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 أواًل : 
المجاُز فٌف أصيؿ في لغة العرب ، وهو سمة للتعبير األدبي ، ِلَما فيِه مف دقة 

خػػػراج المعػػػاحي المإسوسػػػة إلػػػم المعػػػاحي المجػػػّردة ، صػػػويرالت فهػػػو خيػػػر وسػػػيلة  وا 
تساع في اللغة والتإرر مف الضيؽ اللفظي ، واالحطلؽ في مجػاالت الخيػاؿ ل لمػا لل 

ازف بػػيف األلفػػاظ والمعػػاحي فػػي الضػػنؿ والمضػػموف ، ُيضػػيفُه مػػف تلقػػات لغويػػة تُػػو 
مػػف تحاصػػر االبتنػػار  يّ فالمجػػاز مصػػدر مػػف مصػػادر التػػراث اللغػػوا ، وتحصػػر أساسػػ

حتاج )الصورة( .  وا 
 

، أو  (ٔ)(( النلـ الموضػوع موضػعهُ  از هو َقِسيـ الإقيقة التي هي ))إفَّ المج
في االستعماؿ تلم أصػؿ وضػعه هػ( : )) الإقيقة ما ُأقرَّ ٕٜٖيقوؿ ابف جحي )تنما 

 ٔٚٗتبر تحها تبد القاهر الجرجاحي )ت، و  (ٕ)في اللغة والمجاز ما ناف ضدَّ ذلَؾ ((
، أّمػػا ابػػف األ يػػر  (ٖ)(( ُيقػػر اللفػػظ تلػػم أصػػلِه فػػي اللغػػة أفْ  ولػػِه : ))هػػػ( بقٗٚٗأو
فيػد بهػا الإقيقػة مػا أُ  ء في تعريفه للإقيقػة بقولػِه : ))هػ( فقد ردَّ تلم العلماٖٚٙ)ت

ََ التخاطػب بػِه ، فيػدخؿ فػي ذلػؾ الإقي قػة ما ُوضَعت لُه في أصؿ االصطلح الذا وقػ
 هػػػػ( بهحَّهػػػا ))ٜٖٚ، وتّرفهػػػا الخطيػػػب القزويحػػػي)ت(ٗ)(( اللغوّيػػػة والعرفّيػػػة والضػػػرتّية

  . (٘)(( يما ُوضعت لُه في اصطلح التخاطبالنلمة المستعملة ف
يتهـ ، ووصػػلحا أفَّ أبػػا تبيػػدة تحػػاونػػاف المجػػاز موضػػَ إهتمػػاـ البل يػػيف و 

َسمم أإػد نتبػِه )مجػاز القػر ف( تحدما  ِه التسميةهػ( هو أوؿ مف استعمؿ هذٕٓٔ)ت
تالج فيِه نيفية التوصؿ إلم فهـ اآليات القر حية ، ولنحُه لـ ُيعَف بالمجاز الػذا هػو ، 

حما ُتحَي بمجا  .   (ٙ) ز ما ُيعبر بِه تف اآليةقسيـ الإقيقة ، وا 
                                                 

 . ٕٖٔ: في فقه اللغة الصاإبي  (ٔ)

  .  ٗٗٗ/ٕ( الخصائص : ٕ)

 . ٖٙٙدالئؿ اإلتجاز :  (ٖ)

 . ٓٛ/ٗالم ؿ السائر :  (ٗ)
  . ٕٓ٘ح : اإليضا (٘)
 . ٜٗٔ/ٖحظر : معجـ المصطلإات البل ية وتطورها : يُ  (ٙ)
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ََ يدُه تلم أسلوب المجػاز بقولػه :        )) ٕ٘٘)ت الجاإظأّما  هػ( فقد وض
 . (ٔ)وهذا الباب هو مفخرة العرب في لغتهـ وبِه وبهضباهه اتسعت ((

  

، ويػػذنر ابػػف فػػارس  (ٕ)المجػػاز إذا ن ػػر لإػػؽ بالإقيقػػة يػػرا ابػػف جحػػي إفَّ و 
، وتعػر  ابػف رضػيؽ  (ٖ)هػ( إفَّ المجاز هو النلـ الذا فيِه تضبيه واستعارة ٜٖ٘)ت

ن ير مف النلـ أبلػ  مػف )) هػ( إلم المجاز ورأا أحَُّه في ٖٙٗأو  ٙ٘ٗالقيرواحي )ت
 . (٘)، أو هو )) أف ُيسمم الضيء باسـ ما قاربُه أو ناف محُه بسبب (( (ٗ)((الإقيقة 

))(٘) . 
 

تلػم  فابف رضيؽ القيرواحي ُيإاوؿ النضؼ تف الحماذج النامحة تإػت المجػاز 
و يرهما مف مإاسف التضبيه واالستعارة فصار )) : تلمية ل لذلؾ يقوؿ وفؽ محهجية 

 . (ٙ)((النلـ داخلة تإت المجاز 
 

وأخػػػَذ مصػػػطلا المجػػػاز يصػػػؿ مرإلػػػة الحمػػػو والحضػػػج تلػػػم يػػػد تبػػػد القػػػاهر 
َِ لمػة ُأريػَد بهػا  يػر مػا وقعػت لػُه يقوؿ : )) أّمػا المجػاز ، فنػؿ نإذ الجرجاحي ،  وضػ

، أو )) ُنػػَؿُ  لفػػظن ُحِقػػَؿ تػػف  (ٚ)فهػػي مجػػاز (( واألوؿال ػػاحي واضػػعها لملإظػػةن بػػيف 
، أو أفَّ )) المجاز أْف ُيزاؿ تف موضعِه وُيستعمؿ في  يػر  (ٛ)موضوتِه فهو مجاز ((

