه ليسألو حٌب بْب  لو كجو النهي, ؟خطر على بالو سباؿ: ٤باذا يا بِب
 تعبد العدك, كتدع الويل ا٢بميد؟كحاصل العل ة أف الشيطاف عدك هلل, فكيل 

 كىاٍلًفض ػػًة, الػػذ ىىبً   نًيىػػةً  ُب  التىٍشػػرىبيوا : البفػػارم: "قػػاؿ  اؿالشػػريل قػػ ديثا٢بػػ كمػػن
يبىاجى, ا٢بٍىرًيػػرى  كىالتػىٍلبىسيػوا ػػا كىالػػدِّ نٍػيىا ُب  ٥بىيػػمٍ  فىَّنػ هى اآلًخػػرىةً  ُب  كىلىكيػػمٍ  الػػدُّ

فبػػْب  الرسػػوؿ  ,(ٕ)
 ُب تلػػك اآلنيػػػة, كلعػػػل  سػػػاِل  بمػػػن عػػػدـ الشػػػر  ٢بكمػػة ا عنهمػػػرضػػػي اهلل للص ػػحابة

حػػػٌب طمػػػَّن قلػػػووم بأهنػػػػا  اهلل  رسػػػوؿسػػػأؿ نفسػػػو فمػػػٌب نشػػػروا إذف؟ فلػػػم يػػػػدعهم 
 ـــــــــــــــــــ

 (. ّٖٖ/ُالتنصيص", ) معاىديينظر: " ( ُ)

 (.ُِّّ/ٓ"صحيح البخارم", ) ( ِ)
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ُب قلػوب  ءال تسػاكم شػي نياالػدُّ  , كللمػبمنْب ُب اآلخػرة, كال شػك أف  نياللكفار ُب الػدُّ 
األسػلوب ييطمػًَّني ا٤بفاطىػبى , , كىػذا , فحصل ا٤بقصود كامتثلػوا لنبػيهم شالصحابة 

 كٯبعليو يتقبل النهيى كيقـو بتنفيذه دكف تردد.
ػػٍعر: قػػوؿ عمػػر بػػن كلثػػـو  كمػػن ال ػػذم عػػد ه ابػػن سػػالٌـ ا١بيمىًحػػي –الشِّ

مػػن أصػػحاب  ,(ُ)
 : -ادسةالطبقة الس  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده عىلىينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أىال لىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن أىحى هى  ال ٯبى
 

ػػػػػػػػلى   هػػػػػػػػًل ا١باًىلينػػػػػػػػا فػىنى هى فىػػػػػػػػوؽى جى
(ٕ) 

 الز٨بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم
 

 .هي: "ال ٯبهلن" ىي موطن الن  لمةفك
ػػاًىد ُب بيػػت أيب ٛب ػػاـ, فقػػد حػػو  إ الػػد ارس  كيعػػود اسػػًتعىارة ُب كلمػػة )ال  لالش 

تسػػػقِب مػػػاء ا٤بػػػالـ...(, فػػػَّف ا٤بػػػالـ لػػػي  لػػػو مػػػاءه علػػػى ا٢بقيقػػػة, كال ظػػػرؼ يوضىػػػعي فيػػػو, 
كنيػػة, فكيػػل كعلػػى كػػل حػػاؿ , فرٗبػػا ٘بػػرل علػػى أهنػػا اسػػًتعىارة تصػػرٰبية, أك اسػػًتعىارة م

كمكثػو علػى رأسػو بالس ػقًي,  ِػمأنو شب و لبث الال   يقصد اعر, فَّذا كاف الش  ؟يكوف ذلك
فا ػػذكؼ ىػػو ا٤بشػػب و, كا٤بػػذكور ىػػو ا٤بشػػب و بػػو )ال تسػػقِب( , ككأنػػو يقػػوؿ لػػو: ال تلبػػث 

, فهذه استً  ـوعلي  اللٌ  ًليٛبي   تصرٰبية. عىارةكالًعتابى
ػػػاعر : ال تػػػٍرًكين,اسػػػًتعى  ا٘بػػػرل علػػػى أهٌنػػػ كقػػػد مػػػن -ارة مكنيػػػة إذا كػػػاف قصػػػد  الش 

, كال تسقِب من اللـو كمن ا٤بالمة, كال تيكًثر علي  حػٌب كأن ػك ٛبػري -كىي ا٤بزادة اكية,الر  
 ,أكثػر علػى الش ػاعر  كأطػاؿ عليػو الِػمكىذا يػدؿ علػى أف ال   ,ظرؼ ماءو فتصبو ُب أذين 
 اإلنػػاءفشػػب و )ا٤بػػالـ( ب ػػرؼ ا٤بػػاء أك  ,ذا الًعتػػابعليػػو ىػػ لييملػػيى كلبػػث فػػوؽ رأسػػو طػػويال 
كحػػذؼ ا٤بشػػب و بػػو )اإلنػػاء(, كلكن ػػو رمػػز لػػو بشػػيء مػػن لوازمػػو,  ,ال ػػذم يوضىػػعي فيػػو اإلنػػاء

كىو قولو: ال تسقِب, كبقيػت لػو صػفةه تػدؿ عليػو , ألف الس ػقيى مػن لػواـز اآلنيػة ا٤بمتلَّػة 
إضػػافة أك  مػػنعنػػد أىػػل البيػػاف,  ةالعمليػػة الفني ػػ با٤بػػاء , فهػػي ال ػػٍب تيسػػقىى, كتيسػػم ى ىػػذه

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُُٓ/ُيينظر:"طبقات فحكؿ الشعراء", ) ( ُ)

 (. ُُِيينظر: "شرح المعمقات العشر", )ص: ( ِ)
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: اسػًتعىارة ٚبيليػػة-إسػناد أحػد لػػواـز ا٤بشػب و بػػو إ  ا٤بشػب و
ُب ا٤بػػالـ ال ػذم لػػو  فيػلفالت   ,(ٔ)

إنػاءه ييوضىػػعي فيػػو, لييقػػد ـ إ  مىػن يشػػربو, كيرتػػوم بػػو, بػالـز )ال تسػػقِب(, كمػػن ىنػػا كانػػت 
أكثػر  كلقػد صػرٰبيةتػأثّبنا, كأبػدع تصػويرنا للحػوادث مػن الت   االسًتعىارة ا٤بكنيػة أبلػغ, كأكثػر

ػػػػاعر  االسػػػػًتعىارة ا٤بكنيػػػػة ُب ديوانػػػػو , فالعمػػػػل فيهػػػػا أكثػػػػر براعػػػػة مػػػػن اإلجػػػػراء ُب  مػػػػنالش 
, فهػػي تبعػػث ا٢بيػػاة فيمػػا لػػي  ٕبػػٌي, كتثػػّب ا٢بركػػة, كتقػػوم ا٣بيػػاؿ,  صػػرٰبيةاالسػػًتعىارة الت  

.  كتيضًفي واءن كٝباالن
ػػاًىد مػع ابػن سػناف, كمػع علمػاء أجػػالٌء؛   نيػة,لوقفػات البياىػذه ا كبعػد يسػّب الش 

 راءن ٥بػم كفػق معػايّب كمفػاىيم ٧بػد دة؛ خػدموا البيػاف العػريب  فقػد مواكاآلًمػًدٌم,  ويلكالصُّ 
ػػػد د موقػػػع  يكقبػػػل اسػػػتعراض أقػػػوا٥بم, ينبلػػػ أصػػػيل,ُب قيػػػدرةو علػػػى البنػػػاء كالن قػػػد كالت   أف ٰبي

 الش اًىد تبعنا لشاىد ذم الرُّمة:  االفصاحة", فقد ساؽ ابن سناف ىذ سرٌ الش اًىد من "
 يػػػػػػػػافوخ الػػػػػػػػدجى فصػػػػػػػػدعنو تػػػػػػػػيمم ن

 
 

 (ٕ)الفػػػػال صػػػػدع السػػػػيوؼ القواطػػػػع كجػػػػوز 
 كهنا:"كما زاؿ العيلماء بالشٍِّعر ينكركف ىذه االسًتعىارة على ذم الرُّمػة كيعتػدو فقاؿ 

إ  أف  ,ا٤بواضػػػع ذكػػػر الػػػرأس لليػػػلكقػػػد ٘بػػػاكز الشػػػريل الرضػػػى ُب بعػػػض  ,مػػػن إسػػػاءاتو
 فقاؿ:  ا,كع من  اجعل لو ٨بو 
 أسػػػػػػػػٌرم ُب أصػػػػػػػػيحاب لػػػػػػػػذة ليػػػػػػػػايل

 
 الػػػػػدجى رار كقػػػػػد دؽ ع مػػػػػو كمػػػػػد 

 .(ٖ)ما يكوف ُب ىذا الباب كأشنعو" أمن أرد كىو 
ػػػاًىد كقوفنػػػػا  كلقػػػد توق ػػػل علمػػػاء البالغػػػة كالن قػػػد قبػػػػل ابػػػن سػػػناف عنػػػد ىػػػذا الش 

٩ب ػا  كىػذاالردِّ على مىػن أنكػر علػى أيب ٛب ػاـ )مػاءى ا٤بػالـ( , فقػاؿ:" ب ويل, فقاـ الصُّ قناعمي
يقصػػد رسػػالتىو الن قديػػة ال ػػٍب  ؛(ٗ)ًعيػػبى عليػػو, كقػػد أحكمنػػا تفسػػّبىه, كذكرنػػاه ُب الرسػػالة"

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُّْ-ُِْ/ُ", )اإليضاحيينظر: " ( ُ)

مةال", ذم ديكاف" (ِ)  (.ُُّ/ُ, )رُّ

 (.ُّْ, ُّّالفصاحة", )ص:  سرٌ " ( ّ)

كلي لديكاف أبي  ( ْ)  (.ُٖٕ/ُ", )تمَّاـ"شرح الصُّ
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 كيػػلبعػػث وػػا إ  مػػزاحم بػػن فاتػػك , كقػػد صػػد ر تفسػػّبىه باسػػتفهاـو إنكػػارم, فقػػاؿ: "
شعر األخطل, قالو يون  بن  ءـ كثّب ا٤باء, كما أكثرى ماينكركف ذلك كىم يقولوف: كال

, ٍب أشػػار إ  أف  عبػػد (ٔ)"معا٥بػػول, يريػػدكف الػػد   اء: مػػاء الصػػبابة, كمػػكيقولػػوف ,حبيػػب
 قاؿ:    -٧بسن عند من يطعن على أيب ٛب اـ كىو-الصمد بن ا٤بعذ ؿ

 مػػػػػػػػػػػػػاءو ٤بػػػػػػػػػػػػػاًء كجهػػػػػػػػػػػػػكى يبقػػػػػػػػػػػػػى أمُّ 
 

 ذيؿِّ ا٥بػػػػػػػػػػػػػػػول كذيؿِّ السػػػػػػػػػػػػػػػباؿً  بعػػػػػػػػػػػػػػػد 
معنػاه , قػاؿ  تومذكر أف  العرب قد ٙبمل الل فػ  علػى الل فػ , فيمػا ال يسػ كما 

ػػزىاء: }-كجػػل   عػػز  –اهللي  ػػيَِّّىةه مِّثٍػليهىا{]الشػػورل:  كىجى ػػيَِّّىةو سى ػػٌيَّة الث انيػػة ليسػػت  ؛[َْسى كالس 
نىػػػػػاحى الػػػػػذُّ  كىاٍخًفػػػػػضٍ }: -عػػػػػز  كجػػػػػل  -اهللي  ؿ٦بازاةه...كقػػػػػا ألهنػػػػػابسػػػػػيَّة؛  ػػػػػا جى ؿِّ ًمػػػػػنى ٥بىيمى
أجلُّ اسًتعىارة كأحسنيها, ككالـ العرىًب جارو عليػو..., كإف  فهذا[, ِْ{]اإلسرٌاء: الر ٍٞبىةً 

 أرادكا ن اِرى من الشٍِّعر العريب, يقيسوف عليها, فهذا قوؿي ذم الرُّمة: 
ػػػػػػػػػػػتى مػػػػػػػػػػػن خىرقػػػػػػػػػػػاءى منزلػػػػػػػػػػػةن  أىأىفٍ   تػىرى٠ب 
 

 الصػػبابة مػػن عينىيػػكى مسػػ وـي ؟ مػػاءي  
 ايب: العت   كقاؿ 

 لوعػػػػػػػػػػػاًت ا٥بػػػػػػػػػػػول كييًبينيهػػػػػػػػػػػا أيكػػػػػػػػػػػاًًبي 
> 

ػػػػػػػػوًؽ بػػػػػػػػْب جيفيػػػػػػػػوين ٚبلُّػػػػػػػػلي    مػػػػػػػػاًء الش 
 .(ٕ)يكوف أف استعار أبو ٛب اـ ًمن ىذا كلِّو حرفنا , ف اء بو ُب صدر بيتو" فما 

ػرًم شػعرىه علػى مثػل مػا قػاؿ ا٤بتقػد موف فيمػا كػاف  ,فالصُّويل يسػوِّغي أليب ٛب ػاـ  كٯبي
ػػ ػػة, إذ ال فيػػو مقىصِّػػرنا, أك٨بًي ؛ كىػػذا ال يىًصػػحُّ ؛ ٤بػػا فيػػو مػػن فسػػاد الطريقػػة كضػػعًل ا٢بي   الن

ػػم لػػو  كجػوى لًقيػػاًس ا٣بطػػًأ علػى مثلػػو, كال يضػػرُّ عدالػةي النُّقػػاد مػػا ظىن ػو وػػم, حػػْب اعتقػد أهن 
ػٍعراء ا ماعرفوا " ًثْبى لىكثػيػرى , حػٌب ٢بيػذ اؽً أنكػره الن ػاس علػى الشِّ يحػدى

قػل   , مػن القػد ماًء كا٤ب
, كن ركا بعيًنو" وهعندىم ما عاب  .(ٖ)على أيب ٛب اـ, إذا اعتقدكا اإلنصاؼى

 : ٛب اـ أيب قوؿ ينكركف الن اس كمازاؿ:"ؿ, فقاويلالصُّ  بدأ ابن سناف يرد على ٍب
 فػػػػػػػػػػػػػػػَّنِب ا٤بػػػػػػػػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػػػػػػػػاء قِبسػػػػػػػػػػػػػػػالت
 

 بكػػػػػاِي مػػػػػاء اسػػػػػتعذبت قػػػػػد صػػػػػب 
 ـــــــــــــــــــ 

 (. ُٖٕ/ُالسَّابؽ, )  رجعالم ( ُ)

 (. ّٕ-ّّأبي تمَّاـ", )ص: أخبار" (ِ)

 (. ّٕالسَّابؽ, )ص: رجعالم ( ّ)
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 من شيَّنا يَّناء ٥بل ينفذ أف أباٛب اـ سأؿ ساِل عن ا٤بعركفة ا٢بكاية كٰبكوف
يعىذ ؿ بن الصمد إلىعبد لركاة بعضا نسبها رٗبا ,ك ا٤بالـ ماء

 أصحاب تصر ؼ ؛كقد ا٤ب
 .(ٔ)"اإلشكاؿ....
ا أليب ٛب اـ؛ ىو:  ٍب  ذكر ابن سناف خالؿ حديثو شاىدن
 , وقول : (ٕ)والخمسون بعد المئة  الر ابع الش اِهد -

 بػػػػػػػػػػػػػػػا١بنوف كأ٭بػػػػػػػػػػػػػػػا  يهناشػػػػػػػػػػػػػػػب عػػػػػػػػػػػػػػػذالن 
 

 (ٖ)بػػػػػػو الورىػػػػػػاء شػػػػػػطر كتػػػػػػاب قػػػػػػرأت 
تسقِب مػاء  الُب سياؽ ا٢بديث عن شاىد الباب" عرضنابو ابن سناف  استشهد 

ٛب ػػػػػاـ القاِػػػػػل:   كأبػػػػػوا٤بػػػػػالـ", كُب معػػػػػرض الػػػػػردِّ علػػػػػى أيب بكػػػػػر الصػػػػػويل, حيػػػػػث قػػػػػاؿ:" 
" .... يفهػم  عليػو معػُب العػذؿ كل التػب , كمعُب الش اًىد يدؿُّ على أف  الش ػاعر (ٗ)عذالن

أك ما تقر ه ا٤برأة ا٢بمقاء من شطر كتاب ال تدرؾ  انْبيفهم معناه, فكأ٭با ىو كالـ اى
لو معُب, فشب و العذؿ الشبيو با١بنوف؛ كا٤برأة ا٢بمقػى ال ػٍب تقػرأ نصػل كتػاب, فػال تعلػم 

جػاء  ش ػاًىدمعناه, كجو الشب و حصوؿ التعب من غّب منفعػة. كيعتقػد الػد ارس أف  ىػذا ال
ػػاًىد  ضنػػاسػػياؽ عر ُب ال ا, كبػػْب  أنػػو وػػذا األمػػر ييوصىػػل ا٤بػػالـ, فا٢بػػديث ُب الش  ال قصػػدن

 العاـ كقضيتو الكربل متسلسل متواصل.   
الل ف   ابلة)ال تسقِب(, كأف  مق اًىدابن سناف رأم اآلًمًدٌم ُب ىذا ش كتعق ب

اـ عندما )استعذب ماء بالل ف  مستعمل ُب الشٍِّعر كالكالـ, فاعتذر اآلًمًدٌم أليب ٛب  
أبو القاسم  كقاؿعنده, فقاؿ:" ابكاِي( ف عل للمالـ ماء ليقابل ماء ٗباء, فال يراه عيبن 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُّٓ, )ص:ابؽالمصدر السَّ  ( ُ)

 (.ُّٓص:: المصدر نفسو, )يينظر ( ِ)

 (. ٖٕ/ُ", أبي تمَّاـ, )اف"ديك  (ّ)
 مف البحر الكامؿ كمطمعيا:  كالقصيدة

 أفَّ دىػػػػػػػػػػػرنا ردَّ رجػػػػػػػػػػػعى جػػػػػػػػػػػكابً  لػػػػػػػػػػػكٍ 
 
 

 عتػػػػػػػػابً كػػػػػػػػؼَّ مػػػػػػػػٍف شػػػػػػػػأكيًو طػػػػػػػػكؿي  أكٍ  
 يمدح مالؾ بف طكؽ التغمبي.  تمَّاـالبالغي في البيت السادس, قاليا أبك  الشَّاًىد 

 (.  ُّٓ", )ص:فصاحةال سرٌ " ( ْ)
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 األنو ٤ب   ؛ا٢بسن بن بشر اآلًمًدٌم لي  قوؿ أيب ٛب اـ ال تسقِب ماء ا٤بالـ بعيب عندم
كإف ل يكن  ,ٗباء ماءن ليقابل  ؛أراد أف يقوؿ قد استعذبت ماء بكاِي جعل للمالـ ماءن 

سيَّة سيَّة مثلو{. كمعلـو  كجزاءيقوؿ } -ا٠بو جل  -اهلل  فَّف   ,للمالـ ماء علىا٢بقيقة
تسفركا منا فَّنا  إفكإ٭با ىي جزاء على الس ٌيَّة ككذلك } ,الث انية ليست بسيَّة أف  

كمثل ىذا ُب الشٍِّعر كالكالـ كثّب  ,{ كالفعل الث اين لي  بسفريةمنسفر منك
القاِل أغل ت لفالف القوؿ كجرعتو منو   قوؿكاف ُب ٦برل العادة أف ي  افلم   ,كمستعمل

جعل لو  الت رُّع,يستعمل فيو  ا٩ب   ٤بالـككاف ا ,من العل قم مرة أك سقيتو منو أمرٌ  اكأسن 
االسًتعىارة كىذا كثّب موجود" علىماء 

ُب مقابلة  ويل, كىذه ا٤بسألة ذكرىا الصُّ (ٔ)
العادة جرت بقوؿ  أف  اآلًمًدٌم, ب رقهاا ابن سناف إ  مسألة أخرل طالل ف , ٍب ٘باكزى

جرعتو من القوؿ كأسنا مرةن , فاستعماؿ ا٤بالـ للت رُّع على سبيل االسًتعىارة  اِلالق
أخرل  ارةلو ماء اسًتعىارة, كىذه اسًتعىارة يرفضها ابن سناف؛ ألهنا بينيت على اسًتعى  ٯبعل

 القوؿ من جرعتو: يػيقىاؿ أف جارية العادة بأف   اعتذاره اكأم  ففسدت, فقاؿ ُب ذلك: "
 االسًتعىارة ٥بماءنعلى ,جعل االسًتعىارة على الت رُّع ا٤بالـ ُب استعمل مرةن,فلما كأسنا

 ذكر قد ٝبيعما ىمن كأكؿ, البيت ىذا ُب ٛب اـ أليب بو ماييعتذىر أقرب ذا إن و ,فلعمرم
 اسًتعىارة على بيًنيت إذا االسًتعىارة أف   قد منا ,لكن ا بذلك التعلُّق فساد ٮبن قد منا ؛٤با

 ينحصر ل فيها يعترب ل كإف بقريب, لي  ا٤بالـ فماء القرب, فيها اعترب ,كإف ,بعيدت
 علىما كالفساد االستحالة إ  ذلك كأد لأخرل, اسًتعىارة السًتعىارة علىك ,كبُب
 . (ِ)"قد مناه

 ـــــــــــــــــــ
 (.  ِٖٕ-ِٕٕ/ُ(, كينظر: "المكازنة", )ُّٔالمصدر  السَّابؽ, )ص: ( ُ)

 (.ُّٔ"سٌر الفصاحة", )ص:  ( ِ)
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قػػات ا٤بتناسػػبة,  بعػػدأف  ابػػنى سػػناف  ٍب ىػػذه الن ػػرات الن قديػػة ذات األبعػػاد كالعال 
كال مذمومة, فقاؿ  مودةتوس ط ُب ا٢بكم على اسًتعىارة ىذا الش اًىد, كأهنا اسًتعىارة ال ٧ب

 .(ٔ)"البابُب ىذا  يكوف ما أقبح من كال ٗبحمود, عندم البيت ىذا كلي ُب ذلك: "
ى عواىنػػو, بػػل بػػْب  أف  مقػػايي  نقػػده نػػاقش خصػػومو, ل يػػَبؾ األمػػر علػػ كبعػػدما

, كأف  نقػده كػاف عصُّػبل يكن من ا٤بتعصِّبْب, بل نفى عن نفسػو الت   وٚبتلل عنهم, كأن  
فلػػػم ييًقػػػم سػػػٌر الفصػػػاحة ليسػػػًقط علػػػى أسػػػاس كمنه يػػػة اإلنصػػػاؼ, كال يريػػػد إال  ا٢بػػػق, 

 ل أن نػا الكتػاب ىػذا مػن مضػى فيمػا قػد منا كقدفقاؿ:" ر أيب ٛب اـ, كىذا ال ذم ذكره,شع
 ُب ا٢باجػػػة قادتنػػػا كإ٭بػػػا , ناظمهػػػا علػػػى الطعػػػن ,كغرضػػػنا الذميمػػػة األبيػػػات ىػػػذه نػػػذكر
 أف لػػو اذاسػػالفنا,كمع ماذكرنػػاه علػػى كالص ػػحيح كالفاسػػد كالػػر دمء ا١بيٌػػد ذكػػر إ  الت مثيػػل
 ا١بانػب إ  قيػادكاالن االتبػاع, ُب ا٤بػذمـو الط رؼ من الن  ر كحب الت قليد, بلض ٱبرجنا
 ,فنن ر ا٤بنزلتٍْب  تٍْب  بينها-اهلل إنشاء-نتوس ط بل...الفضالء نقص إ  الت سرٌع ُب اآلخر

 لفكػر,ا ضػيا ٥بمػا كنرىػل الػذىن, صػاُب عليػو كنسلِّط عنهم, ا٤بأثور كنتأم ل أقوا٥بم, ُب
 كأقررنػا فيػو, السػبق ضػيلةبف اعَبفنػا , السػرب علػى كسػليمنا للربىػاف, كافقنػا ىػم كجدنا فما
 ا٤بعػػاذير كإقامػػة تأكيلػػو, ُب اجتهػػدنا كباينػػو, ذلػػك خػػالل ,كمػػا لسػػبيلو الػػن هج ٕبسػػن ٥بػػم
 . (ٕ)" كجوىو أحسن على كٞبلناه فيو,

بػػْب  العل ػػة ُب ىػػذه ا٤بناصػػفة ال ػػٍب قػػد مها, كأنػػو يريػػد كشػػل حقيقػػة االسػػًتعىارة  ٍب
 األلفػػػاظ تقػػػع كيػػػل ,كتوضِّػػػح االسػػػًتعىارة هنػػػج عػػػن لػػػك تكشػػػل ا١بملػػػة فهػػػذهفقػػػاؿ:" 
 .(ٖ)"اىاز ُب موقعها

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُّٔ, )ص: السَّابؽالمصدر  ( ُ)

 (. ُّٖ, ُّٕالسَّابؽ, )ص:  المصدر ( ِ)

 (. ُّٖ, )ص: نفسوالمصدر  ( ّ)
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المطلب الخامس: " شواىد أللف اظ وضعت في غير موضعيا ليس  
 على وجو االسِتَعارة وال الحقيقة"

 
ُب ألفػػػاظ كيًضػػػعت ُب غػػػّب  قيقػػػةابػػػن سػػػناف أمػػػرنا خػػػرج عػػػن االسػػػًتعىارة كا٢ب بػػػْبِّ 
 تػػػارمثػػػل ىػػػذه ا٤بسػػػاِل, ال ػػػٍب ٰب وػػػا, فالبحػػػث الًعٍلًمػػػي ينشػػػط لتفسػػػّب الِػػػقموضػػػعها ال  

فيقيِّض اهلل بعده مىن ٱبرًج مكنوف تلك ا٤بسػاِل, فػالًعلم قػاِم  ؛ُب فكر العالًػم ارسوفالد  
فػػػابن سػػػناف استشػػػهد بشػػػواىد ليسػػػت اسػػػًتعىارة كال  ذلػػػكا٤بعػػػرُب, كعلػػػى  اكيمعلػػػى الػػػَبٌ 

االسػًتعىارة كال لي  على كجو  ,ُب غّب موضعها ًضعتألفاظ قد كي  ىاىناحقيقة, فقاؿ:"
 ثرعلػػى البػػاقي,كتعترب ُب الكػػالـ ال ػػذم تػػب  ا٢بقيقػػة,فأنا أذكػػر لػػك منهػػا مػػا ٘بعلػػو دلػػيالن 

مػػػن مثػػػل تلػػػك األلفاظ,بػػػل كػػػل كلمػػػة منػػػو  اأف يكػػػوف خالينػػػ احةمعرفػػػة ح ػػػو مػػػن الفصػػػ
ػػ اإم ػػ ؛وػػا الِػػقموضػػوعة ُب موضػػعها الٌ  ا٤بفتػػار ال ػػذم  اِغحقيقػػة أك علػػى كجػػو اىػػاز الس 

 األلفاظ؟ ذه, فماذا يقصد و(ُ)على علمو,فمن تلك األلفاظ قوؿ أيب ٛب اـ..." هتكنب  
التػ ٍفًتيش ُب كالمو, ظهر أنو يقصد من ذلػك أهنػا اسػًتعىارة غػّب صػحيحة,  كعند

أك غّب موضوعة ُب موضعها الالِق وا, فهو ٦بػاز للػوم عالقتػو ا٤بشػاوة غػّب سػاِغ كال 
موضػػعها الالِػػق وػػا إمػػا  ُببػػل كػػل كلمػػة منػػو موضػػوعة ٨بتػػار, ييفهػػم ذلػػك مػػن قولػػو:" 

, ككػذلك عنػدما (ٕ)علػى علمػو" هتػكال ػذم نب   ا٤بفتارحقيقة أك على كجو اىاز الساِغ 
ػػابق:" , فػػدؿ  (ٖ)أعػػْب النُّػػوار مػػن أشػػب و االسػػتعارات كأليقهػػا" فن رأتػػى بيػػت ابػػن نباتػػة الس 

ظػػنِّ الباحػػث أف   كُبل مػػن فحػػول كالمػػو. أف  ىنػػاؾ اسػػتعارات غػػّب الِقػػة, كىػػذا ييتلق ػػ
ىذا األمر ل يقيل بو أحده من العيلماء ُب ىذه القركف, إال  إشارات مػن اآلًمػًدٌم, عنػدما 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُّٖ, )ص:السَّابؽالمصدر  (  ُ)

 (.ُّٖالمصدر نفسو, )ص: (  ِ)

 (.ُُٖالمصدر نفسو, )ص: (  ّ)
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ُب شػػعره  عتػػوإذا تتب   اىػػذا ٩ب ػػ كأشػػباهتعػػر ض السػػتعارات أيب ٛب ػػاـ ا٤بذمومػػة, قػػاؿ عنهػػا :"
, (ٔ)"وابانػػػػػػة كالبعػػػػػػد مػػػػػػن الص ػػػػػػاسػػػػػػتعارات ُب غايػػػػػػة القباحػػػػػػة كا٥ب  كىػػػػػػذهكجدتو....,

فاسػػتعارات أيب ٛب ػػاـ عنػػد علمػػاء البالغػػة كالن قػػد ُب تلػػك ا٢بقبػػة ٧بمػػودة أك مذمومػػة, أك 
بعيدة أكقريبة, كل يقل أحده مػنهم ألفاظنػا كيًضػعت ُب غػّب موضػعها, ليسػت اسػًتعىارة كال 

لالسػًتعىارة ُب ظػل   رتػوكنإف  ا٤بتتبِّع ألصوؿ مذىب ابػن سػناف  حقيقة إال  ابن سناف, ٍبٌ 
ػػػػواًىد ُب البػػػػاب, ٰب ػػػػى ٗبقصػػػػده مػػػػن تلػػػػك األلفػػػػاظ ال ػػػػٍب كيًضػػػػعت ُب غػػػػّب  ٝبيػػػػع الش 

)البعد من  عبارةاسًتعىارة غّب الِقة با٢باؿ كا٤بقاـ, كالل ف  كا٤بعُب, فأخذ  اموضعها, بأهن  
السػػػًتعىارة , كأخػػػرج ثالثػػػة شػػػواىد مػػػن شػػػعر الط ػػػاِي مػػػن داِػػػرة اًدمٌ ( مػػػن اآلًمػػػوابالص ػػػ

 راتجعل االستعارات ا٤بذمومة كالقبيحة ال ٍب ذكرىا من االستعا و, ككأنٌ وابا٤بوافقة للص  
 , كالش واًىد ىي:واب, كمن قبيل الص  صحيحةال
 :   , وقول(ٕ)والخمسون بعد المئة الخامس الش اِهد -

ػػػػػػارنا سػػػػػػعى فاٍسػػػػػػتنزؿى الشػػػػػػرؼى اٍقًتسى
(ٖ) 

 
ػػػػػػػن  كلىػػػػػػػٍوالى   ػػػػػػػٍعيي ل تىكي ػػػػػػػاعيالس  ا٤بسى

 (ٗ) 
( بػ)الفارس( على جواده, كحذؼ ا٤بشب و بو علػى سػبيل االسػًتعىارة رؼ)الش   شب و  

ػػ صػػورة صػػراع, كإنػػزاؿ كخفػػض, كإذالؿ, كىػػذا مػػدح غػػّب الِػػق با٤بمػػدكح  اا٤بكنيػػة, ككأهن 
ػػػا لألبتػػػو, فهػػػي اسػػػًتعىارة غػػػّب الِقػػػة, غػػػّب صػػػحيحة, ككقػػػ  ًىدابػػػن سػػػناف علػػػى ىػػػذا الش 

علػػى لف ػػة )اسػػتنزؿ الشػػرؼ(, فػػذكر أنػػو أخطػػأ فيهػػا؛ ألف ا٤بػػدح ال يكػػوف كس ػػلط نقػػده 
فه وتػػو,  حػػوكا٢بػػطِّ منػػو, ككػػأف  ابػػنى سػػناف يقػػوؿ أليب ٛب ػػاـ: أردت مد رؼباسػػتنزاؿ الش ػػ

لي  ٕبقيقة فيو كال علػى كجػو االسػًتعىارة  رؼ:"فَّف استنزاؿ الش  افكُب ذلك قاؿ ابن سن
 ـــــــــــــــــــ

 (. ِٓٔ/ُ) ",المكازنة" (ُ)

 (. ُّٖيينظر: "سٌر الفصاحة", )ص:  ( ِ)

 : "اقتدارنا".التٍَّبريزمركاية ذكرىا محق ؽ شرح  كفي ( ّ)

 مف البحر الكافر كمطمعيا:  كالقصيدة(.ّّٗ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ْ)
 عبػػػػراًت عينػػػػًؾ عػػػػٍف زمػػػػاعي خػػػػذم
 
 

ٍلػػػػػػػػػػًت ًمػػػػػػػػػػف الًقنػػػػػػػػػػاعً مػػػػػػػػػػا أى  كصػػػػػػػػػػكًني   زى
. تمَّاـالبالغي ىك البيت الخامس عشر, قاليا أبك  الشَّاًىد   يمدح ميدم بف أصـر
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ػػػػػ ألف   ؛الصػػػػػحيحة ػػػػػ رؼالش  ٗبػػػػػا ال يليػػػػػق بػػػػػو مػػػػػن اإلنػػػػػزاؿ  ًصػػػػػلفقػػػػػد كي  نػػػػػزًؿ,كأي  ط  إذا حي
ػػػػػ رفعػػػػػت:قىػػػػػاؿيػي  كا٣بفض,كا مػػػػػود ُب ىػػػػػذا أف   علػػػػػػى  ,فهو سػػػػػاـو دتوكشػػػػػي   رؼمنػػػػػػار الش 

:اسػػتنزلتو,فال ٰبسػػن ُب ىػػذا ا٤بوضػػع البتة,كقػػد  اعػػن درجػػة األفالؾ,فأم   , كعػػاؿو كػػبالكوا 
 يبٌ األ ريلالرجل الش   ,فَّف  نزالواست ككصولو إليو بلّب رؼعن نيلو الش   كاف ٲبكنو أف يعربِّ 

شػػرفك ككضػػعت منػػو,كما ٯبػػرم ىػػذا  حططػػت: قىػػاؿبػػو أف يػي  ذـٌ لكػػاف أبلػػغ مػػا ييػػ ـ ,لػػو ذي 
. كىػذا الش ػاًىد عػد ه أكؿ (ٔ)اىرىفهذا ىو كضع األلفاظ ُب غّب ا٤بوضع ال ػذم يليػق وػا"

 الصحيحة. رةبا٢بقيقة, كال تدؿُّ على االسًتعىا تأكؿ الش واًىد أللفاظ ليس
 , وقول : (ٕ)والخمسون بعد المئة  الس ادس الش اِهد -

 نػػػػػػػداه غػػػػػػػدكة السػػػػػػػبت جذبػػػػػػػةن  جػػػػػػػذبت
 

صػػػػػػػريعنا بػػػػػػػْب أيػػػػػػػدم القصػػػػػػػاِد ففػػػػػػر   
(ّ) 

 حػػذؼالن ػػدل ُب لف ػػة )جػػذبت نػػداه(, بال ػػذم ٯبػػرُّ كيسػػحب أمػػرنا مػػا, ك  شػػب و  
ففػر  صػريعنا(, شػب و ا٤بمػدكح ا٤بشب و بو علػى سػبيل االسػًتعىارة ا٤بكنيػة, ككػذلك ُب قولػو: )

با٤بصركع ٤برض,  كىذا الوصل ال يكوف ُب أقل الن ػاس شػأننا, فكيػل كىػو ٲبػدح خالػد 
 واب, فهػي إذف اسػًتعىارة غػّب الِقػة, كغػّب صػحيحة, كبعػدت عػن الص ػيباينبن يزيد الش ػ

 ييعطػي االسًتعىارة كلف ة)ففر  صريعنا( كىذه ال تكوف ُب حق ٩بدكح مهمػا كػاف, فهػو ال
 ,, أم ا ال ػٍب كصػفها  الش ػاعر ةإال  باختيار ككـر ككيفية معينة تدٌؿ على االطمَّناف كالراح

ىػذا  ألف  فهي ذـٌ بال شٌك كال ريب, كاالسًتعىارة ُب قولو: )جػذبت نػداه, كعليػو يقػوؿ:"
ـ للكػػر  اكحبوػػ اكاختيػػارن  ابأنػػو أعطػػى طوعنػػ وصىػػلكا٤بمػػدكح يي -جػػذبت-ا٤بوضػػع ال يليػػق بػػو

فلػػي  مػػن الطػػوع بشػػيء,  ا,صػػريعن  كصػػبابة إ  اإلحسػػاف, كإذا جػػذب الن ػػدل حػػٌب ٱبػػر  
 ـــــــــــــــــــ

 (.ُّٖالفصاحة", )ص: سرٌ " ( ُ)

 (. ُّٗالسَّابؽ, )ص: المصدر: يينظر (ِ)

 : يدة(, كمطمع القصٓ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ّ)
بينػػػػػػػاءى عػػػػػػػاينيكا يقػػػػػػكؿي   أنػػػػػػػاسه فػػػػػػػي حى
 
 

 رىٍحمػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػؼو كتالػػػػػػػػػدً  ًعمػػػػػػػػػارةى  
بف  ديمدح خال تمَّاـالبالغي ىك البيت الرابع, قاليا أبك  الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ, ك  كىي 

 يزيد بف مٍزيد الشيباني. 
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,إ٭با ىػػػػػو صػػػػػريح ا٥ب ػػػػػو اإ٭بػػػػػا ذلػػػػػك لفػػػػػ  القسػػػػػٌر كالللبػػػػػة كا١برب,كىػػػػػذا ال يكػػػػػوف مػػػػػدحن 
بباؿ الد ارس أف  ابنى سناف اط لػع علػى مػا كتبػو اآلًمػًدٌم عػن ٦بموعػة  كٱبطر. (ٔ)ك٧بضو"

ُب  عتػػوإذا تتب   اىػػذا ٩ب ػػ كأشػػباه: "ؿرأيػػو, عنػػدىا قػػا سػػناستح٦بموعػػة مػػن شػػعر الط ػػاِي ف
نػػدل ا٤بمػػدكح  كجػػذب..., -مػػع غثاثػػة ىػػذه األلفػػاظ-ف عػػل كمػػا تػػرل ؛كجدتػػو ,شػعره

اسػتعارات ُب غايػة القباحػة  كىػذهبػْب يػدم قصػاِده...,  اصػريعن  بزعمو جذبػةن حػٌب خػر  
البعػػد عػػن الصػػواب, , فاصػػطفى ابػػن سػػناف مػػن قولػػو: (ِ)كا٥ب انػػة كالبعػػد مػػن الصػػواب"

فكػػػػػرة  األلفػػػػػاظ ال ػػػػػٍب ال تكػػػػػوف اسػػػػػًتعىارة صػػػػػحيحة مػػػػػن كػػػػػالـ اآلًمػػػػػًدٌم,  فقػػػػػاؿ ابػػػػػن 
ىػػذا ا٤بوضػػع ال يليػػق بػػو..., كىػػذا ال يكػػوف مػػدحنا, إ٭بػػا ىػػو صػػريح ا٥ب ػػو  ألف  سػػناف:"
 . (ٖ)ك٧بضو"

 , وقول : (ٗ)بعد المئة الخمسونو  الس ابع الش اِهد -
ػػػػوىاًنحي  ضىػػػػعيفىتٍ  جى

 ذاقتيػػػػو النػػػػول  مػػػػن أ (ٓ)
 

ـ  طىٍعػػػػػػػػمى  طىٍعػػػػػػػػمى    (ٔ)العل قىػػػػػػػػمً الًفػػػػػػػػراًؽ فػػػػػػػػذى
ػػاًىد اسػػًتعىارة غػػّب صػػحيحة, كغػػّب الِقػػة با٤بقػػاـ, كموضػػوعة ُب  بػػْب    ُب ىػػذا الش 

ألهنػا لف ػة ال  قم؛تليق مع طعم الفراؽ كطعم العل غّب موضعها كلف ة )جوانح( ال ٍب ال
إليهػػػػػا الػػػػػذ كؽ ُب ا٤بوضػػػػػع أليػػػػػق, كعليػػػػػو  معػػػػػُب ٥بػػػػػا كليسػػػػػت مػػػػػن ا٢بػػػػػواس ال ػػػػػٍب ييضػػػػػاؼ

باإلضػافة إ  طعػم الفػراؽ بضػعل ا١بػوانح   قػمالعل مطعػ ذـ   ندعػاءه علػى مىػ ألف  يقوؿ:"
ا٤بوضػػع  ذاُب ىػ ذ كؽيضػاؼ إليهػا الػ ٍبكػالـ موضػوع ُب غػّب موضػعو, كذكػر ا٢بػػواس ال ػ

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُّٗ"سٌر الفصاحة", )ص: (ُ)

 (. ِٓٔ/ُ",)المكازنة" (ِ)

 (.ُّٗ"سٌر الفصاحة", )ص: (ّ)

 (. ُّٗالسَّابؽ, )ص: المصدر: يينظر (ْ)

" .  التٍَّبريزمكفي الديكاف عند  ( ٓ)  : "جكارحي

 (, كالقصيدة مف البحر الكامؿ, كمطمعيا: ِْٗ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ٔ)
ـٍ يػػػػػػػػػػػػػػػػػنظـً  نثػػػػػػػػػػػػػػػػػرتٍ   فريػػػػػػػػػػػػػػػػػدى مػػػػػػػػػػػػػػػػػدامًع لػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 

ـً  كالػػػػػػػػػػػػػػػػدٍَّمعي  ٍغػػػػػػػػػػػػػػػػرى  يىٍحًمػػػػػػػػػػػػػػػػؿي بىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػضى ًثٍقػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المي
شيبانة, أبا الحسيف  محمد يمدح ابف  تمَّاـأبك  لياالبالغي ىك البيت الخامس, قا الشَّاًىد 

 بف الييثـ.
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  ر, كلكػن بػالن  (ٔ)٥با,كقولو:ضػعفت, كػالـ ضػعيل ىاىنػا" فال معػُب ,ا١بوانح فأم األيق,
الت رٍبيزم, فقد أتى بػ)جوارح(بدالن من)جوانح( كا١بوارح ٧بسوسة, فطعم الفػراؽ  ركايةإ  

مػن أجػل عػذاب فراقهػا, فاالسػًتعىارة ُب قولػو: ) أذاقتيػو  وارحػوٍب طعم العل قم أضػعفت ج
ًإن ػكى  ذيؽٍ }عػا : , قػاؿ تلسػافالنول طىٍعمى الًفراًؽ(, كيكوف الذ كؽ أحياننا بلّب جارحة ال  

ٱبتلػػػػػػػػل مػػػػػػػػع ابػػػػػػػػن سػػػػػػػػناف؛ فقػػػػػػػػد  فالػػػػػػػػد ارس, [ْٗ{]الػػػػػػػػدخاف: أىنػػػػػػػػتى اٍلعىزًيػػػػػػػػزي اٍلكىرًن
, فأصػػبح الِػػقكال   حيحمقبولػػة, ككضػػع ألفاظهػػا ُب ا٤بوضػػع الٌصػػ اسػػًتعىارة الش ػػاعراستفدم
ـ طعم العل قم باإلضػافة إ  طعػم الفػراؽ, كىػذا ييضػًعل ا١بػوارح, كىػذا كػال يذُـّ  الش اعر

ا بُّػػوف تضػػعل كهنػػوف جػػوارحهم كأبشػػارىم ألجػػل فػػراؽ ٧ببػػووم,  ٍعراءتقبلػػو اللُّلػػة, فالشُّػػ
بلف ػػة  جػػاء ٌصػػحيحةاسػػًتعىارة غػػّب  اأهنػػ قصػػد كلػػػم ا,وابكىػػذا أمػػر يوافقػػو القيػػاس كالص ػػ

ا٢بػػػواس ال ػػػٍب  رموضػػػوع ُب غػػػّب موضػػػعو, كذكػػػ كػػػالـ)ضػػػعل ا١بػػػوانح(, فقػػػاؿ عنهػػػا: "
: ضػعفت,  كقولػوفػال معػُب ٥بػا,  ,ا١بػوانح ا, فأم ػقؽ ُب ىذا ا٤بوضع أليى يضاؼ إليها الذ ك 

, فنب و أف  ذكر )ا٢بواس( ىنا مع )الطعم( أليق, ف هػر مػا توق عػو (ٕ)"اىناضعيل ى كالـ
با٤بوضػع  ِقػةكغػّب الال   حيحةغّب الص ػ ارةالد ارس أف  ابنى سناف كاف يقصد بذلك االسًتعى 

 .دةتو أ٢بقها باالسًتعىارة ا٤بذمومة, كالقبيحة, كالبعيال ذم جاءت فيو, كلي
 ليسػتىػذه االسػًتعىارة كحقيقتهػا أهنػا  مػنابنى سػناف قصػد  الباحث أف    ظنِّ  كُب

ىن ييقلِّبي ىذه الصفحات األ اسًتعىارة
 خّبةصحيحة ٧بمودة الِقة با٤بقاـ, كمن الواضح ٤ب

ت ُب حديثػػػو عػػػن ىػػػذه  وقلمػػػنػػػربة  أنػػػو ٯبػػػدمػػػن بػػػاب االسػػػًتعىارة عنػػػد ابػػػن سػػػناف,  تلػػػّب 
ػػػواًىد, فاستعرضػػػها بالتٌ  كاسػػػت الء ا٤بػػػراد منهػػػا, فعػػػرض لكػػػل شػػػاىد بػػػالتػ ٍفًتيش  فنيػػػدالش 

يٍسػػػػػػػتىًقل ة 
كالتػ ٍنقيػػػػػػػب, فػػػػػػػربزت ملكػػػػػػػة الن اقًػػػػػػػد الفػػػػػػػاحص للمسػػػػػػػاِل, كالن  ػػػػػػػرة البالغيػػػػػػػة ا٤ب

ذكػػر ىنػػا ألفاظنػػا  وألن ػػبا٤بصػػطلحات ال ػػٍب تقػػـو كفػػق العالقػػات ا٤بتشػػاوة كغػػّب ا٤بتشػػاوة؛ 
ليسػػت حقيقيػػة كال اسػػًتعىارة ٧بمػػودة ٨بتػػارة, فيصػػبح ابػػن سػػناف مػػن أكاِػػل ال ػػذين كضػػعوا 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُّٗالفصاحة", )ص: سرٌ " ( ُ)

 (.ُّٗالمصدر السَّابؽ, )ص: ( ِ)
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ا٤بصػػطلحا,. ىػػذا مػػع مػػا اجتمػػع لػػو ُب ا٤ببحػػث مػػن مسػػاِل نقديػػة  ءأيػػديهم علػػى نيشػػو 
صػػطلحات با٤ب كهُّنكا٤بعػػارؾ الن قديػػة, كاالقتػػدار علػػى الػػت   كا٤بوازنػػة بػػْب الش ػػواًىد,  دقيقػػة؛

من باطن الش واًىد, حٌب كلو ل يسمِّها, فلي  من ضيق الل ف  عليو, كلكن ها الرغبػة ُب 
اإلٯباز كعدـ الوقوؼ كثّبنا على ما ال طاِل كراءه, فالكتاب ٯبػرم خلػل ىػدؼ كاحػد 

 ىو سٌر الفصاحة.
كمػا عليػك  ختم االسػًتعىارة بعػد ىػذه الش ػواًىد بتأكيػد فكرتػو كأهنػا شػاِعة ُب الكػالـ, ٍب

األلفػػاظ ُب غػّب موضػػعها علػى الوجػػو  ضػعيكػػوف ك  حػوىػػذا الن   فعلىإال  القيػاس, فقػاؿ:"
غػػػػّبه عليػػػػو, فَّن ػػػػك ٘بػػػػده ُب الكػػػػالـ    كقًػػػػ لوال ػػػػذم ال يوافػػػػق االسػػػػًتعىارةكحقيقتها,فتأم  

 .(ٔ)"اكثّبن 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ُّٗ, )ص:السَّابؽ المصدر ( ُ)
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 المطلب السَّادس: " رؤية ابن سنان الفكرية في استعارات
 أبي تمَّام"  

 
تعػػاطي الػػد ارس مػػنهج ابػػن سػػناف فيمػػا مضػػى مػػن مطالػػب, كمسػػاِل, كمػػا  لعػػل    

ػػق ابػػن سػناف كبيعػػد غػوره كفطنتػػو؛ كذلػػك  لديػو مػػن  راء, كردكد, كنقػاش, دل ػػت علػى تعمُّ
الدقيقة,  ةر يتو الفكرية ُب استعارات أيب ٛب اـ, كاستشهادنا على مساِل االسًتعىار  ينلتكو 

, كما سط رتو أنامػل ىػذا العػال ا٥بمػاـ, ٯبػدر ابقةطالب الس  فبعد أف أفاض الد ارس ُب ا٤ب
 يتحق ق ا٤براد. حٌب  ر يتو من كل مطلب  تفالصالوقوؼ عليها الس

ا أليب ٛب ػػاـ كابػػن نباتػػو علػػى سػػبيل ا٤بوازنػػة بينهمػػا  ا٤بطلػػب ففػػي   األكؿ ذكػػر شػػاىدن
مودة, كاسػػػًتعىارة أيب ٛب ػػػاـ ُب لف ػػػة)العْب(, فػػػرج ح كفػػػة اسػػػًتعىارة ابػػػن نباتػػػة ككصػػػفها بػػػا 

بعػد ا٤بسػتعار لػو  ـاسًتعىارة أيب ٛب اـ, كأف  سبب ذلػك الػذ   فبا٤بذمومة, كقد جل ى ابن سنا
ػػ بعيػػدة عػػن ا٢بقيقػػة, كاسػػتفدـ ُب ذلػػك األسػػلوب العلمػػي ُب إقنػػاع  امػػن ا٤بسػػتعار, كأهن 

 ابػػععػػن القػػرف الر   بػػذلك, فحل ػػل, ٍب حكػػم, ٍب عل ػػل, كىػػذه طريقػػة ع يبػػة تفػػَبؽ ئالقػػار 
 ا٥ب رم بكل ا٤بقايي .

ا السًتعىارة ٨بتػارة؛ ألف  االسػًتعىارة عنػده إم ػا قريبػة  أم ا ا٤بطلب الث اين, فذكر شاىدن
مط رحػػػة, فاالسػػػًتعىارة ُب بيػػػت أيب ٛب ػػػاـ تناسػػػب قػػػوم بػػػْب ا٤بسػػػتعار لػػػو  دة٨بتػػػارة, أك بعيػػػ
 لو: كىذا تشبيو ظاىر أم كاضح.بقو  قصدهكاضح, كىذا ال ذم  شب وكا٤بستعار, ك 
شػػػواىد أخػػػادع  -الرابػػػععػػػادة علمػػػاء القػػػرف  كعلػػػى-بػػػْب  ُب ا٤بطلػػػب الث الػػػث  ٍب
يلتفتػػوا  لجػػاء بعػػده كعبػػد القىػػاًىر كغػػّبه, نديفنػػت عنػػد ابػػن سػػناف, فكػػل مىػػ ٍبالػػد ىر ال ػػ

ا هػػػاإلي ا كاحػػػدن فيهػػػا, معينػػػة, كىػػػي اسػػػتعارات قبيحػػػة غػػػّب مرغػػػوب  داللػػػةل ؛(ٔ)إال  شػػػاىدن
كنسب ابن سناف القبح إ  سوء توفيق أيب ٛب اـ, كاألىمُّ من ىذا كلو أٌف الصراع الًعٍلًمي 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ٕالبالغة", )ص: أٍسرىاري يينظر:" ( ُ)
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ُب مساِل ٚبٌص شاىد أيب الطٌيب كاستشهاده ببيت  جاينكبْب القاضي ا١بر  واحتدـ بين
 إذا ٍعراءُب قبػوؿ شػعر الشُّػ سػامحأيب ٛب اـ )يا دىر قوِّـ من أخدعيك(, كالقاضي يريػد الت  

علػػى ىيَّػػة  ىاأبعػػدكا االسػػًتعىارة, لكػػن ابػػن سػػناف ل يقبػػل تلػػك األحػػاجيج, كقػػاـ بتفنيػػد
ػػػػػػاًىدٍين, كلقػػػػػػد طػػػػػػاؿ نفسػػػػػػو ُب ىػػػػػػذه  سػػػػػػباؿ كجػػػػػػواب, فقػػػػػػب ح االسػػػػػػًتعىارة ُب كػػػػػػال الش 

 .قليدا٤بفاصمة, كىو حرٌم وا لًًعٍلًمًو كاتباعو ا٢بق كعدـ الت  
 ولك برغبة أيب ٛب اـ ُب الص نػٍعىة, كأن  القبيحة, كعل ل ذ تذكر شواىد االستعارا ٍب

بالع اِب كاللراِب, كُب ىذا يتبػْب  أف مػذىب ابػن سػناف حيػاؿ شػركط االسػًتعىارة   أٌبي
ا.  كاف شديده جدن

بػػػْب االسػػػًتعىارة  الفػػػرؽذكػػػر ابػػػن سػػػناف شػػػاىدين أقػػػاـ الباحػػػث فيهػػػا مسػػػألة  ٍب  
بيػاف, كعبػد القىػاًىر ال ػذم ات كػػأ كالت شػبيو ا٤بضػمر األداة, كحكػى بعػض أقػواؿ أصػػحاب ال

 ا٤بسألة. ىذها٤بتأخِّركف على  راِو ُب 
ا, حػول ُب جوفػو مسػاِل  ابع,ا٤بطلب الر   كأم ا   ا كاحػدن فقد أفرد الد ارس لو شػاىدن

, كأيب القاسم اآلًمًدٌم, فصػب  ويلالصُّ  كرعلمية, كردكد ابن سناف على العيلماء؛ كأيب ب
أقػػػوا٥بم, كقػػػاـ بػػػالرٌد علػػػيهم أسػػػوة بالقاضػػػي ا١برجػػػاين, كفيهػػػا مػػػا حي ى ػػػو علػػػيهم, كرد  
ا, كال ٯبامػػل ُب الًعلػػم, كقسػػوتو بػػعحػػاد الط   افكػػ  ويشػػفي الللػػة, غػػّب أن ػػ , ال ٰبػػايب أحػػدن

 ريػػػدال ي وىػػػذه ىػػػي شػػػرارة الًعلػػػم, ٍب قػػػد ـ ُب  خػػػر حديثػػػو اعتػػػذاره للعيلىمػػػاًء كالنُّقػػػاد, كأن ػػػ
 خالفهم ألجل ا٣بالؼ, كقد بػيْبِّ ذلك ُب ا٤بطلب.       الت نقُّصى من الفضالء, أك

, فػأتى بشػواىد أليب ابقةاألخػّب يفػَبؽ عػن ا٤بطالػب الس ػ بعملو ُب ا٤بطل ككاف
ٛب ػػاـ أرجػػع اسػػتداللو وػػا أللفػػاظ كيًضػػػعت ُب غػػّب موضػػعها علػػى الوجػػو ال ػػذم ال يوافػػػق 

غػػػّب  ةيِّػػػل للػػػدارس أنػػػو يريػػػد االسػػػًتعىار االسػػػًتعىارة كحقيقتهػػػا, فبعػػػد التػ ٍفتًػػػيش كالتػ ٍنقيػػػب خي 
 .الِقةكغّب ال   حيحةالصٌ 
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كقد دل ل الد ارس على صػدؽ حدسػو مػن كػالـ ابػن سػناف نفسػو, كمػن فحػول  
الن قد على ذلك, ففرجت الفكػرة كُب ا٤بطلػب  انقد اآلًمًدٌم لبعض الش واًىد, فضم  ىذ

ة أيب ٛب ػػػاـ القبيحػػػة, فيػػػذكر بعػػػدىا غايػػػة ا٤بػػػراد, كابػػػن سػػػناف ُب كػػػل ذلػػػك يػػػذكر اسػػػًتعىار 
شػػواىد شػػعراء غػػّبه علػػى االسػػًتعىارة ا٢بسػػنة, فكانػػت ىنػػاؾ لفتػػة, فهػػو يػػذكر القبػػيح ٍب 

 يعقبو با٢بسن لييعطيك البديل.
مػػػع إمػػػاـ فػػػذ, صػػحيح الن قػػػد, صػػػاِب الفكػػػر, دقيػػػق الن ػػػر,  حلػػػةىػػػذه الرِّ  كبعػػد

ب ا٤بصػػادر كا٤براجػػع, فلػػاص علػػى شػػديد التػ ٍنقيػػب, اسػػتنبط ُب كػػل ذلػػك ا٤بسػػاِل, كقل ػػ
ػػػٍعر  ا٢بقػػػاِق, ككشػػػل عػػػن اللػػػوامض, ال أكػػػوف مباللنػػػا إذا قلػػػت أنػػػو خبػػػّب ٗبحاسػػػن الشِّ

و, كقد   , كثاقػب   ػةعنده مػن متانػة ا٢ب اعلى شعر أيب ٛب اـ ٗب له ةشديد ال   كافكمساِك
فلػم ٱبػرج عنهػا قيػد  الربىاف, فطب ق شركط االسًتعىارة ال ٍب ر٠بها ُب أكؿ بػاب االسػًتعىارة,

 أ٭بلة.
 عمػػ بػػعالط   ةىكػذا أحسػػبو, فر يتػػو الفكريػة ٘بػػاه اسػػتعارات أيب ٛب ػػاـ كانػت حػػاد   

عنده ُب ٕبر سػيَّاتو, ىكػذا ر ىػا ابػن  تلرؽحسنات الش اعر  ما استحسن منها, إال  أف  
ػػػ لػػػب ؿ إليػػػو الط   اسػػػناف كىػػػذا مػػػ س ُب كراء ىػػػذه االسػػػتعارات, فاجتهػػػد الػػػد ار  عيكالس 

 .   -كاهلل تعا  أعلم-, ص واببعضها, ٰبسب أنو يقَبب من ال
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 دب السف  المبةث

 
  شواهد اتسمَِ دأة "

 "لند لبد الَقدِهأ الجأجدنَّ
 
 

 ار  لاألو   المطلب ار البالغة ودالئال  في:"االسِتع  أْسر 

 ". جازاإل 
 ار   المطلب  من الحقيقة".  القريبةالث اني:"داهد االسِتع 
 ار " داهدالث الث:" لمطلبا   لى مسال تين لالسِتع 

  ار . :أواًل  أن إسقاط مكر المدب ه من دأن االسِتع 

 ار  في دايل فالمبالراة فياه  :ثانًيا متى صلح  االسِتع 

 أصلح.

 اباااااعال المطلاااااب ار   داااااواهد:"ر  المبالراااااة واالساااااِتع 

ابرةواالقتران بدعر   ".الن 
 ار  وتناساي الخاام : "دااهد تردايح االسا المطلب ِتع 

 الت دبيه".

 ار   أن    لاى ان:"داااهداد الس   المطلاب حساان االسااِتع 

 يكمن في نظمها".
 اااابع المطلاااب ااااِهر: "رؤياااة  باااد الس  الفكرياااة فاااي  الق 

ا ". ياستعارا  أب  تم 
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 المطلب األوَّل:"االْسِتَعارة في أْسرَار البالغة ودالئل اإلعجاز"
 

البالغة",  أٍسرىار علم البياف ا٠بنا لرجناس البيانية ُب كتابو " عبد القىاًىر ا١برجاين اختار
جاء الس ك اكي فرت ب ىذه األبواب ترتيبنا صحيحنا,  كعيِب كثّبنا بتقرير القواعد, حٌب  

تكمل شيَّنا فشيَّنا إ  أف  تزؿ مساِل الفن   ل كفيو قاؿ ابن خلدكف ُب مقد متو: "ٍب
" ا٤بفتاح"ػب ىكتابو ا٤بسم    لأبوابو , كأل   بكرت   مساِلو, بكىذ   زبدتو, الس ك اكي ص٧ب  

 .(ٔ), كالتصريل كالبياف..."ٍحوُب الن  
بعػض األحكػاـ  ضػيقإف  الش يد عبد القىاًىر نقػل الػد رس البيػاين كاىػازم مػن  ٍب

ا٤بعل لػػػة ا٤بر٘بلػػػة علػػػى شػػػواىد اسػػػتعارات أيب ٛب ػػػاـ ا مػػػودة كا٤برذكلػػػة, إ  سػػػعة األحكػػػاـ 
, كجلػػػب ٥بػػػا الن قديػػػة الت حلػػػيالتالبيانيػػػة ك  قسػػػيماتكالت   ا٤بصػػػطلحات, كإقامػػػة رٌةكا٤بفسػػػ

عػػن  كالمػػوالش ػػيد   بػػدأالش ػػواًىد علػػى ذلػػك, فأضػػحت الش ػػواًىد ٚبػػدـ فكرتػػو الع مػػى, ف
مثيػل البالغة" ُب ثنايا حديثو عن األصوؿ الكبّبة كىي الت شػبيو كالت   أٍسرىاراالسًتعىارة ُب "

كاالسػػػًتعىارة
باعتبػػػار أف االسػػػًتعىارة مػػػن اىػػػاز,  ؛, ٍب راح يتحػػػد ث عػػػن ا٢بقيقػػػة كاىػػػاز(ٕ)

أف يبػدأ  تػبمن االسًتعىارة, كأردؼ حديثػو ُب الواجػب ُب قضػايا ا٤برا اىاز أعمُّ  أف   كبْب  
ديثو عن ح فبدأبالعاـ قبل ا٣باص فالت شبيو كاألصل ُب االسًتعىارة كىي شبيو بالفرع لو, 

عنػػاف  عطػػل, فبعػػد معرفػػة االسػػًتعىارة ككشػػل حا٥بػػا , ٍب ااالسػػًتعىارة ٤بوجػػب يػػراه حسػػنن 
 اعلػػػػػم:"فقػػػػػاؿاالسػػػػػًتعىارة  عػػػػػر ؼ, ٍب  -كالت مثيػػػػػل الت شػػػػػبيو– ناآلخػػػػػريٍ  بالفصػػػػػلٍْب الشػػػػػرح 

 واًىدالش ػ معػركؼ تػدؿٌ  للومأف يكوف للف  أصل ُب الوضع الٌ  ة" ُب ا١بملاالسًتعىارة"أف  
ػػػاعربػػػو حػػػْب كيضػػػع, ٍب يسػػػتعملو  اخػػػتصٌ  وأن ػػػعلػػػى  ػػػاعرأك غػػػّب  الش  ُب غػػػّب ذلػػػك  الش 

 ـــــــــــــــــــ
(, دار ّٕٓبف محمد بف محمد ابف خمدكف,)ص: فابف خمدكف" , عبد الرحم مقدمة" (ُ)

 عربي, بيركت, الطبعة الثالثة, د.ت. إحياء التراث ال

 (, بتصرُّؼ. ِٕالبالغة", )ص: أٍسرىاري يينظر :" ( ِ)
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, فيكوف ىناؾ كالعارية "  عليػو, كىػذا ال ػذم اسػتقر (ٔ)األصل, كينقلو إليو نقالن غّب الـز
 : قسمٍْب  إ االسًتعىارة  فقسم, سًتعىارةُب تعريل اال وفالبالغي
 : أف يكوف لنقلو فاِدة . أحدٮبا
ػػ(ٕ)لػػو فاِػػدة," كػػوف: أف ال يينكالث ػػا االسػػًتعىارة منهػػا مػػا  كػػالـ عبػػد القىػػاًىر أف    ص, فملف 

ألنػػو التعبػػّب  ا؛كبػػّبن   اال ػػذم أطنػػب فيػػو البالغيػػوف كعنػػوا بػػو, كأكلػػوه اىتم امػػ كىػػوىػػو مفيػػد 
", فقػػد بػػاف ا٤بفيػػد" ا:" كأم ػػقػػاؿكالفػػن, ف اإلبػػداع ضػػاءبػػو ُب ف قال ػػذم ينقػػل ا٤بعػػُب, كٰبلٌػػ

اسػػػػػتعارتو فاِػػػػػدة كمعػػػػػُب مػػػػػن ا٤بعػػػػػاين كغػػػػػرض مػػػػػن األغػػػػػراض, لػػػػػوال مكػػػػػاف تلػػػػػك لػػػػػك ب
فمػوجزه أنػو للتوسػع  ,كىو عدًن الفاِدة ؛ا٤بعُب الث اين ا. كأم  (ّ)ل ٰبصل لك" ,االسًتعىارة

 للبعػػػّب, كال معػػػُب كراء ذلػػػك إال   كا٤بشػػػفرفيسػػػتعملوف الشػػػفة لةنسػػػاف  ,ُب أكضػػػاع اللُّلػػػة
إ  غػّب صػاحبو ا٢بقيقػي, كىػذه االسػًتعىارة ال ػٍب اقتضػب عبػد  ىأنك نقلػت ذلػك ا٤بسػم  
ا٤بفيػػػدة يشػػػَبؾ فيهػػػا أجيػػػاؿ الن ػػػاس  إف  , , ٍب افاِقنػػػ ااىتم امػػػ و٥بًػػػاالقىػػػاًىر ُب معناىػػػا كل يي 

 كضرب أمثلة على ذلك . 
ػػو إذا بػػدأ بابنػػ دعبػػد القىػػاًىر قػػد عػػو   فػػَّف   ,يكػػن مػػن أمػػر كمهمػػا يثػػِب  امعيننػػ اقاِر

االسػًتعىارة ُب ا٢بقيقيػة ىػي ىػذا  أف   اعلػم:"فقػاؿماذا قاؿ عن  االسػًتعىارة ا٤بفيػدة عليو, ف
 ا, كأع ػػب حسػػنن ا, كأكثػػر جرياننػػاافتناننػػ , كأشػػدُّ اميػػدانن  الضػػرب دكف األكؿ,  كىػػي أمػػدُّ 

..., كمن خصاِصها ال ٍب تذكر وا, كىػي عنػواف مناقبهػا, أهنػا تعطيػك الكثػّب  اكإحسانن 
ػػرج مػػن الصػػدفة الواحػػدة ًعػػد ة مػػن الػػدي مػػن ا٤بعػػاين بالي , ك٘بػػِب رىرسػػّب مػػن الل فػػ , حػػٌب ٚبي

, ا, كاألع ػم فصػيحن اناطقنػ امن الثمر ..., فَّن ك لَبل وػا ا١بمػاد حيوػ امن اللصن أنواعن 
كاألجسػػػاـ ا٣بػػػرس ميبينػػػة, كا٤بعػػػاين ا٣بفيػػػة باديػػػة جليػػػة..."
. نعػػػم تلػػػك كانػػػت بعػػػض (ٗ)

 ـــــــــــــــــــ
 (.َّ, )ص:السَّابؽالمصدر  (  ُ)

 (. َّ, )ص:نفسوالمصدر  (  ِ)

 (.ّّ-ِّالمصدر نفسو, )ص: ( ّ)

 (. ّْ-ِْ, )ص:نفسو المصدر (  ْ)
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أف يقػػل عنػػد كاحػػدة  يا٤بتلقِّػػ بٍب نقلػػت بعضػػها, كحٍسػػخصػػاِص االسػػًتعىارة ا٤بفيػػدة ال ػػ
أنػػػو سػػػيفرج بػػػالكثّب  فقمػػػنه  حها,فيشػػػرحها كيوضِّػػػ ,مػػػن ىػػػذه ال ػػػٍب ذكرىػػػا عبػػػد القىػػػاًىر

 أف  عبػػد القىػػاًىر  كيوضِّػح, لبػػالن ر كالتأمُّػػ , كذلػػك ال يكػوف إال  ركالكثػّب مػػن الػدرر كالثمػػ
يقػػػع  ا,فَّنػػػوا٠بن  تكانػػػ  فػػػَّذاأك فعػػػالن, قػػػاؿ:"  اا٤بفيػػػدة ال ٚبلػػػو أف تكػػػوف ا٠بنػػػ االسػػػًتعىارة

 :ٮبامستعارنا على قسمٍْب: أحد
األصلي إ  شيء  خر ثابت معلػـو فت ريػو عليػو, ك٘بعلػو  ماه: أف تنقلو عن مسأحدىا

تعػػػِب  كأنػػػت(ٔ)"اأسػػػدن  رأيػػػت:"قولػػػكمتنػػػاكالن لػػػو تنػػػاكؿ الصػػػفة مػػػثالن للموصػػػوؼ, كذلػػػك 
 اا٠بنػ علاألصلي ف ي  اهبو عنو كنيقل عن مسم   كيُبِّ ك  سمعيِب باال إنو"..., اش اعن  رجالن "

 لو على سبيل اإلعارة كا٤بباللة ُب الت شبيو. 
ػػكالث ػػاين ػػارموضػػعان ال يبػػْب فيػػو شػػيء يي  وضػػعاالسػػم علػػى حقيقتػػو, كي ذ: أف يبخى  ,إليػػو شى
 الػػو, كجيعػػل خليفػػة ال٠بػػو األصػػلي كناِبنػػ ايسػػتيًعّبكال ػػذم  سػػم: ىػػذا ىػػو ا٤بػػراد باالاؿفيقىػػ

 قوؿ لبيد:  ومنابو, كمثال
 ريػػػػػػػح قػػػػػػػد كشػػػػػػػفت, كقػػػػػػػػرة   كغػػػػػػػداة

 
 أصػػػػػبحت بيػػػػػد الشػػػػػماؿ زمامهػػػػػا إذ 

 
 

 , كال ػػذم فهمػػت مػػن كػػالـ عبػػد القىػػاًىر أف  (ِ)..."اأنػػو جعػػل للشػػماؿ يػػدن  كذلػػك
 القسم األكؿ: اسًتعىارة تصرٰبية, كالث اين اسًتعىارة مكنية.

ذم يػػدكر عليػو قطػػب االسػًتعىارة ال ػػذم إ  الكػػالـ ال ػ يػأٌبالكػالـ السػػابق  كعلػى
ُب ا٤بسػػتعار لػػو  امعػػُب الكلمػػة ا٤بسػػتعارة موجػػودن  تيػػرلمػػن أف  يعتمػػد علػػى الت شػػبيو, فالبػػد  

الطػّباف للػّب ذم  اسػًتعىارةك  ؛عبد القىػاًىر نهابي   مامن حيث عمـو جنسو على ا٢بقيقة ك
ُب أرض ا٤بعركػة إذا أسػرٌع  ا١بناح إذا أردت السٌرعة, كانقضاض الكواكب للفػرس كا٣بيػل

 ـــــــــــــــــــ
مؿ سيفان" كىذه مف االستدراكات يقكؿ :" رأيت أسدان يح فكاف األكلى بيذا المثاؿ أ ( ُ)

" كعمتو في ذلؾ أف المثاؿ الدالئؿمحمد شادم عمى " الدكتكرالجميمة التي استدركيا 
(, دار ّٕٓ:"شرح دالئؿ اإلعجاز", محمد شادم, )ص:يينظريكىـ بأنو أسد حقيقي.
 ـ , محمد إبراىيـ شادم.  ََُِىػ=ُُّْاليقيف, الطبعة األكلى, 

 (.ْٓ-ْْغة", )ص:البال أٍسرىاري " ( ِ)
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  ؛مػػن االسػػًتعىارة القريبػػة مػػن ا٢بقيقػػة اعبػػد القىػػاًىر ُب موضػػع  خػػر ضػػربن  كبػػْب  ُب حركتػػو, 
 .(ُ)كقو٥بم:" " أثرل فالفه من اىد " ك" أفل  من ا٤بركءة "

صػػفة موجػػودة ُب   شػػبوكذلػػك إذا اٚبػػذ ال ,االسػػًتعىارة مػػن ْبنػػوعب الش ػػيد يػػأٌب ٍب  
)رأيت قمػران(, أك كمػا قػاؿ عبػد ػلػو كا٤بسػتعار منػو علػى كجػو ا٢بقيقػة كػ ا٤بسػتعار منكل 

كمػا   ,, كالفػرؽ بػْب الضػربٍْب الش ػم ك  هػوكج ليتهل ػ افَبيػد انسػانن  ,(االقىاًىر )رأيت مشسنػ
جػػن   مثػػل أف   ٨بتلفػػٍْب؛ ىهنػػا ُب صػػفة توجػػد ُب جنسػػٍْب  أن االشػػَباؾقػػاؿ عبػػد القىاًىر:"
 ككذلك جنسو غّب جن  األسد., الش م االنساف غّب جن  

من الصُّور  امأخوذن  الش بو وف"يكأفمن االسًتعىارة, ىو  اثالثن  اضربن  لش يدأكرد ا ٍب
" للبياف كا٢ب ة الكاشفة عن ا٢بق, ا٤بزيلػة للشػك النافيػة النور" كاسًتعىارةكذلك   ؛العقلية

 زًؿى لنُّػػػػورى ال ػػػػذم أينػػػػا كىاتػ بػىعيػػػػواٍ للريػػػػب, كمػػػػا جػػػػاء ُب التنزيػػػػل مػػػػن ٫بػػػػو قولػػػػو عػػػػز كجػػػػل: }
الصِّػػػرىاطى  اىًدنىػػػػػػػا" للػػػدين ُب قولػػػو تعػػػا : }الصػػػراط, "ككاسػػػًتعىارة[ُٕٓمىعىػػػوي{]األعراؼ:

يسػػػتىًقيم{]فاٙبة الكتػػػاب:
" صػػػفة مػػػن صػػػفات األجسػػػاـ ٧بسوسػػػة , النػػػور"[...؛ ألف  ٓا٤ب

ػػػيد عرضنػػ(ٕ)كا٢ب ػػة كػػالـ..." عنهػػػا  ا٦بلينػػمزيػػة ىػػػذه االسػػًتعىارة, ك  امبيننػػ ا, ٍب عػػرض الش 
٥بػا كيػل شػاءت اىػاؿ  سػعفيػو االسػًتعىارة  غايػة شػرفها, كيت   بلػغت الضػربالستار, فهذا 

 , ٍب بْب أساليب ىذه االسًتعىارة, فالتقسيم لو أصوؿ ثالثة: فهاكتصرُّ  نهاُب تفنُّ 
ػػأحػػدىا ػػبو ذ: أف يبخى بػػا٢بواس علػػى ا١بملػػة للمعػػاين  كا٤بدرىكػػةمػػن األشػػياء ا٤بشػػاىدة  الش 

 للبياف .  ورالنُّ  اسًتعىارةعقولة, كا٤ب
ػػػالث ػػػاين ػػػبو ذ: أف يبخى ػػػبو أف   مػػػن األشػػػياء ا سوسػػػة ٤بثلهػػػا, إال   الش  مػػػع ذلػػػك عقلػػػي,   الش 
كخضػػراء الػػدمن إيػػاكماهلل عليػػو كسػػلم :  صػػلى–كقولػػو

حسػػن ال ػػاىر ُب  كىػػو, (ٖ)
 رأم العْب مع فساد الباطن, كطيب الفرع مع خبث األصل .

 ـــــــــــــــــــ
 (.َٔ, )ص:السَّابؽالمصدر  (  ُ)

 (. ٓٔ, )ص:نفسوالمصدر  (  ِ)

"سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة", محمد ناصر الديف  (ّ)
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تشبيو الوجػود  ومن ا٤بعقوؿ للمعقوؿ, كأ كؿ ذلك كأعمٌ  الش بو ذالث: أف يبخى الث   كاألصل
في ػػيء  ,مػػا عػػداٮبا مػػن األكصػػاؼ كأم ػػابػػالوجود,  بالعػػدـ, كالعػػدـ مػػرةن  مػػرةن  الش ػػيءمػػن 

 فيها طريقاف:
 ىػا: أف يكوف الت شبيو فيػو علػى تػرؾ االعتػداد بالصػفة كإف كانػت موجػودة ؛ ٣بلوٌ أحدىا

بأنػػو ) ميػػت ( كجعلػػت ا١بهػػل كأنػػو  رهتػػا كا٤بقصػػود منهػػا, فػػَّذا كصػػفت جػػاىالن ىػػو ٜب ا٩ب ػػ
 فكأنو قد خرج عن حكم ا٢بي.  ,ففاِدة ا٢بياة ) الًعلم ( فمٌب عدمها ا٢بي ,موت
: أف ال يكػػوف علػػى تنزيػػل الوجػػود منزلػػة العػػدـ, كلكػػن علػػى اعتبػػار صػػفة معقولػػة الث ػػاين
فتقػوؿ ) فػالف لقػي  دةاألمػر بالشِّػ لفيوصىػ ,٠بػوا ًعّبتكجودىا مع ضػد مػا اسػتي  رييتصو  

 الش ػيءا٤بوت ( يراد لقي األمر األشد الصعب ال ذم ىػو ُب كراىػة الػن ف  لػو كػا٤بوت, ف
معػو, مػا ٲبنػع كجػود ا٤بػوت  دىػاال تناُب ا٢بيػاة كال ٲبنػع كجو  صفة مكركىنا اإذا كاف صعبن 

 . (ٔ)طريقةمع ا٢بياة, كأطنب الش يد بعد ذلك ُب تفصيل تلك ال
ػػػيد فصػػػالن ٠ب ػػػ عقػػػد ٍب ُب الفػػػرؽ بػػػْب االسػػػًتعىارة كالت مثيػػػل(, قػػػاؿ  فصػػػل: )اهالش 

ػػػػ االسػػػػًتعىارةفيو:" علػػػػى ا٤بػػػػراد بالت مثيػػػػل, إذا لػػػػو كػػػػاف مرادنػػػػا  ازاِػػػػدن  اٯبػػػػب أف تفيػػػػد حكمن
إنػػو  -فيػػو اؿإطالقهػػا ُب كػػل شػػيء يقىػػ باالسػػًتعىارة ىػػو ا٤بػػراد بالت مثيػػل, لوجػػب أف يصػػحٌ 

", كلكػػػػن االسػػػػًتعىارة كانػػػػت مػػػػن أجػػػػل االسػػػػًتعىارةكمثػػػػل..., فالت شػػػػبيو لػػػػي  ىػػػػو " ٛبثيػػػػل
ٰبصػػػػل  الت شػػػػبيو كلكػػػػن  الت شػػػػبيو, كىػػػػو كػػػػاللرض فيهػػػػا, ككالعل ػػػػة كالسػػػػبب ُب فعلهػػػػا..., 

شػأف االسػًتعىارة أهنػا تسػقط ذكػر  كمػن, (ٕ)..."ا٤بباللػةكىػو  خاصعلى كجو  باالسًتعىارة
( كأنػػت تعػػػِب الرجػػػل اكقولػػػك )رأيػػت أسػػػدن   ؛٤بوضػػػوع للمشػػب و بػػػواالسػػم ا عيا٤بشػػب و كتػػػد  

ػػػػ اع, كيقػػػػع االسػػػػم ا٤بسػػػػتعار فػػػػاعالن كقولػػػػك: )بػػػػدا يل أسػػػػ ( أك مفعػػػػوالن كقولػػػػك: ده الشُّ

 ـــــــــــــــــــ
 

 ـ.ُِٗٗىػ= ُُِْ(, دار المعارؼ, الرياض, الطبعة: األكلى, ٗٔ/ُاأللباني, )

 (, بتصرُّؼ.   َٖ-ٔٔ:البالغة", )ص أٍسرىاريينظر:" ( ُ)

 (, بتصرُّؼ .    َِْ-ِّٖ, )ص: السَّابؽيينظر: المصدر  ( ِ)
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إليػػو   امػػن أسػػد( أك مضػػافن  ٕبػػرؼ جػػر كقولػػك: )ال عػػار إف فػػرٌ  ا( أك ٦بػػركرن ا)رأيػػت أسػػدن 
ن شاىد من شػعر أيب ٛب ػاـ, كقولك: )يا ابن الليوث من  ؿ عب (. كسيػأٌب حديث ع

 .  لث اينُب ا٤بطلب ا
لػػي  كػػل مشػػب و بػػو ٯبػػوز تسػػليط االسػػًتعىارة  وفيهػػا أنٌػػ سػػاؽ الش ػػيد ٝبلػػة بػػْب   ٍب

ػػػانػػػورن  أبػػػديتعليػػػو, كقولػػػك: ) , فاالسػػػم ال ػػػذم يػػػدخل عليػػػو حػػػرؼ الت شػػػبيو  ا( تريػػػد علمن
بيل إ  معرفػػة ا٤بقصػػود مػػن ال ػػذم ال سػػ اكقولػػك:)ىو كاألسػػد( فاالسػػًتعىارة تدخلػػو, أم ػػ

كجو  ألف   ؛االسًتعىارة ال تدخلو فَّف   ,يعقد وا الت مثيل ٍببعد ذكر ا١بمل ال   فيو إال   الش بو
كتنقلػو مػن غػّب  ,أف تقتسٌر االسػم كتلصػب عليػو موضػعو زٍ ٯبي  ل ا,إذا كاف غامضن  الش بو

 : الن ابلةوؿ , كمثل عبد القىاًىر قالش بوأف يكوف معك شاىد ينبئ عن 
 ال ػػػػػػػػػػػذم ىػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػدركي ال ليػػػػػػػػػػػلك  فَّن ػػػػػػػػػػػك 

 
 

 
فهػػػذا ٧بػػػاؿ, كإف ل ٙبػػػذفها  ال ليػػػل, كػػػركاقتصػػػرت علػػػى ذ  فةحػػػذفت الصِّػػػ فػػػَّف

ذكػػر بعػػد ذلػػك مػػا يصػػلح لالسػػًتعىارة كمػػا ال  ٍب, (ٔ)لإ  تعسُّػػ مفطريػػق االسػػًتعىارة يػػبدِّ 
ث عنػػػو ُب مبحػػػث مسػػػتقٌل؛ كا٤بباللػػػة كتفسّبٮبا.كسػػػيأٌب ا٢بػػػدي االسػػػًتعىارةيصػػػلح ٥بػػػا, ك 

 .ر ابعالرتباطو بشاىد أيب ٛب اـ ُب ا٤بطلب ال
ػػبو خػػر بػػْب االسػػًتعىارة كالت مثيػػل كىػػو"أف  فػػرؽأتػػى ب ٍب ُب  اإذا كػػاف موجػػودن  الش 
فاالسػم مسػتعار  ,مػن غػّب أف يكػوف نتي ػة بينػو كبػْب شػيء  خػر ,علػى االنفػراد الش يء

ػػػبو٤بػػػا أخػػػذ لػػػو  للوجػػػو ا١بميػػػل, أك  كالش ػػػم م, كال لمػػػة لل هػػػل, منػػػو, كػػػالنور للعل ػػػ الش 
مػن  بنػاعلػى االنفػراد, ككػاف مرك الش يءإ   الش بونسبة  نل ٛبكُّ  كإذاالرجل الن بيو ا١بليل. 

وػذا الكػالـ  جػاء, (ٕ)"ثىػلحالو مع غّبه, فلي  االسم ٗبستعار, كلكن ٦بموع الكػالـ مى 
 القوس باريها(. أخذعندما عرض ١بملة )

 ـــــــــــــــــــ
 (, بتصرُّؼ. ِْْ-ِِْ, )ص:السَّابؽالمصدر  (  ُ)

 (.َِٔ-ِٗٓ, )ص:نفسويينظر : المصدر  ( ِ)
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األخػذ كالسػرٌقة كمػا ُب  ُبُب فصل:) الت فييليةعبد القىاًىر عن ا٤بعاين  كشل ٍب
ػػػ (ُ)(الت فييػػػلك  يقػػػةذلػػػك مػػػن التعليػػػل كضػػػركب ا٢بق :" كاعلػػػم قػػػاؿالقػػػوؿ فيهػػػا , ف عككس 

ا٤بسػػػتعّب ال يقصػػػد إ  إثبػػػات معػػػُب  "؛ ألف  الت فييػػػل" ال تػػػدخل ُب قبيػػػل "االسػػػًتعىارة"أف  
علػػػى خػػػالؼ  هىنػػػاؾ, فػػػال يكػػػوف ٨بػػػربي  إ٭بػػػا يعمػػػد إ  إثبػػػات شػػػب هوو الل ف ػػػة ا٤بسػػػتعارة, ك 

ُب أف ال مػػػدخل لالسػػػًتعىارة ُب ىػػػذا الفػػػن, كىػػػي كثػػػّبة ُب  خػػربه. ككيػػػل يعػػػرض الشػػػكٌ 
ػػػٍيبنا كىاٍشػػػتػىعىلى }:عػػػز  كجػػػل  -التنزيػػػل علػػػى مػػػا ال ٱبفػػػى, كقولػػػو  , ٍب ال [ْ{]مرًن:الػػػر ٍأسي شى

ا٤براد إثبػات شػب و ..., كٝبلػة  كإ٭بااالشتعاؿ ظاىرنا, شب هة ُب أف لي  ا٤بعُب على إثبات 
ىػو غػّب ثابػت أصػالن,  اأمرن  الش اعرىهنا, ما يثبت فيو  الت فييلال ذم أريده ب ا٢بديث أف  

 اٱبدع فيو نفسو كييريها ماال ترل, فأم ػ دعول ال طريق إ  ٙبصيلها, كيقوؿ قوالن  عيكيد  
, كاستشػػػهد مػػن شػػػعر أيب ٛب ػػػاـ, (ٕ)لكػػػالـ ا ػػذكؼ..."سػػػبيل ا افػػػَّف سػػبيله ,االسػػًتعىارة

 كسيأٌب ا٢بديث عن مسألة فيو, ىي تناسي التشبيو ُب ا٤بطلب ا٣بام . 
بػػػْب الت شػػػبيو كاالسػػػػًتعىارة,  ؽعبػػػد القىػػػػاًىر يفػػػر  رلكصػػػفحات,ت حاتصػػػف كبعػػػد

لػػك علػػى غػػّب مػػا ىػػو لػػو ٤بشػػاوة بينهمػػا, كػػاف ذ  هاالسػػم إذا قيصػػد إجػػرا أف   اعلمقػػاؿ:"
 على ما مضى من الوجهْب: 

: أف تيسػػقط ذكػػر ا٤بشػػب و مػػن البػػْب, حػػٌب ال يعلػػم مػػن ظػػاىر ا٢بػػاؿ أنػػك أردتػػو, أحػػدٮبا
الث ػػاين: أف تػػذكر كػػل  كالوجػػوتريػػد امػػرأة...,  كأنػػتلنػػا ظبيػػة",  عن ػػت:"تقػػوؿ أفكذلػػك 

جػو ال ػذم كاحد من ا٤بشػب و كا٤بشػب و بػو فتقوؿ:"زيػد أسػد" ك"ىنػد بػدر" ..., اعلػم أف الو 
 وكالـ القاضي ُب الوساطة, أف ال تطلق االسًتعىارة علػى ٫بػ  يقتضيو القياس, كعليو يدؿٌ 

...,كإذا كػػػػاف األمػػػػر كػػػػذلك, تشػػػػبيو"ىند بػػػػدر", كلكػػػػن تقػػػػوؿ ىػػػػو: كقولنا:"زيدأسػػػػد",
ُب  اؿ" علػػػى اإلطػػػالؽ, كيقىػػػاسػػػًتعىارةاألكؿ: " ى, فيسػػم  أف ييفصػػػل بػػػْب القسػػػمٍْب  كجػػب

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِّٔ, )ص:السَّابؽالمصدر  (  ُ)

 (. ِٕٓ –ِّٕ)ص: , المصدر نفسو (  ِ)
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عػػػػرض لقضػػػػية حقيقػػػػة  ٍب  , كىػػػػو مػػػػع كػػػػل ذلػػػػك يضػػػػرب األمثلػػػػة,(ٔ)يو"الث ػػػػاين إنػػػػو: تشػػػػب
بينهػػػا كبػػػػْب  اأيضنػػػ ؽالت شػػػبيو, كفػػػػر   ْبالفػػػػرؽ بينهػػػا كبػػػ ؛لي ًهراالسػػػًتعىارة ُب اللُّلػػػة كا٥بيَّػػػة

االسػػػم ُب قولك:"زيػػػد  أف  :"قولػػػوكالمػػػو ُب   صػػػةالت شػػػبيو مػػػن طريػػػق كضػػػع الكػػػالـ, كخيال
ُب قولك:"عنػػػت لنػػػا ظبيػػػة"  اكأم ػػػ ,ا٢بػػػاؿ كإٯبابػػػو أسػػػد", مقصػػػود بػػػو إيقػػػاع الت شػػػبيو ُب

علػػػى ا٤بقصػػػود,  اكاقتضػػػابن  ااالسػػػم ىكػػػذا انتهػػػازن  فويضػػػع ,العػػػدك" علػػػى اك"سػػػللت سػػػيفن 
 . (ٕ)من ا١بن  ال ذم كيضع لو االسم ُب أصل اللُّلة" أنو عاءكادِّ 

بػػػْب اىػػػاز  ؽيفػػػرِّ  ,راحمػػػن كتابػػػو الع ػػػيم ا٤بشػػػرقة صػػػفحات٘بػػػاكز ىػػػذه ال كعنػػػد
الصػػػحيح مػػػن القضػػػػية ُب  ", كأف  االسػػػًتعىارةمػػػن " " أعػػػمٌ اىػػػازكاالسػػػًتعىارة, كيقوؿ:"..."