ََ لُه ((  . (ٜ) ير ما وِض

                                                 

  . ٕٙٗ/٘الإيواف :  (ٔ)
 . ٓ٘ٗ/ ٕحظر : الخصائص : يُ  (ٕ)
  . ٕٕٖحظر : الصاإبي : يُ  (ٖ)
  . ٖٕٙ/ٔالعمدة :  (ٗ)
 . ٖٚٔ/ ٔالمصدر حفسه :  (٘)
 .  ٖٕٚ - ٖٕٙ/ ٔالمصدر حفسه :  (ٙ)
 . ٖٔ٘أسرار البل ة :  (ٚ)

  . ٙٙدالئؿ اإلتجاز :  (ٛ)
 . ٖٙٙالمصدر حفسه :  (ٜ)
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ويبػػدو أفَّ هػػذا المصػػطلا قػػد اسػػتقرَّ تلػػم يػػد تبػػد القػػاهر الجرجػػاحي ، وأفَّ 
مػف  ّيَز خصائصه مف أبل  ما توصػؿ إليػِه ، فمػا نتبػُه الوتَي المجازا الذا أدرنُه وم

 االصػػطلحأفضػػؿ مػػا أحتجػػُه الحقػػد الموضػػوتي فػػي صػػيا ة المػػحهج المتطػػور لػػدقائؽ 
   المجازا .

 

هػػػ( الفضػػؿ فػػي تطػػوير حظريػػة المجػػاز فػػي نتابػػه ٖٛ٘ونػػاف للزمخضػػرّا )ت
قي مّرة ، والمجازا )أساس البل ة( ، فحجدُه ُيورد النلمة الواإدة في استعمالها الإقي

مّرة ُأخرا ، ويعطي معحم نؿ محهما ، والذا يبدو لحا مػف تملػِه إحَّػُه يميػؿ إلػم معظػـ 
فَّ البػػاقي هػػ الإقيقػػة ، فهػػو يإقػػؽ جهػػداا ُترا يػػاا ويقػػوـ بفهرسػػة  ومفػػردات العربيػػة وا 

إإصػػائية لمجػػاز اللغػػة ، وتحػػد ذنػػر خصػػائص نتابػػه الفحيػػة يقػػوؿ :       )) ومحهػػا 
واحيف فصؿ الخطاب والنلـ الفصيا ، بإفراد المجاز تػف الإقيقػة ، والنحايػة تهسيس ق

 . (ٔ)تف التصريا ((
 

هػ( فيرا في العدوؿ السر المجازا ، فهو يقوؿ ٙٓٙأما فخر الديف الرازا )ت
)) إذا تػػدَؿ تّمػػا ُيوجبػػه أصػػؿ اللغػػة ُوصػػَؼ بهحَّػػُه مجػػاٌز تلػػم معحػػم أحَّهػػـ جػػازوا بػػِه 

ََ فيِه أوالا ((موضعه األصلي أو ج  .( ٕ) اَز هو مناحه الذا ُوِض
 

هػ( أفَّ الداللة المجازية طارئة تلم النلمػة ، فػل يمنػف ٕٙٙالسناني )ت يرا
تػدؿ دوف قريحة ، فالمجاز تحده )) النلمة المستعملة فػي  يػر مػا مف الوقوؼ تليها 

تهػػا مػػَ قريحػػة حػػوع إقيقتليػػِه بحفسػػها داللػػة ظػػاهرة اسػػتعماالا فػػي الغيػػر بالحسػػبة إلػػم 
، أو )) هػػػو النلمػػػة  (ٖ)(( مػػػا تػػػدؿ تليػػػِه بحفسػػػها فػػػي ذلػػػؾ الحػػػوعماحعػػػة تػػػف إرادة 

                                                 

  . ٛأساس البل ة :  (ٔ)
  . ٙٗحهاية اإليجاز :  (ٕ)
 . ٓٚٔمفتاح العلـو :  (ٖ)
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الُمستعملة في معحم معحاها بالتإقيؽ استعماالا في ذلَؾ بالحسبة إلم حوع إقيقتهػا مػَ 
 . (ٔ)((في ذلؾ الحوع قريحة ماحعة تف إرادة معحاها 

 

ٌَ فػػي ، أو نمػػا ُيعبػػر  (ٕ)النػػلـِ وتضػػبيه أمػػا ابػػف األ يػػر فيػػرا أفَّ المجػػاز َتوسػػ
تحػػه فػػي إػػديث ردَُّه تلػػم العلمػػاء بقولػػِه : إفَّ )) المجػػاز هػػو الُمسػػتعمؿ فػػي  يػػر 

( ، ، يقصػػد اللفػػظ فػػي اسػػتعماله )الجديػػد (ٖ)موضػػوته األصػػلي لمضػػابهةن بيحهمػػا ((
 واللفظ في معحاه الوضعي .

 

ترنيبػػي يػػرتبط  األوؿ وبهػػذا يمنػػف القػػوؿ إفَّ المجػػاز يػػتـ وصػػفُه بمسػػتوييف :
 بالضنؿ ، واآلخر داللي يرتبط بالمضموف . 