كػػػػل اسػػػػًتعىارة ٦بػػػاز, كلػػػػي  كػػػػل ٦بػػػػاز اسػػػًتعىارة"  ذلػػػك:أف  
للقاضػػػػي أيب  ارأينػػػػ يػػػػورد, ٍب (ّ)

: فيقولػو ف ,االسًتعىارة ُب أقسػاـ البػديع كفاالسًتعىارة تقريب للت شًبيو, كيعدُّ  ,في علحسن
ػػػػيد علػػػػيهم بػػػػأف   د..., كر  ااالسػػػػًتعىارة ال ػػػػٍب مػػػػن شػػػػأهنا كػػػػذ البػػػػديعكمػػػػن  ذلػػػػك بػػػػْب  الش 
أىػل اللُّلػة ُب االسػًتعىارة, فػابن دريػد ُب ا١بمهػرة  إدخاؿ إ  الش يد, ٍب التفت (ٗ)الفساد
ة ا٤بقصػػورة االسػػًتعىار  كأم اا٢بقيقيػػة. سػػًتعىارة)بػػاب االسػػتعارات( كىػػي مػػن االاه٠ب   اابتػػدأ بابنػػ

أف  الصػػػواب, قػػػاؿ عبػػػد القىاًىر:"العلػػػى خػػػالؼ مػػػا كػػػاف نقلػػػو نقػػػل الت شػػػبيو للمباللػػػة فػػػ
 ألف ىػػذا نقػػل يطػػرد علػػى حػػدٌ  ؛نقػػل الت شػػبيو للمباللػػة قلػػو" علػػى مػػا ناالسػػًتعىارةتقصػػر "

 ابػو علػى غػّبه ُب الػذكر, كتركػو ملمػورن  لكاحد, كلو فواِد ع يمة كنتػاِج شػريفة, فالتطفُّػ
أشػياء لػي  ُب نقلهػا مثػل ن امػو كال أمثػاؿ فواِػده, ضػعل مػن الػرأم كتقصػّب  ْب  فيما ب
 شػػبيوذلػك االسػًتعىارة الصػحيحة: مػا ال ٰبسػن دخػوؿ كلػم الت   بعػد, ٍب بػْب  (٘)" ػرُب الن  

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِّّ -َِّ, )ص:السَّابؽ المصدر (  ُ)

 (. ِّٕ, )ص:نفسو المصدر (  ِ)

 (. ّٖٗ)ص: نفسو,المصدر  (  ّ)

 (, بتصرُّؼ. ّٗٗ, )ص:نفسوالمصدر  (  ْ)

 (. َُْ, )ص:نفسو المصدر ( ٓ)
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الت شػبيو:"كلما كػاف مكػاف  ُبقػاؿ  وألن ػ ؛بْب األصل كالفرع الش بوإذا قوم  كذلك ,عليو
أخفػى كأغمػض كأبعػد مػن العػرؼ, كػاف اإلتيػاف بكلمػة الت شػبيو أبػْب  ٍَّْب بػْب الشػي الش بو

ا٤بنقوؿ مػن أجػل الت شػبيو علػى  عبد القىاًىر أف   بْب   ٍب, (ٔ)كأحسن كأكثر ُب االستعماؿ"
باالسػػػًتعىارة مػػػن طريػػػق ا٤بعػػػُب ا٤بباللػػػة, أحػػػقٌ 

, كمػػػا ىػػػو منقػػػوؿ ألجػػػل الت شػػػبيو كاليػػػد (ٕ)
 بل ٦باز ا٤برسل.كالنعمة فلي  اسًتعىارة, 

فصػػل: )ُب الل فػػ  يطلػػق كا٤بػػراد  ُباإلع از",فػػذكرىا  دالِػػلُب " االسػػًتعىارة كأم ػػا
 الش ػػيءأف تريػػد تشػػبيو  االسػػًتعىارة:",فقاؿاالسػػًتعىارة بػػو غػػّب ظػػاىره(, كٙبػػد ث عػػن ضػػريبٍ 

 ريػوب و ك٘ببو فتعّبه ا٤بش وكت هره, ك٘بيء إ  اسم ا٤بشب   الت شبيوفتدع أف تفصح ب الش يءب
. كخالصػة (ْ)لػي  لػو الش يءالش ػيءكىو أف ٘بعل  ارة,, كضرب  خر من االسًتعى (ّ)عليو

  االرجػػل أسػػدن  ك عػػللػػي  بػػو,   الش يءالش ػػيءاالسػػًتعىارة التصػػرٰبية ىػػي أف ٘بعػػل  القػػوألف  
الريػػاح ٥بػػا  ك عػػللػػي  لػػو,   الش يءالش ػػيءا٤بكنيػػة ىػػي أف جعػػل  االسػػًتعىارةكلػػي  بأسد,ك 

 .  (ٓ)د كلي  ٥با ذلكي
 علػى حػػدٌ  بػػو اىيَّػك" ال ػذم يكػػوف ٦بازن الت مثيػػل" اقػاؿ الش ػيد بعػػد ذلك:"كأم ػ ٍب
االسًتعىارة"
بْب  الش يءُب  َبد دللرجل ي قولك, كيقصد من ذلك االسًتعىارة الت مثيلية,ك(ٔ)

قد ٫بو فيو  أخرل..., كىكذا كل كالـ رأيتهم رتقد ـ رجال كتبخِّ  أراؾبْب فعلو كتركو:" 
(, ٍب ضػرب أمثلػة االسػًتعىارةالت مثيلية) والت شػبي , يقصد بالت مثيل على حدٌ (ٚ)٫بو الت مثيل"

االسػػػػػًتعىارة بيػػػػػاف مزيػػػػػة تلػػػػػك  تعريػػػػػل ضػػػػػريبٍ  أمثلػػػػػة علػػػػػى ذلػػػػػك, كسػػػػػاؽ بعػػػػػد أف بػػػػػْب  
 ـــــــــــــــــــ

 (. ّّّ, )ص:السَّابؽالمصدر  ( ُ)

 (. َِْ:صيينظر: المصدر نفسو, ) ( ِ)

 االستعارة التصريحية عرفت فيما بعد.  كىذه (ّ)

 بعد.  ماالمكنية عرفت في الستعارةه اكىذ ( ْ)

 (.ُِْيينظر:"شرح دالئؿ اإلعجاز", )ص: ( ٓ)

 االستعارة التمثيمية.  لمتأخركفكىذه التي سمَّاىا ا ( ٔ)

 (.ٗٔ-ٖٔ"دالئؿ اإلعجاز", )ص: ( ٕ)



ابع ] -الفصل الث اني  [لند لبد الَقدِهأ الجأجدنَّ شواهد اتسمَِ دأةالمبحث الس 

 

 

368 

تػػأثّب االسػػًتعىارة إذف ُب ذات ا٤بعػػُب كحقيقتػػو, بػػل ُب إٯبابػػو  فلػػي :"فقػػاؿاالسػػتعارات, 
ػػػػ فا٤بزيػػػػة, (ٔ)بػػػػو" كا٢بكػػػػم ا٤بزيػػػػة ُب  لعل ػػػػ ٍبإذف ُب إثبػػػػات ا٤بعػػػػُب ال ا٤بعػػػػُب ذاتػػػػو,  زتَبك 

", فسػػبب مػػا تػػرل ٥بػػا مػػن ا٤بزيػػة كالففامػػة, أنػػك إذا االسػػًتعىارة" كأم ػػااالسػػًتعىارة, فقاؿ:"
ػػػ اعة, حػػػٌب  فػػػت", كنػػػت قػػػد تلط  اقلت:"رأيػػػت أسػػػدن  ٤بػػػا أردت إثباتػػػو لػػػو مػػػن فػػػرط الشُّ

لػو دليػل يقطػع  صػبل ذم ٯبب لو الثبوت كا٢بصػوؿ, ككػاألمر ال ػذم ني ا الش يءك  علتهاج
 بدليلو ُب االسًتعىارة أمر مقصود. ا٤بعُب, فَّثبات ا٤بزيةك (ٕ)بوجوده..."

ػػػػيد ٰبلِّػػػػ كانطلػػػػق عػػػػامي مبتػػػػذؿ   مػػػػرةن  كػػػػوفالتفػػػػاكت ُب االسػػػػًتعىارة ي إ  أف   قالش 
كال يقػػول  ,الفحػػوؿ ليػػو إال  خاصػػي نػػادر كىػػذا ال يقػػدر ع , كمػػرةن  اكقولػػك: رأيػػت أسػػدن 

 كقوؿ ابن الطثرية أك كثّب:  ؛أفراد الرجاؿ عليو إال  
 بأعنػػػػػػػػػػاؽ ا٤بطػػػػػػػػػػي األبػػػػػػػػػػاطح كسػػػػػػػػػػالت 

 
 
 
 

 
ػػػػيد لدل ػػػػ ٍب حسػػػػن االسػػػػًتعىارة يكمػػػػن ُب ن مهػػػػا, فسػػػػاؽ ثالثػػػػة شػػػػواىد,  علػػػػى أف   الش 
ػػػاًىدف , كمػػػن ىػػػبالء األكؿ كالث الػػػث يطبػػػق با٢بسػػػن علػػػى األكليػػػٍْب  نالث ػػػاين أحلػػػى مػػػ الش 

ػػػٍعراء ُب ن مهػػػا, كسػػػيأٌب  يكمػػػن حسناالسػػػًتعىارةصػػػاحب ىػػػذه الدِّراسػػػة أيب ٛب ػػػاـ, ك  الشُّ
 .ادسا٢بديث ُب ا٤بطلب الس  

الش ػػيد ليثبػػت قولػػو أف االسػػًتعىارة كضػػركب اىػػاز  جػػاءمَّػػات الصػػفحات  كبعػػد
اإلع ػػػاز, , كقػػػد تػػػدخل االسػػػًتعىارة ُب صٌ ال ػػػذم يرفػػػع مػػػن قيمػػػة الػػػن علػػػى صػػػلة بػػػالن  م

كيثبػػت ٥بػػا مكاننػػا ُب اإلع ػػاز, لكن هػػا ليسػػت األصػػل فيػػو,  رة,يعتػػد باالسػػًتعىا فالش ػػيد"
, ككمػػػػا ىػػػػو معػػػػركؼ أف الػػػػن  م ن ػػػػم معػػػػاين (ٖ)كإ٭بػػػػا األصػػػػل ُب اإلع ػػػػاز ىػػػػو الػػػػن  م "

عبد القىاًىر من االسًتعىارة لو ارتباط كثيق بػالن  م, ال ػذم جػاء  كموقلكتنسيق دالالت, 
ػػػػػيد فػػػػػراح", الػػػػػد الِلو ُب كتابػػػػػو "ليعا١بػػػػػ بعػػػػػد ذلػػػػػك يفػػػػػرد صػػػػػفحات مشػػػػػرقة ٤بزيػػػػػة  الش 
 ـــــــــــــــــــ

 (.ُٕ)ص: السَّابؽ, المصدر ( ُ)

 (. ِٕ)ص: ,نفسو المصدر ( ِ)

  (.ْٕٓ"شرح دالئؿ اإلعجاز", )ص: ( ّ)
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ألف االسػػػػًتعىارة مبنيػػػػة علػػػػى ا٤بباللػػػػة  ؛االسػػػػًتعىارة ليسػػػػت نقػػػػالن لرلفػػػػاظ كأف   ,االسػػػػًتعىارة
ُب ا٤بباللػة  يالَبقِّػ ك٥بذا فهي أبلػغ مػن ا٢بقيقػة, كأف   ,معو الت شبيو تناسىال ذم ي عاءكاالدِّ 

ىذه ا١بملة بياف ٤بػن عقػل  ففياالسًتعىارة للمعُب, ك٥بذا قاؿ عبد القىاًىر:" ى أف  دليل عل
معػػػُب االسػػػم  عػػػاء" نقػػػل اسػػػم عػػػن شػػػيء إ  شػػػيء, كلكن هػػػا ادِّ االسػػػًتعىارةأف ليسػػػت "

 .  (ٔ)لشيء"
ُب تعريػػػل االسػػػًتعىارة  رجػػػاينالرُّمػػػاين كالقاضػػػي ا١ب قشػػػةعػػػرض عبػػػد القىػػػاًىر ٤بنا ٍب
لػػو ُب أصػػل  ًضػػعتالعبػػارة علػػى غػػّب مػػا كي  تعليػػقعنػػد الرُّمػػاين ىي:" ًتعىارةفاالسػػبالن قػػل, 

عند القاضي ىي:"مػا اكتفػي فيػو باسػم ا٤بسػتعار  كاالسًتعىارة, (ٕ)اللُّلة على سبيل الن قل"
ػ(ٖ)ف علػت ُب مكػاف غّبىػا" ,عن األصػلي, كنقلػت العبػارة يناقشػهم ُب  يد. ٍب بػدأ الش 
 ًضػػعتطػػأ, كإطالقهػػم ُب االسػػًتعىارة أهنػػا نقػػل للعبػػارة عمػػا كي مسػػألة الن قػػل, ككصػػفها با٣ب

 تسػتعّبمعُب ا٤بشب و بػو أكالن قبػل أف  تستعّبالش يد أراد أف  ألف   ؛األخذ بو لو, فال يصحٌ 
صػػورتو, ليػػدخل ا٤بشػػب و ُب جنسػػو, فكػػأف ا٤بشػػب و ىػػو ال ػػذم ينقػػل مػػن معنػػاه كٱبػػرج مػػن 

ا ًإال  مىلىػػػػػػػكه   مىػػػػػػػا} تعػػػػػػػا  علػػػػػػػى لسػػػػػػػاف النسػػػػػػػوة كقولػػػػػػػوجنسػػػػػػػو,   ػػػػػػػػذى ػػػػػػػرنا ًإٍف ىى ا بىشى ػػػػػػػػذى ىى
 -السػالـ عليػو–يوسػل نأخػرج ذىوؿشػركد منالػ ٢ب ػةفهػن ُب " [,ُّ{]يوسل:كىرًن

 .(ٗ)من بشريتو كأدخلنو ُب جن  ا٤بالِكة وذه االسًتعىارة"
  كأهنػػااالسػػًتعىارة ٥بػػا طػػابع ٩بيػػز كخصوصػػية تتفػػرد وػػا؛  ىػػو جػػدير بالػػذكر أف   ك٩ب ػػا

ػػػػيد:"با٤بوازنػػػػة دكغرابػػػػة, ٍب يتفػػػػر   اخفيتهػػػػا ُب الت شػػػػبيو زادت حسػػػػنن كلمػػػػا أ  كُب, قػػػػاؿ الش 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ّْْ)ص:  السَّابؽ, المرجع ( ُ)

 (.ٖٓ"ثالث رسائؿ في إعجاز القرآف", )ص: ( ِ)

 (.ْٓ"الكساطة", )ص: ( ّ)

 (.ُّٓ"شرح دالئؿ اإلعجاز", )ص: ( ْ)
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يقػػػػػػوؿ الػػػػػدٍُّكتيور ٧بمػػػػػػد , (ٔ), كدقػػػػػػاِق كفػػػػػركؽ"االسػػػػػًتعىارة علػػػػػػمه كثػػػػػّب, كلطػػػػػػاِل معػػػػػافو 
 .(ٕ)شادم:"كمن الواضح أف  ا٤بوازنات ىي ا ٌك الِريسي لربكز ا٣بربة الن قدية"

علػػى الوثيقػػة القاِمػػة بػػْب اىػػاز  نكيػػربىً  لليػػدلِّ  ثانيػػةًىر الش ػػيد عبػػد القىػػا كيعػػود
ػ ؛أخػصٌ  ًتعىارةكاالس أعمٌ  اىاز أف  كاالسًتعىارة,   مػن اىػاز,"كرغم أف الش ػيد اليكػلُّ  األهن 

أنػػو   , إال  رعلػػى بطالنػو بالػػدليل بعػد الػػدليل كقػد يكػػرِّ  ىػذا ا٣بطػػأ, كيسػتدؿٌ  حقػػةعػن مال
مػا  ىػذا, (ّ)"االسػًتعىارةيد, كا١بديد ىنا ىو الفرؽ بْب اىػاز ك كلما عاد أتى با١بديد ا٤بف

 .-التوفيق كباهلل-" ك"دالِل اإلع از", غة٤بساِل االسًتعىارة ُب "أٍسرىار البال ذكرهتيسٌر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
 (.  ُْٓ"دالئؿ اإلعجاز", )ص: ( ُ)

 (. ِٔٓ"شرح دالئؿ اإلعجاز", )ص: ( ِ)

 (.ّٕٓ, )ص:السَّابؽ رجعالم ( ّ)
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 المطلب الث َّاني:"شاىد االسِتَعارة القريبة من الحقيقة"
 

اعتمادىػػػػا  االسػػػػًتعىارة أف   غػػػػة"البال أٍسػػػػرىارعبػػػػد القىػػػػاًىر ُب أحػػػػد فصػػػػوؿ " كض ػػػػح
ا, كذكػػػر ضػػػركبنا كأقسػػػامنا لالسػػػًتعىارة, كػػػاف غرضػػػو الت ػػػ مػػػن الض ػػػعل إ   درُّجالت شػػػبيو أبػػػدن

, فمن تلك الضركب أف يكػوف معػُب الكلمػة ا٤بسػتعارة موجػودنا ُب ا٤بسػتعار لػو مػن لقوةا
  هة؛بػػػال شػػػب   حيػػػث عمػػػـو جنسػػػو علػػػى ا٢بقيقػػػة, كيكػػػوف أمػػػرنا قريبنػػػا منهمػػػا ُب جنسػػػهما

كقطػػػػػػع ا٤بسػػػػػػافات كا٤بػػػػػػركر كيقػػػػػػع االخػػػػػػتالؼ بالسػػػػػػٌرعة, كذلػػػػػػك ال يوًجػػػػػػب اخػػػػػػتالؼ 
 ةكالقػػػػػو   قص, كذكػػػػػر أف  لػػػػػذلك ا١بػػػػػن  مراتػػػػػب كخصػػػػػاِص ُب الفضػػػػػيلة كالػػػػػن  (ٔ)ا١بػػػػػن 

ضػػركب االسػػًتعىارة أف يػػرل معػػُب الكلمػػة ا٤بسػػتعارة  مػػنيكػػوف أكالن  أفكالض ػػعل, فقػػاؿ:"
لػػػذلك ا١بػػػن   أف   ا٢بقيقػػػة, إال   لػػػىن حيػػػث عمػػػـو جنسػػػو عُب ا٤بسػػػتعار لػػػو مػػػ اموجػػػودن 

كالض عل, فأنت تسػتعّب لفػ  األفضػل ٤بػا  ةكالقو   قصخصاِص كمراتب ُب الفضيلة كالن  
 , منها شاىد أيب ٛب اـ ىذا:     رببالش واًىد على ذلك الض   , ٍب بدأ يأٌب(ٕ)ىو دكنو"

 وقول :  ,(ٖ)بعد المئة الخمسونو  الث امن الش اِهد -

 ٍب  أحػػػػػػػػػػػدقوا عػػػػػػػػػػػةه نثػػػػػػػػػػػرهتيٍم رك  كقػػػػػػػػػػػد
 
 

ا مين  مػػػػػػا بػػػػػػو   (ْ)مثلمػػػػػػا أل فػػػػػػتى ًعقػػػػػػدن
ػػػاًىد ُب قولػػػو:" االسػػػًتعىارة   كعػػػة", شػػػب و تفػػػرُّقهم مػػػن الفزعػػػة كالر  نثرهتمُب ىػػػذا الش 

بو )الدنانّب كا٢بلي( كأتى بالـز مػن لوازمػو  ك٫بوىا, فحذؼ ا٤بشب و ليكا٢ب نانّبللد   ثربالن  

 ـــــــــــــــــــ
 (, بتصرُّؼ.ّٔالبالغة", )ص: رأٍسرىايينظر :" ( ُ)

 (. ٓٓ)ص: السَّابؽ,المصدر  ( ِ)

 (. ٕٓنفسو, )ص: دريينظر: المص ( ّ)

 (, كمطمع القصيدة:ِّٗ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ْ)
ػػػػػػى ـٍ ك  عىسى طىػػػػػػفه يىػػػػػػٍدنيك بًيػػػػػػ  لىعىمَّمػػػػػػاكى

 
 
 

ـي فػػػػػػػػػػػػػػػييـٍ فربَّمػػػػػػػػػػػػػػػا كأفٍ    تعتػػػػػػػػػػػػػػػبى األيػػػػػػػػػػػػػػػا
 
 
 

 تمَّاـلبالغي ىك البيت الثامف كالعشركف, قاليا أبك ا الشَّاًىدمف البحر الطكيؿ  كالبيت
 يمدح أبا سعيد محمد بف حساف. 
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, ٍب إف  الػن  م ُب األصػل ١بمػع ا١بػواىر, كيقىػاؿ ا٤بكنيػةعلػى ىيَّػة االسػًتعىارة و )النثر( كى
ىنػا أف يصػل  الش ػاعربػرمح ٯبمعػو بضػربة كاحػدة, حػاكؿ  عنبو ُب سلوؾ البشر؛ كػالط  

كىػي الفزعػة كا٥بيعػة, فتحل قػوا بػػ)بشر( صػاحب  كعػةكيقصد بػو التفػرُّؽ مػن تلػك الر   لن ثرا
ا للهػرب, كالن   لػوفلػم يػدعوا  م,بحوا كالعقد كا٣برز ا٤بػن   عدكه, فأص عػادة يكػوف  ثػرمنفػذن

مػن ا٤بقػاتلْب, كاستشػهد  ثػرلرجساـ الصلّبة, كما يقوؿ عبد القىػاًىر, لكن ػو ىنػا كقػع الن  
ُب ركعػة كوػاء   فنيػد, كبدأ بالت حليل كالت  ا٢بقيقةبو عبد القىاًىر على االسًتعىارة القريبة من 

", فالتفػػت إ  الل ف ػػة نثػػرهتمكلمػػة "  دالٙبػػا ؛دتػػو كقػػرف شػػاىد أيب ٛب ػػاـ بشػػاىد ا٤بتنػػيبِّ كعا
 قوؿ أيب ٛب اـ: ككذلك, فقاؿ :"داءةبا١بودة كالر   الش اعرينكموقعها دكف ا٢بكم على 

 نثػػػػػػػػػػػػرهتيٍم ركعػػػػػػػػػػػػةه ٍب  أحػػػػػػػػػػػػدقوا كقػػػػػػػػػػػػد
 
 

ا مين  مػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػو   مثلمػػػػػػػػػا أل فػػػػػػػػػتى ًعقػػػػػػػػػدن
 ا٤بتنيب: كقوؿ 

 فػػػػػػػػػػػػػوؽ االحيػػػػػػػػػػػػػدب نثػػػػػػػػػػػػػرة نثػػػػػػػػػػػػػرهتم
 
 

 (ٔ)الػػدراىم ركسنثػػرت فػػوؽ العػػ كمػػا 
 (ٔ)الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدراىم

 
كالػػػػػدنانّب كا١بػػػػػواىر  كالػػػػػدراىم ؛النثػػػػػر ُب األصػػػػػل لرجسػػػػػاـ الصػػػػػلار ألف   اسػػػػػًتعىارة؛= 

 ف  ُب األجسػػاـ الكبػػار, كأل تى٥بػػا ىيَّػػة ٨بصوصػػة ُب التفػػرؽ ال تػػأ ألف ؛كا٢ببػػوب ك٫بوىػػا
معػػو دفعػػو كاحػػدة,  ؽيقػػع فعػػل تتفػػر   أك كعػػاء,ٍب أشػػياء ُب كػػلٌ  مػػع"بالنثر"أف ٘بي دالقصػػ

ا٤بنهػػزمْب علػػى  قيطُب ا٢بػرب تسػػا فػػقات   اكاألجسػاـ الكبػػار ال يكػػوف فيهػػا ذلػك, لكن ػػو ٤ب ػػ
ػػػػيءيكػػػػونفي  كمػػػػاغػػػػّب ترتيػػػػب كن ػػػػاـ,   عنػػػػو بالنثر,كنسػػػػب ذلػػػػك إ   ا٤بنثػػػػور, عػػػػرب   الش 

نثر"من حيػػػث ال ػػػذم ىػػػو حقيقػػػة"ال ؽاالنتثار,فػػػالتفرُّ  ذلػػػككػػػاف ىػػػو سػػػبب   إذ ؛ا٤بمػػػدكح
ػا, ٍب التفت إ  لف ة )من   (ٕ)جن  ا٤بعُب كعمومو,موجود ُب ا٤بستعار لو بال شب هة" ( من

ػػا)من    ( عنػػد أيب ٛب ػػاـ, فػػذكر أف  الػػن  م عػػادةن ١بمػػع ا١بػػواىر حقيقػػة كُب السػػلوؾ ٦بػػازنا, من
 كانػت مفيسػم ى بػػ)الن  م(.  كاحػد,رمػح  ُبكذلك عند اجتماع رجلٍْب عند حاذؽ مبدًع 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِٕٔ"ديكاف", أبي الطٌيب المتنبي, )ص: ( ُ)

 (. ٗٓ-ٕٓالبالغة", )ص: أٍسرىاري " (ِ)
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 قلمػو, فقػاؿ عػن لف ػة الن  م:"كيبينػو أف   برمح طٌيبأيب ٛب اـ كأيب ال شاىدمٍ  قىاًىرال عبد
 ٍب ٤بػا حصػل ُب الشفصػٍْب  لوؾ,الن  م ُب األصل ١بمػع ا١بػواىر كمػا كػاف مثلهػا ُب السُّػ

 نمػػػن الرجػػػاؿ أف ٯبمعهمػػػا ا٢بػػػاذؽ ا٤ببػػػدع ُب الطعػػػن ُب رمػػػح كاحػػػد ذلػػػك الضػػػرب مػػػ
 .(ٔ):"انت مهما بر٧بو" "و٥بمكقا١بمع,عرب عنو"بالن  م"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ٗٓ-ٕٓ)ص: السَّابؽ, المصدر ( ُ)
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 المطلب الث َّالث: " شاىد على مسالَّتين بالغيتين "
 

ػ بتػداءن,ٲبكن تناكؿ شػاىد ىػذا ا٤بطلػب ا ال  بػأمور بػُب الش ػيد فيهػا القواعػد  رٌ حػٌب ٲبي
بػػْب  رؽالفػػ" فصػػالن ُب )األٍسػػرىارال ػػٍب ترتكػػز عليهػػا االسػػًتعىارة, فقػػد عقػػد عبػػد القىػػاًىر ُب "

كمقاييسػػػػو  اليل(, كأبػػػػاف عػػػػن خصوصػػػػية كػػػػل مصػػػػطلح ببيعػػػػده الػػػػدِّ لاالسػػػػًتعىارة كالت مثيػػػػ
ا٤براد, فعر ؼ الت مثيػل كىػو الت شػبيو ا٤بنتػزع  ٤بعُباإلجراِية حٌب تيستكمل كظيفتو, فتبدِّم ا

ٍب مػػن ًعػػد ة أمػػور, كال ػػذم ال ٰبصػػل إال ٝبلػػة مػػن الكػػالـ أك أكثػػر, بعكػػ  االسػػًتعىارة ال ػػ
, ٍب بػػْب  أف (ٔ)و بينهمػػاكإجػػرا ه علػػى مػػا ل يوضػػع لػػو لشػػب للػػومىػػي نقػػل عػػن األصػػل الُّ 

الت شبيو لي  ىػو االسػًتعىارة, كلكػن االسػًتعىارة كانػت مػن أجػل الت شػبيو, فالت شػبيو ٰبصػل 
باالسػػًتعىارة علػػى كجػػو ا٤بباللػػة كاالختصػػار كاإلٯبػػاز, فالت مثيػػل تشػػبيو خػػاص, فكػػل ٛبثيػػل 

بػْب  الش ػبو, ٍب بػْب  أف  مػن ا٤بسػاِل ا٤بقػر رة إذا كػاف كجػو (ٕ)كلي  كل تشػبيو ٛبثيػلتشبيو 
 الش ػبوبْب ا٤بستعار منو كا٤بستعار لػو مػن ا سوسػات, تضػم نت الت شػبيو, كإذا كػاف كجػو 

مػػثالن للقػػر ف, ٍب بػػْب  أف  ا٤بسػػتعّب ينقػػل  ورعقلينػا, جػػاز إطػػالؽ الت مثيػػل فيهػػا؛ كضػػرب النٌػ
ف  عن أصلو ُب اللُّلة للت شًبيو كا٤بباللة كاالختصار, أم ا ضارب ا٤بثل يقصد إ  تقريػر الل  

أف  الل ف ة ا٤بستعارة تكوف اسم جن  أك فعػالن  ح, كبعد ذلك أكض(ٖ)بْب الشيٍَّْب  الش بو
فعػػالن أك صػػػفة, فػػَّذا كانػػػت ا٠بنػػػا, احتمػػل فيػػػو أف يكػػػوف لرصػػل أك للفػػػرع, كيفصػػػل ُب 

ا"ذلػػػك قرينػػػة ا٢بػػػاؿ؛   ػػػ بعللٌسػػػ تطلقكػػػػ"رأيت أسػػػدن , كُب الفعػػػل تقػػػع كػػػػ"أنارت  اعكللش 
 .(ٗ)ح تو", كُب الصفة كػ"ىذه ح ة منّبة"

 
 ـــــــــــــــــــ
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 ىو:     ا٤بسألةعلى  شاىدالك  
 : كقول , (ٔ)والخمسون بعد المئة  ت اسعال الش اِهد -

ػػػػًة ىاًشػػػػمو  بػػػػنى ا يػػػػا  الكىوىاًكػػػػب مػػػػن أِم 
 
 

 (ٕ) األحسػػػػػػػػػاًب كاألحػػػػػػػػػالـً  كالػػػػػػػػػر ج حً  
ػػػاعر شػػػب و    سػػػاللة الكواكػػػػب ا٤بتألقػػػة؛ أم ا٣بلفػػػػاء,  مػػػنا٣بليفػػػػة الواثػػػق بأنػػػػو  الش 

اىػػػػر دة, فالكواكػػػػب لػػػي  ٥بػػػػا أبنػػػػاء,  صػػػرٰبيةكحػػػذؼ ا٤بشػػػػب و علػػػى سػػػػبيل االسػػػػًتعىارة الت  
يػػربؽ نػػورىم كيضػػيء كالكواكػػب, فهػػم  ذينابػػن ا٣بالِػػل ال ػ ن ػػويصػػل الواثػػق بأ الش ػاعرك 

, كىذا ىو ا١بػامع كالصػفة ا٤بشػَبكة بينهمػا, كبػْب  عبػد اجحةقوؿ الر  أبناء األحساب كالع
:)ا٣بلفػػاء(, كتطرحػػو -ا٤بسػػتعار لػػو-القىػػاًىر أف  االسػػًتعىارة مػػن شػػأهنا إسػػقاط ذكػػر ا٤بشػػب و

( كالقصػد ا٤بباللػة, كواكػب, كىنػا )ال-ا٤بسػتعار–كتدِّعي لػو االسػم ا٤بوضػوع للمشػب و بػو 
كواكػػػب ٥بػػا أبنػػػاء, فقػػػد يقػػع االسػػػم ا٤بسػػتعار فػػػاعالن كمفعػػػوالن فتضػػع الل فػػػ  كٱبيٌػػل أف ال

ػػػػػاًىد ىنػػػػا كقػػػػع االسػػػػػم ا٤بسػػػػتعار مضػػػػافنا إليػػػػػو  ك٦بػػػػركرنا ٕبػػػػرؼ ا١بػػػػػر كمضػػػػافنا إليػػػػو, كالش 
 )الكواكب(.  

عبػد القىػاًىر بَّٯبػاز تلػك ا٤بسػاِل ليمهِّػد مسػال ٍب الش ػاًىد, فقػاؿ:"كإذ قػد  بْب   ٍب  
االسػػًتعىارة كإف كانػػت   خػػر يبػػُب عليػػو,كىو أف   ىهنػػا أصػػالن  ثبػػت ىػػذا األصػػل,فاعلم أف  
مشػػػػب ها كمشػػػػب ها بو,ككػػػػذلك  الت شػػػػبيو يقتضػػػػى شػػػػيٍَّْب  ككػػػػاف ,تعتمػػػػد الت شػػػػبيو كالت مثيػػػػل

 , كا٤بسألتاف ا٤بتعلِّقتاف بالش اًىد؛ ٮبا:(ٖ)"يأنو عقل كما عرفت تشبيو إال    ألن و ؛الت مثيل

 ب و من شأف االسًتعىارة/ أف إسقاط ذكر ا٤بشأكالن 
 صوُّرا٤بساِل بعضها ببعض, كجاء ا٢بديث عن مسألة الش اًىد األك  كالت   ريبطت 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِِْ)ص: ,السابؽ: المصدر يينظر ( ُ)

 (, كمطمع القصيدة:َِٗ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ِ)
 لمػػػػػػػػػػػػػػػػػدمكًع تػػػػػػػػػػػػػػػػػركـي كػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػراـً  مػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 
 

 ثاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ىجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو كمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً   كالجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي  
 

 
 

البالغي ىك البيت الخمسكف, قاليا يمدح الكاثؽ, كييين ئة  الشَّاًىدالبحر الكامؿ ك  مف
 بالخالفة, كيرثي المعتصـ باهلل. 

  (.ِِْالبالغة", )ص: أٍسرىاري " ( ّ)
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ت صػػػة حويػػػةالقػػػاِم فيهػػػا؛ كىػػػي ُب األصػػػل مسػػػألة ٫بويػػػة بالغيػػػة؛ فالنٌ   با٤بضػػػاؼ إليػػػو,  ٨بي
تص ػػةكالبالغيػػة  و, كتػػد عي مػػن شػػأهنا أف تيسػػًقط ذكػػر ا٤بشػػب   فاالسػػًتعىارةا٤بشػػب و,  ٕبػػذؼ ٨بي

ا رأيتاالسم ا٤بوضوع للمشب و بو؛ أم تصرِّح با٤بشب و بػو كػػ" ", كىػذه مػن إرىاصػات أسػدن
بػػدأ عبػػد القىػػاًىر يفصِّػػل القػػوؿ ُب  ( ُب الػػد رس البالغػػي, ٍب  صػػرٰبيةنشػػأت )االسػػًتعىارة الت  

تشػػػدُّده, ك  وةغرضػػها عنػػد نقلهػػا إ  االسػػم ا٤بشػػب و بػػو لقصػػد ا٤بباللػػة كيقػػول أمػػر ا٤بشػػا
 عػُبالقىاًىر مه دت بركز قرينة ا٤بشاوة ىنا, كُب ىذا ا٤ب عبدكمسألة االسًتعىارة ال ٍب ذكرىا 

االسػػًتعىارة مػػن شػػأهنا أف تسػػقط ذكػػر ا٤بشػػب و مػػن البػػْب كتطرحػػو,  عبػػد القىاًىر:"فػػَّف   قػػاؿ
ا", بولو االسم ا٤بوضوع للمشب و  عيكتد    رجػالن  تريػد, كمػا مضػى مػن قولك:"رأيػت أسػدن

 أبػػػػديت= ك"لٌ كثػػػػّب ا١بػػػػود فػػػػاِض الكػػػػ  ٕبػػػػرنا زاخػػػػرنا", تريػػػػد رجػػػػالن  كردت"ك,= اشػػػػ اعن 
نورنا"تريد علمنا كما شػاكل ذلك.فاالسػم الػذل ىػو ا٤بشػب و غػّب مػذكور بوجػو مػن الوجػوه  

أف تبػالغ, فتضػع الل فػ  ٕبيػث  ؾكما ترل,كقد نقلت ا٢بديث إ  اسم ا٤بشب و بو,لقصد
ي ل  .  (ُ)"دهأمر ا٤بشاوة كتشدُّ  متقوِّ  كي ؛  األسد كالبحر كالنورمعك نف أف   ٱبي
ػػػػػيد أف  عنػػػػػد إسػػػػػقاط ا٤بشػػػػػب و ٍب   , األسػػػػػد, البحريكػػػػػوف ا٤بسػػػػػتعار كػػػػػػ" ,بػػػػػْب  الش 

ػػػػػػم  ا٤بشػػػػػػب و بػػػػػػو فػػػػػػاعالن أك مفعػػػػػػوالن  أك ٦بػػػػػػركرنا ٕبػػػػػػرؼ ا١بػػػػػػر أك مضػػػػػػافا إليػػػػػػو,  أم"الش 
فاعػػػل,  فهذايل أسػػػده" بداكػػػػ"  حويػػػةألم شػػػيء مػػػن ىػػػذه الوظػػػاِل الن   يوضػػػع"األسدفػػػػ"

ا", كا٤بضاؼ إليو كشاىد أيب ٛب اـ ىذا حيث يقوؿ:    رأيتكا٤بفعوؿ كػ"  أسدن
ػػػػًة ىاًشػػػػمو  بػػػػنى ا يػػػػا  الكىوىاًكػػػػب مػػػػن أِم 
 
 

 األحسػػػػػػػػػػػػػػاًب كاألحػػػػػػػػػػػػػػالـً  كالػػػػػػػػػػػػػػر ج حً  
كىػػػو: قروػػػا,  ؛ىػػػذه اآلليػػػة الفريػػػدة, يوضِّػػػح عبػػػد القىػػػاًىر شػػػرط االسػػػًتعىارة كبعػػػد 

٩ب ػا يقػرب  يٍَّْب بْب الشى  الش بو يكوفكىو أف" ابقوفم ات كأ عليو البالغيوف كالنُّقاد الس  ال ذ
ٲبكػن  حٌبمأخذه كيسػهل متناكلػو, كيكػوف ُب ا٢بػاؿ دليػل عليػو, كُب العػرؼ شػاىد لػو,

, كشػػػرط قػػػرب (ٕ)ا٤بفاطػػػب إذا أطلقػػػت لػػػو االسػػػم أف يعػػػرؼ اللػػػرض كيعلػػػم مػػػا أردت"
 ـــــــــــــــــــ

 (. ِِْ)ص: السَّابؽ,المصدر  (  ُ)

 (. ِّْ,)ص:نفسو المصدر (ِ)
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ىػو ال ػذم جعػل البالغيػوف كالنُّقػاد القػدامى ينكػركف كيرفضػوف تقبُّػل  ا٤بشب و من ا٤بشب و بو
, كالبعػػد  داءةاسػػتعارات أيب ٛب ػػاـ البعيػػدة, ككصػػفوىا بالقباحػػة, كالشػػناعة, كا٥ب انػػة, كالػػر  

األكاِػل ُب شػرط  ت بػعالقىػاًىر قػر ر ىػذه ا٤بسػألة لي د, كُب ظٌن الباحػث أف  عبػوابعن الصٌ 
كا٤بشب و بو, فاستشهد كل يذـٌ الش اًىد لذاتو, بل كظ فػو ٣بدمػة مسػألتو  القرب بْب ا٤بشب و

 ىذه. 
 / مٌب صلحت االسًتعىارة ُب شيء, فا٤بباللة فيو أصلحثانينا

ػػػػاًىد ا كأم ػػػػا أف ييصػػػػرىؼ إ   لت شػػػػبيو, فهػػػػي: مػػػػا يصػػػػلح فيػػػػو األخػػػػرلمسػػػػألة الش 
ت ُب شيء, فا٤بباللة فيو أصلح, كأف  االسًتعىارة كما ال يصلح, كأف  االسًتعىارة مٌب صلح

طريقهػا أكضػح, كاستشػػهد بشػاىد أيب ٛب ػػاـ ا٤بػذكور, فقػػاؿ:"كمٌب صػلحت االسػػًتعىارة ُب 
 اشػػػيء,فا٤بباللة فيػػػو أصػػػلح, كطريقهػػػا أكضح,كلسػػػاف ا٢بػػػاؿ وػػػا أفصػػػح, أعػػػِب أنػػػك إذ

 قلت:
 ابن الكواكب من أِمة ىاشم يا

 كافلػػػو كأدعيتػػػو لػػػو, ًضػػػعلػػػى أصػػػلو ال ػػػذم كي ع ءهاالسػػػم علػػػى ا٤بشػػػب و إجػػػرا فأجريػػػت...
كليػػػػػػػوث( أحػػػػػػػرل أف  كواكػػػػػػػب)ىػػػػػػػم الليػػػػػػػوث( أك ىػػػػػػػم )ك( الكواكػػػػػػػب ىػػػػػػػمقولػػػػػػػك: )

ػػػ كنػػػةمب  تقولػػػو,كأخلٌ  , كا٤بباللػػػة عنػػػده أف ٙبق ػػػق (ٔ)ُب كقػػػوع الًعلػػػم لػػػو بػػػو" امععلػػػى الس 
ك , كنفػػي االخػػتالؼ عنهمػػا, فػػال ٲبكػػن الفػػرؽ بينهمػػا, كعلػػى ذلػػيٍَّْب التشػػابو بػػْب الش ػػ

كا٤بشػب و, قػاؿ عبػد القىاًىر:"صػاركا  بػوبػْب ا٤بشػب و  الش ػبويقولوف:)ىو ىو( إذا تي قنوا كقوع 
 .(ٕ)"ىويقولوف: ىو  إذا حق قوا الت شبيو بْب الشيٍَّْب 

 ـــــــــــــــــــ
 (.َِٓ)ص: السَّابؽ,المصدر  (  ُ)

 (.ِِٓ)ص: ,فسونالمصدر  (  ِ)
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كا٤بزيػػة البالغيػػة, ٲبػػزج الش ػػيد فيهػػا أفكػػاره, كدقػػاِق مسػػاِلو بػػنف   كتػػةالن   كىػػذه
بػْب البالغيػْب كالنُّقػاد ُب ٙبريػر مسػاِل شػواىد أيب   ػرتفاكت الن   كوفالش اًىد, كىكذا ي

 إ  عنصر فع اؿ, ٱبدـ األفكار كيقرِّر القواعد.  دٛب اـ, كيتحو ؿ الش اًىد الواح
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المطلب الرَّابع: "شواىد المبالغة واالسِتَعارة واالقتران بشعر  
 الن َّابغة"

 
ػػػيد عبػػػد القىػػػاًىر علػػػى مسػػػأل كقػػػل   ة "ا٤بباللػػػة" فتفر عػػػت منهػػػا أجػػػزاء يأخػػػذ الش 

مت صػل بيػنهم أشػد االتصػاؿ, فبػدأ يػذكر تفسػّب ا٤بباللػة,  لكبعضها برقاب بعض, فالسِّػ
من عادتو كشأنو أف ينت ر إ   الش يءذاؾ(, ف عل ا٤بشب و ب الش يءكأهنا كقولك:)جعل 

ػػ الوصػػل ال ػػذم ٯبمػػع بػػْب  هوسػػواه ٝبلػػة, فيشػػبٌ  فيمػػا الفكػػر, كينفػػي عػػن نفسػػو يٍَّْب الش 
ػػػ اعة, أم ػػػا إذا قػػػاؿ:)ىو األ (, ف عػػػل شػػػ اعتو ال سػػػدبػػػ)األسد( كلػػػي  لػػػو منػػػو إال  الشُّ

ػػػ اعة مػػػن صػػػورتو كصػػػفتو عيػػػاؿ كتبػػػع ٥بػػػا, فقػػػد جعلػػػو  تػػػنقص عػػػن األسػػػد, كماعػػػدا الشُّ
 األسد ال ٧بالة, فأصبح قوؿ:)ىو ىو( على معنيٍْب:

:)ىو أبػػو عبػػد اهلل(, عهػػرؼ أف لف ػػة )ىػػو( ا٠بػػاف, فػػَّذا قلػػت يء: أف يكػػوف للش ػػاألكؿ
 القصد منها )أبو عبد اهلل(.

, ال اخػػتالؼ كال تفػػػاكت االشػػيٍَّْب كامػػل بينهمػػػ بػػػْب: أف يكػػوف التشػػػابو بينهمػػا كالث ػػاين
بينهما, فيػيقىاؿ:)ىو ىو( فال فرؽ, كىذا ىو )التشابو التاـ(, فلم ييفرِّؽ بْب ش اعة زيد 

 .  -رٞبو اهلل-, كىذا إٯباز كالمو (ٔ))ىو ىو(كش اعة األسد, فيقوؿ حينها: 
 : الن ابلةوذه ا٤بقد مة لةتياف بشواىد من شعر أيب ٛب اـ تعل قت ببيت  ءًجي كقد 

 ال ػػػػػػػػذم ىػػػػػػػػػو ميػػػػػػػػػٍدرًكي ال ليػػػػػػػػػلك  فَّن ػػػػػػػػك
 

نتػػػػػػأل عنػػػػػػك كاًسػػػػػػعي  كإفٍ  
ي
 (ِ)ًخٍلػػػػػػتي أٌف ا٤ب

سػػػػػػها ا٤بمػػػػػػدكح  ( يلبال لمػػػػػػة)ػكػػػػػػ  ال ليػػػػػػلُب جعػػػػػػل صػػػػػػفة مػػػػػػن صػػػػػػفات  فا٤بباللػػػػػػة 
( شػػدة سيػػفطو عليػػو, فػػرد  عليػػو عبػػد ال ليلكػػػ)الشُّ اعة(, كلقاِػػل يقصػػد مػػن تشػػبيهو بػػػ)

 ـــــــــــــــــــ
 (, بتصرُّؼ.ِِٓ-ُِٓ)ص: السَّابؽ,يينظر: المصدر  ( ُ)

 ـ.ََِْىػ=ُِْٓ(, دار صادر, بيركت,ٗٓ"ديكاف", النابغة الذبياني, )ص: ( ِ)
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صػػحيح كٰبتملػػو ا٤بعػػُب, أم ػػا ا٤بباللػػة فػػال؛ ألف  الصػػفات ا٤بػػذكورة ال  قػػديرالقىػػاًىر بػػأف  الت  
 تػيقىاؿ للممدكحْب حٌب تقَبف بأضدادىا من األكصاؼ ا مودة, 

  :ا٤بتنيبِّ  كقوؿ
 أعداِػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوهُب ك  حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن

 
 (ٔ)مػػػػػػػػػن ضػػػػػػػػػيفو رأتػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػواـ أقػػػػػػػػػبح 

حسػػػن ٍب قبػػػيح ُب عيػػػوف أعداِػػػو, ككمػػػا يقػػػوؿ ا٤بن ِّمػػػوف: يقػػػع الػػػنح   ف علػػػو 
 ٛب اـ, كٮبا:  يبٍب أتى بشاىدٍم أ (ٕ)مضلوطنا بْب سعدٍين, فيبطل فعلو كينمحق أثره

 , وقول : (ٖ)بعد المئة  الّستون الش اِهد -
 رشػػػػػػػػػػػػػػػػػاءن   مػػػػػػػػػػػػػػػػػا أردت كنػػػػػػػػػػػػػػػػػت كإذا
 

 (ٗ)مػػػػػػػػػػػػػػا أردت كنػػػػػػػػػػػػػػت قليبنػػػػػػػػػػػػػػا كإذا 
 
 

 و, ككصػل أبػا ٛب ػاـ بأن ػ(٘)ٙبليل الش اًىد عند ابن رشػيق ُب بػاب االسػًتعىارة سبق
ػػػيد عبػػػدالقاىر ابػػػن رشػػػيق ُب ذلػػػك كزاد بأن ػػػ وبأن ػػػ ٰبسػػػن ظػػػاىر  ول ٰبتشػػػم, ككافػػػق الش 

االسػػػػًتعىارة مػػػػن ذكػػػػر صػػػػفات ُب إرادة ا٤بباللػػػػة ُب الت شػػػػبيو ك  اكفالل فػػػػ , كأف  أبػػػػا ٛب ػػػػاـ هتػػػػ
ا٤بمدكح ا مودة ٍب ا٤بذمومة, فلم يفعل ذلػك, بػل بسػط لسػاف القػادح كا٤بنكػر لفضػلو, 
فلم يباًؿ ُب ٨باطبات ا٤بمدكحْب, ف عل بعضهم حبالن كاآلخػر بَّػرنا, كىػو تشػبيو حسػن 

كػػَّطالؽ الوصػػل با٤بػػدح, فقاؿ:"كقػػد عرفػػت مػػا   , فػػأطلق الوصػػل بالػػذـٌ ل فػػ ظػػاىر ال
وذا النحو من االحَباز علػى أيب ٛب ػاـ, حػٌب صػار مػا ينعػى عليػو منػو أبلػغ  فالتهاكي جناه 

عليو. كذلك  عصِّبح ة للمت حضرشيء ُب بسط لساف القادح فيو كا٤بنكر لفضلو, كأ
 ـــــــــــــــــــ

 (.ُِٓ"ديكاف", المتنبي, )ص: (ُ)

 (.بتصرُّؼ.ِّٓ-ُِٓالبالغة", )ص: أٍسرىاري يينظر:" ( ِ)

  (.ِْٓ, )ص:السَّابؽ: المصدر يينظر ( ّ)

 (.ُُٕ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ْ)
 مف البحر الخفيؼ كمطمعيا: كالقصيدة

 سػػػػػػػػػجايا الطُّمػػػػػػػػػكًؿ أالَّ تيجيبػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػفٍ 
 
 
 

 ًمػػػػػػػػػػػػػف ميٍقمىػػػػػػػػػػػػػةو أىٍف تىصػػػػػػػػػػػػػكبىا فصػػػػػػػػػػػػػكابه  
 
 
 

اـالبيت الحادم كالخمسكف, قاليا أبك  كالبالغي ى الشَّاًىد يمدح أبا سعيد محمد بف  تمَّ
 يكسؼ الثغرم. 

 البحث. ىذا( مف َّٓيينظر:)ص: ( ٓ)
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ُب كثػّب مػن ٨باطبػات ا٤بمػدكح بتحسػْب ظػاىر الل فػ , كاقتصػر علػى صػميم  أنو ل يبػاؿً 
 ٣بسي  كَّطالؽ الشريل الن بيو, كقولو:الت شبيو, كأطلق اسم ا١بن  ا

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػا أردت كنػػػػػػػػػػػػػػػػػت رشػػػػػػػػػػػػػػػػػاءن   كإذا
 

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أردت كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػت قليبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كإذا 
 
 

 . (ٔ)"كقليبه  كجو ا٤بمدكح كما ترل بأنو رشاءه  فصك   
 , وقول : (ٕ)والّستون بعد المئة الحاديالش اِهد   -

 (ٖ)ىلىػػػػػػػػػػبا٤بكػػػػػػػػػػاـر كالع يهػػػػػػػػػػذمزاؿ  مػػػػػػػػػػا
 

ظنن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ٧بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـي  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب 
(ٗ) 

 
 

كػػـر كبػػذؿ ا٤بمػػدكح للمكػػاـر كالعل ػػى ٗبىػػن يهػػذم, ككػػأف عليػػو ا٢بمػػى علػػى   شػػب و
ا٤بباللة ُب إثبات  عِبسبيل االسًتعىارة التصرٰبية, كىذا ىو الطريق ال ذم سلكو أبو ٛب اـ أ

, فػذكر ىػذه ا٤بكػاـر بالطريقػة ا٤بذمومػة, كُب ذلػك يقػوؿ:"كل ٰبتشػم أف مػدكحالكـر للم
 قاؿ: 
 با٤بكػػػػػػػػػػػػػاـر كالعل ػػػػػػػػػػػػػى  زاؿ يهػػػػػػػػػػػػػذم  مػػػػػػػػػػػػػا
 

 ظنن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ٧بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـي  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌب 
 
 

ُب إثبػػػات  باللػػػةأنػػػو إذا حصػػػل لػػػو ا٤ب ا٢بمػػػى, كظػػػن   عليػػػويهػػػذم كجعػػػل  ف علػػػو
يصػدر عنػو غّبىػا, فػال ضػّب أف  ا٤بكاـر لو, كجعلها مسػتبدة بأفكػاره كخػواطره, حػٌب ال

ليشرح ما قصده من ا٤بباللة  رجع , ٍب  (٘)ٗبثل ىذا ا٣بطاب ا١باُب, كا٤بدح ا٤بتناُب" اهيتلق  
ىػذه  أنػت فكػذلكإذا كاف تأكيل )ال ليل( بشدة سػفطو فقػاؿ: " الن ابلةا٤بباللة ُب بيت 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِْٓ-ِّٓالبالغة", )ص: أٍسرىاري " (ُ)

 (. ِْٓ)ص: السَّابؽ, المصدر: يينظر ( ِ)

 كفي راكية: "بالمكاىًب دائبنا".  ( ّ)

 (, كمطمع القصيدة:ُِٗ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ْ)
ـي  أٍسػػػػػػػػػػػقىى ػػػػػػػػػػػػشُّ ىىػػػػػػػػػػػػزي  طيميػػػػػػػػػػػػكلىييـي أىجى

 
 
 

 عمػػػػػػػػػػػػػػػييـٍ نضػػػػػػػػػػػػػػػرةن كنعػػػػػػػػػػػػػػػيـي  كغػػػػػػػػػػػػػػػدتٍ  
 
 
 

يمدح  تمَّاـالبالغي ىك البيت الثاني كالعشركف مف البحر الكامؿ, قاليا أبك  ًىدالشَّا
 محمد بف الييثـ بف شيبانة. 

 (. ِْٓالبالغة", )ص: أٍسرىاري " ( ٓ)
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ُب البيػت طريػق ا٤بباللػة علػى  ال ليػلقصتك كىذه قضيتك ُب اقَباحػك علينػا أف نسػلك ب
 .(ُ)"فطتأكيل السٌ 

١بملة ا١باريػة ُب الش يد يناقش ساِالن يقَبح تقديرنا  خر؛ كىو ما تيفيده ا كانطلق
( إدراكو لػو ال ليلدليل أك غّبه حٌب يكوف ) منالش يد ٯبد لو عذرنا  ف علصلة)ال ذم(, 

ػػػػق,  سػػػػاخطنا, فػػػػذكر أف  ىػػػػذا األمػػػػر مهمػػػػا أردتػػػػو ال ٰبصػػػػل لػػػػك إال  بضػػػػرب مػػػػن التعمُّ
ػػا  خػػر مػػن ٧بنتػػو ىػػذه, فبػػْب  أف  الش ػػاعرلشػػيء ل يقصػػده  طلُّػػبكالت    , ٍب كجػػد لػػو ٨برجن
( ُب كصػػػولو إ  كػػػل ال ليل( ٗبنزلػػػة)الن هػػػارال ػػػذم ينتصػػػر ُب ىػػػذا ا٤بقػػػاـ أف ٘بعل) قػػػديرالت  

 ىرب منو حاؿ سفطو.  و(؛ ألن  ال ليلمكاف, ف عل الت مثيل بػ)
 :الش اعرذكر أف  من انتصاره وذا الرأم قوؿ  ٍب
ػػػػػػػػػػػػػػم ك  نعمػػػػػػػػػػػػػػة  ٤بػػػػػػػػػػػػػػا طلعػػػػػػػػػػػػػػت الش 

 
 اإلشػػػػػػػػػػػػػػػراؽ ُب كػػػػػػػػػػػػػػػل بلػػػػػػػػػػػػػػػد بثػػػػػػػػػػػػػػػت 

تعميم األقطار  من الن ابلةكما قصد   الش م ,ب عمةمن تشبيو الن   اعرالش   فقصد 
 ضاللػر  جػوا بوبة كما ٰبتا فةالت شبيو ىنا بالصِّ  الش اعركالوصوؿ إ  كل مكاف, كاختار 

 فحسنت عن غّبىا.
ألنػو كػاف  الن ابلػة؛( ُب بيػت الن هارالت مثيلػي بػػ) لت شػبيورجع الش يد لعل ػة عػدـ ا ٍب

, كعبػد القىػاًىر ُب  (ٕ)قػدير( مقبػل عليػو, فناسػب ىػذا الت  ال ليػلكىو مدبٌر عنو, ك) الن هارب
يػػذكرىا اآلخػركف, كيسػتدرؾ القػوؿ ُب ا٤بسػاِل ال ػػٍب ل  ٍبكػل ذلػك ٰبلِّػل كينقػد اآلراء ال ػ

ػػػػاعرييكملهػػػا, فرجػػػػع إ  بيػػػػت  ػػػػم ب عمػػػػةال ػػػػذم شػػػب و النٌ  الش  منػػػػو أغراضنػػػػا  أخػػػػرج, ك الش 
؛ فهػػي مبنسػػة للقلػوب, ملبسػػة للعػػال البه ػة كالبهػػاء, كىػػذا يوشػبً للت   , تػػدٌؿ علػػى العمػـو

٘بريد الت شبيو ٥بػذا الوجػو ال ػذم  الش م حاصل على سبيل اللرض, ففي تشبيو النعمة ب
ىو تابع حٌب يكوف أصالن مألوفنا معركفنا, فتقوؿ:)نعمتك مش  طالعة(, فت ريد الت شبيو 

 ضػػاليػػل كُب الر   فطكقولك:)أنػػت ُب حػػاؿ الٌسػػ  فطبالٌسػػ الن ابلػػةد لوصػػل ا٤بمػػدكح عنػػ
 ـــــــــــــــــــ

 (.ِْٓ)ص: السَّابؽ,المصدر  ( ُ)

 (, بتصرُّؼ.ِٔٓ-ِْٓ)ص: نفسو,المصدر  ( ِ)
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ليػػل علػػى مىػػن تسػػفط  الن هػػارهنػػار( مسػػتكره كل ٰبسػػن, كاألك  عنػػد الش ػػيد أف تقوؿ:)
 هنار على مىن ترضى عنو(. ال ليلعليو, ك 

 , شػاىد أيبفطذكر مػن األمثلػة األك  وػا ُب ٘بريػد الت شػبيو, ككصػل ا٤بمػدكح بالٌسػ ٍب
 ٛب اـ, ىو: 

 , وقول : (ٔ)تون بعد المئةوالسّ  الث اني الش اِهد -
 مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقولة أطرافهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا      أيامنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 
 (ٕ)كالليػػػػػػػػػػػايل كلهػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػحار بػػػػػػػػػػػك 

(, عنػػػػػدما شػػػػػب هها بػػػػػا٤برأة مصػػػػػػقولة األطػػػػػراؼ مصػػػػػقولةُب )األيػػػػػاـ  فاالسػػػػػًتعىارة   
ػػػا, كىػػػذا ُب سػػػياؽ ٘بريػػػده لوصػػػل ا٤بمػػػد كح بالسيػػػفط, األطػػػراؼ ٝبػػػاالن كتكسػػػرٌا كتلن ن

االسػػًتعىارة كمػػا استحسػػنها علمػػاء البالغػػة كالن قػػد قبلػػو؛ كسػػبق  ىػػذهفاستحسػػن الش ػػيد 
, كابػن (ْ), كأيب ىػالؿ(ّ)ٙبليل الش اًىد كالوقوؼ على أٍسػرىار االسػًتعىارة فيػو عنػد اآلًمػًدمٌ 

 , كىو من الش واًىد ا٢بسنة ال ٍب نالت على قبوؿ ا١بميع.(ٓ)كابن سناف
ػػػيد عػػػن شػػػاىد ختػػػاـ حػػػد كُب   ٞبػػػل ُب بطنػػػو كسػػػياقاتو  ل ػػػذم, االن ابلػػػةيث الش 

مسػػاِل كشػػواىد أليب ٛب ػػاـ ا٤بػػذكورة, كذكػػر أف  قػػوؿ أحػػدىم:)أنت ليػػل( يريػػد: سػػفطك 
ـٌ علػى الوصػل العػاـ. أم ػا ا٣بػاص كا٤بعػُب منهػا إ  القلػب أسػبق  تي لم بو الػدنيا عبػارة ذ

ا١بلػػد ك٘بهػػم الوجػػو, كقػػد أمػػر الش ػػيد مػػن كىػػو ا٤بعػػُب األخلػػق, فوصػػفو بال لمػػة كسػػواد 
فػي مقاصػػده ُب دقػػاِق مسػػاِلو, (ٔ)فهػم ىػػذا أف يعرفػػو حػػق ا٤بعرفػة . كالش ػػيد مػػع ذلػػك ٱبي

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِٕٓالسَّابؽ, )ص: المصدر: يينظر ( ُ)

 (, كمطمع القصيدة:ُُٖ/ِ", أبي تمَّاـ, )كافي"د ( ِ)
 ديػػػػػػػػػاري  لػػػػػػػػػدياري أنػػػػػػػػػًت أنػػػػػػػػػًت كال ا ال
 
 

 اليػػػػػػػػػػػػػكل كتكلػػػػػػػػػػػػػًت األكطػػػػػػػػػػػػػاري  خػػػػػػػػػػػػػؼَّ  
مف البحر الكامؿ, كالشَّاًىد البالغي ىك البيت الثامف كالخمسكف, قاليا أبك تمَّاـ  كىي 

 .يمدح أبا سعيد

 البحث. ىذا مف (ِِٓيينظر:)ص: ( ّ)

 البحث. ىذا فم (ِٕٕيينظر:)ص: ( ْ)

 .البحث ىذا( مف ِِّيينظر:)ص: ( ٓ)

  (,ِٕٓالبالغة", )ص: أٍسرىاري يينظر:" ( ٔ)
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كا٤بباللػة كتفسػّبىا فيػو, كشػاكل مػع ذلػك ُب إيضػاح مػا  الن ابلػةفبدأ ا٢بديث عن شاىد 
حػٌب أقفػل  الن ابلػةشػاىد أراده من شواىد أليب ٛب اـ, فأكجز فيهػا الكػالـ, ٍب تػراه يرجػع ل

, كىػذا ال (ٔ)ا٤بسألة ٗبا ابتػدأ بػو, كمػا ىػو ا٢بػاؿ ُب مػنهج ابػن سػناف ُب بػاب االسػًتعىارة
ٰبسنو إال  ضابط فنو أحكم ا٢بدكد, كأًٌب بياف الت اليل, كمػع ذلػك قػد قص ػر الػد ارس ُب 

 الت حليل.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
 البحث. ىذا مف (ُّٖيينظر: )ص: ( ُ)
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 ناسي التَّشبيو"المطلب الخامس: "شاىد ترشيح االسِتَعارة وت
 

ػػػػيد عبػػػػػد القىػػػػاًىر مسػػػػػألة تقسػػػػػيم  اِللعػػػػل  مػػػػػن مسػػػػ   االسػػػػػًتعىارة ا٤بهمػػػػة ُب مبحػػػػػث الش 
االسًتعىارة ال باعتبار أحد أجزاِها, كال باعتبار الطرفْب, كال باعتبػار ا١بػامع, بػل باعتبػار 
مػػػا يناسػػػب كيالِػػػم أحػػػد طػػػرُب االسػػػًتعىارة؛ مػػػن مسػػػتعار كمسػػػتعار لػػػو, فكػػػلي منهمػػػا لػػػو 

ٕبػػػرنا( فا٤بسػػػتعار)  أيػػػتأكصػػػاؼ خاص ػػػة بػػػو, ال ٲبكػػػن أف يتصػػػل وػػػا اآلخػػػر, فقولك:)ر 
عمػػػػق, كتػػػػدافع أمواجػػػػو, كسػػػػاحلو, ككنػػػػوزه, كدرره,  نالبحػػػػر(, لػػػػو أكصػػػػاؼ ٚبصػػػػو مػػػػ

كا٤بسػػػتعار لػػػػو)العال( تكػػػػوف لػػػػو أكصػػػػاؼ كػػػػذلك؛ ككثػػػػرة علمػػػػو, كعمػػػػق فقهػػػػو, ككنػػػػوز 
ىػػذه ا٤بسػػألة علػػى أهنػػا  ًىر, كذي ػػل عبػػد القىػػامعارفػػو, كوػػذا ييعػػرؼ أمػػر االسػػًتعىارة كا٤بالِػػم

نػوع  خػر  كىػذامعل ػل, فقاؿ:" الت فييػلغّب معل ل, فما مضػى مػن  الت فييلنوع  خر من 
كىو يرجع إ  ما مضى من تناسى الت شبيو كصرؼ الن ف  عن توٮبو إال أف  الت فييلمن 

 .(ٔ)"عل لما مضى معلل, كىذا غّب م
ػػػػػحة: تنقسػػػػػ فاالسػػػػػًتعىارة ػػػػػحة, ك٦بػػػػػر دة, كمطلقىػػػػػة, فا٤برش   ىػػػػػيم باعتبػػػػػار ا٤بالِػػػػػم إ  مرش 

 يب, ييقػػاؿ رشػحت الص ػػقويػة: الت  شػػيحاالسػًتعىارة ال ػٍب ذكػػر معهػا مػػا يالِػم ا٤بشػػب و بػو, كالَب  
مػػػا  كػػرتإذا قويتػػو, فهػػػي قاِمػػة علػػػى تناسػػي الت شػػبيو, فعنػػػد إجػػراء االسػػػًتعىارة كذ  ل بػػال  

: كىػي االسػًتعىارة ال ػٍب ذكػر معهػا ردة, كاىػوو فقػد زادت قػوة لتناسػي ا٤بشػب  يالِم ا٤بشب و ب
بػذلك ألهنػػا ٘بػردت ٩ب ػػا يناسػب ا٤بشػػب و بػو, كإ  مطلقػػة: كىػػي  يػػتمػا يالِػػم ا٤بشػب و, ك٠بي 

كػػػل حػػػاؿ,   كعلػػى, أك ذكػػر معهػػػا مػػا يالِمهمػػػا, طػػػرفٍْب ال ػػٍب ل ييػػػذكر معهػػا مػػػا يالِػػم ال
الشتمالو على ٙبقيق ا٤بباللة, ك٥بذا كاف مبناه علػى تناسػي   ريد؛الت   أبلغ من شيحفػ"الَب  

 ـــــــــــــــــــ
 (.َِّالبالغة", )ص: أٍسرىاري " ( ُ)
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كعلى كل حاؿ فلي  على االطػالؽ يكػوف الَبشػيح أبلػغ, كإف قػاؿ بػذلك  ,(ٔ)الت شبيو"
 من شعر أيب ٛب اـ على ىذه ا٤بسألة, ىو: الش اىدأم ا  بعض البالغيْب كالنقاد,

 وقول :  (ٕ)ةتون بعد المئوالسّ  الث الث الش اِهد -
 ا١بهػػوؿ(ٖ)ي ػػن حػػٌب كيصػػعد

 
 
 
 
 

ػػػػػػػػػػػ ُب(ٗ)لػػػػػػػػػػػو حاجػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػأف     (٘)ماءالس 
 
 
 

, لتػػوكترتقػي منز  موارتفػاع منزلتػو كصػعوده ا٢بسػي كمػا يفعلػو مػن بطػوالت كمىػن يسػ شػب و
ىنػا  شػيح, كالَب  الس ػماءفيقع ُب ركع ا١بهوؿ, كىو ال ذم ي ٌن ذلك أف  لو منزالن يقيم ُب 

ػػاًىد اسػػًتعىارة ٧بسػػوس (ٙ)علػػو ا٤بنزلػػة كضػػعو ُب علػػوِّ ا٤بكػػاف" ُبلكػػالـ ييوضىػػع ا أنػػو" , الش 
 ٗبعقوؿ.

ٚبييػل بلػّب تعليػل(, كيرجػع  ُببػو ُب سػياؽ حديثػو عػن فصػل ) يدالش ػ استشهد  
ػو, كبػْب  الش ػيد أف   فةيسػتعّبكف الصِّػ الشُّػٍعراءإ  تناسي الت شبيو كصرؼ الن ف  عن توٮبُّ

م قػػد كجػػدكا تلػػك ا سوسػػة مػػن صػػف ات األشػػفاص لركصػػاؼ ا٤بعقولػػة, فػػػ"تراىم كػػأهن 
 ٯبػرً  ل كالقيػاس ارةبأعينهم على حقيقتهػا, ككػاف حػديث االسػًتعى  أدركوىابعينها ك  فةالصِّ 

. ٍب مث ل ىذه االسًتعىارة بػ)العل و( ُب شاىد (ٚ)كال طيل خياؿ" همنهم على باؿ, كل يركٍ 
, كىو أمر عقلػي لطافدة الرجل على غّبه ُب الفضل كالقدر كالسٌ أيب ٛب اـ, ك) العل و( زيا

 ـــــــــــــــــــ
 (.َُّ/ٓ"اإليضاح", ) ( ُ)

 (.َِّالبالغة", )ص: أٍسرىاري : "يينظر ( ِ)

 :"لظف". ريزمالتَّبٍ كفي ركاية الديكاف بشرح  ( ّ)

" كييركل: "حاجة في السماء".التٍَّبريزمكفي ركاية  ( ْ)  : "منزالن

 (,كمطمع القصيدة:ّْ/ْ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ٓ)
 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  نعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً 

 
 
 

ٍبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى الفىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءً  فىتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  ًب احتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ رى  العىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى
يرثي  تمَّاـب, قاليا أبك البالغي ىك البيت الثامف كالخمسكف مف البحر المتقار  كالشَّاًىد 

 خالد بف زيد الشيباني.    

 (.َُّ/ٓ"اإليضاح", ) ( ٔ)

 (. َِّالبالغة", )ص: أٍسرىاري " (ٕ)
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( مػن طريػػق ا٤بكػػاف؛ أم أمػػرنا ٧بسوسنػاومعنػوم, ٍب جعلػػوا )العلػػ
ُب  ط ػػاِي, كمػػا فعػػل ال(ٔ)

علػى إنكػاره كجحػده  مكيرفعػو ٔبهػده كيصػمِّ  لت شػبيوينسػى ا أفبيتو, فالقصد مػن ذلػك "
ػػػماءُب ا أبعلػػػو صػػػاعدن  ػػػاًىد (ِ)الكاِنػػػة"مػػػن حيػػػث ا٤بسػػػافة  لس  ذكػػػره  ال ػػػذم. كىػػػذا الش 

, قػػد" اقتػػب  ا٤بتػػأخِّركف ىػػذا, كجعلػػوه ُب بػػاب ترشػػيح شػػبيوالش ػػيد ُب مسػػألة تناسػػي الت  
االسًتعىارة كالت شبيو"
(ٖ). 

كانقساـ ا٤بعاين إ  عقلػي كٚبييلػي( ُب جػوىر عمػل  لسرٌقةفصل )األخذ كا كىذا  
 االسػًتعىارة كالت مثيػل(, كفصػل )الفػرؽ بػْب ر بػْب فصػل, ككضعو عبد القىػاىً عتوالشٍِّعر كصن

)الفرؽ بْب الت شبيو كاالسًتعىارة(, كقد كػد  الباحػث ذىنػو ليحصػل علػى مػراد الش ػيد عبػد 
القىاًىر من ىذا, فوقل عػاجزنا عػن ٙبليػل ذلػك الفعػل إال  بػالوقوؼ علػى مػا قالػو الش ػيد 

مػػا ىػػو امتػػداد  لمػػن الت فييػػ وفسػػو؛ ألن ػػإليػػو, مػػن ىػػذا البػػاب ن دخػػلأبػػو موسػػى, فقػػد "
ُب  ةلنف  الت شبيو, أك لػنف  االسػًتعىارة, مثػل "كيصػعد حػٌب ي ػٌن ا١بهػوؿ بػأف لػو حاجػ

, فػأراد (ٗ)للصػعود ا٤بعنػوم" يا٢بسِّ  عودفيو على اسًتعىارة الصُّ  الت فييلبُب  قد", فماءالس  
قاصده؛ هتػدم إ  تشػبيهات فأراد أف يذكر أف الوقوؼ على معاين الشٍِّعر, كألفاظو, كم

ػػػٍعر ا بعػػػض أمثلػػػة تلػػػك األصػػػوؿ, فناسػػػب  ومٰبػػػ ل ػػػذمكاسػػػتعارات, كمػػػا أهنػػػا ٛبثػػػل بالشِّ
 .-كاهلل أعلم-دخو٥بما فيو, 

 

 ـــــــــــــــــــ
 بتصرُّؼ. (,َِّ, )ص:السَّابؽالمصدر  ( ُ)

 (. َِّ, )ص:السَّابؽ المصدر ( ِ)

 (. ُِٗ:صالقىاًىر", ) عبد"مدخؿ إلى كتابي  ( ّ)

 (.ُِٗ, )ص:السَّابؽ رجعالم ( ْ)
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 على أن حسن االسِتَعارة يكمن   المطلب السَّادس:"شاىدان
 في نظميا"

 
ت مثيػػػػػل عبػػػػػد القىػػػػػاًىر فصػػػػػوالن قصػػػػػّبة مػػػػػوجزة ُب )الكنايػػػػػة كاالسػػػػػًتعىارة كال جعػػػػػل

كالفصػػاحة( كفصػػل )القػػوؿ ُب  غػػةُب البال وؿباالسػػًتعىارة( كسػػطنا بػػْب فصػػل )ٙبقيػػق القػػ
إذ   ؟اإلع ػػاز", فمػػا قٍصػػد الش ػػيد مػػن ذلػػك دالِػػل" كتفسػػّبه(ُب كتابػػو الع ػػيم "الػػن  م"

٦بػػػػي ىػػػػذا الفصػػػػل كسػػػػطنا بػػػػْب فصػػػػلٍْب ع يمػػػػٍْب, يػػػػَباءل للباحػػػػث بداىػػػػةن أف  الكنايػػػػة 
مثيػػل مػػن علػػم البيػػاف, ك٧بٌلهمػػا ُب "أٍسػػرىار البالغػػة", ٩ب ػػا ٯبعػػل اسػػتكناه كاالسػػًتعىارة كالت  

 كتػةل تفيتػو ىػذه النُّ  القىػاًىر" أمرنا مقلقالن ك٧بػّبنا, علػى أف  عبػد الِلغرض ضمها ُب "الد  
يبلػل للػػ"دالِل" ٍب تنبػو ٥بػذا الفصػوؿ ال ػٍب ل يرفقهػا ُب  يدفسرب غورىػا, فهػل كػاف الش ػ

ا؛ ألنػػو لػػو كػػاف كػػذلك, "األٍسػػرىا ر", فعمػػد أف ٯبعلهػػا ُب "الػػدالِل"؟  فهػػذا ال ييعقػػل أبػػدن
ا إرفاقػو فيػو, أـ أف   هلفَّف  "أٍسرىار البالغة" كتاب لعبد القىاًىر أيضنا, فكاف من الٌسػ جػدن

األمر خالؼ ذلك؟ فا٤بزية كل ا٤بزية تيػدرىؾ باستحضػار الفصػوؿ كاسػت الء مػا فيهػا مػن 
منػػو,فلعل  ٥بػػذه  النحػػو, كالػػن  م, كمكػػاف لفصػػاحةط بالبالغػػة, كاخصوصػػيات حػػٌب تػػرتب

ليعا١بو ُب كتابو الػدالِل, فهػذا مػوطن  جاءاألجناس البيانية ارتباط كثيق بالن  م, ال ذم 
 , ُب خيط كاحد ال ينقطع ألبتو. ةبا٢ب    ةربط الفكرة بالفكرة, كالدليل بالدليل, كا٢ب   

عبد القىاًىر فصالن أخّبنا من بطن فصوؿ تفاكيت  قديكن من أمر, فقد ع كمهما
اإلع ػاز", فوض ػح فيػو االسػًتعىارة كبػداِعها  دالِػلالكناية كاالسًتعىارة كالت مثيل ُب كتابػو "

, كا٣بصػػػوص, ال ػػػٍب عػػػو ؿ  كحسػػػنها, كالتفػػػاكت الشػػػديد بػػػْب أقسػػػامها مػػػن جهػػػة العمػػػـو
, كاللريػػب, ادر, كالن ػػيبػػْب  منهػػا ا٣باصِّػػكا٣بطيػػب, ك  ك اكيعليهػػا ا٤بتػػأخِّركف خاص ػػة الس ػػ

ػػٍعر, فقػػا  ُب ذلػػك:"اعلم أف   ؿككػػل تلػػك األقسػػاـ ٚبػػّب  ٥بػػا الش ػػيد شػػواىد مػػن عيػػوف الشِّ
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مػػن شػػأف ىػػذه األجنػػاس أف ٘بػػرم فيهػػا الفضػػيلة, كأف تتفػػاكت التفػػاكت الشػػديد. أفػػال 
ا, ككردت ٕبػرنا, كلقيػت : رأيػت أسػدن كقولنػا؛ ؿترل أنك ٘بد ُب االسػًتعىارة العػامي ا٤ببتػذى 

أفػػراد  عليػػو إال   قػػولُب كػػالـ الفحػػوؿ, كال ي النػػادر ال ػػذم ال ٘بػػده إال   كا٣باصػػي= درنا؟بػػ
, كبينػػػا عبػػػد القىػػػاًىر (ٔ)بأعنػػػاؽ ا٤بطػػػي األبػػػاطح " كسػػػالتكقولػػػو مػػػن الطويػػػل:   ؛الرجػػػاؿ

 يتفّب  كٰبلِّل كيٍستىٍشًهدي؛ أتى بشاىدٍين أليب ٛب اـ, ٮبا:

 , وقول : (ٕ)والستون بعد المئة الر ابع الش اِهد -

ػػػػػػػػعي  ىػػػػػػػػٍرءي أىٍف ٯبىٍتىػػػػػػػػابى ١بي تػػػػػػػػوي  اليىطمى
 (ّ)ا٤ب

 
ػػػػػلي  بػػػػػالقىٍوؿً   ػػػػػٍن ًجسػػػػػرٌا لػػػػػو العمى مىػػػػػا لٍى يىكي

 (ْ) 
ًجسرٌا لو العمىلي(, ففػي كلمػة )جسػٌر( اسػًتعىارة  يىكينٍ االسًتعىارة ُب قولو: ) موضع 
ػػػػ كالطريقػػػػة كالوسػػػػيلة(, كىػػػػي اسػػػػًتعىارة  بب٧بسػػػػوس كىػػػػو: )ا١بسػػػػٌر( ٗبعقػػػػوؿ كىػػػػو: )الس 

, كصػػػر ح با٤بشػػػب و بػػػو عليهػػػاتصػػػرٰبية, حػػػذؼ ا٤بشػػػب و مػػػن طريػػػق, ككسػػػيلة, كسيػػػنىن يسػػػّب 
حػرب ككػٌر كفػٌر, كالصػواـر ىػي  اؽ)ا١بسٌر(, كىذا الش اًىد قيطع عن سػياقو العػاـ, فالسػيِّ 

 . احةال ٍب تتكل م فقط ُب تلك الس  

 : وقول , (٘)بعد المئة تونوالسّ  الخامس الش اِهد -

ػػػػػػًة العي ٍ  بىصيػػػػػػٍرتى  ػػػػػػا (ٙ)مػػػػػػىبالر احى  فػىلىػػػػػػٍم تػىرىىى
 

 (ٚ) عىػػػػػبًإال  علػػػػػى ًجسػػػػػٌر مػػػػػن التػ   تينػػػػػاؿي  
 ـــــــــــــــــــ 

 (. ْٕ"دالئؿ اإلعجاز", )ص: ( ُ)

 (. ٖٕ, )ص:السَّابؽيينظر: المصدر  ( ِ)

تىو".     ( ّ) ٍمرى تىو"كييركل"أف يجتاز غى  كفي ركاية الديكاف عند التٍَّبريزم:"غىٍمرى

 كمطمع القصيدة:(,ُٔ/ّ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ْ)
ػػػػػػػًذؿي  فىٍحػػػػػػػكاؾى  ػػػػػػػٍيفه عمػػػػػػػى نىٍجػػػػػػػكىاؾى يامى  عى

 
 
 

ـى   تَّػػػػػػػػػػػػػا ًطػػػػػػػػػػػػػؿي    الى  حى ػػػػػػػػػػػػػى قىٍكليػػػػػػػػػػػػػؾى الخى  يىتىقضَّ
يمدح  تمَّاـالبالغي ىك البيت الثالث كالثالثكف مف البحر البسيط, قاليا أبك  كالشَّاًىد 

 المعتصـ باهلل.

 (. ٖٕ", )ص:اإلعجاز: "دالئؿ يينظر ( ٓ)

  :"الكيبرل".     التٍَّبريزمكفي ركاية الديكاف عند  ( ٔ)

 (, كمطمع القصيدة:ّٕ/ُ) ـ,"ديكاف", أبي تمَّا (ٕ)
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( اسػًتعىارة ٧بسػوس ٗبعقػوؿ, عىػبمػن التػ   ًجسػرٌ االسًتعىارة ُب قولو: )علػى  كموضع
ػخلػل ا٥بػدؼ الع ػيم ك  ادحكىي اسًتعىارة تصرٰبية كذلك, فشب و الك   ال يسػّب لػو  ىاأل٠ب 

, فحذؼ ا٤بشب و كصر ح با٤بشب و بو )ا١بسٌر(, صبكالن   عبإال  على طريق من اإلعياء كالت  
كىػػػو يقصػػػد الطريػػػق كالسػػػبيل, كعبػػػد القىػػػاًىر قػػػاؿ ُب موازنػػػة دقيقػػػة احتملػػػت اإلٯبػػػاز ُب 

 .(ٔ)"ؿ٥با ُب الث اين حيسننا ال تراه ُب األك   فَبلحيث قاؿ:" كاحد,سطر 

: ا٤بػرء ؿالتأمُّل ُب معُب اسًتعىارة الش اًىدٍين, كا٤بوازنة بينهما, فالش ػاًىد األك   كعند
ال يأمػػل أف ٯبتػػاز ىػػذه ا٤بعركػػة, كشػػدة ا٢بػػرب بػػالقوؿ, كالكػػالـ, إال  إذا كانػػت شػػ اعة 

ػػػاًىد الث ػػػاين: أف  الر   الكػػػربل كالع مػػػى, كىػػػو يقصػػػد  احػػػةأعمالػػػو كسػػػيلتو كطريقتػػػو, كالش 
كقػػد تبػػْب  ىػػذا الكػػالـ مػػن سػػياؽ البيػػت ال ػػذم قبلػػو, عنػػدما دعػػا للفليفػػة بػػا١بزاء -ةن ػػا١ب

 . عبالكربل كأهنا ال تػينىاؿ إال  على طريق الت   احةف عل طلب الر   –ا٢بسن

ػػاًىدٍين لالستشػػهاد بسػػٌر االسػػًتعىارة كبػػداِعها ُب سػػياؽ  سػػاؽ الش ػػيد ىػػذٍين الش 
اسػػتعّبت ُب ًعػػد ة مواضػػع, كػػاف لبعضػػها مالحػػة ال ٘بػػدىا  موضػػع الل ف ػػة ا٤بسػػتعارة, إذا

ُب الباقي, كعد ىا عبد القىاًىر مػن قبيػل ا٤بوازنػة بػْب شػاىدٍين ُب توظيػل الل فػ  كا٤بعػُب, 
علػػػػػى أف  حسػػػػػن االسػػػػػًتعىارة ُب ن مهػػػػػا" دليػػػػػلكىػػػػػي "

, فالل ف ػػػػػة ا٤بسػػػػػتعارة تتفػػػػػاكت (ٕ)
موضػع  خػر, ففػي شػاىدٍم أيب ٛب ػاـ أكرد الشديد عنػدما تنتقػل مػن موضػع إ   فاكتالت  

عبد القىاًىر لف ة )ا١بسٌر(, ٩ب ا أثارت حسننا ُب الث اين ال ييرل ُب األكؿ مع حسػنو. قػاؿ 
ُب ًعػػػد ة  ًعّبتالقىػػػاًىر:"كمن سػػػٌر ىػػػذا البػػػاب أنػػػك تػػػرل الل ف ػػػة ا٤بسػػػتعارة قػػػد اسػػػتي  بػػػدع

 ـــــــــــــــــــ
 

ػػػػػػٍيؼي   أىصػػػػػػدىؽي أىٍنبىػػػػػػػاءن ًمػػػػػػفى الكيتيػػػػػػػبً  السَّ
 
 
 

 حػػػػػػػػػدًه الحػػػػػػػػػدُّ بػػػػػػػػػيفى الجػػػػػػػػػد  كالمَّعػػػػػػػػػبً  فػػػػػػػػػي 
يمدح  تمَّاـالبالغي ىك البيت الثامف كالستكف مف البحر البسيط, قاليا أبك  كالشَّاًىد 

 تحيا.    المعتصـ باهلل, أبا إسحاؽ محمد بف ىاركف الرشيد, كيذكر حريؽ عىٌمكرية كف

 (. ٖٕ"دالئؿ اإلعجاز",)ص: ( ُ)

 (.ُّٕ"شرح دالئؿ عجاز", )ص: ( ِ)
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بػػاقي, مثػػاؿ ذلػػك أنػػك تن ػػر مواضػػع, ٍب تػػرل ٥بػػا ُب بعػػض ذلػػك مالحػػة ال ٘بػػدىا ُب ال
 .(ُ)إ  لف ة ا١بسٌر ُب قوؿ أيب ٛب اـ... فَبل ٥با ُب الث اين حسننا ال تراه ُب األكؿ"

عبد القىاًىر الش اًىد الث اين با٢بسن ال ػذم ال ييػرل ُب األكؿ, كلعل ػو يشػّب  فوصل
( كُب الث ػاين قػاؿ: إ  ما بعد لف ػة ا١بسػٌر, ففػي لف ػة الش ػاًىد األكؿ: )جسػٌر لػو العمػل

 ( ٮبا موطنا ا٤بزية ال ٍب تيدرؾ.عب(, فلف تا )العمل( ك)الت  عب)جسٌر من الت  

, كالت حليػػػػل, كالكشػػػػػل, دقيقكقػػػػد رىب  عبػػػػد القىػػػػاًىر مىػػػػػن يقػػػػرأ كتبػػػػو علػػػػػى الت ػػػػ 
, كتػػرؾ للقػػارئ اسػػتفالص الفػػرؽ ال ػػذم يصػػل إ  ا٢بكػػم ٔبػػودة الث ػػاين علػػى محػػيصكالت  
كعلػػى كػػل حػػاؿ, فالعمػػل بشػػكل عػػاـ ال يقتضػػي التعػػب, فقػػد يعمػػل ا٤بػػرء قلػػيالن , ؿاألك  

نتي ػػػة العمػػػل  لت عػػػبدكف تعػػػب كإعيػػػاء كنصػػػب, فيحصػػػل علػػػى مػػػراده, أم ػػػا ُب الث ػػػاين فا
يفَب صاحبو ليالن كهنارنا؛ ليحصل على مراده كراحة بالو, كقد  ال ذم ل صبكالن    كبالد  

ػػػاًىد  بسػػػبب تقػػػدًن خػػرب كػػػاف كاىػػػركر علػػػى  السػػػةاألكؿ يفتقػػد الس  يكػػوف الػػػن  م ُب الش 
ا٠بهػػا مػػن أجػػل أال  تنكسػػٌر القافيػػة فأصػػبح البيػػت عسػػّبنا, ٖبػػالؼ ا٤بركنػػة كالسالسػػة ُب 

مػع اسػتفدامو أسػػلوب القصػر ُب ذلػك, كىنػا لفتػة؛ فالبيتػاف مػػن  (ٕ)ن ػم الش ػاًىد الث ػاين
 ٍب؛ غػّب أف  الث انيػة قصػيدة فػتح عموريػة ال ػأبيات مػدح فيهػا ا٤بعتصػم بقصػيدتٍْب ٨بتلفتػٍْب 

 طارت شيهرهتا األفاؽ, فال ييستلرب خركج االبن الصاّب من بطن األـ الصا٢بة.