 

وأفاد الخطيب القزويحي مػف  راء تبػد القػاهر الجرجػاحي فػي مجمػؿ بإ ػِه تػف 
المجاز فرأا أفَّ المجاز هو )) النلمة المستعملة في  ير ما ُوِضعت لُه فػي اصػطلح 

   . (ٗ)جه يصّا مَ قريحة تدـ إرادتِه ((بِه التخاطب تلم و 
 

تحػػد تلمػػاء البػػديَ ، فهػػو تبػػارة تػػف تجػػوز الإقيقػػة بإيػػث يػػهتي  أمػا المجػػاز
بػاا أو المتطلَ إلم اسـ موضوع لمعحم فيخصُه ، أّما أف يجعلُه مفرداا بعػد أف نػاف مرن

 . (٘) ير ذلؾ مف وجوه االختصاص
 
 
 
 

                                                 

  المناف حفسه . (ٔ)
 . ٚ٘/ ٕحظر : الم ؿ السائر : يُ  (ٕ)
 . ٘ٛ/ ٗالم ؿ السائر :  (ٖ)
 . ٕٕ٘اإليضاح :  (ٗ)
  . ٖٙٗ:  األرب و اية حظر : خزاحة األدبيُ  (٘)
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     ثانيًا :
بػػػداع حػػز الفحػػػي لوسػػػائؿ اإلأصػػبا مػػػف الواضػػػا أفَّ المجػػاز جػػػزء تضػػػوا للن

،  (ٔ)النضؼ تف المعيار الجمالي للصػورة الفحيػةوهو سمة مميزة تسهـ في وأدواته ، 
فَّ مبإث الإقيقة والمجػاز فػي الحقػد العربػي ُيعػدا ميػداحاا  ،  (ٕ)خصػباا لدراسػة الصػورةوا 

وناف لعلمائحا األوائؿ إضارات واضإة لموضوع الصورة والخيػاؿ الػذا يعػدا المجػاز مػف 
فهو ذو قدرة تلم إتػادة تنػويف األضػياء فػي صػورة فحيػة  يػر مهلوفػة أهـ تحاصرِه ، 
 لدا المتلقي . 

 

لقد جاءت لفظة )صورة( في المػوروث القػديـ بداللػة الضػنؿ مػّرة ، والصػيا ة 
ِلمػا ُتإققػه الصػورة مّرة  احية ، والمعحم الإسّي مػّرة  ال ػة ، ونػاف الحقػد القػديـ واتيػاا 

 أو        ، إفَّ مصػػطلا )تضػػبيه( الضػػعر وقوامػػه  ليػػة ، فهػػي تمػػادمػػف قيّمػػة تخيي
 .(ٖ)ي للتدليؿ تلم أفَّ الضاتر مصّورنفي)مجاز(  )نحاية( أو )استعارة( أو

  

ؿ حظرتػػِه ويعػػّد الجػػاإظ مػػف أوائػػؿ العلمػػاء الػػذيف أضػػاروا إلػػم الصػػورة مػػف خػػل 
، وسػهولة  : )) إحَّمػا الضػهف فػي إقامػة الػوزف ، وتخّيػر اللفػظالتقويمية للضػعر، فقػاؿ 

المخرج ، ون رة الماء ، وفي صػإة الطبػَ ، وجػودة السػبؾ ، فإحَّمػا الضػعر صػحاتة ، 
ففي هػذا الػحّص إػديٌث تػف أهميػة ،  (ٗ)وضرٌب مف الحسيج ، وجحٌس مف التصوير ((

 التصوير ، وأ ر التجسيـ في إ حاء التصويرية .
 

           لقػػػػدرة ينػػػػوف الضػػػػعر جحسػػػػاا مػػػػف التصػػػػوير فهػػػػذا يعحػػػػي أّف لػػػػُه ا وتحػػػػدما
       ، وهػػػي فنػػػرة تعػػػّد المػػػدخؿ األوؿ أو إ ػػػارة صػػػور بصػػػرية فػػػي ذهػػػف المتلقػػػي  ))تلػػػم

                                                 

 . ٕٕحظر : جماليات الصورة الفحية : يُ  (ٔ)
  . ٘ٔحظر : التصوير المجازا : يُ  (ٕ)

القديـ )بإث( ، د. حاصر إلوا ، مجلة األقلـ ،  حظر : مفهوـ )الصورة( في الموروث العربييُ  (ٖ)
   .  ٕٖـ : ٜٜٓٔ –تموز  – ٚع

 .  ٕٖٔ/ٖالإيواف :  (ٗ)
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، وصػيا ة األلفػاظ  (ٔ)المقّدمة اأُلولم للعلقة بيف التصوير والتقديـ الإسػي للمعحػم((
 صيا ة جّيدة لتضنيؿ المعحم ل لينوف ذا قدرة تصويرية . 

 

الّلفػػظ والمعحػػم ،  هػػػ( مناحػػة الصػػورة بػػيفٖٖٚنمػػا إػػّدد قدامػػة بػػف جعفػػر )ت
معروضة للضاتر ولُه أف يتإػدث فيهػا ، إذ إفَّ المعػاحي للضػعر فرأا أفَّ المعاحي نّلها 

بمحزلة المػادة الموضػوتية ، والضػعر فيهػا نالصػورة ، نمػا يوجػد فػي نػؿن صػحاتة مػف 
   . (ٕ)أحَُّه الُبدَّ فيها مف ضيءن ُيقبؿ ته ير الصورة محها

 

هػػػ( لتاعّبػػر ٖٙٛت نلمػػة )صػػورة( صػػريإة تحػػد أبػػي الإسػػف الرامػػاحّي )توجػػاء
تف اإلرتباط الصػميـ مػَ البل ػة بقولػهن : )) إحَّمػا البل ػة إيصػاؿ المعحػم إلػم القلػب 