ا لربيعة الرقي عقب شاىدم الط اِي ُب نفػ  الش ػ ٍب  , أفأكرد عبد القىاًىر شاىدن
ث قػاؿ:"ٍب تن ػر إليهػا ُب يذكر لف ة )ا١بسٌر(, كبْب  أف  فيها لطفنا كخالبةن كحسننا, حيػ

 قوؿ ربيعة الرقي, من البسيط:

 : نعػػػػػػػػػػم, كنعػػػػػػػػػػم إف قلتواجبػػػػػػػػػػةقػػػػػػػػػػويل
 

 
 

 
 

 إلىػػػػػػػنعم جسػػػػػػػرٌ : عسػػػػػػػى, كعسػػػػػػػى قالػػػػػػػت
 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ٖٕ"دالئؿ اإلعجاز", )ص: ( ُ)

 (, بتصرُّؼ. ُّٖعجاز", )ص:اإليينظر: "شرح دالئؿ  ( ِ)
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 .(ٔ)كحسننا لي  الفضل فيو بقليل" ٥با لطفنا كخالبةن  فَبل

نعػػم(؛ أم طريػػق إ   إ )ا١بسػػٌر( ُب بيػػت الرقػػي دخلػػت عليهػػا قولػػو: ) كلف ػػة
ٌب إف  عبد القىاًىر عندما حكم على شاىد الرقي, ذكر أف  فيو لطل , حضىالقبوؿ كالر  

كا٤بشػاعر ال ػٍب  العواطػلكخالبة كحسننا, ككصفو بأكصاؼ تناسب مقاـ اللزؿ؛ ألف فيػو 
, كعد ه ُب ا٤برتبة األك  حسننا كلطفنػا, ٍب  فوسٚبتلج النُّ  ا٤بتي مة ًدق ة كلطافة كحسن سبكو

. كقد شرح الش يد ٧بمػود ؿفالث اين أجود من األك   تيب,ك  ُب الَب  شاىدٍم أيب ٛب اـ بالع
بػػػألطل القػػػوؿ  جػػػلأٍف ٚبلػػػب ا٤بػػػرأة  قلػػػب الر   ا٣بالبػػػةفقاؿ:" قػػػيشػػػاكر ا٣بالبػػػة عنػػػد الرٌ 

٧بمػد شػادم  تيورالػدُّكٍ  كافػق قػد. ك (ٕ)٦بػاز" اكأخلبو, فتأخذه كتسلبو كتذىب بو كىو ىن
 ث الػػػثال البيػػػت ُبعلػػػى شػػػاىدٍم الط ػػػاِي, فقػػػاؿ:" قػػػيرٌ عبػػػد القىػػػاًىر ُب تفض ػػػيل شػػػاىد ال

لطل كخالبة كحسػن, تتفػو ؽ بػو عػن مثيالهتػا ُب السػابقْب ٤بػا فيهػا مػن طرافػة كسالسػة 
 .(ٖ)كنعم(" عسىكٛبكُّن كتفا يؿ كإٯباز؛ ألنو كقعت بْب أدكات تقـو مقاـ ا١بمل )

شػػبيو كاالسػػًتعىارة(؛ كمػػا ٘بػػوز " فصػػالن )ُب الفػػرؽ بػػْب الت  األٍسػػرىارالش ػػيد ُب " بػػْب  
تسميتو اسًتعىارة كما ال ٯبوز, كما يكوف ا٤بشب و مذكورنا أك مقد رنا, كٙبديد أدكات الت شبيو 
كحسن دخو٥با أك ال ٰبسن, كأف  ا٤بشب و إف كاف مذكورنا أك مقدرنا, ككػاف ا٤بشػب و بػو خػربنا  

أف يطلق عليو تشبيهنا  رلمت(, فاألظهكفرب )كاف( أك )إٌف(, كا٤بفعوؿ الث اين لباب )ع
االسػػم ُب ىػػذه ا٤بواضػػع جػػاء إلثبػػات معنػػاه, كإف أدخلػػت النفػػي علػػى   ال اسػػًتعىارة, ألف  

كالمػػػك, تعل ػػػق النفػػػي ٗبعنػػػاه, ٍب كض ػػػح أف  مػػػا كػػػاف يقبػػػل أدكات الت شػػػبيو, كػػػأف يكػػػوف 
و٥بػا عليػو كانػت اسػًتعىارة, ا٤بشب و بو معرفة كاف تشبيهنا ال اسًتعىارة فيو, كإف ل ٰبسن دخ

ت صػػػػورة ال األدكات عليػػػػو, كػػػػاف إطػػػػالؽ االسػػػػًتعىارة عليػػػػو ىػػػػو  وؿلػػػػدخ كػػػػالـكإف تلػػػػّب 

 ـــــــــــــــــــ
 (. ٕٗ, ٖٕ"دالئؿ اإلعجاز", )ص: ( ُ)

 (.ٕٗحاشية "دالئؿ اإلعجاز", )ص: ( ِ)

 . (ُّٖ"شرح دالئؿ عجاز", )ص: ( ّ)
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األك , كأخّبنا؛ إف امتنعت األدكات ُب الدخوؿ عليو كاف اسًتعىارة, كل يطلق عليو اسػم 
ظهر مػن الت شػبيو؛ أ اإطالؽ االسًتعىارة فيه ثة, كعلى كل حاؿ, فالش واًىد الث ال(ٔ)الت شبيو

ػػا قػػوؿ  المتنػػاع دخػػوؿ األداة إال  بتليػػّب صػػورة الكػػالـ, كعلػػى ىػػذا يكػػوف الباحػػث مرجِّحن
 عبد القىاًىر باالسًتعىارة ُب ىذه الش واًىد.

ُب الكنايػػػػة, كاالسػػػػًتعىارة, كالت مثيػػػػل, ليسػػػػت ُب ظػػػػاىر الل فػػػػ   ةا٤بزي ػػػػ بػػػػْب  أف   ٍب
, بػػل تأكيػػد كقػػوع ا١بػػود,  كا١بػػود كال مػػادكليسػػت بكثػػرة الر   بػػأم مباللػػة ُب كصػػفو بػػالكـر

 سػػػبيلك أكالن أف تعلػػػم أفٍ  أف   اعلم, أك بصػػػورتو التقريريػػػة ا٤بثبتػػػة, فقػػػاؿ:"ليلكإثباتػػػو بالػػػد  
ليسػػت ا٤بزيػػة ال ػػٍب تثبتهػػا ٥بػػذه األجنػػاس علػػى الكػػالـ ا٤بػػَبكؾ علػػى ظػػاىره, كا٤بباللػػة ال ػػٍب 

إليهػػا ٖبػػربه, كلكن هػػا ُب طريػػق إثباتػػو ٥بػػا  ميقصػػد ا٤بػػتكلِّ  ٥بػػا ُب أنفػػ  ا٤بعػػاين ال ػػٍب عيتػػد  
 . (ٕ)كتقريره إياىا"

الص ػػػنػٍعىة مصػػػحوبة بَّثبػػػات دليلهػػػا إثبػػػاتا٤بزيػػػة تكمػػػن ُب  كعلػػػة
ػػػيد  ؛(ٖ) ألف الش 

ػػا, فػػال بػػد  لػػو أف يػػذكر تعريفػػو, كمز  , كعلتػػو, ٍب عقػػد فصػػالن يتػػوعبػػد القىػػاًىر يبسِّػػ  علمن
 اعلملواف البياف كما ىي الفضيلة ال ػٍب ٘بػرم ُب مسػارىا, فقػاؿ:"للن ر ُب التفاكت بْب أ

 . (ْ)"ش ديدال فاكيتمن شأف ىذه األجناس أف ٘برم فيها كأف تتفاكت الت   أف  

يرل اىتم اـ عبد القىاًىر إلبراز فضيلة كخصوصية ىذه األجنػاس البيانيػة  كا٤بتأمِّل
تب ػػػع مسػػػتقرىا ُب معػػػاين الػػػن  م كأبػػػرز كمنهػػػا الكنايػػػة, فقػػػد كانػػػت "عينػػػو عليهػػػا كىػػػو يت

ال ػػٍب تن ػػذب إليهػػا ا٤بعػػاين كىػػي الكنايػػػة  طػػابُب األق-ا١بهػػات ال ػػٍب تعػػرض فيهػػا ا٤بزيػػة
كاالسًتعىارة كالت مثيل"
. فمن ىذه األجنػاس البيانيػة ال ػٍب فص ػل فيهػا القػوؿ: االسػًتعىارة, (٘)

 ـــــــــــــــــــ
 (, بتصرُّؼ.ّّّ-ِّٔالبالغة", )ص: أٍسرىاريينظر: " ( ُ)

 (.ُٕ, )ص:السَّابؽالمصدر  (  ِ)

 (, بتصرُّؼ.ِٕ: المصدر نفسو, )ص:يينظر ( ّ)

 (.ْٕ, )ص:السَّابؽالمصدر  (  ْ)

 (.ُُّ"شرح دالئؿ اإلعجاز", )ص: ( ٓ)
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ال ػذم جعػل عبػد القىػاًىر  بب, كىذا الس  جهة الن  م نفأك د أف  ا٣بصوصية فيها عاِدة م
الفصػػػػوؿ البيانيػػػػة ُب "دالِػػػػل اإلع ػػػػاز" كحقُّهػػػػا أف تضػػػػم إ  "أٍسػػػػرىار  هيضػػػػع مثػػػػل ىػػػػذ

ػػو عػػن الكنايػػة عػػن نسػػبة  البالغػػة", كبعػػد مَّػػات الصػػفحات, جػػاء الش ػػيد ليحػػدِّث قاِر
-ل ػٍب أضػافها ٲبكننا أف نبكِّد أنو مػن ا٤بباحػث ا ك٥بذاعلى الكناية عن صفة, " اسهاكقي

 .(ٔ)"-رٞبو اهلل

 بللػاءال وكقد كصل الش يد عبد القىاًىر ىذا الفصل بأكصاؼ كدقاِق يع ز عن 
 ا, لطيػل ا٤بأخػذ, كىػو أن ػكفن من القوؿ دقيػق ا٤بسػل ىذا: "قاؿكالفصحاء كا٣بطباء, ف

, كػػذلك عػػريضبػػأف يػػذىبوا وػػا مػػذىب الكنايػػة كالت   فةنػػراىم كمػػا يصػػنعوف ُب نفػػ  الصِّػػ
ىػػػػذا ا٤بػػػػذىب, كإذا فعلػػػػوا ذلػػػػك, بػػػػدت ىنػػػػاؾ ٧باسػػػػن ٛبػػػػر  فةيػػػػذىبوف ُب إثبػػػػات الصِّػػػػ

كبالغػة ال  رنا,سػاح اكسػحرن  ا,شػاعرن  االطػرؼ, كدقػاِق تع ػز الوصػل, كرأيػت ىنػاؾ شػعرن 
ػػػاعرا٤بفلق,يكمػػػل ٥بػػػا إال   , كسػػػيأٌب ا٢بػػػديث عنهػػػا ُب الفصػػػل (ٕ)كا٣بطيػػػب ا٤بصػػػقع" الش 

 .لثالث ا

 ـــــــــــــــــــ
 (. َّْالبياني",)ص: صكير"التَّ  ( ُ)

 (.َّٔ"دالئؿ اإلعجاز", )ص: ( ِ)
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 ية عبد الق َاِىر الفكرية في استعارات أبي تمَّام"المطلب السَّابع:"رؤ 
 

أزم ػػة البالغػػة كالن قػػد ٯبػػد  لػػىكالبيػػاف, كقػػبض ع ا٤بتأمِّػػل لر يػػة مىػػن بػػُب علػػم ا٤بعػػاين إف   
كراءه  اعيأنو صاحب فكر عميق ُب الت ػاليل, يصػعب سػرب غػوره, كيقػضُّ مضػ ع الس ػ

, كتفتيػق ح ػاب ا٤بسػاِل كراء كػل لػبلط  دفعة كاحدة, فال بػد  مػن ا٤بعانػاة كاالجتهػاد كا
, ال يقػػوؿ بػػرأم ٍب ٱبالفػػو أك يناقضػػو؛ ألنػػو  ػػاـفقػػرة عناىػػا, كىػػو ُب كػػل ذلػػك مط ػػرد النِّ 

 ٧بيػِّره للعقوؿ, كُب نف  الوقت يبلغ بكالمو كنو القلوب.
إنو استعرض االسًتعىارة ُب كتابيو الع يمٍْب القديرٍين ككف اىا حقها, كاستشهد  ٍب  
ػػػػٍعر,  علػػػػى ٩ب ػػػػن استشػػػػهد مػػػػن  ككػػػػافقضػػػػاياىا كمسػػػػاِلها مػػػػن القػػػػر ف, كا٢بػػػػديث, كالشِّ

السػػػابقْب, فقػػػد كػػػانوا  لنُّقػػػاديكػػػن مثػػػل البالغيػػػْب كا لشػػػعرىم؛ أيب ٛب ػػػاـ الط ػػػاِي, لكن ػػػو 
أك برىػاف, أم ػا ىػو, فقػد  ةالش واًىد كيطلقوف بعض األحكػاـ دكف دليػل, أك علِّػ دكفيسر 

علػى بعػض مسػاِل االسػًتعىارة, كقػد يفتِّػق مػن رحػم الش ػاًىد الواحػد  جعل الش واًىد تػدؿُّ 
 مهمػػة, كأم ػػا نقػػده لتلػػك الش ػػواًىد, فقػػد قػػاـ ٗبهمػػات الن قػػد؛ كىي:"يػػةًعػػد ة مسػػاِل بالغ

, كُب ا٤بطالػػب تفصػػيل ٲبكػػن اسػػتفالص مػػذىب الش ػػيد ُب (ٔ)كمهمػػة ا٢بكػػم" فسػػّبالت  
 الت ايل: حوواًىد على الن  إزاء تلك الش   اـٛب   أيب اسًتعىارة
( ك)األسػػػػػرار( ف يمعػػػػػت مسػػػػػاِل الِلالدِّراسػػػػػة بػػػػػْب )الػػػػػد   رنػػػػػتا٤بطلػػػػػب األك ؿ: قه  ففػػػػػي

(, فالت قاسػػػػػػيم الِل( ٱبتلػػػػػػل عػػػػػػن )الػػػػػػد  سػػػػػػراراالسػػػػػػتعارة فيهمػػػػػػا, ككػػػػػػاف عملػػػػػػو ُب )األ
 حسػػػػنعػػػػن  باحػػػػثكانػػػػت ُب )األسػػػػرار(, كأمػػػػا )الػػػػدالِل( ف  فريعػػػػاتكا٤بصػػػػطلحات كالت  

ػػػػديد االسػػػػتً  عىارة كمزيتهػػػػا  الكػػػػامن ُب ن مهػػػػا, كتتفػػػػاكت الل ف ػػػػة ا٤بسػػػػتعارة التفػػػػاكت الش 
 عندما تنتقل من موضع إ  موضع  خر.

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُّٗ"النقد األدبي", )ص: ( ُ)
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 الن  ممن ا٢بقيقة, كربػط الش ػاًىدب القريبة:استشهد على االسًتعىارة ثاينا٤بطلب ال ففي 
السػًتعىارة أف معػُب الكلمػة األصل يبتىى بو ١بمع ا١بواىر, كبػْب  أف  مػن أقسػاـ ا ُب ال ذم

ُب ا٤بستعار لو من حيػث عمػـو جنسػو علػى ا٢بقيقػة, كقػد قػرف شػاىد  اا٤بستعارة موجودن 
 كحل لهما كسكت عن ا٢بكم عليهما.  أيب ٛب اـ بشاىد ا٤بتنيٌب 

مػػن شػػأهنا أف تسػػقط  االسػػًتعىارةف مسػألتْب؛: أتػػى بشػػاىد علػػى أف  ينالث ػػا ا٤بطلػب كُب 
ُب القػرب,  ود عي االسم ا٤بوضوع للمشب و بو, ككضػح شػرط االسػًتعىارة كأن ػذكر ا٤بشب و كت

بعضػها مػن بعػض ُب قػدرة علػى الت ػاليل ا٤بنطقػي, فكػاف ىػذا  ٤بساِلكىذا ا٤بطلب بُب ا
مػا  اؾذكر مسألة أيخرل دل ت علػى نفػ  الش ػاًىد؛ ىػي أف  ىنػ ا٤بطلب جامعنا مانعنا, ٍب  

صػػػرىؼ إ  االسػػػًتعىارة كمنػػػو مػػػا ال يصػػػلح, كأف  االسػػػًتعىارة مػػػٌب أف يي  الت شػػػبيويصػػػلح فيػػػو 
رحػػػم  نصػػػلحت ُب شػػػيء, فا٤بباللػػػة فيػػػو أصػػػلح, كىاتػػػاف النكتتػػػاف البالغيتػػػاف أيفرًزتػػػا مػػػ

 شاىد كاحد دكف تكلُّل منو, بل ىو مذىب ربط ا٤بساِل.  
سػػػًتعىارة, فػػػذكر كاال الت شػػػبيو: جػػػاء بشػػػواىد تػػػدؿُّ علػػػى ا٤بباللػػػة ُب روابػػػعال ا٤بطلػػػب كُب 

ا مػػن شػػعر أيب ٛب ػػاـ, كقػػػاـ ابلػػةتفسػػّب ا٤بباللػػة كاستشػػهد لػػو بيتنػػا للن   , ٍب قػػػرف معػػو شػػاىدن
كىػو بػْب ىػذا  الن ابلػةلشػاىد  يرجػعبتوضيح مػا أراده منهػا, فػأكجز فيهػا الكػالـ, ٍب تػراه 

بشػعر شػاعر  أقفل باب ا٤بسػألة, كُب إقػراف الش ػيد شػعر الط ػاِي كذاؾ ٰبلِّل, كينقد حٌب  
الط ػاِي عنػد الش ػيد ُب  اسػًتعىارة شػاىديلحػ  الػد ارس ارتفػاع شػأف  الن ابلة,جاىلي مثل 

مثل ىذه ا٤بساِل, كخصوصية بيانو, فاالمتزاج كاالقَباف بينهما يدال ف على كحدة ركافد 
 أصوؿ البياف.  

ل الت شػبيو ُب بنصػيب أكفػر مػن شػواىد أيب ٛب ػاـ ُب مسػاِ ح ػيا٤بطلب ا٣بػام   كأٌما 
, ٍب مسػػألة ترشػػيح االسػػًتعىارة ُب الفصػػل الث ػػاين, ككصػػل عبػػد القىػػاًىر ىػػذا ؿالفصػػل األك  

ػٍعرية ال ػٍب  -مفػًب ا٤بػذاىب  – فيليػةالفصل بًدق ة الص نػٍعىة ُب ا٤بعاين الت   أك " األقيسػة الشِّ
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ػػٍعراءيسػػوقها  وػػا ضػػربنا مػػن اإلقنػػاع األديب" كٰبػػدثوف الشُّ
ا علػػى مسػػألة , ٍب ذ (ٔ) كػػر شػػاىدن

( كيرجع إ  لترشيح االسًتعىارة كتناسي الت شبيو, كجعلو ُب سياؽ فصل )ٚبييل بلّب تعلي
, كال شػك  أف  حةتناسي الت شبيو, كاستشهد بو البالغيوف ا٤بتأخركف على االسًتعىارة ا٤برش  

يبصِّػػػل ذكؽ  اثلهػػػبشػػػعر الط ػػػاِي علػػػى م اد, فاالستشػػػهاالسػػػًتعىارةأقػػػول أنػػػواع  شػػػيحالَب  
الط اِي من جهة, كمن جهة أخرل؛ فالش يد عبد القىػاًىر يهػتم بطاقػة اللُّلػة ا٣بياليػة عنػد 

البيػاين, كإبػراز ا١بانػب  صأيب ٛب اـ, كيكشل عمق شاعريتو, كمدل فاعليتها ُب بناء الػن  
 ا١بمايل. 

ػػػػادسال ا٤بطلػػػػب كُب  ", كاستشػػػػهد : انتقلػػػػت الدِّراسػػػػة إ  كتػػػػاب "دالِػػػػل اإلع ػػػػازس 
الش ػػيد بشػػاىدٍين يػػدال ف علػػى أف حسػػن االسػػًتعىارة يكمػػن ُب ن مهػػا, كتتفػػاكت الل ف ػػة 

, فػأكرد عبػد القىػاًىر خػرعنػدما تنتقػل مػن موضػع إ  موضػع   ديدالتفاكت الش   ارةا٤بستع
ػػػػاًىدين, فأثػػػػارت حسػػػػننا ُب الث ػػػػاين ال تػػػػرل ُب األكؿ مػػػػع حسػػػػنو  لف ػػػػة )ا١بسػػػػٌر( ُب الش 

, لكن ػو ىنػا قػد كازف بػْب شػاىدٍين الشُّػٍعراء, كعبد القىاًىر كعادتػو يػوازف بػْب شػعر كبديعو
ػػػػػػػػػػػػػاعرمػػػػػػػػػػػػػن نفػػػػػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػػػػػوؿ   كمػػػػػػػػػػػػػػا ٘بل ػػػػػػػػػػػػػى ُب ىػػػػػػػػػػػػػذا ا٤بطلػػػػػػػػػػػػػب, كال شػػػػػػػػػػػػػػك  أف    الش 

 , كىذه ال ٰبسنها إال  أكابر أىل الًعلم كالن قد.(ٕ)"ىذىطريقةراِعةفيَّظهاركجها١بماؿ"
م, كأن ػػأكضػػح الش ػػيد أبػػو موسػػى أف   كقػد   رأشػػع وعبػػد القىػػاًىر قػػد كلػػل بشػػعر البيٍحػػَبى
م, كيػػراه  ككػػافبعػػد ا١بػػاىليْب, فقػاؿ: " اسالن ػ عبػػد القىػاًىر ذا كلػػل خػػاص بشػعر البيٍحػػَبى

م ُب كتػػاب أكثػػر إشػػراقنا ٩ب ػػا تػػراه ُب كتػػاب  أشػػعر الن ػػاس بعػػد ا١بػػاىليْب, كال تػػرل البيٍحػػَبى
القىػػاًىر اسػػتفرج مػػن شػػعره فنوننػػا  دكأرل أف  عبػػ أٍسػػرىار البالغػػة, حػػٌب ُب كتػػاب ا٤بوازنػػة,

 .(ٖ)بالغيةن "
 ـــــــــــــــــــ

 (.ُٕٗ"التصكير البياني", )ص: ( ُ)

 الشَّاًىد مع التعامؿ منيج–كآدابيا  العربية كالمغة الشريعة لعمـك أمالقرل جامعة "مجمة (ِ)
 (.َّ,ع:ُّٓ/ُٖ",)ج:-البالغي

 (.ُٖٔ-ُٖٓالقىاًىر",)ص: عبد"مدخؿ إلى كتابي  (ّ)
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كُب ظنِّ الد ارس أف  شػواىد أيب ٛب ػاـ بعػد ىػذه اإلطاللػة العميقػة ُب فصػل االسػًتعىارة   
م, حػػٌب لػػو كػػاف ُب شػػعره "مػػا ٲبػػر  يقتسػػم ىػػذا ا٢بػػ  األكفػػر مػػع قبيلػػو كشػػريكو البيٍحػػَبى

و قعػاقع, فػال تػىريعػكى مشاخػة مبنػاه, كان ػر إ  مػا ُب لف و ا٤بسامع, كيرٌد علػى السػمع منػ
سكناه من معناه,... ككذلك إذا ٠بعت ألفاظنا مسػتعملة, ككلمػات مبتذلػة, فػال تع ػل 

ػٍعر قػد طلػى علػى (ٔ)باستضعافها حٌب ترل ما ُب أضعافها" , غّب أف  سلطاف عمػود الشِّ
ػػ د ةا٢بػػٌ  ا١برجػػاين, فبسػػط كليتػػو عليػػو, كقاًعػػ ػػٍعر مػػا  أجػػودٍعر عنػػده أف  "ففامػػة الشِّ الشِّ

ا, كسيػًبك  رأيتو مػتالحم األجػزاء, سػهل ا٤بفػارج, فػتعلمي بػذلك أنػو قػد أفػرغ إفراغنػا كاحػدن
ا, فهو ٯبرم على اللساف كما ٯبرم الػدىاف" ػ(ٕ)سبكنا كاحدن مػن  واًىد. كال ريػب أف  الش 

, حػػٌب ابقةا٤بطالػػب الس ػػ شػػعر أيب ٛب ػػاـ دل ػػت علػػى بعػػض مسػػاِل االسػػًتعىارة, كمػػا مػػر  ُب
غػػػػػدت لبنػػػػػة مندكحػػػػػة, يتناقلهػػػػػا البالغيػػػػػوف ا٤بتػػػػػأخِّركف كيٍستىٍشػػػػػًهديكف وػػػػػا, كعلػػػػػى ىػػػػػذا 

ػا ُب  خػر فصػل ا٤بعػاين  أف  مىػن تبػع  الت فيليػة؛األساس, أصدر الش ػيد عبػد القىػاًىر حكمن
  لد الػػرو شػػاعر صػػنعة كلػػي  طبػػع, كىػػذه أحػػ وألن ػػ يم؛الض ػػ حقػػوشػػعر كطريقػػة أيب ٛب ػػاـ يل

ىػذه ا١بهػة يلحػق الضػيم   كمػنكاألحكاـ ال ٍب أطلقها الش يد على شعر الط اِي, فقاؿ: "
 .(ٖ)طريق أيب ٛب اـ, كل يكن من ا٤بطبوعْب" وكطريق أنومن ش اكثّبن 
مباحػث كفصػوؿ ُب االسػًتعىارة, كاستشػهد ٥بػا مػن  يدقػد ـ الش ػ قػدف و؛ذلػك كلٌػ كمػع 

ُب بعػػض ا٤بسػػاِل؛  والصُّػػور البيانيػػة, كاالستشػػهاد علػػى مذىبػػ خيػػار شػػعر الط ػػاِي لتقريػػر
, فأدخل بعضها (ٗ)صناعةه كضىٍرب من الن سج كجن ه من الت صوير" الشٍِّعرألنو القاِل: "

 ـــــــــــــــــــ
(, تحقيؽ: ِٕد الشعر كالشعراء", البف شرؼ القيركاني, )ص:"رسائؿ االنتقاد في نق ( ُ)

حسف حسني عبد الكىاب, دار الكتاب الجديد, بيركت, الطبعة األكلى, 
 ـ.ُّٖٗىػ=َُْْ

(, تحقيؽ: عبد السالـ ىاركف, ٕٔ/ُ"البياف كالتبييف", ألبي عمرك  بف بحر الجاحظ, ) (ِ)
 ـ.ُْٖٗىػ=َُْٓمكتبة الخانجي, القاىرة, الطبعة الخامسة, 

 (. َُّالبالغة", )ص: أٍسرىاري " ( ّ)

(, تحقيؽ:عبد السالـ محمد ُِّ/ّ"الحيكاف", ألبي عثماف عمرك بف بحر الجاحظ, ) (ْ)
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ا عليهػا مػن  ا٤بسػاِلُب رحم بعض, كأرجع العل ل كاألسباب ُب تلك ا٤بفاصل ك  مستشػهدن
 شعره.

ػػاًىد بوابػػة بعػػض كػػوفكقػػد ي  فصػػوؿ الش ػػيد ال ػػٍب ارتكػػز عليهػػا, كعػػد ىا تالزمنػػا  ذلػػك الش 
ا فصيليةعلى االسًتعىارة بأنواعها الت   ابتةالث   لواـزمن ال   , فأكثر منها, كسبكها سبكنا كاحػدن

حٌب استقرت القاًعد ة, كتكو نت األكتاد البالغية كالن قدية, ففرجت على ىيَّػة ا٤بػذىب 
ػػػاًىد الط ػػػا ػػػيد ُب تأصػػػيل ا٤بسػػػاِل الًعٍلًميػػػة تسػػػلك ٭بطنػػػا البيػػاين بػػػالـز الش  ِي, فطريقػػػة الش 

ا, فعلمػػو كػػا٤بوج يػػردؼ أكلػػو بػػلخره, ك خػػره بأكلػػ ػػدن ُب تػػبدة, كمنطقيػػة بيانيػػة, فهػػو  وموح 
مػػن بنػػاء ثػػافو علػػى  فيهػػاال بيػػد   لطيفػػة/ال   ريفةصػػاحب القػػوؿ ا٤بشػػهور:"فَّف ا٤بعػػاينى الش ػػ

 بػػػػاطكػػػػل ىػػػػذه ا٢بقػػػػاِق البيانيػػػػة كا٤بعػػػػاين ٛب ػػػػت بن ػػػػرة ارت. ك (ٔ)أٌكؿ, كردِّ تػػػػاؿو إ  سػػػػابق"
ػػػيد ُب تفريػػػع ا٤بسػػػاِل أن ػػػ ػػػاًىد قرننػػػا بقػػػرف, كعػػػادة الش  , ايالِػػػم بػػػْب أطرافهػػػ وا٤بسػػػألة بالش 

 .الد قيقفصيل عنها ا٤بطالب بالت   أجابتكٯبارم ًفقىره إ  غرض كاحد, ف

 ـــــــــــــــــــ
 

 ـ.ُٔٗٗىػ=ُُْٔىاركف دار الجيؿ, لبناف, 

 (. ُْْالبالغة", )ص:  أٍسرىاري " (ُ)
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دلث الفصل  الثف
 

 والنُّقدد  "شواهد الكندية لند البالغيين

دع  "من ش أ أبَّ ممف
 

الم يبة لناد  َمدثبةالمُ  :"شدهدلاألوف  المبةث -

 ال سكأي".

اادنَّ المبةااث - مْ  شااواهد:"الثف لنااد اباان  ثِياالالمف

 سندن".

دلث: المبةااث - "شاادهد الكنديااة لاان نساابة الثف

 لند لبد الَقدِهأ".
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وِطئ ة  :ت 

, ككردت ُب فسػػّبكالت  الكنايػػة عنايػػة فاِقػػة عنػػد أىػػل اللُّلػػة, كاألصػػوؿ,  ح يػػت
ػٍعر ا١بػاىلي, كاإلسػالمي, ككانػت إشػػارات ريلالقػر ف الكػرًن كا٢بػديث الش ػ , كعامػػة الشِّ

البالغيػػوف كالنُّقػػاد,  احػػٌب أمسػػك بزمامهػػ للويػػةفتطػػو رت دالالهتػػا الُّ  الشُّػػعىراءكأقػػواؿ مػػن 
ىػػػاز ٥بػػػا مصػػػطلحات يػػػدؿُّ علػػػى ذلػػػك األسػػػلوب ا٣بػػػارج عػػػن ىيَّػػػة الت شػػػبيو كا  علػػػواف

 لبالغػةُب شػواىد علمػاء ا ركعبأنواعو, فأصبحت قسيمتهما الث الثة ُب البيػاف, كقبػل الشُّػ
 ةيشػػّب الػػد ارس بَّٯبػػاز إ  تعريػػل مصػػطلح الكنايػػ , ال بػػد  أفٍ اـكالن قػػد مػػن شػػعر أيب ٛب ػػ

 كالبالغيْب كالنُّقاد. للويْبعند الُّ 
فػالفه ييٍكػًِب  كىُبى ق( يقولػوف:"َُٕكا٣بليل بن أٞبػد)ت:  للويْبعند الُّ  فالكناية

تىكىل ػم بلىػّبه ٩بٌػا ييٍسػتىدىؿُّ بػو عليػو ٫بػو ا١ًبمػاع كاللػاِ  كالر فىػث  إذاعن كذا كعن اسًم كذا 
 ككىػُبى  ّبهبشػيء كتريػد غػ مأىف تػتكل   كالكنايػةق(:"ُُٕ, كقاؿ ابػن من ػور )ت:(ٔ)ك٫بوه"

عليػػػػػو ٫بػػػػػو الرفػػػػػث  سػػػػػتدؿٌ يي  اه ٩ب ػػػػػبلػػػػػّب  معػػػػػن األىمػػػػػر بلػػػػػّبه يىكػػػػػِب ًكنايػػػػػة يعػػػػػِب ًإذا تكل ػػػػػ
, فبهذا يت ضح أف  الكناية عنػد العػرب للػة تعػِب: "عػدكؿ لفػ  إ   خػر (ٕ)كاللاِطو٫بوه"

 , ىذه ٝبلة تعريفات الكناية عند أىل اللُّلة. (ٖ)داؿ عليو كليست شيَّنا  خر"
 قػرف, كالنُّقػاد, فقػد تعػد دت مصػطلحاهتا مػن قػرف إ  الغيػْبالكناية عنػد الب أم ا

ػػٍعر,  فػابن ا٤بعتػػز عنػػدما انتهػػى مػػن ذكػػر ألػواف البػػديع ا٣بمسػػة عػػرض  اسػػن الكػػالـ كالشِّ
اآلف نػػذكر بعػػض ٧باسػػن  ك٫بػػنمنهػػا: التعػػريض كالكنايػػة, فقػػاؿ: " اسػػعكجعػػل القسػػم الت  

ػػػػػٍعر..., كالكنايػػػػػة,  عػػػػػريضبعػػػػػض شػػػػػواىد الت   سػػػػػرد, ٍب (ٗ)كالكنايػػػػػة" عػػػػػريضالت   كمنهاالشِّ
 ـــــــــــــــــــ

التراث العربي, إحياء  دار: )كنى(, مادة(, ٖٔٓ"العيف", الخميؿ بف أحمد, )ص: (ُ)
 جديدة فنية مصححة كمرتبة كفقنا لمترتيب األلفبائي, د ت. بعةبيركت, ط

 (.ى(, مادة )كنُِْ/ُّ"لساف العرب",) (ِ)

(, دار المنارة, جدة, الطبعة األكلى, َُ"الكناية", محمد جابر فياض, )ص: (ّ)
 ـ.ُٖٗٗ=َُْٗ

 (.ُُٔ-ُُٓ"البديع", )ص: (ْ)
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ػػػػ  أن ػػػػ ال يفػػػػرؽ بينهمػػػػا, فلػػػػم يقػػػػٍل ىػػػػذا تعػػػػريض كىػػػػذه كنايػػػػة, كل يتعػػػػر ض ٥بػػػػا  وكييلحى
ق(, فتنػػػػاكؿ الكنايػػػػة ٗبصػػػػطلح ٨بتلػػػػل ّّٕ. ٍب جػػػػاء قدامػػػػة بػػػػن جعفػػػػر)ت:بػػػػالت عريل

كػل مىػن جػاء بعػده   ٠باه:)اإلرداؼ(, كجعلو مػن أنػواع اِػتالؼ الل فػ  كا٤بعػُب, كا٢بػقُّ أف  
اف, أم ا عبد القىاًىر, فقد أخذ عنو نوع مػن أصبح عالة عليو, خاص ة أيب ىالؿ كابن سن

أنواع الكناية, لكن و انطلق لييحًدث نوعنػا  خػر سػيأٌب ا٢بػديث عنػو ُب مطلبػو, فػَّذا كػاف  
ػػػ , فقػػػد عػػػر ؼ قدامػػػة أفكػػػذلك, فػػػَّف  قدامػػػة كعبػػػد القىػػػاًىر عليهمػػػا ا٤بعػػػو ؿ ُب ىػػػذا الش 

داللػة  اعررداؼ:كىو أف يريػد الشػأنواع اِتالؼ الل ف  كا٤بعُب اإل كمن:")اإلرداؼ( فقاؿ
على معُب من ا٤بعاين فال يأٌب بالل ف  الداؿ على ذلك ا٤بعُب, بل بلف  يدؿ على معػُب 

 أيب ربيعة: نٗبنزلة قوؿ اب تبوع,أباف عن ا٤ب ,على التابع فَّذا دؿ   لو,ىو ردفو كتابع 
 مهػػػػػػػول القػػػػػػػرط إمػػػػػػػا لنوفػػػػػػػل بعيػػػػػػػدة

 
 كإمػػػػػػػػا عبػػػػػػػػد مشػػػػػػػػ  كىاشػػػػػػػػم أبوىػػػػػػػػا 

يصػل طػوؿ ا١بيٌػد, فلػم يػذكره بلف ػو ا٣بػاص بػو, بػل  فأ اعرأراد ىذا الش ػ كإ٭با 
, ٍب ذكػر ٙبتػو شػواىد تػدٌؿ (ٔ)أتى ٗبعُب ىػو تػابع لطػوؿ ا١بيٌػد, كىػو بعػد مهػول القػرط"

على الكناية عن صفة فقط, فػ"كاف قدامة يق نا ُب سوؽ أساليب اإلرداؼ, فلػم يػذكر 
بػػػػاب الكنايػػػػة عػػػػن  مػػػػنشػػػػواىده كلهػػػػا  ُب شػػػػواىد ىػػػػذا البػػػػاب مػػػػا لػػػػي  منػػػػو, ككانػػػػت

, كلػػػػو مصػػػػطلحاف  خػػػػراف عػػػػد ٮبا مػػػن )الكنايػػػػة( كٮبػػػػا )الت مثيػػػػل أك ا٤بماثلػػػػة( (ٕ)"فةالصِّػػػ
كابػػن سػػناف. ككػػاف قدامػػة دقيػػق ُب شػػواىد  يق(,كمػػا نقلػػو أبػػو ىػػالؿ كابػػن رشػػتبيعك)الت  

 و يسػوؽ شػواىدىا ُبا٤بماثلة أك الت مثيػل عنػد بعضػهم, فػػ"إذا مػا انتقػل إ  ا٤بماثلػة, رأيتػ
عك  ال ذين نقلوا عنو, ففلطوا الش واًىد بْب ا٤بصػطلحات كسػيأٌب  على, (ٖ)ًدق ة أيضنا"
 ذكرىم.

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُٔٓ-ُٓٓ"نقد الشعر", )ص: (ُ)

 (.ّٕٕالبياني", )ص: صكير"التَّ  (ِ)

 (.ّٖٕ, )ص:السَّابؽ رجعالم ( ّ)
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البيػػاين, ٍب أصػػبح فيمػػا بعػػد مصػػطلحنا  للػػومكمصػػطلح )الكنايػػة( لػػو مدلولػػو الُّ  
ركف مػن أبػو موسػى تالحيػم القػ ش ػيدأصػوليوا عنػد البالغيػْب ا٤بتػأخِّرين, ككصػل ال طقينامن

قدامػػة كتعريػػل ا٣بطيػػب ٲبػػثِّالف  تعريػػلُب ا٢بركػػة الفكريػػة, فيقػػوؿ: " طيػػبقدامػػة إ  ا٣ب
ُب كثػػّب مػػن جوانبهػػا, كخاص ػػة ىػػذا  ةجنػػاحٍْب يضػػم اف أربعػػة قػػركف كانػػت ا٢بركػػة الفكريػػ
. (ٔ)ال تثبػػػت فيػػػو إال اآلراء القويػػػة" را١بانػػػب ال ػػػذم نبػػػغ فيػػػو عبػػػد القىػػػاًىر؛ كػػػا٤بوج ا٥بػػػاد

 ال ػػذمىػػالؿ,  كأيببعػػده ُب مصػػطلح )الكنايػػة(؛ نفػػيم أثريػػةتت ضػػح  راء قدامػػة الت  فبهػػذا 
نقل عن قدامة مصطلحات الكناية, كاستشػهد مػن شػعر الط ػاِي, كسػيأٌب ا٢بػديث عنػو 

 .-إف شاء اهلل-ُب ا٤بطلب األكؿ 
ابػػػػن رشػػػػيق كعػػػػد  ٝبيػػػػع أبػػػػواب البيػػػػاف كخاص ػػػػة الكنايػػػػة داخلػػػػة ٙبػػػػت  ءجػػػػا ٍب
بػيػْبِّ ُب الفصػل األكؿ اىاز,كما

, فالكنايػة مػن ٧باسػن الكػالـ, كفيهػا يقػوؿ: "فصػار (ٕ)
الت شبيو, كاالسًتعىارة كغّبٮبا من ٧باسن الكالـ داخلة ٙبت اىػاز"
, كقػاؿ أيضنػا:"كأم ا  (ٖ)
إخبػػارنا  -كجػػل   عػػزٌ –كػػوف الت شػػبيو داخػػالن ٙبػػت اىػػاز..., ككػػذلك الكنايػػة ُب مثػػل قولػػو 

انىػػا}-عليهمػػا السػػالـ- عػػن عيسػػى كمػػرًن  ـى  الىفً يىػػٍأكي  كى ػػا يكػػوف عنػػو  كنايػػة, {الط عىػػا عم 
مطلػػوب, فقػػاؿ:  أٞبػػد الػػدُّكتور, كأي ػػده علػػى إدخػػاؿ الكنايػػة ُب اىػػاز (ٗ)مػػن حاجػػة..."