 . (ٖ)في أإسف صورة مف الّلفظ ((
  

هػ( إلم الصورة في موضوع اإلباحة تػف ٜٖ٘وقد أضار أبو هلؿ العسنرا )ت
قولِه : )) والبل ة نّؿ ما تبل  بِه المعحم قلب السامَ فتمنحػه فػي حفسػِه إدن البل ِة ب

حَّما جعلحا المعر  ، وقبػوؿ و تمنحه في حفسؾ مَ صورة مقبولة ، ومعر  إسف ، ن ا 
َـّ  هُ ُضػرَ عْ الصورة ضرطاا في البل ة ل ألفَّ النػلـ إذا ناحػت تباراتػه ر ػة ومَ  خلقػاا لػـ يسػ

 . (ٗ)عحم منضوؼ المغزا ((بليغاا ، إْف ناف مفهوـ الم
 

إلػم أهميػة الصػورة فػي العمػؿ  ففي هذا الحّص إضارة مػف أبػي هػلؿ العسػنراّ 
 أ رها في المتلقي . و اإلبداتي ، 

 

محهجػاا متميػزاا يعػدا فػي دراسػة الصػورة  محهجػه إفَّ فػ أّما تبد القػاهر الجرجػاحيّ 
صػورة بػدوافَ حفسػية ، فقد أفاد مف جهودهـ ، وهو يػربط التّمف سبقه مف العلماء ، 

                                                 

 .  ٖٙٔفور( : الصورة الفحية )تص (ٔ)
 .  ُ٘ٙيحظر : حقد الضعر :  (ٕ)
 .  ٜٙالحنت في إتجاز القر ف :  (ٖ)

 .  ٙٔنتاب الصحاتتيف :  (ٗ)
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تجتمػػَ هػػذِه الخصػػائص لتعطػػي الصػػورة  إذفضػػلا تػػف الخصػػائص الذوقيػػة والإسػػية 
واتلػػـ أفَّ قولحػػا )الصػػورة( احمػػا هػػو تم يػػٌؿ )) يقػػوؿ :  ،ضػػنلا وروحقػػاا وتمقػػاا وتػػه يراا 

بلػَ  ذروة إبداتػه الفحػي إذ ،  (ٔ)((وقياس لما حعلمُه بعقولحا تلم الػذا حػراُه بهبصػارحا 
وإػده حظػرة متناملػة ال تقػوـ تلػم اللفػظ  لحقدا في دراسته تحدما حظػَر إلػم الصػورةوا

 أو المعحم وإده ، بؿ تعامؿ معهما بوصفهما تحصريف متنامليف .
 

، أفَّ الصػػػورة جػػػاءت تحػػػد تبػػػد القػػػاهر الجرجػػػاحي  (ٕ)د. حهلػػػة بحيػػػافرا تػػػو 
  -بداللتيف :

( ورّنػز تليهػػا فػي أسػػرار Form) أو الهيػهة أو صػػورةجػاءت بمعحػم الضػػنؿ  : اأُلوىل
 البل ة أن ر مما يفعؿ في دالئؿ اإلتجاز . 

والتػي تعحػي التخّيػؿ أو تصػوير إػّي ( Imageتنوف فيهػا الصػورة بمعحػم ) الثانية :
 مقارحاا الصور الضعرية بصور الرساـ .

 

اد فدراسػُتُه للصػورة متمّيػزة وُمغػػايرة ِلمػا قبلػه ، ممػا يجعلحػػا حقػوؿ إحَّػُه مػف الحقػػ
 األوائؿ الذيف إاولوا ترسيخ القوؿ فيها مفهوماا واصطلإاا . 

 
 

ْف اختلفػػت تسػػمياتها  فترا حػػا العربػػي قػػد َتػػرََّؼ الصػػورة مصػػطلإاا ومفهومػػاا ، وا 
 .تلم وفؽ ما أسلفحا لدا الحقاد والبل ييف 

 

دوراا نبيػػراا فػػي  -الػػذا َيعػػدا المجػػاز مػػف أهػػـ تحاصػػره  -وال ُححنػػر أفَّ للخيػػاؿ 
 ؽدا لػػويس إلػػم أفَّ الخيػػاؿ هػػو المملنػػة التػػي تخلػػ -ُيضػػير سػػيإذ إحتػػاج الصػػور ، 

 (ٗ)تّدة الضعر اأُلولم هػو الخيػاؿ نرج أفَّ  –، ويرا جانوب  (ٖ)الصور الضعرية وت بتّ 
  . 

                                                 

 .  ٛٓ٘دالئؿ االتجاز :  (ٔ)
 .   ٙٔ – ُ٘ٔيحظر : الصورة التخييلية في التراث البل ي والحقدا )ُأطروإة دنتوراه( :  (ٕ)

 .  ٖٚيس : دا لو  –ُيحظر : الصورة الضعرية سي  (ٖ)
 .  ُ٘ٔيحظر : مقدمة في الضعر :  (ٗ)
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      خصػػائص المتحػػافرة فالخيػػاؿ قػػّوة سػػإرية ترنيبيػػة تظهػػر فػػي التوفيػػؽ بػػيف ال
ظهػػار الجػػّدة فيأو المتحا ، وقػػاؿ الػػدنتور صػػلح فضػػؿ إفَّ  (ٔ)ا هػػو مػػهلوؼمػػقضػػة وا 

 .   (ٕ)وتدفعُه إلم تصورات تيحيةالصورة تُ ير الخياؿ 
 

وهحػػػاؾ معػػػافن مػػػا تػػػزاؿ مسػػػتعملة فػػػي األوسػػػاط الحقديػػػة اإلحجليزيػػػة لّخصػػػها 
 -الصورة بالخياؿ ، وهي :ضاردز في معافن تّدة تدؿ بوضوح تلم ارتباط تري