أف الكنايػػػة ٦بػػػاز؛ ألف الل فػػػ  فيهػػػا ال يػػػدؿُّ علػػػى ا٤بعػػػُب ا٤بقصػػػود حقيقػػػة, كىػػػي  كنػػػرل"
, ٍب عقػػد بابنػػا بعػػد بػػاب )الت شػػبيو( ٠ب اه:)اإلشػػارة( كأطػػاؿ (٘)ألصػػق مػػن الت شػػبيو باىػػاز"
, مػػػػز, كالر  لػػػػويح, كالت  عػػػػريض, كاالدعػػػػاء, كالت  ففيمكثػػػػّبة؛ كػػػػالتٌ   افيػػػػو, كأدخػػػػل ٙبتػػػػو أنواعنػػػػ

مػػػن اإلشػػػػارة, ٍب إف   نيػػػػةعنػػػػد العػػػرب كنايػػػة, كالكي  وريػػػة, كا٢بػػػػذؼ, كالت  عميػػػة, كالت  للػػػزكال  
 ـــــــــــــــــــ

 (. ّٕٗ, )ص:السَّابؽالمرجع  ( ُ)

 .البحث( مف ىذا ُُٕيينظر: )ص: ( ِ)

 (.َّْ/ُ"العيٍمدىةي", ) (ّ)

 (.ّْْ/ُ, )ابؽالمصدر السَّ  (  ْ)

الككيت,  الطبعة  (, دار البحكث العميمة,ُِٕ-ُُٕ"فنكف بالغية", أحمد مطمكب, ) (ٓ)
 ق. ُّٓٗاألكلى, 
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ػػتعريػػل اإلشػػارة عنػػده ال ٱبػػ  لمػػحأم إٯبػػاز قػػاِم علػػى ال   ابق؛رج عػػن تعريػػل قدامػػة الس 
. كوذا األمر فٌَّف تعػدُّد مصػطلح الكنايػة عنػد ابػن (ٔ)(تبيعكاإلٲباء, ٍب ذكر بابنا ٠باه:)الت  

رشػػػيق يأخػػػذ أشػػػكاالن ٨بتلفػػػة, كىػػػو ُب كػػػل نػػػوع يػػػدلِّل عليهػػػا بشػػػواىد يقػػػـو بتفسػػػّبىا 
رشيق فقد عد ىا من ضركب االسًتعىارة بػل ىػي  بند امسألة:)الت مثيل( عن أم اكتبيينها. ك 

اسػػًتعىارة ٛبثيليػػة, كمػػا ات فػػق مػػع عبػػد القىػػاًىر ُب ذلػػك, لكن ػػو ُب تعريفػػو ٥بػػا حػػد ىا ٗبػػا حػػد  
كىو ا٤بماثلة عند بعضػهم, كذلػك أٍف ٛبثٌػل شػيَّنا بشػيء فيػو  الت مثيلقدامة ا٤بماثلة, كأف  "

كالنُّقػػػاد علػػػى مػػػا قػػػاـ بػػػو, كات كػػػأكا علػػػى تفصػػػيالتو  , كلقػػػد شػػػكره البالغيػػػوف(ٕ)إشػػػارة"
 ُب باب الكناية من شعر أيب ٛب اـ. يٍستىٍشًهدل  وكٙبديداتو, إال  أن  

, تبيػػعجػػاء ابػػن سػػناف كتبػػع قدامػػة كأبػػا ىػػالؿ ُب ا٢بػػديث عػػن )اإلرداؼ, كالت   ٍب
هد ٥بػا مػن شػعر أيب كالت مثيل أك ا٤بماثلة(, كعد ىا من نعوت البالغة كالفصػاحة, كاستشػ

 ٛب اـ, كسيأٌب ا٢بديث عنو ُب ا٤بطلب الث اين.
ػػػيد عبػػػد القىػػػاًىر ا١برجػػػاين فقػػػد عقػػػد فصػػػالن ُب  ٍب  جػػػاء دكر إمػػػاـ البالغيػػػْب كالنُّقػػػاد الش 

"دالِػػل اإلع ػػاز" ٠ب ػػاه:)ُب الل فػػ  يطلػػق كا٤بػػراد بػػو غػػّبه(, كاستشػػهد لػػو مػػن شػػعر أيب 
 فصيلو كٙبليلو ُب ا٤بطلب الث الث.كت حديثوٛب اـ, كسيكوف ٧بور 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِٖٓ-ْٔٗ/ُيينظر: "العيٍمدىةي", ) ( ُ)

 (.َْٓ/ُ, )ابؽالمصدر السَّ  ( ِ)
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يػػػأٌب ا٢بػػػديث عػػػن الكنايػػػة عنػػػد أيب ىػػػالؿ العسػػػكرم ُب كتابػػػو ا٤بوسػػػـو  عنػػػدما
ُب شػرح  اسػعالت   البػابفصػوؿ ٙبػت  أربعػةلتحػوم  ؛بػ"الصناعتٍْب" تتأل ق األلفاظ كا٤بعاين

ػػػػػػ-فمػػػػػػن تلػػػػػػك الفصػػػػػػوؿ: البػػػػػػديع, : ُب امن: ُب اإلشػػػػػػارة, كالفصػػػػػػل الث ػػػػػػابعالفصػػػػػػل الس 
 .عريض: ُب ا٤بماثلة, كالفصل الث اين عشر: ُب الكناية كالت  اسعاإلرداؼ, كالفصل الت  

: )ُب ا٤بماثلػػة(؛ الشػػتمالو علػػى شػػاىد اسػػعتيعػػُب بػػو الدِّراسػػة؛ الفصػػل الت   كال ػػذم
٤بقصػده مػن ا٤بماثلػة كعلػى مىػن اعتمػد ُب ذلػك, كغّبىػا من شعر أيب ٛب اـ, كقبػل الولػوج 

الفصػوؿ األخػرل؛ ألهنػا داخلػة ُب ثنايػا  مػنسػرٌيعنا علػى مػراده  الوقوؼمن ا٤بساِل, أكدُّ 
 .مثيلعرضو للت  

ػػػ ففػػػي يكػػػوف  أف, فقػػػاؿ:"(ٔ): )ُب اإلشػػػارة(, كىػػػي عنػػػده كتعريػػػل قدامػػػةابعالفصػػػل الس 
كذلػػػك كقولػػػو  ؛عليهػػػا ؿٌ كثػػػّبة, بَّٲبػػػاء إليهػػػا ك ػػػة تػػػد إ  معػػػافو  بػػػو االل فػػػ  القليػػػل مشػػػارن 

 فٍْب؛, كقوؿ الن اس:لو رأيت علٌيا بْب الص ػ[ُٔ]الن م:مىا يػىٍلشىى{ سٍِّدرىةى يػىٍلشىى ال ًإذٍ تعا :}
, فهنػا أمػػره يت ضػح ٔبػػالء أف  (ٕ)كثّبة.كأخربنػػا أبػو أٞبػػد..."  فيػو حػذؼ كإشػػارة إ  معػافو 

 أحوالو, كعن خالو أيب أٞبد. أغلبُب  (ٖ)أبا ىالؿ ينقل عن قدامة
 ,الداللة على معػُب يريد ا٤بتكلمِّ  أفالث امن عر ؼ اإلرداؼ, فقاؿ: " صلكُب الف 

فيَبؾ الل ف  الداٌؿ عليو, ا٣باص بو, كيػأٌب بلفػ  ىػو ردفػو كتػابعه لػو, في علػو عبػارة عػن 
اإلرداؼ قولػػػػػػػػػو , كذكػػػػػػػػر أف  مػػػػػػػػػن (٘), كىػػػػػػػػو كتعريػػػػػػػػػل قدامػػػػػػػػػة(ٗ)ا٤بعػػػػػػػػُب ال ػػػػػػػػػذم أراده"

يىػػػاةه{ كىلىكيمٍ تعػػػا :} , اللػػػة, كىػػػي ال تػػػدخل فيػػػو الخػػػتالؼ الدِّ [ُٕٗ]البقػػػرة:ُب اٍلًقصىػػػاًص حى
كبػػْب  ذلػػك الش ػػيد أبػػو موسػػى:" كىػػي ال تػػدخل ُب بػػاب اإلرداؼ, كقػػد ذكػػر أف  ا٢بيػػاة 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُِٓيينظر: "نقد الشعر", )ص: ( ُ)

ناعتيف", )ص: (ِ)  (.ُّٓ"الص 

 (.ُِٓيينظر: "نقد الشعر", )ص: ( ّ)

ناعتيف", )ص: (ْ)  (.ُّٕ"الص 

 (.ُٔٓ-ُٓٓيينظر: "نقد الشعر", )ص: ( ٓ)
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ردؼ القصاص ال ذم يتكافوف بو عن القتػل, ...فداللػة الكػالـ داللػة مباشػرة, كليسػت 
أدخػل بعػض  كقػدفقػاؿ: " بػاب,, كال أدرم ما ال ذم دفعو ُب هنايػة ال(ٔ)ن ىذا الباب"م
ُب بػػاب ا٤بماثلػػة, كأمثلػػة بػػاب ا٤بماثلػػة ُب بػػاب  رداؼصػػٌنل ُب ىػػذا أمثلػػة بػػاب اإل نمىػػ
ذلػػك كميزٌتػػو كجعلػػت كػػالو ُب موضػػعو, كفيػػو  صػػتفلف   ا,ٝبيعنػػ فأفسػػد البػػابٍْب  رداؼ,اإل

ػػػواًىد ذكرىػػػا قدامػػػة ُب البػػػابٍْب, كقػػػد كقفػػػت علػػػى عبػػػارة , فأغ(ٕ)ًدق ػػػة كإشػػػكاؿ" لػػػب الش 
 كمػػنفقػػاؿ: " لطيفػػة لػػػم ح فيهػػا الش ػػيد أبػػو موسػػى, كل يصػػرِّح بتنػػاقض أمثلتػػو ُب البػػابٍْب 

من صن فوا ُب ىذا الًعلم أدخلوا أمثلة باب اإلرداؼ  الطريل أف  أبا ىالؿ ينصُّ على أف  
- وا٤بماثلػػة ُب بػػاب اإلرداؼ فأفسػػدكا البػػابٍْب ٝبيعنػػا كأن ػػُب بػػاب ا٤بماثلػػة, كأمثلػػة بػػاب 

 قيقػػة٣ب ػػص ذلػػك كمي ػػزه, كجعػػل كػػالن ُب موضػػعو, كأف  ذلػػك مػػن ا٤بسػػاِل الد   -رٞبػػو اهلل
ػػػػيد مػػػػع علماِ(ٖ)كأثابػػػػو"  -رٞبػػػػو اهلل-ا٤بشػػػػكلة, ىكػػػػذا قػػػػاؿ   نػػػػا, كىػػػػذا مػػػػن أدب الش 

 القدامى. 
أف يكػػُب  كىػػوالكناية كالتعػػريض(, عر فهمػػا بقولػػو: "جػػاء إ  الفصػػل الث ػػاين عشػػر:) ك٤ب ػػا

كالٌتوريػػػػػة عػػػػػن  نعلػػػػػى حسػػػػػب مػػػػػا عملػػػػػوا بػػػػػالٌلح ح,عػػػػن الشػػػػػيء كيعػػػػػٌرض بػػػػػو كال يصػػػػػرِّ 
 .(ْ)الشيء..."
خلػط الكنايػة بػالتعريض خلطنػا ال يكػاد  كلقػد٧بمػد فيػاض: " دٍُّكتيوركقد قاؿ الػ 

, كيت ضػح أخػذه عػن خالػػو ُب (٘)ا"القػارئ يتبػْب  مػا يػراه العسػػكرم كنايػةن كمػا يػراه تعريضنػػ
ىػػػذا البػػػاب, كُب بػػػاب )اإلشػػػارة(جلينا كمػػػا قػػػاؿ: "كأخربنػػػا أبػػػو أٞبػػػد...,ما أخربنػػػا أبػػػو 

ػػٍعر الػػدٍُّكتيور شػػوقي ضػػيل, (ٙ)أٞبػػد" ػػد أخػػذه مػػن رسػػالة خالػػو ُب صػػناعة الشِّ , ك٩ب ػػن يبكِّ
 ـــــــــــــــــــ

 (.ّٕٕالبياني", )ص: صكير"التٌ  (ُ)

 (.ُّٗ", )ص:ناعتيف"الص   (ِ)

 (. ّٖٕ-ّٕٕالبياني", )ص: صكير"التَّ  (ّ)

ناعتيف", )ص: (ْ)  (.ّّْ"الص 

 (.ِْ"الكناية",)ص: (ٓ)

ناعتيف", )ص:, (ٔ)  (.ُّٓ,ّّٓ"الص 
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أف  أبػا ىػالؿ  كي هػرالكناية عػن خالػو, فقػاؿ: " مصطلحاتأخذ أغلب  وال ذم زعم أن  
رسالة خالو أيب أٞبد ُب صناعة الشٍِّعر, فَّننا ٪بد  من(ٔ)جلب ىذه ا٤بصطلحات السبعة

مػا عػدا ٝبػع ا٤ببتلػل كا٤بفتلػل,  -ىدم تلك الرسالة لىع-٪بد الباقالين يذكرىا ٝبيعنا
 اأٞبد, ٩ب ا يدٌؿ على أف  أبا ىػالؿ نقلهػا ٝبيعنػ أيبكذكر ُب بعضها صراحة أنو ينقل عن 

الو, كقد رد د ا٠بو مرارنا ُب كتابو"عن خ
(ٕ). 

أيب  عنػػد كىػػيجعلػػو: ُب ا٤بماثلػػة, كاستشػػهد مػػن شػػعر أيب ٛب ػػاـ عليهػػا,  اسػػعالت   كالفصػػل
العبارة عن معُب, فيػأٌب بلف ػة تكػوف موضػوعة ٤بعػُب  خػر,  مىالؿ تعِب:"أف يريد ا٤بتكل  

 أنػوم: فػالف نقػى الثػوب, يريػدكف بػو كقػو٥ب  ؛أنو ينبئ إذا أكرده عن ا٤بعُب ال ػذم أراده إال  
" عًملالثوب الرباء من العيوب, كإ٭با استي  اءال عيب فيو. كلي  موضوع نق , (ّ)فيو ٛبثػيالن

" , فبهػػػذا يت ضػػػح أف  ابػػػنى رشػػػيق ٤ب ػػػا قػػػاؿ عػػػن (ٗ)مثيػػػل, كىػػػذا تعريػػػل قدامػػػة للت  (ّ)ٛبثػػػيالن
بن ػرة علػى أبا ىالؿ كخالػو أيب أٞبػد, ك  يقصد, (٘)عن الت مثيل ىو ا٤بماثلة عند بعضهم

, كنقػػل (ٙ)يسػػمِّها ا٤بماثلػػة كلبػػاب الكنايػػة  ُباحتضػػنها ا٢بػػاٛبي  فأغلبهػػاعلػى الش ػػواًىد, 
كنقل العسكرم من شواىد قدامة كصر ح با٠بو, لكػن  العسػكرم تفػر د بشػواىد كػاف مػن 

أتػػى ُب ىػػذا البػػاب  قػػدأبرزىػػا شػػاىد أليب ٛب ػػاـ عػػد ه ٩ب ػػا ًعيػػب عليػػو ُب بػػاب ا٤بماثلػػة, كو 
 عتربىا من الت مثيل؛ كىي من )اإلرداؼ(, ففي الش اًىد الث اين ُب قوؿ النابلة:بشواىد ا
 طيػػػػػػػػبه ح ػػػػػػػػزاهتمٍ  عػػػػػػػػاًؿ,النِّ  رقػػػػػػػػاؽي 

 
يػىػػػػػػٌوفٍ   بالرٰبػػػػػػاًف يػػػػػػوـى السب اًسػػػػػػبً  ٰبي

(ٚ) 
 ـــــــــــــــــــ 

 بعة ىي: التمثيؿ, كالتذييؿ, كاالستطراد... . السَّ  المصطمحات ( ُ)

 (.ُّْتطكر كتاريخ", )ص: غة"البال (ِ)

ناعتيف", )ص: (ّ)  (.َِّ"الص 

 (.ُٖٓيينظر: "نقد الشعر", )ص: ( ْ)

 (.َْٓ/ُ"العيٍمدىةي", ) (ٓ)

(, تحقيؽ د. جعفر الكتاني, دار الثقافة, بيركت, ُُ/ُيينظر: "حمية المحاضرة", ) ( ٔ)
 ـ.ُٕٗٗبيركت, 

 (.ّالذبياني, )ص: ابغة"ديكاف", النٌ  (ٕ)
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من باب اإلرداؼ, فأين الت مثيل, كعناه الش يد أبو موسى ُب ذلك بقولػو:  فهذا
شػػواىد مػػن بػػاب اإلرداؼ, كال تصػػٌح أف تكػػوف مػػن بػػاب  إنػػو ذكػػر ُب بػػاب ا٤بماثلػػة ٍب  "

ػػػة علػػػى قولػػػو السػػػابق ُب هنايػػػة بػػػاب اإلرداؼ, ككػػػذلك ُب (ٔ)ا٤بماثلػػػة" , فًفعلػػػو ىػػػذا ح  
كيػػػل   أدرمالثػػػوب( مػػػن اإلرداؼ, قػػػاؿ الػػػدٍُّكتيور ٧بمػػػد في ػػػاض: "كال  يقػػػو٥بم:)فالف نقػػػ

خيل أمثلػة ا٤بماثلػة مػع أمثلػة صػور تػدا فهذه,(ٕ)نقي الثوب" فالفكضع ُب ا٤بماثلة قو٥بم:
 أمثلة اإلرداؼ.

 أبي تم ام: قول, (ٖ)المائة عدب والّستون الس ادس الش اِهد
ػػػػػػػػػػػػػػماح أبػػػػػػػػػػػػػػو أنػػػػػػػػػػػػػػتى   دلػػػػػػػػػػػػػػوه كذك الس 
 الػػػػػػػػػػػػػػٌدلو ال عػػػػػػػػػػػػػػدميتك دلػػػػػػػػػػػػػػونا أيهػػػػػػػػػػػػػػا

 

 قليػػػػػػػػػبه كأنػػػػػػػػػت دلػػػػػػػػػوي القليػػػػػػػػػبً  موسػػػػػػػػػى 
 (ٗ)جيػػػػػاد الػػػػػدِّالًء صػػػػػلب الٌصػػػػػًليبً  مػػػػػن
الت مثيػػل كىػذه اإلشػارة تػػدٌؿ  ىػذا, ك اليبنػق, كأبػا موسػػى ا للقليػبدلػػون ا٤بمػدكح  جعػل 

القػػدر, فهػػي ال  فيعػػةأفضػػل األنسػػاب الر   وعلػػى فػػيض ككػػـر ا٤بمػػدكح ككثػػرة عطاِػػو؛ ألن ػػ
, طػلال ػذم ا٫بػدرت منػو تلػك النٌ  لبإال  ألصالة عرقهػا كطيػب الصُّػ للن استيعرؼ الكـر 

مػن القليػب )البَّػر(,  الؿذب الػزٌ كجودتػو كعراقتػو ٱبػرج ا٤بػاء العػ لوفالت مثيل كاضح ُب الد  
, كعاب أبو ىالؿ الكناية لوٛبثيل لتشبيهات ًعد ة كىو يقصد الكناية عن صفة الدٌ  وفه

 .(٘)من ىذا الباب قوؿ أيب ٛب اـ..." يبعً  اُب ىذ الش اًىد, فقاؿ:"ك٩ب  
, عػػر ؼ عبػػد القىػػاًىر الت شػػبيو الت مثيلػػي مامسػػألة ٯبػػب الوقػػوؼ عليهػػا, فعنػػد كىنػػا

يػػرل فرقنػػا بػػْب الت مثيػػل كا٤بماثلػػة  ال فهػػوعػػرض أمػػرنا أراد أف يبيِّنػػو لكػػي ال ٱبػػتلط بلػػّبه, 
شػيءه كاحػد, كإذا تبػْب  ذلػك, فقػد أنكػر علػى أيب أٞبػد العسػكرم  هكا٤بثػل, فكلهػا عنػد

و كجعل ا٤بماثلة تسمية غّب الت مثيل, كا٤بثل عند قوؿ يزيد  خاؿ أيب ىالؿ العسكرم توٮبُّ
 ـــــــــــــــــــ

 (. ّٕٕالبياني", )ص: صكيرالتٌ " (ُ)

 (, ِْ", )ص:ة"الكناي (ِ)

ناعتيف", )ص: ( ّ)  (.ِّّيينظر:"الص 

 المختمفة.  تمَّاـأبي  فىذا البيت ليس في دكاكي ( ْ)

ناعتيف", )ص: (ٓ)  (. َِّ"الص 
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عبد القىاًىر جعػل ىػذه  فأن كرليد ٤بركاف بن ٧بمد: أراد تقد ـ رجالن كتبخِّر أيخرل, بن الو 
ا٤بماثلة من صور الكناية ال ٍب عد ىا أبو أٞبد العسكرم كأبػو ىػالؿ مػن أنواعهػا, فقػاؿ: 

( كىػػذه التسػػميو ا٤بماثلػػةمػػن الكػػالـ يسػػمى ) حػػوىػػذا الن   أف   دالعسػػكرم"كذكػػر أبػػو أٞب
كػػػػذلك, كيػػػػل كأنػػػػت   مػػػػر( كلػػػػي  األالت مثيػػػػل( ك)ا٤بثػػػػل)ػء غػػػػّب ا٤بػػػػراد بػػػػأنػػػػو شػػػػى متػػػػوى  

٘بػػىء فيػػو  اأشػػب و ذلػػك ٩ب ػػ كمػػا..., ؟(أيخػػرلمثػػل مػػن يقػػد ـ رجػػال كيػػبخر  مثلػػكتقوؿ:)
, كيعػٌد الش ػيد ىػذا الضػرب (ٔ)ٗبشب و بو ظاىر تقع ىذه األفعاؿ ُب صفة ا٠بو أك صفتو"

بعػد ذلػك عنػد البالغيػْب ا٤بتػأخِّرين بػػاالسًتعىارة  االسًتعىارة, كىي فيما عيرفػت نوؼص من
الت مثيلية أك الت مثيل على سبيل االسًتعىارة كقد ييسمى الت مثيل مطلقنا
, فقاؿ الش ػيد ُب (ٕ)

نٍػيىا كىمىاء أىنزىٍلنىاهي ًمنىالس مىاء{ ًإ٭ب ىا:}-كجل   عز  - قولو ىذا  فاحف :"[ِْ]يون :مىثىلي ا٢بٍىيىاًة الدُّ
فَّن ك ٙبتاج إليو كخصوصا ُب االسًتعىارة" ,صلاأل

 , يقصد االسًتعىارة الت مثيلية.(ٖ)
فبهػػذا يت ضػػح أف  أبػػا ىػػالؿ كخالػػو يوسػػعاف معػػُب ا٤بماثلػػة لتشػػمل بعػػص صػػور   

, فػأبو أٞبد "يوسِّع معناىا لتشمل بعض صور الكناية ا٤بعركفة باسم الكناية عن نايةالك
, فا٤بماثلػػة إذف مػػن صػػور الكنايػػة, (ٗ)ع وػػا نفػػ  االتسػػاع"صػػفة, ك٪بػػد أبػػا ىػػالؿ يت سػػ

 قىػػػاًىرككػػػذلك الت مثيػػػل عنػػػد القػػػدامى كابػػػن سػػػناف كمػػػا سػػػيأٌب, أمػػػا ابػػػن رشػػػيق كعبػػػد ال
مػػن قبيػػل االسػػًتعىارة الت مثيليػػة, كعلػػى ذلػػك اسػػتقر ت كأفػػردت ببػػاب  ىػػاكا٤بتػػأخِّركف جعلو 

 .ب: اىاز ا٤برك  يمستقل, ٠بيِّ 
ُب كتابػو صػػور  استقصػػىعلػى أيب ىػػالؿ, فقػد " لتخػػذ ال ػٍب سيػػ ِّ تلػك ا٤بل كمػع

-بػػدكف ريػػب-البيػػاف كالبػػديع ال ػػٍب سػػ  لها النُّقػػاد كأصػػحاب البالغػػة حػػٌب عصػػره. كىػػذا

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُُّالبالغة", )ص: أٍسرىاري " (ُ)

 (. ُُّ/ٓ"اإليضاح", ) (ِ)

 (.ُُْالبالغة", )ص: أٍسرىاري " (ّ)

 (.ُّْ"البالغة تطكر كتاريخ", )ص: (ْ)
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يرفػػع مػػن عملػػو, كقػػد عيػػِب فيػػو بَّكثػػاره مػػن األمثلػػة, كمػػا عيػػِب ُب أحػػواؿ كثػػّبة بتحليػػل 
 .(ٔ)"نقاِواء ذكقو ك حسِّو كصف فةأطراؼ منها ٙبليالن يدٌؿ على رىا

 

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُْٔ, )ص:السَّابؽ رجعالم ( ُ)
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 الِػقمن مرتكػزات كأصػوؿ الت ػاليل عنػد ابػن سػناف كضػع األلفػاظ موضػعها ال    
ٙبتهػػا مسػػاِل تتعل ػػق بالصِّػػحة مػػن كضػػع األلفػػاظ كخػػالؼ  ينػػدرًجمػػن حقيقػػة أك ٦بػػاز, ك 

لػػػواف البػػػديع كالبيػػػاف, تػػػدخل ٙبػػػت مػػػا ٠ب ػػػاه كضػػػع ذلػػػك, فقػػػد ذكػػػر أنواعنػػػا كثػػػّبة مػػػن أ
األلفاظ موضعها الالِّق وا, فقاؿ ابػن سػناف ُب ثنايػا حديثػو عػن األلفػاظ ا٤بسػتعملة ُب 

عنػو ُب ا٤بوضػع ال ػذم  يكػُب   ٯبػب أفٍ  االكناية عم ػ حسنا١بٌد كا٥بزؿ: "كمن ىذا ا١بن  
, كشػػرط مػػن شػػركط البالغػػة, , كذلػػك أصػػل مػػن أصػػوؿ الفصػػاحةصػػريحال ٰبسػػن فيػػو الت  
مواضػػػع ا٥بػػػزؿ كاىػػػوف كإيػػػراد  ألف   ؛ال ػػػذم ال ٰبسػػػن فيػػػو التصػػػريح ا٤بوضػػػعكإ٭بػػػا قلنػػػا ُب 

, كىػػو (ٔ)"النػوادر يليػق وػا ذلػك, كال تكػوف الكنايػة فيهػا مرضػية, فػَّف لكػل مقػاـ مقػاالن 
ظ جػػػػن  األلفػػػػا تيشػػػػّب أف  ىػػػػذا االسػػػػتعماؿ مػػػػن الكنايػػػػة, لكػػػػن  إدخػػػػاؿ الكنايػػػػة ٙبػػػػ

أقسػػاـ  مػػنا٤بتػػأخِّرين  البالغيػػْبا٤بسػػتعملة ُب الػػذ ـ بألفػػاظ ا٤بػػدح كعكسػػها عرفػػت عنػػد 
ػػنات ا٤بعنويػػة, كىي:)تأكيػػد ا٤بػػدح ٗبػػا يشػػب و الػػذـ, كتأكيػػد الػػذ ٗبػػا يشػػب و ا٤بػػدح(,  ـٌ ا سِّ

ال يعػػػربِّ عػػػن ا٤بػػػدح باأللفػػػاظ ا٤بسػػػتعملة ُب الػػػذـٌ كال ُب الػػػذـٌ باأللفػػػػاظ  أفكالصػػػحيح "
ػػػاؽ ُب ا فػػػةعرك ا٤ب ألفاظػػػو, كيػػػدخل ُب ذلػػػك حسػػػن الكنايػػػة ُب ا٤بوضػػػع  ١بػػػدٌ للمػػػدح كتيسى

اسػتقرار مصػطلح الكنايػة عنػد ابػن  عػدـ, فبهػذا يت ضػح (ٕ)"صػريحال ذم ال ٰبسن فيو الت  
, كابػن سػناف بػذلك ينصػرؼ (ٖ)سناف ُب علم البيػاف, فػػ "ال تػزاؿ تفتقػر إ  ضػبط أدٌؽ"

على الكناية عنػده  اؿجن  بديعي, فأين ا٤بصطلح الد  ٙبت  هعن مصطلح الكناية كيردُّ 
 .تبيعإذف؟ ف وابو يكوف ُب اإلرداؼ كالت  

" كٯبعلهػػا مػػن نعػػوت البالغػػة تبيػػع" ك"الت  رداؼفمػػن صػػور الكنايػػة عنػػده "اإل    
الداللػػػة علػػػى ا٤بعػػػُب, فػػػال  رىادنعػػػوت البالغػػػة كالفصػػػاحة أف تػيػػػ كمػػػنالفصػػػاحة, فيقػػػوؿ: "

, ركرةبلفػػ  يتبػػع ذلػػك ا٤بعنىضػػ ىاص ا٤بوضػػوع لػػو ُب اللُّلػػة, بػػل يػػبتى ا٣بػػ فػػ يسػػتعمل الل  
 ـــــــــــــــــــ

 (.ُٕٓالفصاحة", )ص: سرٌ " (ُ)

 (.ُْٓ"البالغة تطكُّر كتاريخ", )ص: (ِ)

 (.ُٗٓ-ُٖٓ)ص: ,ابؽالسَّ  رجعالم ( ّ)
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فيػو بلفػ   ىألنو يػبتى  اإلردافوالتتبيع؛يسمى كىذافيكوف ُب ذكر التابع داللة على ا٤بتبوع, 
ىو ردؼ الل ف  ا٤بفصوص بذلك ا٤بعُب كتابعو, كاألصل ُب حسن ىذا أنو يقع فيو من 

فػػ  الل فػػ  ا٤بفصػػوص بػػذلك ا٤بعػػُب, كمثػػاؿ قػػوؿ ُب ن كػػوفا٤بباللػػة ُب الوصػػل مػػا ال ي
 عمر بن أيب ربيعة:

 مهػػػػػػػػػول القػػػػػػػػػرط إمػػػػػػػػػا لنوفػػػػػػػػػل بعيػػػػػػػػػدة
 

 (ٔ)كإمػػػػػػػػا عبػػػػػػػد مشػػػػػػػػ  كىاشػػػػػػػػم " أبوىػػػػػػػا 
, كالش ػػواًىد نفسػػها الت تبيػػع(ٗ), كابػػن رشػػيق(ٖ)ىػػالؿ كأبػػو, (ٕ)كىػػو ٗبثػػل مػػا عػػر ؼ قدامػػة    

 ٛبيِّػػزهصُّػػو ك كالش ػػواًىد نفسػػها تنتقػػل مػػن كتػػاب إ  كتػػاب, غػػّب أف  لكػػل عػػال شػػواىد ٚب
مصػطلح )ا٤بماثلػة( عنػد ابػن سػناف مػن  كييعػدعن اآلخر, ككلها تصٌب ُب معػْب الكناية.
مصطلح )الت مثيل(, كعد ه ابػن سػناف مػن  ُب(ٓ)الكناية,كيسم يو: )الت مثيل(, ككافق قدامة
معػػػػُب  رىادنعػػػػوت الفصػػػػاحة كالبالغػػػػة أف يػيػػػػ كمنمػػػػن نعػػػػوت الفصػػػػاحة البالغػػػػة, فقػػػػاؿ:"

كسبب حسن  ,كذلك ا٤بعُب مثاؿ للمعُب ا٤بقصود ,على معُب  خر فاظ تدؿٌ بأل حفيوضٌ 
 ة,كا٤بشػاىد كٱبرجػو إ  ا٢بػ ٌ  حوٛبثيػل ا٤بعػُب يوضِّػ ىذا مع ما يكوف فيو من اإلٯباز أف  
يكػػوف أظهػر مػػن ا٤بمثػػل,  مػػن أفٍ  بػد   ا٤بثػػاؿ ال ألف   ؛كىػذه فاِػػدة الت مثيػػل ُب ٝبيػع العل ػػـو

 :من ىذا الفن قوؿ الرماح بن ميادةح ا٤بعُب كبيانو, ك فاللرض بَّيراده إيضا 
 تػػػػػػػػك ُب ٲبػػػػػػػػُب يػػػػػػػػديك جعلتػػػػػػػػِب أل
 

 (ٔ)٘بعلػػػػػػِب بعػػػػػػدىا ُب مشالكػػػػػػا" فػػػػػال 
الكػػػالـ  ذكرعلػػػى االنفػػػراد كاالشػػػَباؾ, أراد أف يػػػ ظانتهػػػى مػػػن ذكػػػر األلفػػػا كلػػػػم ا 

ٍب تطلػب ال ػ األكصػاؼكالفصػاحة, فمػن " غػةحقيقة البال اظعلى ا٤بعاين مفردةن من األلف
 سػػتدالؿالطعػػن كاال بيوًجػػ ا٩ب ػػ زكالكمػػاؿ كا٤بباللػػة كالتحػػرُّ  حةمػػن ىػػذه ا٤بعػػاين ىػػي الصػػ

 ـــــــــــــــــــ
 (.ُِٗالفصاحة", )ص: سرٌ " (ُ)

 (.ُٔٓ-ُٓٓيينظر: "نقد الشعر", )ص: ( ِ)

نايينظر (ّ)  (. ُّٕعتيف", )ص:: "الص 

 (.  ُٕٓ/ُيينظر:"العيٍمدىةي", ) ( ْ)

 (.ُٖٓيينظر: "نقد الشعر", )ص: ( ٓ)

 (.ِِِ", )ص:فصاحةال سرٌ " ( ٔ)
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بالت مثيل بثالثة شواىد مػن شػعر أيب  كاستشهدلالستدالؿ, (ٔ)كغّبٮبا" عليلبالت مثيل كالت  
 أيب ٛب اـ:

 , وقول :(ٕ)بعد المئة الّستونو  الس ابع الش اِهد -
ػػػػػػػػػوهي  ػػػػػػػػػٍرهو  أٍخرىٍجتيمي  (ٖ)ًمػػػػػػػػػٍن سػػػػػػػػػ يتو ًبكي

 
 (ٗ)قػػػػػد تنتضػػػػػػى مػػػػػن ناضػػػػػًر السػػػػػػلمً  كالنػػػػػاري  

 , وقول :(٘)بعد المئة  والّستون الث امن الش اِهد - 
 أىرادى الل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي نىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى فىضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلىةو  كًإذىا
ػػػاكىرىتٍ    لىػػػٍوالى اشػػػتعىاؿي الن ػػػاًر , فيمػػػا جى

 

 أتػػػػػػػػػػػاحى ٥بػػػػػػػػػػػا لسػػػػػػػػػػػافى حسػػػػػػػػػػػودً  طويػػػػػػػػػػػتٍ  
ػػػػافى يػيٍعػػػػرىؼي طيػػػػبي عىػػػػٍرؼ العيػػػػودً   مػػػػا كى

(ٙ) 
 , وقول :(ٚ)بعد المئة والّستون الت اسع الش اِهد - 

يػػػػوً ني  ككنٌػػػػا  كالرضىػػػػا(ٛ)ٌسػػػػفطعلػػػػى ال رج 
 كالرضىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا(ٛ)ٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفطال

 

الفىػػػػٌبى ًمػػػػٍن كىجًهػػػػًو كٍىػػػػوى أىٍجػػػػدىعي  كأىنٍػػػػلي  
(ٜ) 

 
 

, كىا ىػو (ٓٔ)ةكقد ذكر ابن سناف الش اًىدٍين األكلٍْب ُب حديثو عن االسًتعىار    
ببعضػػو بػػبعض,  لةشػػابو بػػْب كالمػػو كاضػػح الصِّػػىػػو يػػذكرٮبا امتػػدادنا لصػػور الت مثيػػل, فالت

يػػػراد معػػػُب فيوضِّػػػح بألفػػػاظ تػػػدٌؿ علػػػى معػػػُب  خر...فػػػاللرض  أفٍ الت مثيػػػل: " عػػػنفقػػػاؿ 
:" فػػأف يزيػػد ُب الكػػالـ ؿ, كُب االسػػتدالؿ بالت مثيػػل قػػا(ٔٔ)بػػَّيراده إيضػػاح ا٤بعػػُب كبيانػػو"

 ـــــــــــــــــــ
 (.ِِْ, )ص:ابؽالمصدر السَّ  (  ُ)

 (.ِّٔ,)ص:نفسو المصدر: يينظر (ِ)

 : "شىًجيًَّتو"التٍَّبريزمكفي ركاية الديكاف بشرح  ( ّ)

 (.ُٖٗ/ّـ, )"ديكاف", أبي تمَّا (ْ)

 (. ِْٔ: "سٌر الفصاحة", )ص:يينظر (ٓ)

 (.ّٕٗ/ُ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) ( ٔ)

 (.ِْٔالفصاحة", )ص: سرٌ : "يينظر ( ٕ)

يًو عمى الكيٍرًه".التٍَّبريزمكفي ركاية الديكاف بشرح  ( ٖ)  :" كنىٍحفي نيزىجَّ

 (, كمطمع القصيدة:ِّْ/ِ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ٗ)
 الخمػػػػػػػػػػػػػيطي المػػػػػػػػػػػػػكدعي  إنػػػػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػػػػكال أمػػػػػػػػػػػػػا

 
 
 

 عفػػػػػػػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػػػػػػػو مصػػػػػػػػػػػػػػػيؼه كمربػػػػػػػػػػػػػػػعي  كربػػػػػػػػػػػػػػػعه  
البالغي ىك البيت الخامس عشر مف البحر الطكيؿ, قاليا يمدح أبا سعيد محمد  كالشَّاًىد 

 بف يكسؼ الثغرم. 

 (.ُّٕالفصاحة", )ص: سرٌ يينظر: " ( َُ)

 (. ِِِ)ص: ابؽ,السَّ  المصدر (ُُ)
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كبيانػػو, كالث ػػاين زيػػادة  , فػػاألكؿ إليضػػاح ا٤بعػُب(ٔ)معػُب يػػدٌؿ علػػى صػحتو بػػذكر مثػػاؿ لػو"
, كىػػذا كػػالـفضػػلة زاِػػدة عػػن ا٤بعػُب ال عمػػدة ُب ال  الزيػادةمعػُب يػػدٌؿ عليػػو, فاإليضػػاح ك 

 قوؿ الط اِي: ففييت ضح من الش واًىد, 
ػػػػػػػػػػػوهي  ػػػػػػػػػػػٍرهو ًمػػػػػػػػػػػٍن سػػػػػػػػػػػ يتو أٍخرىٍجتيمي  ًبكي

 
 قػػػػػػػد تنتضػػػػػػػى مػػػػػػػن ناضػػػػػػػًر السػػػػػػػلمً  كالنػػػػػػػاري  

كإيقادىػػا مػػن السػػلم كىػػو نػػوع مػػن  لن ػػارثيػػل ابتمثيلػػو أف خػػرج مػػن خيلقػػو ا٤بعتػػاد بتم دؿٌ  
 قولو: كُبعنو  اـلبياف ا٤بعُب ككشل اللث   يلا١بٌيد, كىي كناية ُب ىذا الت مث  رالش  
 أىرادى الل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي نىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى فىضػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلىةو  كًإذىا
ػػػاكىرىتٍ    لىػػػٍوالى اشػػػتعىاؿي الن ػػػاًر , فيمػػػا جى

 

 أتػػػػػػػػػػػػػػػػاحى ٥بػػػػػػػػػػػػػػػػا لسػػػػػػػػػػػػػػػػافى حسػػػػػػػػػػػػػػػػودً  طويػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ  
ػػػػػػػػػػافى يػيٍعػػػػػػػػػػرىؼي ط  مػػػػػػػػػػا  يػػػػػػػػػػبي عىػػػػػػػػػػٍرؼ العيػػػػػػػػػػودً كى
انتشار ا٣بصاؿ ا٢بميدة من فم ا٢باسد, بعرؼ العود عند االشتعاؿ, كىػي   مث ل 

 كناية كزيادة ٛبثيل للمعُب األكؿ بالث اين. 
 قولو: كُب

يػػػػػوً ني  ككنٌػػػػػا  كالرضىػػػػػا ٌسػػػػػفطعلػػػػػى ال رج 
 

ػػػػػػٌبى ًمػػػػػػٍن كىجًهػػػػػػًو كٍىػػػػػػوى أىٍجػػػػػػدىعي  كأىنٍػػػػػػلي    الفى
 
 

ُب البيػت ال ػذم قبلػو سػاخطنا  اعرال ػذم ذكػره الش ػ يبمىن يصػرب علػى الش ػ فمث ل
كمثػػل األنػػل األجػػدع ُب الوجػػو, فهػػذا ا٤بثػػاؿ أظهػػر ا٤بعػػُب كزاد حػػْب جعػػل لػػو   يناأـ راضػػ
ا  ركفنامثاالن مع  األنل ا٤بقطوع ُب كجو ا٤برء. بذكركمشاىدن
قػاد مػن اسػتقر ت ىػذه الش ػواًىد الث الثػة عنػد البالغيػْب كالنُّ  قػدكعلى كل حػاؿ,  

تػأثّب الت مثيػل إذا جػاء  ببعضػهاعلىالقىػاًىر  عبػد كاستشهدالضِّمِب,  لت شبيوقبيل شواىد ا
يقوؿ الش يد  وع, كُب ىذا الن  (ٖ)قول الن ف  كٰبرِّكها اعل, كىو يض(ِ)ُب أعقاب ا٤بعاين

 النػػوع مػػن الت شػػبيو ال ػػذم يكػػوف فيػػو ا٤بشػػب و بػػو متبوعنػػا بأمثػػاؿ كىػػذاالش ػػيد أبػػو موسػػى: "

 ـــــــــــــــــــ
 (. ِّٔ)ص: ,السَّابؽ المصدر ( ُ)

 ىذا  البحث. مف( ُّّ: )ص:كيينظر(, ُُٓر: "أٍسرىاري البالغة",)ص:يينظ ( ِ)

 (. َِٕ-َِٓ/ّاإليضاح", ) (ّ)
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ىذه األحػواؿ كاألكصػاؼ ال ػٍب تصػل صػورة متكاملػة ا٤بالمػح ٧بػد دة السػمات, يػأٌب ُب 
 . (ٔ)الت شبيو ال ذم يسميو البالغيوف الت شبيو الضمِب..." ركبضرب  خر من ض
ال ػذم يػػراه ابػػن سػناف صػػورة مػػن  مثيػػلكاالحت ػػاج بالت مثيػل تػػابع للت   فاالسػتدالؿ

من نعوت الفصػاحة كالبالغػة, فهػو يتحػد ث عػن الت مثيػل ُب صور الكناية ا٤بعركفة, كأنو 
األلفػػاظ علػػى االنفػػراد كاالشػػَباؾ, كىنػػا يتحػػد ث عػػن ا٤بعػػاين مفػػردة مػػن األلفػػاظ, ككػػل 

قِّقي البالغة كالفصاحة لديو.  ذلك ٩با ٰبي
كىنػػػا لفتػػػة أريػػػد أف أبيِّنهػػػا أف تعريػػػل )االسػػػتدالؿ بالت مثيػػػل( ال ػػػذم أكرده ابػػػن  
ا١بملػػة  قيػػبا٤بتػػأخِّركف فيمػػا بعػػد بػػػ)التذييل(, كىػػو "تع الغيػػوفال ػػذم عر فػػو الب سػػناف ىػػو

ٔبملػة تشػػتمل علػى معناىػػا للتوكيػد كىػػو ضػػرباف ضػرب ال ٱبػػرج ٨بػرج ا٤بثػػل..., كضػػرب 
يت ضػػػح أف  ا٤بباحػػػث  فبهػػذا, كىػػػذا ٧بػػض اجتهػػػاد مػػن الػػػد ارس, (ٕ)ٱبػػرج ٨بػػػرج ا٤بثػػل..."