 

 ( توليد صور واضإة ، وهي تادة صور مرئية . ٔ)
ضػػبيهات الغريبػػة أو تاسػػتخداـ األلفػػاظ المجازيػػة ، فيوصػػؼ مػػف يػػهتي باالسػػتعارات وال (ٕ)

 الحادرة بهحَُّه خيالي .
  اإلختراع أو الجمَ بيف تحاصر ال توجد بيحها رابطة في العادة . (ٖ)
 ئـ األضياء التي َيظّف الحاس أحَّها  ير مترابطة م ؿ الخياؿ العلمي .الجمَ الذا ُيل  (ٗ)
تصور الإاالت الذهحية للغير تف طريؽ الُمضارنة الوجداحية ، وهػذا الحػوع مػف الخيػاؿ  (٘)

 عياا .ه تسلؾ سلوناا طبيخص قدرة الضاتر تلم جعؿ ضخصيات
، سإرية توفؽ بيف المتضػادات ا قّوة يصب إّتمالمعحم الذا محإُه )نوليردج( للخياؿ  (ٙ)

 .  (ٖ)اسطة فنرة سائدة أو احفعاؿ مهيمفوتعمؿ تلم ترؾ أ ر موإد بو 
 

وال ححنػػػر أفَّ هحػػػاؾ ارتباطػػػاا بػػػيف الصػػػورة والخيػػػاؿ ، بػػػؿ إفَّ الخيػػػاؿ مػػػف أهػػػـ 
، وهػػػو طريػػػؽ  االحفعػػػالي، فهػػػو وسػػػيلة التعبيػػػر  اإلبػػػداتيالعحاصػػػر المنوحػػػة للعمػػػؿ 

ميػػداحاا رإبػػاا إلطػػلؽ ، وتعػػّد الصػػورة  (ٗ)ي يعّبػػر تحهػػا الفنػػرم األفنػػار التػػوصػػوؿ إلػػلا
الخياؿ وتإويله إلم واقَ الذهف ، بمعحم رسوخ العوالـ االفتراضية في الذهف بهجوائها 

 .  (٘)وتلقاتها

                                                 

 .  ُٓ٘ٔيحظر : فف الضعر :  (ٔ)

 .  ُٖٚ٘يحظر : حظرية البحائية :  (ٕ)
 .  ٖٖٔ – ُٖ٘ٓيحظر : مبادئ الحقد األدبي :  (ٖ)
 .  ُٛٗيحظر : مقدمة في الضعر :  (ٗ)
 .  ٘٘يحظر : الخطاب السيحمائي مف النلمة إلم الصورة :  (٘)
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،  ( الصػػورة المجازيػػة ، أصػػبا بػػيف أيػػديحا مصػػطلا ) وفػػي ضػػوء مػػا قػػّدمحاه
قػػاهر الجرجػػاحي يػػرا أفَّ التعبيػػر تػػف وحإػػف بصػػدد تهصػػيؿ هػػذا المصػػطلا ، فعبػػد ال

التصػػوير المجػػازا يم ػػؿ اسػػتجابة جماليػػة ، فهػػو سػػبيؿ النػػلـ أو  بهسػػلوبالمعػػاحي 
زيػػة هػػي التػػي تإنػػـ ا، فالعلقػػات المج(ٔ)المعحػػم نالػػذهب الػػذا ُيصػػاغ محػػُه الخػػاتـ
، والصورة الضعرية ليست ُإلم زائفة بػؿ  (ٕ)الصور ، وهي سمة مف سمات فف الضعر

ل لذلؾ يمنف القوؿ : إفَّ الصورة المجازيػة هػي جػوهر فػف الضػعر  (ٖ)فف الضعر جوهر
. 

  

 ، (ٗ)ووسػػيلة تجعػػؿ خيالػػه أن ػػر إبػػداتاا  إفَّ المجػػاز أسػػلوب مهػػـ لػػدا الضػػاتر
، بإيث تنوف للصػورة  (٘)مجهود خيالي نبير إتم تصبا بصريةإلم والصورة تإتاج 

، ودخولهػػا فػػي تلقػػات بحائيػػة للصػػورة محطقهػػا الػػداخلي بمػػا يتػػيا تػػازر الصػػور معػػاا 
 . (ٙ)باتجاه صحَ بحاء فحي متنامؿ وليس مجرد إطار ضنليّ 

  

ومػػف هحػػا يمنححػػا االقتػػراب مػػف مرنزيػػة العحصػػر الجمػػالي فػػي صػػيا ة األتمػػاؿ 
إلغاء مديات النلمػة لمصػلإة المؤ رة في إقؿ التلقي الفحي في  اإلبداتية الحاضجة أو

فَّ أن ػػػر المػػػذاهب (ٚ)الصػػػورة الحقديػػػة تعطػػػي للصػػػورة الضػػػعرية دوراا أساسػػػياا فػػػي  ، وا 
)) إفَّ نػػؿَّ   :فػػالا جليػػؿ رضػػيد المرإػػـو يقػػوؿ الػػدنتور  ، (ٛ)تمليػػة الخلػػؽ الضػػعرا

                                                 

 .  ٕٗ٘ظر : دالئؿ اإلتجاز : يح (ٔ)

  .  ٕٔٗيحظر : دير الملؾ :  (ٕ)
 .  ٖٙ٘يحظر : حظرية البحائية :  (ٖ)
  .  ٕٙٗيحظر : دير الملؾ :  (ٗ)
 . ٚٙٗيحظر : حظرية البحائية :  (٘)
 . ٘ٔيحظر : الخطاب السيحمائي مف النلمة إلم الصورة :  (ٙ)

 .  ٕٙٔائية : يحظر : تالمحا في صورة / قراءات سيحم (ٚ)
 .  ٜٕٔيحظر : في الضعرية )أبو ديب( :  (ٛ)
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صػػورةن ال تػػحه  إال تلػػم أسػػاس مػػف التعبيػػر المجػػازا ، أا إحَّػػُه لػػيس  مػػَة صػػور 
 .   (ٔ)تتضّنؿ مف خلؿ المدلوالت الإقيقية أا الوضعية للمفردات ((

 

يعحػػي أفَّ ال فػػإذا ناحػػت الصػػورة قائمػػة تلػػم أسػػاس العبػػارات المجازيػػة فهػػذا 
الإقيقيػة تإػوا فإحَّحا حجػد الن يػر مػف األسػاليب  ،عبارات الإقيقية ال تصلا للتصويرال

ک    کڑ  ڑ   ک  کچ : ، مػػف ذلػػؾ قولػػه تعػػالم (ٕ)تلػػم الصػػور المػػؤ رة

 ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ   ڱڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڳگ  گ  گ  گ

 [ .ٛٔ : النهؼسورة ] چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
 

فاأللفاظ الإقيقية فػي اآليػة النريمػة حقلػت لحػا صػورة جميلػة مػؤ رة وموإيػة ، 
، وقػدرة ملػة بجماليػات ورؤا ومإصػلت فنريػةوتملت تلم بحػاء لقطػة تصػويرية مإ

 احتقائية متفوقة .
 

        ي ، ومػػػػف الملإػػػػظ أفَّ للإقيقػػػػة تػػػػه يراا وقػػػػوة توصػػػػيؿ بػػػػيف المبػػػػدع والمتلقػػػػ
وال تقؿ الإقيقة في إياتها اللغوية تف المجػاز إذا تطلبهػا الموقػؼ واسػتدتاها الإػاؿ 

 . (ٖ)، ووافقها المقصد والغاية 
 

وبذلؾ ينوف الحمط المجػازا الػذا يقصػدُه البإػث مرتبطػاا بالتصػوير ، وبعبػارة 
المجػاز  أحمػاط  هو التوجه الفحي المستحد إلػم أإػدُأخرا : إفَّ حمط التصوير المجازا 

( ويقػػَ تلػػم خػػلؼ فيهػػا  االسػػتعارة ، المجػػاز المرسػػؿ ، النحايػػة بػػالمفهوـ العربػػي )
فَّ  ضمحه التضبيه الذا يترؾ أ راا مجازياا ، ويرتبط ذلػؾ تحػدحا بطبيعػة وجػه الضػبه ، وا 

َن مجازا .   هحاؾ مف التضبيهات ما ينوُف وجُه الضبِه فيِه صورة بعيدة ذات طاب

                                                 

 .  ٜٖالصورة المجازية في ضعر المتحبي )ُأطروإة دنتوراه( :  (ٔ)
 .  ٜيحظر : الصورة الضعرية في الخطاب البل ي والحقدا :  (ٕ)

 .  ُٙٙيحظر : البل ة العربية في ضوء األسلوبية وحظرية السياؽ :  (ٖ)
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لبإػػث )المجػػاز العقلػػي( ضػػمف أحمػػاط التصػػوير ل ألحَّػػُه ال يقػػوـ تلػػم وال يعػػدا ا
المجاز العقلػي يقػوـ تلػم المغايرة اللغوية الُمستحدة إلم التفاتؿ بيف لفظتيف ، بؿ إفَّ 

، انتضػػػفُه تبػػػد القػػػاهر ( ااإلسػػػحادا ، والُإنمػػػي ، والنلمػػػي ، و يرهػػػ)فهػػػو اإلسػػػحاد 
الإنػػـ الُمفػػاد بهػػا تػػف موضػػعِه مػػف العقػػؿ ل  الجرجػػاحي وإػػدَُّه : )) نػػؿا نلمػػة أخرجػػت

، وهػو ضػرٌب مػف االتسػاع والتجػوز ، والنلمػة مترونػة تلػم  (ٔ)لضربن مف التهويؿ ((
، نقولػِه  (ٕ)ظاهرها ومعحاها مقصود في حفسِه ، والتجوز ينوف فػي إنػـ يجػرا تليهػا

 [ . ٕ: زلزلة ال]  چ   ڦ  ڦ  ڦ   ڦ چتعالم 
  

ف بطحها مف األ قاؿ ، ولنف إذا إد ت فيها الإرنػة فاألر  ال تخرج النامف م
ھ  ے   ے  ۓ  چ  قولػه تعػالم :بقدرة اهلل ، ظهر ما ُنِحَز فيها وأودَع جوفهػا ، و 

 [ . ٙ:  األحعاـ]  چۓ
 

ال تجػرا إحمػا يجػرا  األحهػارمجازا ل ألفَّ  إسحاد األحهارالجرا إلم  إسحادإفَّ 
   .إسحاد تقلي والعلقة مناحية  ألحهارا، فإسحاد الجرا إلم ها الماء الذا في

 

الفعػؿ أو معحػاه  إسػحادأّما الخطيب القزويحػي فإحَّػُه يػرا فػي المجػاز العقلػي )) 
الفعػؿ أو مػا فػي معحػاه إلػم  إسػحاد، فهػو  (ٖ)إلم ُملبس لُه  ير ما هو لػُه بتهويػؿ ((

أف ينػوف   ير ما هو لُه في الظاهر مف إاؿ الُمتنلـ لملبسػة مػَ قريحػة صػارفة تػف
إلػػم مػػا هػػو لػػُه ، ومػػا فػػي معحػػم الفعػػؿ هػػو المصػػدر ، واسػػـ الفاتػػؿ ، واسػػـ  اإلسػػحاد