كا٣بػػػام  بكػػػل أنواعهػػػا مػػػن معػػػاف, كبيػػػاف, كبػػػديع, ل تت ضػػػح  ابػػػعالر   القػػػرفالبالغيػػػة ُب 
ا٤بتشػػابكة ُب حػػدكد دقيقػػة,   ػػاِرر يتهػػا قبػػل عبػػد القىػػاًىر, كافتقػػرت إ  مىػػن يضػػبط النٌ 

فقػػد حق ػػق الش ػػيد نقلػػة نوعيػػة ُب الػػد رس البالغػػي كالن قػػدم, اسػػتحق  عليهػػا لقػػب شػػيد 
 ث عنو كما أتى بو ُب خدمة الكناية.البالغيْب كالنُّقاد, كالورقات القادمة تتحد  

 ـــــــــــــــــــ
 (. َٗالبياني",)ص: صكير"التَّ  (ُ)

 (. ّّٓ-ِّٓ"بغية اإليضاح",)ص: (ِ)
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, يػػػػعمػػػػن إشػػػارة, كإرداؼ, كتتب لكنايػػػةا حاتا٢بػػػديث عػػػػن تعػػػٌدد مصػػػػطل تقػػػد ـ
كٛبثيػػل, كغّبىػػا, ذكرىػػا قدامػػة كسػػار عليهػػا مػػن جػػاء بعػػده كأضػػاؼ عليػػو, غػػّب أف  تلػػك 

الش ػيد  قػاؿالكنايػة, ىػو )الكنايػة عػن صػفة(,  نػواعٌب ُب نوع كاحد مػن أالكنايات تص
 , ٍب بػْب  أف  (ٔ)أبو موسى عن قدامة:" كانت شواىده كلها من بػاب الكنايػة عػن صػفة"

على الكناية, ففرج بػأمرو ل  الةعبد القىاًىر ٕبث عن أمرو  خر ُب جوانب األساليب الدٌ 
, القبيػػلبة, كشػػاىد أيب ٛب ػػاـ ُب ىػػذا ا٤ببحػػث مػػن ىػػذا الكنايػػة عػػن نسػػ كىػػوييسػػبىق إليػػو, 

ػػػيد أبػػػو موسػػػ سػػػبقت عبػػػد القىػػػاًىر دراسػػػة تشػػػّب  ال ػػػٍبأجػػػٍد ُب الكتػػػب  كل: "ىفقػػػاؿ الش 
ػد أنػو مػن ا٤بباحػث ال ػٍب أضػافها  إشارة تفتح القوؿ ُب ىػذا الضػرب, ك٥بػذا ٲبكننػا أف نبكِّ

حاكؿ أف يبحث عن  فة,ل الكناية عن الص. ككأنو ٤ب ا أح    أف  قدامة أٝب-رٞبو اهلل-
شيء  خر ُب جوانب ىذا األسلوب؛ ليكشفو كيبسط القوؿ فيو, فأصػاب الكنايػة عػن 

حيػث أثرىػا كقيمتهػا ُب بالغػة  نالنسبة, كجعلها ُب دراستو عديالن للكناية عن الصفة م
 .(ٕ)العبارة, كمن حيث إهنا صور تقَبب كتبتعد"

, ٠باه: فصػل )الل فػ  أم ا تعريل الكناية عند   عبد القىاًىر, فقد كضعو ُب فصلو
إثبػػات معػػُب مػػن  مييطلػػق كا٤بػػراد بػػو غػػّبه( فقػػاؿ: "كا٤بػػراد بالكنايػػة ىػػا ىنػػا أف يريػػد ا٤بػػتكلِّ 

ٯبيء إ  معُب ىو تاليػو كردفػو ُب  نا٤بعاين, فال يذكره بالل ف  ا٤بوضوع لو ُب اللُّلة, كلك
 يريدكفطويل الن اد"  ىوليالن عليو, مثاؿ ذلك قو٥بم: "بو إليو,كٯبعلو د ئالوجود, فيومً 

ٍب ل يػذكركه بلف ػو ا٣بػاص  ,أرادكا ُب ىػذا كلػو, كمػا تػرل, معػُبن  فقػدالقامة...,  طويل
معػُب  خػر مػن شػأنو أف يردفػو ُب الوجػود, كأف يكػوف إذا   بذكرإليو  لوابو, كلكن هم توص  

 .(ّ)"كاف...

 ـــــــــــــــــــ
 (. ّٕٕ)ص: "التصكير البياني", (ُ)

 (. َّْ)ص: ابؽ,السَّ  رجعالم ( ِ)

 (, ٔٔ", )ص:عجاز"دالئؿ اإل (ّ)
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تبػة ُب الوجػود, فػا٤بفهـو مػن ا٤بعػُب األكؿ )ُب كثػّب فعبد القىاًىر يذكر معنيػٍْب مر  
عبػد القىػاًىر ُب  زد, كل يػ(ُ)( ىو ا٤بعُب ا٤بباشر, كيفهػم منػو ا٤بعػُب الث ػاين كىػو ا١بػودمادالرٌ 

ىػػذا الفصػػل علػػى أف عػػر ؼ الكنايػػة, كقػػرف معهػػا االسػػًتعىارة كالت مثيػػل إذا جػػاء علػػى حػػدِّ 
شػأف  اعلكل ىػذه األنػواع, كارتفػ ةيليو كأفصح عن ا٤بزي  االسًتعىارة, ٍب جاء الفصل ال ذم 

أكضػػػح ُب الػػػن ف  مػػػن التصػػػريح,  الكنايػػػةكأبلػػػغ, أم ػػػا التعػػػريض: ف حالكنايػػػة عػػػن اإلفصػػػا 
أٝبػػػػع ا١بميػػػػع علػػػػى  قػػػػدكحكػػػػى اإلٝبػػػػاع ُب ذلػػػػك فقػػػػاؿ: " يقػػػػة,كاىػػػػاز أبلػػػػغ مػػػػن ا٢بق

 لالسػػػػًتعىارة مزيػػػػةن  , كأف  " أبلػػػػغ مػػػػن اإلفصػػػػاح, كالتعػػػػريض أكقػػػػع مػػػػن التصػػػػريحالكنايػػػػة"أف  
 .(ٕ)أبلغ من ا٢بقيقة" ااىاز أبدن  كفضالن, كأف  
ُب الكنايػػػة, كاالسػػػًتعىارة, كالت مثيػػػل, ليسػػػت ُب ظػػػاىر الل فػػػ ,  ةٍب بػػػْب  أف  ا٤بزي ػػػ 

كا١بود, كال بػأم مباللػة ُب كصػفو بػالكـر بػل, تأكيػد كقػوع ا١بػود,  مادالر   رةكليست بكث
سػػػبيلك أكالن أف تعلػػػم أف  أف   اعلما٤بثبتػػػة, فقػػػاؿ:" يػػػة, أك بصػػػورتو التقرير ليلكإثباتػػػو بالػػػد  

كا٤بباللػػة ال ػػٍب  ره,الكػػالـ ا٤بػػَبكؾ علػػى ظػػاى ى٥بػػذه األجنػػاس علػػ اليسػػت ا٤بزيػػة ال ػػٍب تثبتهػػ
 ٥بػػاإليهػػا ٖبػػربه, كلكن هػػا ُب طريػػق إثباتػػو  م٥بػػا ُب أنفػػ  ا٤بعػػاين ال ػػٍب يقصػػد ا٤بػػتكلِّ  عيتػػد  

 . ألف  (ٗ)ا٤بزية تكمػن ُب إثبػات الص ػنػٍعىة مصػحوبة بَّثبػات دليلهػا ة, كعل  (ٖ)اىا"كتقريره إي
ػػا, فػػال بػػد  لػػو أف يػػذكر تعريفػػو, كمزيتػػو, كعلتػػو, ٍب عقػػد  الش ػػيد عبػػد القىػػاًىر يبسِّػػ  علمن

بػػػْب ألػػػواف البيػػػاف كمػػػا ىػػػي الفضػػػيلة ال ػػػٍب ٘بػػػرم ُب مسػػػارىا,  فػػػاكيتُب الت    ػػػرفصػػػالن للن  
 تمػػػػػػػن شػػػػػػػأف ىػػػػػػػذه األجنػػػػػػػاس أف ٘بػػػػػػػرم فيهػػػػػػػا كأف تتفػػػػػػػاكت التفػػػػػػػاكي  أف   ماعلفقػػػػػػػاؿ:"
ػػاـ عبػػد القىػاًىر إلبػػراز فضػػيلة كخصوصػػية ىػػذه األجنػػاس (٘)الشػديد" . كا٤بتأمِّػػل يػػرل اىتم 

 ـــــــــــــــــــ
 .بتصرؼ (,ُِِيينظر :"شرح دالئؿ اإلعجاز", )ص: ( ُ)

 (, َٕ)ص: "دالئؿ اإلعجاز", (ِ)

 (.ُٕ)ص: ابؽ,المصدر السَّ  (  ّ)

 (, بتصرؼ.ِٕ)ص: المصدر نفسو, (  ْ)

 (.ْٕ)ص: المصدر نفسو, (  ٓ)
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البيانية كمنها الكناية, فقد كانت "عينو عليها كىو يتتب ع مستقر ىا ُب معاين الن  م كأبػرز 
تن ػػذب إليهػػا ا٤بعػػاين؛ كىػػي الكنايػػة  ُب األقطػػاب ال ػػٍب-٤بزيػػةا١بهػػات ال ػػٍب تعػػرض فيهػػا ا

كاالسػػًتعىارة كالت مثيػػل"
, لكنايػػةفيهػػا القػػوؿ؛ ا لال ػػٍب فص ػػ لبيانيػػة. فمػػن ىػػذه األجنػػاس ا(ٔ)

ال ػذم جعػل عبػد القىػاًىر  ببفأك د أف  ا٣بصوصية فيها عاِدة من جهة الن  م, كىذا الس  
 ٍسػػػرىارة ُب "دالِػػػل اإلع ػػػاز", كحقُّهػػػا أف تضػػػٌم إ  "أيضػػػع مثػػػل ىػػػذه الفصػػػوؿ البيانيػػػ

ػػو عػػن الكنايػػة عػػن نسػػبة,  البالغػػة", كبعػػد مَّػػات الصػػفحات, جػػاء الش ػػيد ليحػػدِّث قاِر
-كقياسها على الكناية عن صفة, "ك٥بذا ٲبكننا أف نبكِّد أنو مػن ا٤بباحػث ال ػٍب أضػافها 

الفصل بأكصاؼ كدقاِق يع ػز عنػو  . كقد كصل الش يد عبد القىاًىر ىذا(ٕ)"-رٞبو اهلل
ا٤بأخػذ,  ل, لطيػكفػن مػن القػوؿ دقيػق ا٤بسػل ىػذاكالفصػحاء كا٣بطبػاء, فقػاؿ: " بللاءال
نراىم كما يصػنعوف ُب نفػ  الصػفة بػأف يػذىبوا وػا مػذىب الكنايػة كالتعػريض,   اأن   ىوك 

كػػذلك يػػذىبوف ُب إثبػػات الصػػفة ىػػذا ا٤بػػذىب. كإذا فعلػػوا ذلػػك, بػػدت ىنػػاؾ ٧باسػػن 
كبالغػة  رنا,سػاح اكسػحرن  ا,شاعرن  االوصل, كرأيت ىناؾ شعرن  ع زر الطرؼ, كدقاِق تٛب

 ,(ٖ)كا٣بطيب ا٤بصقع" لق,الشاعر ا٤بف ال يكمل ٥با إال  
ٍب بػػْب  أف  قدامػػة كمىػػن جػػاء بعػػده كانػػت شػػواىدىم كنايػػة عػػن صػػفة, كأتػػى مػػن  

ال ػذم  فةعنو بَّثبات الصِّػنوعنا  خر ىو )الكناية عن النسبة(, عرب   فأخرجنف  الصفة, 
 منو تنقدح شرارة ا٣بصاِص, كيكوف الشٍِّعر أشب و بالسِّحر, فكيل يكوف ذلك؟

ًدثػػو إثبػػات الصِّػػ ىػػذا , ٍب جػػاء بػػأنواع كأجنػػاس "الكنايػػة" مػػن ف الػػن   ُب فةمػػا ٰبي
تعريض, ككناية, كرمز, كإشػارة, كأراد أف يوظِّفهػا مػع الكنايػة عػن نسػبة ُب قالػب مت حػد 

 مصػػػػر ح وػػػػا فيكػػػػوف ٥بػػػػا فضػػػػل كمزيػػػػة مػػػػا ال يدركػػػػو الصػػػػريح ا٤بباشػػػػر, عنػػػػد ذلػػػػك غػػػػّب
عػن كجههػا, كلكػن مػدلوالن  ابذكرىا, مكشػوفن  حناالصفة إذا ل تأتك مصر   أف   ككماقاؿ:"
 ـــــــــــــــــــ

 (.ُُّ"شرح دالئؿ اإلعجاز", )ص: ( ُ)

 (. َّْصكير البياني",)ص:"التَّ  ( ِ)

 (.َّٔ,)ص:"دالئؿ اإلعجاز" ( ّ)
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 يءللش ػػ فةكػػاف ذلػػك أففػم لشػػأهنا, كألطػػل ٤بكاهنػػا, كػذلك إثباتػػك الصِّػػ  بلّبىػػا, عليهػا
ػػتثبتهػػا لػػو, إذا ل تلقػػو إ  ا كالكنايػػة,  لتعػػريضصػػرٰبان, كجَّػػت إليػػو مػػن جانػػب ا امعلس 

قليلػو, كال  مػا ال يقػلٌ  كنػق,كاف لو مػن الفضػل كا٤بزيػة, كمػن ا٢بسػن كالر    كاإلشارة,كالرمز 
ػػٍعراء كالبللػػاء إذا أرادكا إثبػػات (ٔ)"فيػػوٯبهػػل موضػػع الفضػػيلة  , ففسػػٌر قولػػو ىػػذا بػػأف  الشِّ

خفي ػػة, ف علػػوا ا٤بكػػاف  ريقػػةا بػػو جهػػرة بػػل بطصػػفة شػػريفة تتلػػب  بصػػاحبها ال يلصػػقوهن
ػػم  هىػػذ كتفسػػّبال ػػذم ينتشػػر فيػػو جػػود ا٤بمػػدكح نسػػبة لػػو, فقػػاؿ:"  ا١بملػػة كشػػرحها: أهن 

يركمػػوف كصػػل الرجػػل كمدحػػو, كإثبػػات معػػُب مػػن ا٤بعػػاين الشػػريفة لػػو, فيػػدعوف التصػػريح 
ُب  لوفكيتوص ػ بػو,  عليهػويتلب   لبذلك, كيكنوف عن جعلها فيػو ٔبعلهػا ُب شػيء يشػتم

مػػن ا١بهػػة ال ػػاىرة ا٤بعركفػػة, بػػل مػػن طريػػق ٱبفػػى,  الا١بملػػة إ  مػػا أرادكا مػػن اإلثبػػات,
 كمثالو قوؿ زياد األع م: ؟يدؽ كمسلك
 السػػػػػػػػػػػػماحة كا٤بػػػػػػػػػػػػركءة كالن ػػػػػػػػػػػػدل إف
 

 (ِ)قبة ضربت على ابن ا٢بشرج" ُب 

 (ِ)ا٢بشرج"

 
 

لفصػػل, ٍب أفػػاض الش ػػيد ُب ٙبليػػل شػػاىد زيػػاد, كبػػات يػػذكره حػػٌب أغلػػق ىػػذا ا 
كوهنا فيو, ك"ىكػذا يقػرِّب   ةف عل كوهنا ُب القب لويح,فقد عدؿ الشاعر من الكناية كالت  

ػػػيد الكنايػػػة ال ػػػٍب ل تكػػػن معلومػػػة ُب بيَّتػػػو بقياسػػػها علػػػى كنايػػػة كانػػػت معلومػػػة ىػػػي  الش 
. كالواسػػطة كالوسػػاِط قػػد ٚبفػػى ُب (ٖ)الكنايػػة عػػن الصػػفة ال ػػٍب تعػػد دت فيهػػا الوسػػاِط"

, ٍب أتػػى الش ػػيد بصػػور قيق, كالت حليػػل الػػدٌ كي ػػةلكنايػػة, فػػال تػػدرىؾ إال  بالرٌ ُب بعػػض صػػور ا
للكنايػػة عػػن نسػػبة متناسػػبة ٗبعػػُب كاحػػد, كمػػا ىػػو ا٢بػػاؿ ُب الكنايػػة عػػن صػػفة,  لفػػة٨بت

ػػػػوا بػػػػْب  وىػػػػذا إ  تعػػػدُّد كجػػػػوه الشػػػب   مػػػنليػػػدلِّل علػػػػى فكرتػػػو, فػػػػييفلص " ًىدكجػػػاء بالش 
ن صػفة: ُب الص ػنػٍعىة, كُب زيػادة ا٣بفػاء عنػد تعػدُّد الوسػاِط الكناية عن نسبة كالكناية عػ

ُب الث انية, كُب تعدُّد الصُّور ا٤بكُب  وا مع اتِّفاؽ ا٤بكُب  عنػو, سػواء كانػت الصُّػور ا٤بكػُب  
 ـــــــــــــــــــ

 (.َّٔ)ص: ,ابؽالمصدر السَّ  (  ُ)

 (.َّٔ)ص: ,نفسو المصدر ( ِ)

 (.ّٕٗدالئؿ اإلعجاز", )ص: شرح" ( ّ)
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وػػػػا ا٤بتعػػػػدِّدة متقاربػػػػة مناسػػػػبة أـ ٨بتلفػػػػة اختالفنػػػػا مػػػػا, فػػػػػ"كلبك  نػػػػ  بػػػػالزاِرين" ألصػػػػق 
الضػػػيل مقػػػبالن يكلمػػػو...", ك"جبػػػاف الكلػػػب" ألصػػػق بػػػػ"زجرت   بػػػػ"يكاد إذا مػػػا أبصػػػر

ا, كىػػذه مػػن الن ػػرات الن قديػػة ُب  كػػاليب", كإف كػػاف ا٤بعػػُب ا٤بكػػُب   عنػػو ُب ا١بميػػع كاحػػدن
. فهػػذه الصُّػػور متألِّقػػة فيمػػا بينهػػا, ٍب يػػأٌب (ٔ)الػػد رس البالغػػي, كال ػػٍب أٮبلهػػا ا٤بتػػأخِّركف"

ػػػيد عبػػػد القىػػػاًىر أف  الكنايػػػة عػػػن بصػػػور ٤بعػػػُب كاحػػػد كلكن هػػػا غػػػّب م تناسػػػبة,  ٍب بػػػْب  الش 
كفركعػػو كأمثلتػػو  ألصػػلا اا٤بسػػاِل ال ػػٍب طرحهػػا لي "لشػػعب ىػػذ لػػكنسػػبة كمػػا فيهػػا مػػن ت

, حػٌب أتػى إ  شػاىد ىػذا ا٤بطلػب مػن شػعر أيب (ٕ)كصوره كطرقو كمسالكو حٌد كهنايػة"
 :ـأيب ٛب ا

 ي تم ام: , وقول أب(ٖ)المئة  بعد الس بعون الش اِهد -
ػػػػػػػػػػػرًنً  أىبػىػػػػػػػػػػٍْبى  ػػػػػػػػػػا يػىػػػػػػػػػػػزيٍرفى ًسػػػػػػػػػػوىل كى  فمى

 
ٍسػػػػػػػػػػػػػػبيكى   ػػػػػػػػػػػػػػًعٍيدو  كحى أىٍف يػىػػػػػػػػػػػػػػزيٍرفى أىبىػػػػػػػػػػػػػػا سى

(ْ) 
ػػاًىد كنايػػة عػػن نسػػبة الكػـر كا١بػػود إ  أيب سػػعيد, فالفعػػل )أبػػْب( عاِػػد  ىػذا  الش 

إ  )القالِػػػػػص( كىي)اإلبػػػػػل( ُب سػػػػػّبىا كتشػػػػػمّبىا, كمنػػػػػو قلصػػػػػت اإلبػػػػػل تقليصنػػػػػا, إذ 
 , كذلك ُب البيت ال ذم قبلو حيث يصل تشوقهن  ٥بذا الكرًن:(ٓ)ااستمرت ُب مضيِّه

 الكرًن:

 ـــــــــــــــــــ
 (.ّٗٗ, )ص:ابؽالمرجع السَّ  ( ُ)

 (.ُّّ)ص: "دالئؿ اإلعجاز", (ِ)

 (.ُّّ, )ص:ابؽالمصدر السَّ  (  ّ)

 (, كمطمع القصيدة:ّٕٔ/ْ", أبي تمَّاـ, )اف"ديك  (ْ)
مٍتػػػػػػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػػػػػػكدً فػػػػػػػػػػػػػػػػا حى ـى الييجي  حتمى طىٍعػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػييكدً  غى مٍتػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػالطٍَّرًؼ الصَّ رى
(ْ) 

يمدح آؿ عبد  تمَّاـ, قاليا أبك لكافرالبالغي ىك البيت الثاني عشر مف البحر ا الشَّاًىدك         
 العزيز.

 (, مادة: قمص.ُٕٔ/ُِ) يينظر: "لساف العرب", ( ٓ)
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ػػػػػػػػػػػػ قىالًِػػػػػػػػػػػػصي  ػػػػػػػػػػػػػٍوقنا ٍوقيهن  شى  يىزيػػػػػػػػػػػػدي شى
 بيًعثىػػػػػػػػػػػػػػٍت علػػػػػػػػػػػػػػػى أىمىػػػػػػػػػػػػػػلو بىعيػػػػػػػػػػػػػػػدو  إذا
 

ٍػػػػػػػػػػػػػػػػػنعنى    الرُّقىػػػػػػػػػػػػػػػػػادى ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػنى الرُّقيػػػػػػػػػػػػػػػػػودً  كٲبى
 (ُ)أٍدنىػػػػػػػٍت ًمػػػػػػػنى األىمىػػػػػػػًل البىًعيػػػػػػػدً  فقىػػػػػػػدٍ 
 
 
 

علػػػػى ىػػػػذا الكػػػػرًن, كالكنايػػػػة ىنػػػػا  يقػػػػرِّبن األمػػػػر البعيػػػػد كيػػػػأتْب الوفػػػػود إال   فهػػػػن  
ألهنػػػن  رفضػػػن  ؛(ٕ)الكػػػـر للمػػػدكح" اتفيهػػػا"دعول مقركنػػػة بالػػػدليل, فالػػػدعول ىػػػي إثبػػػ

الوفادة إال  عليو, كأسلوب القصر من )ما النافية كسول العاملة عمل إال( كاالسػتثناء ُب 
ػػػاًىد يفيػػػد االختصػػػاص كا٢بصػػػر, فصػػػفة الكػػػـر ث موصػػػوؼ ك٨بتصػػػة لل صػػػورةكمق ابتػػػةالش 
بلػوغ شػػاىد  خػػر مبلِّػػغ بيػػت  نفػػيكلػي  للػػّبه؟, كىػػذا ال ػػذم جعػل الش ػػيد عبػػد القىػػاًىر ي

, ف عل الكناية عػن نسػبة ُب ىػذا الش ػاًىد مػن ينهماأيب ٛب اـ ُب اللطل كالندرة, ككازف ب
 كنػػادرهلطيػػل ذلػػك  كمػػنُب الكنايػػة عػػن نسػػبة, فقػػاؿ: " مثلػػولطيفػػو كنػػادره, كإف كػػاف 

 اـ:أيب ٛب   قوؿ
ػػػػػػػػػػػرًنً  ػػػػػػػػػػػا يػىػػػػػػػػػػػزيٍرفى ًسػػػػػػػػػػػوىل كى  أىبػىػػػػػػػػػػػٍْبى فمى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػًعٍيدو   ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػبيكى أىٍف يػىػػػػػػػػػػػػػػػػزيٍرفى أىبىػػػػػػػػػػػػػػػػا سى  كحى
 كإف ل يبلغ مبللو, قوؿ اآلخر, من الوافر: كمثلو, 

 ٚبلػػػػػػػػػػػػػو ٛبػػػػػػػػػػػػػيم مػػػػػػػػػػػػػن كػػػػػػػػػػػػػرًن مػػػػػػػػػػػػػٌب
 

 (ٖ)بػػػػػػػػػػن عمػػػػػػػػػػرك مػػػػػػػػػػن ٛبػػػػػػػػػػيم" كمسػػػػػػػػػػلمة 
ػػبيػػت الط ػػاِي؟ كمػػا كجػػو تفػػوُّؽ كنايتػػو علػػى ال ُبالل طافػػة كمػػا النػػدرة  فمػػا   اًىدش 

ا٤بكػػُب  عنػػو ُب قػػوؿ اآلخػػر يكػػاد يكػػوف مكشػػوفنا, إنػػو يعػػِب  ألف  اآلخػػر؟  كمػػا ذاؾ إال   "
, ٍب إنػو يفتقػر إ  ًن, فهذا دليل على أنو كػر يمأف  ٛبيمنا ال ٚبلو من كرًن, كمسل مة من ٛب

كر كتػدرؾ كتػزكر, ٍب إهنػا ال تػز  قػلما ٪بده ُب بيت أيب ٛب اـ من تشفيص اإلبل؛ فهي تع
 .(ٗ)إال  كرٲبنا, كىل ىناؾ أدٌؿ على ىذا من أهنن  يزرف أبا سعيد"

 ـــــــــــــــــــ
 (.ّٕٔ-ّٔٔ/ْ"ديكاف", أبي تمَّاـ, ) (ُ)

 (.َّْدالئؿ اإلعجاز", )ص: شرح"  (ِ)

 (.ُّّ)ص: "دالئؿ اإلعجاز", ( ّ)

 (.َّْ:ص"شرح دالئؿ اإلعجاز", ) ( ْ)
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الت ػاليل البالغػي كالن قػدم  نسػجمسػألة الكنايػة عػن نسػبة, كأ يدالش اًىد أهنى الش ػ فبهذا
ػػػم  مػػػن ا٣بفػػػي ديباجتػػػو إ  ا١بلػػػٌي منهػػػا, ففلػػػع عليهػػػا زخرفهػػػا كمعػػػاطل ركنقهػػػا, كقس 

ػػاًىد مسػػاِل ُب إحكػػاـ كاتصػػاؿ للسػػلك, األقسػػاـ, كفػػر ع ا٤بسػػاِل, كأخػػ رج مػػن رحػػم الش 
كأبػواب الل فػ   صػوؿساعينا لقطل نتاج الػن  م كىػو اإلع ػاز, فػأتى بػألواف البيػاف بػْب ف

الػػن  م, فػػربزت الفضػػيلة  فُب الكنايػػة, راجعػػة ٤بعػػا لليػػةلي عػػل ا٣بصوصػػية كاألب  م؛كالػػن  
عػػن صػػفة أك  دالػػة كػػل أنػػواع الكنايػػة, ُب ك اكيا٤بتػػأخِّركف بقسػػمة الس ػػ كأخػػذُب ذلػػك, 

, مناسػػػػبنا ٢با٥بػػػػا عنػػػػد ةداالن علػػػػى اإلٲبػػػػاء, كاإلشػػػػار  الشػػػػاىد عيػػػػد  موصػػػػوؼ أك نسػػػػبة, ك 
 .(ٔ)ا٤بتأخِّرين

 ـــــــــــــــــــ
", السَّكَّاكي, تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم, )ص:يينظر: ( ُ) (, ِِٓ-ُِٓ"ًمٍفتاح العمَّـك

 (.ُٕٕ/ٓ"اإليضاح", ) ـ. كيينظر:ََُِىػ =َُِْالمكتبة الًعٍمًمية, الطبعة: األكلى 
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 مػن منهػلً  البالغيػْب كالنُّقػادً  مسػّبة ىػذه الدِّراسػة ال ػٍب تعاملػٍت مػع شػواىدً  كبعد 
ن كثير حو٥بم الن قد, كتشٌعبٍت حو٥بم األقاكيل كاآلراء كا٤بػذاىب, ال ذي الشٍُّعراءً  أحدً  شعرً 

 نقديػةو  بالغيػةو  ما جاء مػن أسػفارو  على بعضً  يقلى  أفٍ  -قدر ا٤بستطاع- حاكؿ الباحثي 
ء ُب البالغػػة  خػػالؿ ًعػػد ة قػػركف كػػاف ٧بورىػػا شػػعر أيب ٛب ػػاـ, ازدىػػرت بوجػػود أٌِمػػة أجػػال 

 ة, أيٝبلهػػا علػػى ىيَّػػدِّراسػػةال ػػٍب توص ػػلت إليهػػا ال لن تػػاِجً , فكػػاف مػػن أىػػمِّ ايبكالن قػػد األد
 نقاط ِريسة:

"شااواهد الت شاابي  والت مثياال عنااد البالغيااين والنُّقاااد , ال ػػذم عنوانػو: ؿالفصػػل األك   ففػي
 نتاِج منها: الدِّراسة إ  ًعد ةً  خىليصت, من شعر أبي تم ام"

ػػػاأيب ٛب ػػػاـ  تشػػػبيهاتً  بعػػػضً  علػػػى أطلػػػقى  اآلمػػػدمأف   الدِّراسػػػةي  كشػػػفتٍ  -1 مقلوبػػػة,  بأهن 
, بل االنتقاؿ مػن حػاؿ إ  حػاؿ, كىػذا مػن رينا٤بقلوب عند ا٤بتأخِّ  شبيوكىو ال يعِب الت  

إرىاصػػػات نشػػػوء ىػػػذا ا٤بصػػػطلح, كقػػػد كصػػػل اآلًمػػػًدٌم تشػػػبيهات أيب ٛب ػػػاـ ُب ٦بملهػػػا 
ػػا تتكػافب  مػع تشػػبيهات البيٍحػَبم إ  حػػد با١بيِّػدة ا٢بسػنة الص ػػحيحة الباللػة ا١بػودة, كأهن 

 ما... .
 وأيب ٛب ػػاـ بأن ػػو قػػاض عػػدؿ, أك فقيػػو كرع؛ ألن ػػ لتشػػبيهاتً ابيػػن رشػػيق تعاطيػػو  كصػػلى  -2

ػػد الػػد ارسي  , كييعطػػي ا٤بعػػُبى هاموضػػعى  لف ػػةى يضػػع ال    َّدخاؿرشػػيقو  ابػػنى  مػػذىبى  حق ػػو, ٍب يبكِّ
 أيب ٛب اـ. من شعرً  تعارةلت شبيو كاالسٍ ا دعلى شواىً  بالت طبيقالت شبيو كالت مثيل ُب اىاز 

لػػبعض  الِػػقشػػاعرية أيب ٛب ػػاـ األ٭بػػوذج ال   ُب جعػػلعبػػد القىػػاًىر  أف   الدِّراسػػةي  اعتػػربتٍ  -3
 ذمعليها مذىبو ال   فأقاـ واىدلَبسيفها كبناء البياف, كحشد تلك الش   سارتقريراتو ال ٍب 

تشػػبيهاتو  , ك٘باكزىػػا إ  أف  مْبا عنػػد ا٤بتقػػدِّ إٝبػػاالن كمػػ ولتشػػبيهات ـنبػػذ فكػػرة ا٤بػػدح كالػػذ  
شػػعره علػػى  مػػن استشػػهد, فبػػْب  ذلػػك عملينا,كمػػا أن ػػو ةعلػػى غػػرض كمسػػألة بالغيػػ تػػدؿُّ 

كتػػأثّبه,  مثيػػلتلػػك ا٤بسػػاِل؛ مسػػألة الت   فمػػنكل يستشػػهد بلػػّبه,  قيقػػةبعػػض ا٤بسػػاِل الد  
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 اًىرالش ػػيد عبػػد القىػػ يػػد, مػػع تأكِّ مِبالٌضػػ شػػبيو: الت  رينخػػرج مػػن رٞبػػو عنػػد ا٤بتػػأخِّ  ذمال ػػ
 .ٍحومالن   كيبللَب   ًسدكالت كٌلل ُب شعره ا٤بفٍ  عقيدعلى كجود الت  

كاالسػػتعارة  يوُب مسػػاًِل ا٤بعػػاين الت ٍفيليػػة بػػْب شػػواىد الت شػػب رمػػزج الش ػػيدي عبػػدي القػػاى -ْ
ػػػٍعرم, كأن ػػػو مٍفػػػًبى ا٤بػػػذاىب  مرتبػػػة, فبلػػػغ الط ػػػاِي مػػػن شػػػعر أيب ٛب ػػػاـ؛ للػػػرض اإلقنػػػاع الشِّ

 .عالية
"شواهد االسِتع ارة عناد البالغياين والنُّقااد مان ِشاعِر الث اين, ال ذم عنوانو:  الفصل كأم ا

 الدِّراسة إ  ًعد ة نتاِج منها: صت, ففلي أبي تم ام"
اـ أيب ٛب ػػػ ًتعىاراتبعػػػض اٍسػػػ اٍسػػػًتكراه ُب ككذلكاآلًمػػػًدمٌ ا٤بعتػػػز الُّللػػػويْب  ابػػػني  يوافػػػق  -ُ

 .كالـ٩با عيب من الشِّعر كال جعلوىاتوافق استعارات العرب, ك  الا٤بكنية, ألهن   ةخاص  
ٛب ػاـ ا٢بسػنة علػى  أيبشػواىد اسػتعارات  فىض ػلى ا١برجػاين  يأف  القاضػ الد ارسي  أثبت  -ِ
بػوؿ عنػد أيب ٛب ػاـ جسػرنا لق ديَّػةالر   االسػتعارات بعػض قبػوؿ ربط كما, كأشاد وا,  يَِّّةالسٌ 

 .أيب الطيِّب ا٤بتنيٌب  عندالر ديَّة  االستعارات بعض
ككيػػػػػػػػع ُب  ابػػػػػػػػنى  رأمرشػػػػػػػػيق  ابػػػػػػػػنكقبػػػػػػػػوؿ كاستحسػػػػػػػػاف  دِّراسػػػػػػػػةيتأييدال كشػػػػػػػػفت  -ّ

 , كىذا رأمه العلماءً  يةً , خالفنا لبقا٤بتكٌلفةً  أليب ٛب اـ غّبً  الواضحةً  البعيدةً  شاىًداالٍسًتعارةً 
 الط اِي.  كاستقباحاستعاراتبْب استحساف  كسطنا موقفنارشيق  ابن كقل, كما غريبه 

اسػػتعاراتى الدِّراسػػةي أف   بي نػػتً  -4  أف  ا٣بفػػاجي, ك  سػػنافو  ديفنػػت عنػػد ابػػنً  د ىرً الػػ شواىدى
ا, كقد تفػر د بشػواىد مػن شػعر  ضيِّقه أيب ٛب اـ  شواىداٍسًتعارة قبوؿ٘باه شركط  مذىبو جدن

 كما حقيقة, كىذه ًمن  راءه ا٤بنفردة بو,  أيب ٛب اـ كاستدؿ وا أللفاظ ليست اٍستعارة كال
, كمػػع ىػػذا كذاؾ أحػػدثت بعػػض ٍسػػًتعارةشػػواىد اال مػػع الٌضػػمِب الت شػػبيوشػػواىد  دخػػلأ

 .العلماءمن  جل ةسناف مع  شواىد الط اِي معارؾ نقدية أقامها ابني 
ػػػػػواىد شػػػػػعر أيب ٛب ػػػػػاـ مٍسػػػػػال تْب  كشػػػػػل -5 ػػػػػرج مػػػػػن بعػػػػػض ش  ػػػػػيد ٱبي الػػػػػد ارس أف  الش 
ُب االسػػػتعارة,  ةسػػػتعارة فػػػأكثر, كقػػػرف بيتػػػا للن ابلػػػة ببيػػػت للط ػػػاِي؛ دال ػػػْب علػػػى ا٤بباللػػػلال
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, كجعػػػػل شػػػػاىد االسػػػػتعارة مػػػػن شػػػػعر أيب ٛب ػػػػاـ ُب اـكىػػػػذا يرفػػػػع مػػػػن قيمػػػػة شػػػػعر أيب ٛب ػػػػ
لػػي  مػػن ا٤بٍطبيػػوًعْب,  بأن ػػوالش ػػيد رأيػػو ُب شػػعر أيب ٛب ػػاـ  بػػْب  , ك  م"الػػد الِل" مػػرتبط بػػالن  

بشػػػػػعر مٍصػػػػػنوع  لفيػػػػأٌبٯبتمػػػػػع مػػػػع رأيػػػػػو ُب الفصػػػػػل األك   أم, كىػػػػذا الػػػػػر  يمحقػػػػو الض ػػػػػكيل
 متىكل ل.    

ااواهد الكنايااة عنااد البالغيااين والنُّقاااد ماان ِشااعِر عنوانػػو:  ال ػػذمالفصػػل الث الػػث,  أمػػا "ش 
 , ففليصت الدِّراسة إ  ًعد ة نتاِج منها:أبي تم ام"

ناف استشػػهد مػػن شػػعر أيب ٛب ػػاـ للت مثيػػل ال ػػذم عنػػده مػػن ابػػن سػػ الدِّراسػػة أف   بي نػػتٍ  -ُ
 . رينا٤بتأخ   دتدٌؿ على الت شبيو الضِّمِب عن بشواىدى أنواع الكناية, 

الدِّراسة أف  الش يد عبد القاىر عندما جعل الكناية ُب "الد الِل", كاستشهد  أثبتتٍ  -ِ
 أف  مزيػػة األجنػػاس البيانيػػة كمنهػػا الكنايػػة ٥بػػا مػػن شػػعر أيب ٛب ػػاـ؛ أراد أٍف يلفػػت الن  ػػر إ 

للػػن  م علػػى كجػػو ا٣بصػػوص, فػػربزت فضػػيلة ارتبػػاط شػػاًىد الكنايػػة عػػن نسػػبة مػػن  راجعػػةه 
 كا٤بستٍشهد لو.    اىدًشٍعر أيب ٛب اـ بالن  م, كىذا يرفع من قيمة الش  

قػػة بػػْب ا٤بػػذىب  يفػػت الػػد ارس أف   كل سػػألة البيانيػػة  كالن قػػدم مػػع ا٤ب البالغػػيالعىالى
كانػػػػت مرتبطػػػػة بشػػػػعر أيب ٛب ػػػػاـ, فتول ػػػػدت منهػػػػا مسػػػػاِل فرعيػػػػة, تأخػػػػذ برقػػػػاب بعػػػػض, 

ػػػػػػاًىدف فضػػػػػػفاض با٤بعػػػػػػاين, كشػػػػػػل مػػػػػػن كراء األلفػػػػػػاظ مسػػػػػػاِل دقيقػػػػػػة ُب الت شػػػػػػبيو  الش 
 كاالسًتعىارة كالكناية.