ُه لػػيس مػػف إقػػه أف المفعػػوؿ ، والصػػفة المضػػبهة ، ومعحػػم نوحػػُه  يػػر مػػا هػػو لػػُه أحَّػػ
، وهػػذا ال ُيإقػػؽ  (ٗ)ُيسػػحد إليػػِه ل ألحَّػػُه لػػيس ُيوصػػؼ لػػُه ، ومعحػػم الُملبسػػة العلقػػة 

ث فيهػػا إال إذا أجريحػػا هػػذا الحػػوع مػػف المجػػاز تلػػم أحَّػػُه اسػػتعارة التصػػويرية التػػي حبإػػ
                                                 

  .  ٖ٘ٛ ة : ( أسرار البلٔ)

 . ٜٕٔ( ُيحظر : تلوـ البل ة )المرا ي( : ٕ)

 .  ٕٛاإليضاح :  (ٖ)
 . ُٜٕٔيحظر : تلوـ البل ة )المرا ي( : (ٗ) 
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، بضػرط أْف ال ينػوف ( ٔ)بالنحاية ، نالذا فعلػُه السػناني الػذا يعػدا المجػاز نلَّػُه لغويَّػاا 
 ُمتنلفاا .  اإلجراء

 

والظاهر مف التحظير السابؽ أفَّ حمط التصوير المجػازا هػو األ ػر الػذا يحقلػُه 
بتنويف الصورة المجازية ، فالخياؿ يضػنؿ حمػط )التضػبيه ، واالسػتعارة الخياؿ ويتضنؿ 

 ، والنحاية( ، وفي أإياف تتداخؿ هذِه األحماط لتنوف صورة مجازية متواضجة . 

                                                 

 .  ُٜٛٔيحظر : مفتاح العلـو :  (ٔ)
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

الحمدددهلُل ِر  ال المدددولمصال  اللددد ع  السددد   حمدددو  سددد لِ  محّمدددهلل  حمدددو  لدددِ  
   - ألحوبِ  ،  بمهلل :

 

تحمصمصة ألنموط التل ص  المجوزي في شم  الهلل اسة أفق الصهلل   هذا البحث في 
اأُل لدو فدي ،  ُصمهللُّ الهللص اال محّطدة اننطد ق  هد(ٕٔٗاألنهلللسّي )ت ابال هلل ّاج القسطّمي

 األنمدددوطهلل اسدددة األنمدددوط  متوبمدددة أل هدددو فدددي التلددد ص  ، نذ نالل ل ددد   نمدددٍط مدددال هدددذِ  
األسدددتوذ فدددي التلددد ص  ،   دددهلل حلددد  أال حددد َ  حمددديل ُأسدددتوذي ال و ددد   خل لدددصت ُ 

م ل دددهللات  حمدددو أّن دددوالتلددد ص   أنمدددوط أال أهلل سالدددهلل ت   نصدددوهلل حبدددهلل الددد هلل هلل الحمدددهللاني 
 ي ح ال  ننتوج الل  ع . لمشم صة  البحث فص و صهللخمني ف

ل ذِ  ال سولة ، فم   األ لو  هلل  وال ل ذا الت جص  أبمغ األل  في   ع الخط ط 
صددهلل س البحددث اللدد  ع حمددو  فددق ال دصددة التقمصهللصددة بدد    لددَز حمددو م ل ددهللات و ، أي َأّنددُ  
صددهلل س األنمددوط  ُصبددصال أل هددو فددي التلدد ص  ،   ددهلل هللحددو ذلددر نلددو اإلفددوهللع مددال نجدد ا ات 

 ص  األسم بي في ال لص  مال الم اطال .التحم
األنمدوط التلد ص صة لم شد   تحمصد فولبحث صنطمق مال هللاخ  الشم  ،  صحدو   

ط م،  ن أ دد   نّننددي  ددهلل ت ّلددمت نلددو  يددوو  التلدد ص  أ  الددن حددال مسددت اهو الددهللنليّ 
التلدد ص ي مددال خدد    دد ا ع ُأحوهللصددة الجونددا ا ألالل الددنمط التلدد ص ي صتقّبدد  ت سددص ات 

الل  دد ل  دصددٍة نقهللصددة تنيدد  نلددو الددنمط تتجددهللهلل مددع نحددوهللع القدد ا ع  ت  لصدد ع  تددي ص ،  ا 
اللد  ع ال نصدة فدي شدم  هلل اسدة )الل أفنصة ممصندة ا   جدهللت مال خ   زا صة  التل ص ي

( لمدددهلل ت   أشددد   حمدددي  دددهلل اّصبدددت هلل اسدددة األنمدددوط األنهلللسددديابدددال هلل ّاج القسدددطّمي 
ت بإي و  اإلبهللاع ال ني حنهلل الشوح  بسدبا ،  ا ت حمو ال لا  مال جهللصت و التل ص صة 

، مال ذلدر ذ د   لملدوهلل  اللد  ع  مسدت صوت و ال نصدة ،  فص و بعَ تُ اطبصمة المن ج الذي 
 المسدت   اللدد تّي ،  الجنددوس  ت  صموتدد  ،  المطوبقددة  المقوبمددة ،  حسددال التقسددص  ، 