ػا بػَّزاء عقػد ا٤بوا ركريةمن األمور الض   ككانت  زنػات ُب ىذه الدِّراسة الوقوؼ داِمن
مقصػودة بالدِّراسػػة؛  مسػاِلٛب ػاـ كبػْب غػّبه مػن الشُّػٍعراء ُب ًعػد ة  أيببػْب شػواىد منشػعر 

علػى البحػث  ضػفيتي  ا٤بوازنػة كا٤بقارنػة مػن شػأهنا أفٍ  ييػذكىر, كأف   يءً بالش   يءى ذلك أف  الش  
  كا٤بساكئ... . ا اسنً  إبرازً  ثراءن, كٚبدـ العمل الن قدم من خالؿً 

كمػذاىب ك راء ألكلَّػك  طركحػاتأي  ىذه الدِّراسػةً  ُب لبناتً  ا٤بوازناتً  ق من تلكى ٙبق   كقد
 ٍعراءشػػعر الط ػػاِي, ٖبػػالؼ شػػعر الشُّػػ حػػممػػن ر  دةالن قديػػة ا٤بتولِّػػ ا٤بعػػارؾي  , فػػربزتٍ العيلمػػاءً 
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ػػػاًىد ثباتنػػػا, كموقػػػل العػػػال استشػػػهادنا, ففرجػػػت ا٤بسػػػألة  نػػػةاآلخػػػرين, ٩بػػػا عػػػز ز مكا الش 
 , مع اختالؼ األزمنة ا٤بتناكلة ٥با. قسيمالفركع كالت   متلّبةثابتة األصوؿ,  البيانية
ػػ كمػػن ٘بػػػاه أغلػػػب  ءاألجػػال   العيلمػػػاءً  كمػػػذاىبي   راءي  دتخػػػالؿ تلػػك القػػػركف ا٤بتعاقبػػػة اٙب 

ػػػواًىدً   علػػػى كحػػػدةً  , القػػػاِمً كاإلنصػػػاؼً  العدالػػػةً  ٧بػػػضي  االتِّفػػػاؽتقػػػبالن كرفضنػػػا, كىػػػذا  الش 
 ... .لةً كاألخي ُب الصُّورً  باِنى ا٤بعالً  أيب ٛب اـو  عندى  البيافً  شعري  ٍعرم, فراحى الشِّ  األ٭بوذجً 
ػػ أفٍ  طبىعػػيال نًمػػ وىػػذا كذاؾ, فَّن ػػ كبػػْب  ترجيحاتػػو  نمػػا كػػاف ًمػػ الباحػػثي أف   دى يبكِّ

ػػ خػػالؿ سػػرب أغػػوار استشػػهادات البالغيػػْب  فوً مػػا اسػػتطاع مػػن استشػػفا مهػػاكػػاف ٰبكي   اإ٭ب 
 ... .٧بلِّ الد رًس كالت حليلً  الصُّور البيانية ا٤بمثٌلة ُب الش اًىدً  كالنُّقاد ٘باه

بلوحػػػاتو  قػػػدى كالن   أثػػػرل البالغػػػةى  أبػػػا ٛب ػػػاـو  أف  الباحػػػثى ليقػػػٌرري ُب النِّهايػػػةً  كإف   ىػػػذا,
مثػػػاالن  , فأصػػػبحى ا٤بشػػػاربً  علػػػى اخػػػتالؼً  همػػػن شػػػعرً  كالنُّقػػػادي  يػػػوفمضػػػيَّةو, كاسػػػتفاد البالغ

 النُّقػادً  ٩بٌا ك٠بو بعضي  غمالر   على ,, كالكنايةً , كاالسًتعىارةً ت شبيوً البياف ُب ال لتقعيد مساِل
 لِّ عالمةه ُب سػ  -بو بال ري- فهوال ٍب رأٍكا فيها ملخذ عليو؛  ا٤بواطنً  األماجد ُب بعضً 
 هكفكػػػػػرً  و٢بقػػػػػوه, فكػػػػػاف مدرسػػػػػةن ُب أسػػػػػلوبً  منػػػػػو مىػػػػػنٍ  سػػػػػتفادا ابض,األدب العػػػػػريب الن ػػػػػ

 و... .كتٍصويراتً 
فمػن اهلل كحػده,  راسػة,ُب تناكيل للدِّ  من توفيقو  ما كافى  أف   كيبقى أٍف أذكرى  ىذا,

فمػػن  ,-كىػػو ا٢باصػػل-أك نسػػيافو  أك سػػهوو  كمػػا كػػاف مػػن خطػػأو  ةي,كا٤بن ػػ ال ػػذم لػػو ا٢بمػػدي 
بعملػي  ينفعى  أفٍ  -وقدرتي  جل تٍ –ا٤بو   كأسأؿي ...من ذلكى  باهللً  كأعوذي  يطاف,نفسي كالش  

الصػػػػػػػػػػػػػػػا٢بْب. كيلي  ٕبثػػػػػػػػػػػػػػػي...كاهللي  عينػػػػػػػػػػػػػػػاهي علػػػػػػػػػػػػػػػى أكراؽً  ا كػػػػػػػػػػػػػػػل  مىػػػػػػػػػػػػػػػن تقػػػػػػػػػػػػػػػعي ىػػػػػػػػػػػػػػػذ
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 المصددأ والمأاج  ثبت
 : المصادر والمراجعأواًل  
 ىػ.ُُِْ"اإلبداع كالفكر ُب شعر الط اِيْب", لوحيد كبابة, جامعة حلب, سوريا, طبعة  (ُ)
ػػ (ِ) أكالده, الط بعػػة طبعػػة مصػػطفى ا٢بلػػيب ك  يوطي,"اإلتقػػاف ُب علػػـو القػػر ف", جػػالؿ الػػدين السِّ

 ـ.ُُٓٗالث الثة, 
السػػيوطي", ٙبقيػػق: ٧بمػػد سػػال ىاشػػم, دار الكتػػب  ين"اإلتقػػاف ُب علػػـو القػػر ف جػػالؿ الػػدِّ  (ّ)

 ـ.ََِّىػ=ُِْْالًعٍلًمية, بّبكت, دط, 
", ٧بمػػد ٧بمػػد أبػػو موسػػى, مكتبػػة –دراسػػة ٙبليليػػة لػػَباث أىػػل الًعلػػم –"اإلع ػػاز البالغػػي (ْ)

 ـ.ََِٔىػ = ُِْٕث الثة, كىبة, القاىرة, الط بعة ال
"األغػػاين", أليب الفػػرج علػػي بػػن ا٢بسػػْب األصػػفهاين, ٙبقيػػق: إحسػػاف عب ػػاس, دار صػػادر ك  (ٓ)

 ـ.ََِِق = ُِّْبّبكت, الط بعة األك , 
"االقػػػَباح ُب علػػػم أصػػػوؿ النحػػػو" جػػػالؿ الػػػدين السػػػيوطي, ٙبقيػػػق: أٞبػػػد صػػػبحي فػػػرات,  (ٔ)

 ـ.ُٕٓٗق=ُّٓٗوؿ, )الطبعة بدكف(, مطبعة كلية اآلداب, استطنب
دار  ة,"اإليضػػػاح ُب علػػػـو البالغػػػة", للفطيػػػب القػػػزكيِب, ٙبقيػػػق: ٧بمػػػد عبػػػد ا٤بػػػنعم خفاجػػػ (ٕ)

 ا١بيل, بّبكت,  الط بعة الث الثة.
عبد ا٤بنعم خفاجي, دار ا١بيل, بػّبكت,  ٧بمد" ابن ا٤بعتز كتراثو ُب األدب كالن قد كالبياف",  (ٖ)

 ـ,ُُٗٗق= ُُُْالط بعة الث انية, 
و ٛب اـ بْب أشعاره كٞباسػتو", ٧بمػد بركػاٌب ٞبػدم, منشػورات مبسسػة ا٣بػافقْب كمكتبتهػا  "أب (ٗ)

 ـ. ُِٖٗىػ = َُِْدمشق, الط بعة األك , 
"أبػػو ٛب ػػػاـ بػػْب ناقديػػػو قػػدٲبنا كحػػػديثنا ", عبػػد اهلل بػػػن ٞبػػد ا ػػػارب, مكتبػػة ا٣بػػػا٪بي, القػػػاىرة  (َُ)

 ـ.ُِٗٗىػ = ُُِْالط بعة األك , 
ػػػٍعر", عبػػػده بػػػدكم, ا٥بيَّػػػة ا٤بصػػػرية العامػػػة, القػػػاىرة, دط, "أبػػػو ٛب ػػػاـ ك  (ُُ) قضػػػية الت ديػػػد ُب الشِّ

 ـ.ُٖٓٗ
"أبػػػو ىػػػالؿ العسػػػكرم كمقاييسػػػو البالغيػػػة كالن قديػػػة", بػػػدكم طبانػػػو, بػػػّبكت, دار الثقافػػػة,  (ُِ)

 ـ.ُُٖٗىػ= َُُْالط بعة الث الثة, 
, "أحاديػػػث ُب تػػػاريد البالغػػػة كُب بعػػػض قضػػػاياىا", عبػػػد الكػػػرًن ٧بمدا (ُّ) ألسػػػعد, دار العل ػػػـو

 ـ.ُٖٓٗالرياض, دط, 



 المصددأ والمأاج  ثبت

 

 

432 

"أخبػػار أيب ٛب ػػاـ", أيب بكػػر ٧بمػػد بػػن ٰبػػٓب الصػػويل, ٙبقيػػق: ٧بمػػد عبػػده عػػزاـ, الط بعػػة دار  (ُْ)
 ىػ. ََُْاآلفاؽ ببّبكت, الط بعة الث الثة 

"أساس البالغة", جار اهلل أيب القاسم الز٨بشػرم, دار إحيػاء الػَباث العػريب, بػّبكت, الط بعػة  (ُٓ)
 ـ.ََُِىػ =ُِِْألك , ا

"أٍسػػػػػرىار البالغػػػػػة", عبػػػػػد القىػػػػػاًىر ا١برجػػػػػاين, ٧بمػػػػػود شػػػػػاكر, مكتبػػػػػة ا٤بػػػػػدين, الط بعػػػػػة األك ,  (ُٔ)
 ـ.ُِٗٗىػ =ُُِْ

 ـ. ُٔٗٗ"أس  الن قد األديب عند العرب", أٞبد أٞبد بدكم ", دار النهضة مصر,  (ُٕ)

الكويػػػػت, الط بعػػػػة  " أصػػػػوؿ البحػػػػث الًعٍلًمػػػػي كمناى ػػػػو", ألٞبػػػػد بػػػػدر, ككالػػػػة ا٤بطبوعػػػػات, (ُٖ)
 ـ.ُْٖٗالسابعة, 

 ـ.ُْٓٗ"إع از القر ف", للباقالين, ٙبقيق السيد أٞبد صقر, دار ا٤بعارؼ, مصر, دط,  (ُٗ)

"أمػػػايل ا٤برتضػػػى غػػػرر الفواِػػػد كدرر القالِػػػد", للشػػػريل ا٤برتضػػػى, ٙبقيػػػق: ٧بمػػػد أبػػػو الفضػػػل  (َِ)
 ىػ.ُّٕٖإبراىيم, دار الكتاب العريب, بّبكت, الط بعة الث انية 

 ـ.ُٖٔٗدار الفكر العريب, القاىرة  ي,ٝباؿ الدين القفط ,نباه الركاة على أنباه النحاة""إ (ُِ)

 ـ.   ُِٕٗ"البحث األديب", شوقي ضيل, دار ا٤بعارؼ, القاىرة, دط,  (ِِ)

"البحػػػػث البالغػػػػي كالن قػػػػدم عنػػػػد ابػػػػن رشػػػػيق القػػػػّبكاين ُب كتابػػػػو العمػػػػدة", ٧بمػػػػد سػػػػليماف  (ِّ)
ق= ُِْٓاإلسػػػػػػػالمية, الريػػػػػػػاض,  لدراسػػػػػػػاتالصػػػػػػيقل, مركػػػػػػػز ا٤بلػػػػػػػك فيصػػػػػػػل للبحػػػػػػوث كا

 ـ. ََِْ

"البػػديع", أليب العبػػػاس عبػػػد اهلل بػػػن ا٤بعتػػػز, شػػػرح كعلػػػق عليػػػو: ٧بمػػػد عبػػػد ا٤بػػػنعم خفػػػاجي,  (ِْ)
 ـ.ُْٓٗىػ = ُّْٔمكتبة مصطفى البايب ا٢بليب, القاىرة 

 "بليػػة اإليضػػاح لتلفػػيص ا٤بفتػػاح", عبػػد ا٤بتعػػاؿ الصػػعيدم, مكتبػػة اآلداب, القػػاىرة, الط بعػػة (ِٓ)
 ـ. ََِٓىػ = ُِْٔالسابعة عشر 

"البالغػػػػة فنوهنػػػػا كأفناهنػػػػا علػػػػم البيػػػػاف كالبػػػػديع", فضػػػػل حسػػػػن عبػػػػاس, دار الفرقػػػػاف للنشػػػػر  (ِٔ)
 ـ.ََِْق = ُِْْكالتوزيع, األردف, الط بعة التاسعة, 

 ـ. ُُٗٗ"البالغة تطور كتاريد", شوقي ضيل, دار ا٤بعارؼ القاىرة, الط بعة الثامنة  (ِٕ)
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عبػػاس, دار النفػػاِ , عمػػاف,  حسػػنل عليهػػا بػػْب األصػػالة كالتبعيػػة", فضػػل "البالغػػة الػػػميٍفَب  (ِٖ)
 ـ. َُُِىػ = ُِّْالط بعة األك , 

إبػػػػراىيم سػػػػالمة ٨بيمػػػػر, القػػػػاىرة, الط بعػػػػة الث انيػػػػة,  ,أرسػػػػطو بػػػػْب العػػػػرب كاليونػػػػاف" بالغػػػػة" (ِٗ)
 ـ.  ُِٓٗ

 ىػ.ُِْٕ, ط, د رةالقاىا٣بويل, دار غريب,  ْبالعربية كأثر الفلسفة فيها", أم البالغة" (َّ)

"البيػػػػاف كالتبيػػػػػْب", أليب عمػػػػػرك  بػػػػػن ٕبػػػػػر ا١بػػػػاح , ٙبقيػػػػػق: عبػػػػػد السػػػػػالـ ىػػػػػاركف, مكتبػػػػػة  (ُّ)
 ـ. ُْٖٗق=َُْٓا٣با٪بي, القاىرة, الط بعة ا٣بامسة, 

الط بعػػة -لبنػاف-,مبسسػػة التػاريد العػريب, بػػّبكتعاشوركالتنػوير", ٧بمػػد الطػاىر بػن  حريػر"الت   (ِّ)
 ـ.َََِىػ =َُِْاألك , 

ُب شػػػػػرح كتػػػػػاب التسػػػػػهيل", أليب حيػػػػػاف األندلسػػػػػي, حق قػػػػػو: حسػػػػػن  كميػػػػػلكالت   ذييلالت ػػػػػ" (ّّ)
 ـ.ُٖٗٗق=ُُْٗالقلم, دمشق, الط بعة األك ,  دارىنداكم, 

 ة,البيػػػػػاين", ٧بمػػػػػد ٧بمػػػػػد أبػػػػػو موسػػػػػى, مكتبػػػػػة كىبػػػػػة بالقػػػػػاىرة, الط بعػػػػػة السادسػػػػػ صػػػػػوير"الت   (ّْ)
 ـ. ََِٔىػ = ُِْٕ

 , دار مكتبة ا٢بياة, بّبكت, دط, دت."تاج العركس", ٧بمد مرتضى الزبيدم (ّٓ)
 ـ.ُٕٗٗ"تاريد بلداد", للفطيب البلدادم, دار الكتب الًعٍلًمية, بّبكت  (ّٔ)
ػػٍعر مػػن القػػرف الث ػػاين حػػٌب القػػرف الثػػامن ا٥ب ػػرم",  تػػاريد" (ّٕ) الن قػػد األديب عنػػد العػػرب نقػػد الشِّ

 ـ.ََُِث, دار الشركؽ, الط بعة العربية األك  اإلصدار الث ال اس,إحساف عب  
"تفسػػّب القػػر ف الع ػػيم", أليب الفػػداء إ٠باعيػػل ابػػن كثّب,ٙبقيػػق: سػػامي بػػن ٧بمػػد السػػالمة,  (ّٖ)

 ـ.ََِٕق = ُِْٖدار طيبة, الرياض, اإلصدار الث اين, الط بعة الرابعة, 
"ثػالث رسػػاِل ُب إع ػػاز القػػر ف", الرُّمػػاين, ا٣بطػػايب, ا١برجػػاين, حق قػػو كعليػػق عليهػػا: ٧بمػػد  (ّٗ)

 ـ. ََِٖد ك٧بمد زغلوؿ سالـ, دار ا٤بعارؼ, القاىرة, الط بعة ا٣بامسة, خلل اهلل أٞب
كالنشػػػػػر  لطباعػػػػػة"ا٢بركػػػػة الن قديػػػػػة حػػػػوؿ مػػػػػذىب أيب ٛب ػػػػػاـ", ٧بمػػػػود الربػػػػػداكم, دار الفكػػػػر ل (َْ)

 كالتوزيع, بّبكت, دط, دت.
 ـ.ُٕٗٗ"حلية ا اضرة", ٙبقيق د. جعفر الكتاين, دار الثقافة, بّبكت,  (ُْ)
, لعثمػػاف عمػػرك بػػن ٕبػػر ا١بػػاح , ٙبقيق:عبػػد السػػالـ ٧بمػػد ىاركنػػدار ا١بيػػ يب"ا٢بيػػواف",أل (ِْ)

 ـ.ُٔٗٗىػ=ُُْٔلبناف, 
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: دار الن اًشػػػػػػر"ا٣بصػػػػػػومات البالغيػػػػػػة كالن قديػػػػػػة ُب صػػػػػػنعة أيب ٛب ػػػػػػاـ", عبػػػػػػد الفتػػػػػػاح الشػػػػػػْب,  (ّْ)
 ا٤بعارؼ, القاىرة, د ط, د ت.

شػػػر كالتوزيػػػع القػػػػاىرة, "دراسػػػات بالغيػػػة", بسػػػيوين عبػػػد الفتػػػاح فيػػػود, مبسسػػػة ا٤بفتػػػار للن (ْْ)
 ـ.ََِٔق =  ُِْٔ ة,الط بعة الث اني

", عبػد أخّبكالت ػ قػدًنالت   –"دراسات تفصيلية شاملة لبالغة عبد القىاًىر ُب الت شػبيو كالت مثيػل  (ْٓ)
 ـ.ُْٗٗق =  ُّٗٔا٥بادم العدؿ, دار الفكر ا٢بديث للطبع كالنشر, 

ه كعلػػق عليػػو: ٧بمػػود شػػاكر, الن اًشػػر: مكتبػػة "دالِػػل اإلع ػػاز", عبػػد القىػػاًىر ا١برجػػاين, قػػرأ (ْٔ)
 ـ. ََِْىػ = ُِْْا٣با٪بي القاىرة, الط بعة ا٣بامسة 

: ٧بمػد عبػده عػزاـ, دار ا٤بعػارؼ, الط بعػة ٙبقيػقبشػرح ا٣بطيػب الت رٍبيػزم,  اـ,"ديواف", أيب ٛب   (ْٕ)
 .  امسةا٣ب

 ـ.ََِٓق=ُِْٔ"ديواف", أيب الطٌيب ا٤بتنيب, دار صادر, بّبكت, دط,  (ْٖ)
 ـ.ُِٗٗق=ُُِْدرا صادر, بّبكت, الط بعة األك ,  ,"ديواف", بشار بن برد (ْٗ)
 ـ.ُٗٗٗ= َُِْ"ديواف", ذم الرُّمة, دار صادر, لبناف, الط بعة أألك ,  (َٓ)
 ـ.ََِٓق=ُِْٔاللنوم, ا٤بكتبة الًعٍلًمية, بّبكت, الط بعة األك ,  طيفيل"ديواف",  (ُٓ)
 ـ.ََِْىػ=ُِْٓبّبكت, الذبياين, دار صادر, ابلة"ديواف", الن   (ِٓ)
: إحسػػػػػػاف عب ػػػػػػاس, دار اللػػػػػػرب يػػػػػػق"الػػػػػػذخّبة ُب ٧باسػػػػػػن أىػػػػػػل ا١بزيػػػػػػرة", البػػػػػػن بسػػػػػػاـ, ٙبق (ّٓ)

 ـ.َََِاإلسالمي, بّبكت, الط بعة األك , 

"الذ كؽ األديب كتطػوره عنػد النُّقػاد العػرب", ٪بػول صػابر, دار الوفػاء لػدنيا الطباعػة, الط بعػة   (ْٓ)
 ـ.  ََِٔاألك , 

ػػػٍعراء", البػػػن شػػػرؼ القػػػّبكاين, ٙبقيػػػق: حسػػػن حسػػػِب "رسػػػاِل االن  (ٓٓ) ػػػٍعر كالشِّ تقػػػاد ُب نقػػػد الشِّ
 ـ.ُّٖٗق=َُْْعبد الوىاب, دار الكتاب ا١بديد, بّبكت, الط بعة األك , 

أليب ٧بمػػػد عبػػػد اهلل بػػػن سػػػناف ا٣بفػػػاجي, اعتػػػُب بػػػو كخػػػر ج شػػػعره كعمػػػل  ,الفصػػػاحة" سػػػرٌ " (ٔٓ)
 ـ.ََِٔىػ = ُِْٕعماف, الط بعة األك , دار الفكر,  شوابكة,فهارسو: داكد غطاشة ال

البػػػن سػػػناف ا٣بفػػػاجي, شػػػرح كتصػػػحيح: عبػػػد ا٤بتعػػػاؿ الصػػػعيدم, مكتبػػػة  ,الفصػػػاحة" سػػػرٌ " (ٕٓ)
 كمطبعة ٧بمد علي صبيح كأكالده, القاىرة, بدكف طبعة.
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ناصػػػػػر الػػػػػدين  ٧بمػػػػػداألحاديػػػػػث الضػػػػػعيفة كا٤بوضػػػػػوعة كأثرىػػػػػا السػػػػػيئ ُب األمػػػػػة",  سلسػػػػػلة" (ٖٓ)
 ـ.ُِٗٗىػ= ُُِْاألك ,  الط بعة, الرياضؼ, األلباين, دار ا٤بعار 

: دار الن اًشػر: ٧بمد بشػار عػواد معػركؼ, ٙبقيقبن عيسى الَبمذم,  ٧بمد", مذمالَبِّ  سنن" (ٗٓ)
 ـ.ُٖٗٗاللرب اإلسالمي, بّبكت, دط, 

 ,ا٢بنبلػي كػرًما٢بػي بػن أٞبػد العي  عبػدأخبػار مػن ذىػب", البػن العمػاد  ُبالػذىب  شذرات" (َٔ)
الط بعػػػة  دمشػػػق, ,:دار بػػػن كثػػػّبالن اًشػػػر ,٧بمػػػود األرنػػػا كط ا كط,األرنػػػالقػػػادر  عبػػػد: قيػػػقٙب

 ـ.ُٖٖٗ=  ىػَُْٖاألك  

 ـ.ََُِىػ=ُُّْ"شرح دالِل اإلع از", ٧بمد شادم, دار اليقْب, الط بعة األك ,  (ُٔ)

"شرح ديواف ا٢بماسة", أليب علي أٞبػد بػن ٧بمػد ا٤برزكقػي, نشػره: أٞبػد أمػْب كعبػد السػالـ  (ِٔ)
 ـ. ُٕٔٗ= ػىُّٕٖالط بعة الث انية,  قاىرة,ال شر,كالَبٝبة كالن   ليلة ١بنة الت أىاركف, مطبع

العراقيػة,  اإلعػالـ"شرح الصُّويل لديواف أيب ٛب اـ", ٙبقيق: خلػل رشػيد نعمػاف, طبعتهػا كزارة  (ّٔ)
 ـ.ُِٖٗالط بعة األك , 

ار إحيػػػػاء الػػػػَباث "شػػػػرح ا٤بعل قػػػػات العشػػػػر كأخبػػػػار شػػػػعراِها", ألٞبػػػػد األمػػػػْب الشػػػػنقيطي, د (ْٔ)
 ـ.ََِِىػ= ُِّْلبناف, -العريب, حق قو كأًب شرحو: فاتن ٧بمد خليل اللبوف, بّبكت

ػػػػػػٍعراء", البػػػػػػن قتيبػػػػػػة, ٙبقيػػػػػػق: أٞبػػػػػػد ٧بمػػػػػػد شػػػػػػاكر, دار ا٢بػػػػػػديث, القػػػػػػاىرة,  (ٓٔ) ػػػػػػٍعر كالشِّ "الشِّ
 ق= ُِْٕ

ػػعرية ُب كتػػػاب أسػػرار البالغػػة (ٔٔ) ا٢بػػػريب, ", عايػػػد سػػليم -توثيػػػق كٙبليػػل بالغػػي-"الش ػػواىد الشِّ
 ق.ُُْٓرسالة ماجستّب, ا١بامعة اإلسالمية, كلية الللة العربية, د ط , 

ػػٍعرية ُب كتػػاب دالِػػل اإلع ػػاز", ٪بػػاح أٞبػػد ال هػػار, ) الش ػػواًىد (ٕٔ) (, مبسسػػة فػػباد ُٓ/ُالشِّ
 ـ.ُٔٗٗىػ = ُُْٔبعينو,  الطبعة األك , 

ق: أٞبػد عبػد اللفػور عطػار, تاج اللُّلة كصػحاح العربيػة", إ٠باعيػل ا١بػوىرم, ٙبقيػ حاح"الصِّ  (ٖٔ)
 ـ. ُٕٗٗىػ =ُّٗٗلبناف, الط بعة الث انية,  –بّبكت 

 ربن إ٠باعيػل البفػارم, ٙبقيػق: مصػطفى ديػب البلػا, الن اًشػر: دا ٧بمد"صحيح البفارم",  (ٗٔ)
 ـ.ُٕٖٗ-قَُْٕابن كثّب, بّبكت الط بعة الث الثة, 
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رم, ٙبقيػق: علػي الب ػاكم ك٧بمػد أبػو " أليب ىػالؿ العسػك-الكتابة كالشٍِّعر  - ناعتْب"الصِّ  (َٕ)
 ـ.ََِٔ -ىػ ُِْٕالفضل إبراىيم, ا٤بكتبة العصرية, الط بعة األك , بّبكت,  

ػػ (ُٕ) ", ٧بمػػد بػػن سػػالـ ا١بيمحػػي, شػػرح ٧بمػػود شػػاكر, طبعػػة دار ا٤بػػدين ٍعراء"طبقػػات فحػػوؿ الشُّ
 ٔبدة.

م, ا٤بكتبػػػة العصػػػرية, ", لةمػػػاـ ٰبػػػٓب بػػػن ٞبػػػزة العل ػػػوم, ٙبقيػػػق: عبػػػد ا٢بميػػػد ىنػػػداك راز"الطِّػػػ (ِٕ)
 ـ.ََِِق=ُِّْبّبكت, الط بعة األك , 

"عػػركس األفػػراح ُب شػػرح تلفػػيص ا٤بفتػػاح", وػػاء الػػدين أيب حامػػد أٞبػػد السيػػبكي, ٙبقيػػق:  (ّٕ)
 ـ.ََُِق =ُِِْخليل إبراىيم خليل, دار الكتب الًعٍلًمية, بّبكت, الط بعة األك , 

ػػػٍعر كنقػػػده", أليب علػػػي (ْٕ)  بػػػوما٢بسػػن بػػػن رشػػػيق القػػػّبكاين, حق قػػػو: الن "العمػػدة ُب صػػػناعة الشِّ
 ـ.َََِىػ = َُِْعبد الواحد شعالف, الن اًشر: مكتبة ا٣با٪بي القاىرة, الط بعة األك , 

, طبعػػة جديػػدة فنيػػة مصػػححة كت"العػػْب", ا٣بليػػل بػػن أٞبػػد, دار إحيػػاء الػػَباث العػػريب, بػػّب  (ٕٓ)
 كمرتبة كفقنا للَبتيب األلفباِي, د ت.

 ـ.ُٖٗٗ=َُْٗد جابر فياض, دار ا٤بنارة, جدة, الط بعة األك , "الكناية", ٧بم (ٕٔ)
"لبػػاب البيػػاف", ٧بمػػد حسػػن شرشػػر, دار الطباعػػة ا مديػػة بػػدرب األتػػراؾ بػػاألزىر, مصػػر,   (ٕٕ)

 ـ.َُٖٗىػ =  ََُْالط بعة األك , 
ابػػن من ػػور, طبعػػة جديػػدة ٧بق قػػة دار صػػادر, بػػّبكت, الط بعػػة  ين"لسػػاف العػػرب", ٝبػػاؿ الػػدِّ  (ٖٕ)

 ـ.ََِْالث الثة, 
 كمذاىبو ُب الشٍِّعر العريب", شوقي ضيل, دار ا٤بعارؼ القاىرة, الط بعة الث الثة عشر.  "الفنُّ  (ٕٗ)
, الن اًشػػر: ا٥بيَّػػة ا٤بصػػرية العامػػة للكتػػاب, فػػرع اإلسػػكندرية, اكماالسػػًتعىارة", أٞبػػد الص ػػ "فػػنُّ  (َٖ)

 دط, دت.
 ق.ُّٓٗمة, الكويت,  الط بعة األك , "فنوف بالغية", أٞبد مطلوب, دار البحوث العل ي (ُٖ)
أيب الفػػرج ٧بمػػد بػػن أيب يعقػػوب ا٤بعػػركؼ بػػالوراؽ, ٙبقيػػق: رضػػا  دًن"الفهرسػػت", ال بػػن الن ػػ (ِٖ)

 ـ.ُٖٖٗدار ا٤بسّبة, طهراف, الط بعة الث الثة,  زندراين,٘بد د ابن علي ا٤با
يػػػع كالنشػػػر, بػػػّبكت, "القاضػػػي ا١برجػػػاين", ٧بمػػػود السػػػمرة, ا٤بكتػػػب الت ػػػارم للطباعػػػة كالتوز  (ّٖ)

 ـ.  ُٔٔٗالط بعة األك , 
"القاموس ا يط", للفّبكز  بادم, مراجعة ٧بمػد االسػكندراين, دار الكتػاب العػريب, بػّبكت  (ْٖ)

 ـ. ََِٖىػ = ُِْٗلبناف, د.ط  –
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"ا٤بباحػػث البالغيػػة ُب ضػػوء قضػػية اإلع ػػاز القػػر ين", أٞبػػد ٝبػػاؿ العمػػرم, مكتبػػة ا٣بػػا٪بي,  (ٖٓ)
 ـ.َُٗٗىػ = َُُْالقاىرة, 

", ابن األثّب, ٙبقيق: ٧بمد ٧بي الػدين عبػد ا٢بميػد, اعر"ا٤بثل الس اًِر ُب أدب الكاتب كالش   (ٖٔ)
 ـ.ُٓٗٗىػ =ُُْٔا٤بكتبة العصرية, الط بعة 

"ا صػػػػػوؿ ُب شػػػػػرح الفصػػػػػوؿ" البػػػػػن إيػػػػػاز البلػػػػػدادم, دار عمػػػػػار, األردف, الط بعػػػػػة األك ,  (ٕٖ)
 ـ.ََُِىػ ُُّْ

ر ا١برجػػاين", ٧بمػػد ٧بمػػد أبػػو موسػػى, مكتبػػة كىبػػة, القػػاىرة, "مػػدخل إ  كتػػايب عبػػد القىػػاىً  (ٖٖ)
 ـ.ُٖٗٗق=ُُْٖالط بعة األك , 

"ا٤بطػػػوؿ شػػػرح تلفػػػيص ا٤بفتػػػاح", سػػػعد الػػػدين التفتػػػازاين, صػػػححو كعلػػػق عليػػػو أٞبػػػد عػػػزك  (ٖٗ)
 ـ.ََِْىػ = ُِْٓعناية,  دار إحياء الَباث العريب, بّبكت, الط بعة األك , 

الػػرحيم العباسػػي ٙبقيػػق ٧بمػػد ٧بػػي الػػدين عبػػد ا٢بميػػد, ط عػػال ", لعبػػد نصػػيص"معاىػػد الت   (َٗ)
 ىػ.ُّٕٔالكتب ببّبكت 

دار الفكػػر, دمشػػق,  ,ا٢بمػػوم يػػاقوتاألدبػػاء إرشػػاد األريػػب إ  معرفػػة األديػػب",  مع ػػم" (ُٗ)
 ـ.َُٖٗىػ = ََُْالط بعة الث الثة, 

 ىػ.َُّْي, "مع م ا٤بصطلحات البالغية" أٞبد مطلوب, مطبعة اىمع الًعٍلًمي العراق (ِٗ)
", الس ػػك اكي, ٙبقيػػق: عبػػد ا٢بميػػد ىنػػداكم, ا٤بكتبػػة الًعٍلًميػػة, الط بعػػة األك   (ّٗ) "ًمٍفتػػاح العل ػػـو

 ـ. ََُِىػ =َُِْ
 ـ.ُْٖٗ"مفهـو األدبية ُب الَباث الن قدم", توفيق الزايدم, دار سرٌاس للنشر,  (ْٗ)
ار إحياء الػَباث العػريب, الرٞبن بن ٧بمد بن ٧بمدابن خلدكف, د عبدابن خلدكف",  مقد مة" (ٓٗ)

 بّبكت, الط بعة الث الثة, دت.
", ديفيػػد ديتشػػ , ترٝبػػة: ٧بمػػد يوسػػل ٪بػػم, طبيػػقكالت    ريػػة"منػػاىج الن قػػد األديب بػػْب الن    (ٔٗ)

 ـ. ُٕٔٗدار صادر, بّبكت, 
"ًمٍنهػػػاج البللػػػاء كسػػػرٌاج األدبػػػاء", أيب ا٢بسػػػن حػػػاـز القرطػػػاجِب, ٙبقيػػػق: ٧بمػػػد ا٢ببيػػػب بػػػن  (ٕٗ)

 ـ.ُٖٔٗار اللرب اإلسالمي, بّبكت, الط بعة الث الثة, ا٣بوجة, د
"ا٤بوازنػػة", أليب القاسػػم اآلًمػػًدٌم, ٙبقيػػق: السػػيد أٞبػػد الصػػقر, دار ا٤بعػػارؼ ا٤بصػػرية, الط بعػػة  (ٖٗ)

 الرابعة, د ت.
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"ا٤بوازنػػػة" أليب القاسػػػػم ا٢بسػػػن بػػػػن بشػػػر اآلمػػػػدم, دراسػػػة كٙبقيػػػػق: عبػػػد اهلل ٞبػػػػد ٧بػػػػارب,  (ٗٗ)
 ـ.َُٗٗىػ=َُُْي بالقاىرة, الطبعة األك , الن اًشر مكتبة ا٣با٪ب

يعقوب ا٤بلريب, ٙبقيػق: خليػل إبػراىيم خليػل  ابن"مواىب الفتاح ُب شرح تلفيص ا٤بفتاح",  (ََُ)
 ـ.ََِّىػ=ُِْْا٤بكتبة الًعٍلًمية, الط بعة األك , 

ا٤برتضػػي مػػػن اآلًمػػًدٌم ُب كتابػػػو ا٤بوازنػػة", دخيػػػل اهلل بػػن ٧بمػػػد الصػػػحفي,  يل"موقػػل الشػػػر  (َُُ)
 ـ.َُِِىػ=ُّّْتبة الفرقاف, مكة ا٤بكرمة, دط, مك

"ن ريػػة الػػن  م عنػػد عبػػد القىػػاًىر", حػػاًب الضػػامن, سلسػػلة ا٤بوسػػوعة الصػػلّبة, بلػػداد, دط,  (َُِ)
ُٕٗٗ. 

م ُب القػػرف الرابػع ا٥ب ػػرم", ٧بمػػد علػي أبػػو ٞبػػدة, دار  (َُّ) "الن قػد األديب حػػوؿ أيب ٛب ػاـ كالبيٍحػػَبى
 ـ.  ُٗٔٗبّبكت, الط بعة األك , العربية للطباعة كالنشر كالتوزيع, 

"الن قػػػد األديب", أٞبػػػػد بػػػػن أمػػػػْب, ١بنػػػػة الت ػػػاليل كالنشػػػػر كالَبٝبػػػػة, القػػػػاىرة, الط بعػػػػة الث انيػػػػة,  (َُْ)
 ـ.ُٕٓٗ

عنػػد العػػرب ُب القػػرنْب الرابػػع كا٣بػػام  ا٥ب ػػريْب", أٞبػػد ٧بمػػد نتُّػػوؼ, دار  طبيقػػي"الن قػػد الت   (َُٓ)
 ـ.ََُِق=ُُّْالنوادر, دمشق, الط بعة األك , 

نػٍهىً ي عنػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػرب", ٧بمػػػػػػػػػػد منػػػػػػػػػػدكر الن قػػػػػػػػػػد" (َُٔ)  مصػػػػػػػػػػر للنشػػػػػػػػػػر  هنضػػػػػػػػػػةمبسسػػػػػػػػػػة  ,الػػػػػػػػػػػمى
 ـ.ََِّك التوزيع, سنة 

ػػػػٍعر", أليب الفػػػػرج قدامػػػػو بػػػػن جعفػػػػر, ٙبقيػػػػق: كمػػػػاؿ مصػػػػطفى, الن اًشػػػػر: مكتبػػػػة  (َُٕ) "نقػػػػد الشِّ
 ـ.ُٖٕٗىػ = ُّٖٗا٣با٪بي, الط بعة الث الثة 

ر, الن اًشػػػر: مطبعػػػة ا٤بػػػدين بالقػػػاىرة, الط بعػػػة األكؿ "٭بػػػطه صػػػعبه ك٭بػػػطه ٨بيػػػل", ٧بمػػػود شػػػاك (َُٖ)
 ـ.ُٔٗٗ -ىػُُْٔ

"كجو الشٍِّعر قراءة ُب ملخذ النُّقاد علػى معػاين أيب ٛب ػاـ", عبػد اهلل بػن صػاّب الػومشي, مكتبػة  (َُٗ)
 ـ. ََِٗىػ=َُّْالط بعة األك ,  رشد,ال

جػػاين, ٙبقيػػق: ٧بمػػد أبػػو العزيػػز ا١بر  د"الوسػاطة بػػْب ا٤بتنػػيب كخصػػومو", القاضػػي علػػي بػن عبػػ (َُُ)
ىػػػػػػػػ ُِْٕبػػػػػػػّبكت, الط بعػػػػػػػة األك , العصػػػػػػػريةالفضػػػػػػػل إبػػػػػػػراىيم كعلػػػػػػػي الب ػػػػػػػاكم, ا٤بكتبػػػػػػػة 

 ـ.ََِٔ=
"كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف", أيب العبػاس أٞبػد ابػن خلكػاف, ٙبقيػق إحسػاف عب ػاس,  (ُُُ)

 ـ. ُٖٔٗدار صادر, بّبكت, 
 : المجال  والدوريا  ثانًيا
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ػػػػاًىد مػػػع التعامػػػل مػػػػنهج –ك داوػػػا  كاللُّلةالعربيػػػة الشػػػريعة لعل ػػػػـو قرلأمػػػال جامعػػػة "٦بلػػػة (ُُِ)  الش 
 .ىػُِْٓ(,ٝبادىاألك َّالعدد( ٞبودالعطوم, بن ",عويض-البالغي

 ا١بػوزك, مصػطفى ا٤بتنػيب", ٭بوذج -العربية البالغة ُب الشٍِّعرم الش اًىد – العريب الفكر "٦بلة (ُُّ)
 .ـُٕٖٗ(, عاـْٔ)العدد:
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 لمحتوى الرسالة تحليلي فهر 

 
 

   .......................................................... الملخص
 ٔ ......................................................... المقدمة 

 ٕٓ ......................................................... مهيدالت  
 ٕٔ ...................... الش اِهد الشِّْعري عند البالغيين والنُّقادأهمية 

 ٕٙ .. البالغيين والنُّقاد لالستشهاد بهادفعت  ال تي تم امقيمة شواهد أبي 
 الفصل األول

دع  شواهد المفشبيه والمفمثيل لند البالغيين والنقُّدد من ش أ أبَّ ممف

 ّٕ ............... عند الحسن بن بشر اآلمديشواهد الت شبي  والت مثيل 

 ّٗ .......................... تشبيو جود ا١بواد بالسحاب كالليث كاألنواء
 ْٓ ............................................ تشبيو جود ا١بواد بالبحر
 ُٔ .............................................. تشبيو األبطاؿ بالسِّباع

 ْٔ ............................ اـ ر ية اآلمدم الفكرية ُب تشبيهات أيب ٛب  
 ِٕ ................... ند أبي هالل العسكريعشواهد الت شبي  والت مثيل 

 ّٕ ...................... لى تشبيو ما يرل العياف ٗبا يناؿ بالفكر شاىد ع
 َٖ .................................... شاىد على التشبيو البعيد كبركده 

 ْٖ .......................... اـ ر ية أيب ىالؿ الفكرية ُب تشبيهات أيب ٛب  

 ٖٖ .................... عند ابن رشيق القيروانيشواهد الت شبي  والت مثيل 

 ُٗ ................................... شواىد التشبيو كالقضايا ا٤بتعلقة بو 
 َُٓ ......................... اـ ٛب   ر ية ابن رشيق الفكرية ُب تشبيهات أيب

 َُُ ................. عند عبد القاهر الجرجانيشواهد الت شبي  والت مثيل 
 ُُُ ....................... تنزيل الوجود منزلة ىي أدكف من العدـ  شاىدا
 ُُُٕب عقبها مثيلكأسباب تأثّبه ُب النف , كا٤بعاين الٍب ٯبيء الت   مثيلالت   شواىد
 ُُٕ ................................. ُب النف  مثيل: أسباب تأثّب الت  أكالن 
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 الطرفْب ا٤بتباعدين اللريب كاللطيل بْب مثيلأك الت   شبيو: كقوع الت  ثانينا
 ُِٕ ......................................................... ا٤بتنافرين 

 ُِّ .................. : ٦بيء التمثيل بأشياء عدة من الشيء الواحد. ثالثنا
دم عليك الذـ: أحق أصناؼ التعقيد برابعنا  ُّٓ .......... ما يتعبك ٍب ال ٯبي
 ُْْ .......... بْب التشبيو كاالستعارة, كما ٯبوز فيو إسقاط ذكر ا٤بشبو  فرؽ

 ُْٖ.......................................ين التفيلية مساِل ا٤بعا شواىد
 َُٓ ...................... شاىد القسم التفيلي كأنو مفًب ا٤بذاىب : أكال
 ُُٓ ................................ شواىد التفييل الشبيو با٢بقيقة :ثانينا
 ُٓٓ ......... شاىد تأكؿ الصفة من غّب علة يضعها الشاعر كٱبتلقها : ثالثنا
 ُٔٓ ................. بيو بالسحر. شاىد حسن التعليل التفيلي الش : رابعنا

 ُٖٓ ................. شاىد أف للمعُب كالفعل علة من علة أخرل : خامسنا
 ُٗٓ.................شاىد إفصاح التشبيو كادعاء ا٢بقيقة ُب اىاز : سادسنا
 ُِٔ ........................ اـالفكرية ُب تشبيهات أيب ٛب   عبد القاىر ر ية

 الفصل الثدنَّ
 دعشواهد اتسم دأة لند البالغيين والنقدد من ش أ أبَّ ممف 

 ُٗٔ ........................... عند عبد اهلل بن المعتزشواهد االستعارة 

 َُٕ ................................................. شواىد االستعارة 
 ُِٖ ......................... اـر ية ابن ا٤بعتز  الفكرية ُب استعارات أيب ٛب  

 ُْٖ ..................... عند الحسن بن بشر اآلمديشواهد االستعارة 
 ُٖٓ .......... شواىد مرذكؿ ألفاظ أيب ٛباـ كقبيح استعاراتو كرديَّها كفاسدىا

 ُٕٖ .......................................... شواىد أخادع الدىر :أكالن 
 ُْٗ ......................................... شواىد أخرل مرذكلة :ثانينا
 َِٗ ............ استعارة العرب كٛبحيص الشواىد الدىرية عند أيب ٛباـ :ثالثنا
 ُِْ .............. يحةقبالك  اسدةفكالاستعارات الطاِي البعيدة شواىد  :رابعنا

 ِِْ .................................... شواىد استعارات ُب غاية ا٢بسن
 ُِّ ........................... ر ية اآلمدم الفكرية ُب استعارات أيب ٛباـ
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 ِّْ ......... علي بن عبدالعزيز الجرجاني عند القاضيشواهد االستعارة 

 ِّٓ ........................................... شواىد االستعارة ا٢بسنة
 ِْٓ .......................... شواىد االستعارة الٍب تيصدئ القلب كتعميو

 ُِٓالفرؽ بْب التشبيو كاالستعارة عند القاضي ا١برجاين على ضوء شواىد الط اِي
 ِٔٓ ................... اـر ية القاضي ا١برجاين الفكرية ُب استعارات أيب ٛب  

 ِٗٓ ........................  هالل العسكري عند أبيشواهد االستعارة 

 ِْٔ .................................... شواىد االستعارة ا٢بسنة كا٤بصيبة
 ِٖٕ ............................................ شواىد االستعارة الرديَّة

 َِٗ .......................... ر ية أيب ىالؿ الفكرية ُب استعارات أيب ٛب اـ

 ِِٗ .......................... عند ابن رشيق القيروانيشواهد االستعارة 
 ِٓٗ ......................... البعيدة غّب ا٤بتكلفة كا٤بعقدةشاىد االستعارة 

 ِٖٗ ................................... ة"شواىد االستعارة السيَّة كالبشع
 َّْ ..................................... شاىد االستعارة ا٤بليحة البديعة
 َّٔ ..................................... شاىد االستعارة القريبة ا٤بتمكنة

 َّٗ ................................................. شاىد ا٤بثل الساِر
 ُِّ .......................... اـر ية ابن رشيق الفكرية ُب استعارات أيب ٛب  

 ُّٓ .........................  عند ابن سنان الخفاجيشواهد االستعارة 

 َِّ .......................... اـموازنة استعارة)العْب( بْب ابن نباتة كأيب ٛب  

 ِِّ ........................................... ارة ا٤بفتارةشاىد االستع
 ِّْ ................................. شواىد االستعارات القبيحة كالبعيدة

 ِّْ ............................. .  رىشواىد استعارات أخادع الد   :أكالن 

 َّّ ........................ شواىد أخرل الستعارات قبيحة كبعيدة :ثانينا 
 ّّّ .. مضمر األداة أدخلها ابن سناف ُب باب االستعارةتشبيو شواىد  :ثالثنا 

 َّْ ........................................... شاىد التسقِب ماء ا٤بالـ

 ّْٗ كضعت ُب غّب موضعها لي  على كجو االستعارة كال ا٢بقيقة شواىد أللفاظ
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 ّٓٓ ......................... اـر ية ابن سناف الفكرية ُب استعارات أيب ٛب   

 ّٖٓ ........................ عند عبد القاهر الجرجانيشواهد االستعارة 
 ّٗٓ .......................... االستعارة ُب أسرار البالغة كدالِل اإلع از

 ُّٕ .................................. شاىد االستعارة القريبة من ا٢بقيقة
 ّْٕ ....................................... غيتْبشاىد على مسألتْب بال

 ّْٕ ...................... أف إسقاط ذكر ا٤بشبو من شأف االستعارة :أكالن  
   ّٕٕ...............مٌب صلحت االستعارة ُب شيء فا٤بباللة فيو أصلح :ثانينا 

 ّٕٗ ....................... شواىد ا٤بباللة كاالستعارة كاالقَباف بشعر النابلة

 ّٖٓ .............................. شاىد ترشيح االستعارة كتناسي التشبيو
 ّٖٖ....................من ُب ن مهاعلى أف حسن االستعارة يك شاىداف

 ّٓٗ ....................... اـالفكرية ُب استعارات أيب ٛب   ر ية عبد القاىر 
 الفصل الثدلث

دع   شواهد الكندية لند البالغيين والنقدد من ش أ أبَّ ممف
 َْٓ ................................. شاىد ا٤بماثلة ا٤بعيبة عند العسكرم

 ُِْ ...................................... شواىد التمثيل عند ابن سناف

 ُْٖ ............................. اىرشاىد الكناية عن نسبة عند عبد الق
 ِْٔ .........................................................  الخاتمة

 ُّْ .......................................... ثبت المصادر والمراجع

 َْْ ................................... فهرس تحليلي لمحتوى الرسالة

 