لدو اصد  ذلدر ، ، ن ليّ المجز حمدو اللدهلل  ،  المسدت   الممند ي الدهللن   الت لصع ،   هللّ 
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نلو أالل ابال هلل ّاج القسطّمي لوحا لنمة  لدصس الهلل ت   أش   حمي  اسة  ت لّمت هلل
مدن ج التحمصد  ، ن صمتقدي مدع ت جُّ دوتي القوومدة حمدو مطب حًو حمو  فق من ٍج مدتقاٍل 

 .   لهلل األنموط المجوزصة ال وحمة في التل ص  الشم ي الب اي المستنهلل نلو 
لم  دد   نمددط التلدد ص    ل ألددسددبق و تم صددهلل    ل لددة فلدد سددولتي ت ددّمنت 

 خوتمة  ش ت حال أه  النتووج  الم حيوت المممصة . تبمت و المجوزي ، 
 حدهللهلل مدالملطمح التشدبص  حندهلل ( نمط التشبص بد)الم س    األ  تنو   ال ل  

النقدددوهلل  الب اصدددصال  لددد ًن نلدددو ممندددو  انلدددط حي ،  ت دددّمال هلل اسدددة  تحمصددد  لدددنمط 
األسدوس فدي تحهللصدهلل مسدو  البحدث ف دً  حدال  حمدو أنلد ُ م  ابدال هلل ّاج ، التشبص  في شد

الهلل اسة الم ل ة في م  نوت المممصة التشبص صة ،  التل   في أط اف و ،  مهلل  تديلص  
 ال ألٍ  في ت لصهلل األخصمة .ذلر في المممصة التشبص صة ،  مو أحهلللُ  م

األنمدددوط   لدددهلل البحدددث ألددد   جددد  الشدددب  فدددي ت لصدددهلل الشدددم صة ، مدددع  لدددهلل 
 التل ص صة األ ل  تيلص ًا في ذهال متمّقص و .
انسدتمو ع  المجدوز الم سد  ،  تد ل بحل مدو  يأّمو ال ل  اللوني فقهلل تندو   نمطد

( ، غ ّي  وو  حمو ح  دة المشدوب ة )اسدتمو عالمّ نلو أالل المجوز  اً في فلٍ   احهلل استنوهلل
  هلل ح َ  هذا ال لد  أهد   ( ،وت ُأخ   اص  المشوب ة )مجوز م س   وو  حمو ح  

الهلل اسددوت النقهللصدددة  الب اصدددة التدددي هلل سدددت هدددذصال الملدددطمحصال  لددد ًن نلدددو ممنوهمدددو 
 .انلط حي ، ف ً  حال الهلّل اسة في ت  صا هذصال النمطصال 

 دد ا ع  بوتجددو   ددهلل حددو   البحددث نخدد اج المجددوز الم سدد  مددال اإلجدد ا  التقمصددهللي 
نلددو السددصوق ،  ن صمنددي ذلددر نهمددو  ندد ع  سددم بصة المسددتنهللعفوحمددة ت افق ددو النيدد ع األ
 الم  ة الُمتحّققة فصِ  . 

حمدو أنل دو الشدم ي   اإلبدهللاعألد  انسدتمو ع فدي ت لصدهلل الشدم صة  ل  ال  ت ّمالَ 
الت شدصحصة  انسدتمو ع التج صهللصدة  انسدتمو عأملمدة إلي و  الخصو  ،   ونت  مصهللااٌل  حاٌ 

نلو م ومدوت المسدتمو   صستنهلل، نذ نالل هذا التقسص   هلل شغمت حصزًا م ومًو مال الهلل اسة 
تجو  المستمو  لُ  ،  ح   البحث فدي هدذا ال لد    مةمنُ  أ  المهلل   حال تمر الم 

و الجمدددولي فدددي مدددال أل هالطددوبع الحّسدددي  المقمدددي فدددي ط فدددي المممصددة انسدددتمو صة  بدددصّ 
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فوحمصتدِ  بصدوال  ندووي   الطدوبع ال يالمجدوز الم سد  ذفي التخصص   التل ص  ،  مو ُبِحَث 
 في هللح  التل ص  .

الهلل  اسدوت الب اّصدة أهد  ( لصمد    جو  ال ل  اللولث الم س   بدد)نمط ال نوصدة
شدد ولصة الت جمدة ،  ألدولت و النقهللّصدة لملددطمح ال نوصدة ،  بصددوال  ف ددً  حددال           ا 

الدددذي                الهلّل اسددة لددنمط ال نوصددة فددي شددم  ابددال هلل ّاج  لدد ًن نلددو الممنددو 
الطدددددوبع السدددددصنمي  التددددد لص ي فدددددي  ثَ ِحدددددتقلدددددهلل  ،  ألددددد   فدددددي التلددددد ص  ،  مدددددو بُ 

(CIMETIC MONTAGE في ل   ابدال هلل ّاج  ألد   فدي تدهللاحي الممدوني مدال )
  .األنموط التل ص صة المت اشجة ص ت حّ خ   

( ، فدي POETICS تنو   هذا ال ل  أص ًو أل  ال نوصة في ت لصهلل الشم صة )
  اإلصحدو لم سووط هلل  ًا فدي نلدو ع الخصدو  ، ف دي التدي تبمدث حمدو التيمد   أالل نجهلل حصال 

 الذي مال شينِ  ت  صال األخصمة في ذهال المتمقي .
  وال مال اللم بة اختصو  مقو بة ملولصة نح  أنموط التل ص  المجوزي  تحمص  

ع وة لدد حة ،   لدد  ومسددت صوت و  هللننت ددو ،   ددوال لحجدد  الددهللص اال الددذي تجددو ز السددبمم
طد   أحصوندًو ل لدهلل يدوه ع صُمدهللحوع لتيمد  أملمة األنموط التل ص صة في شم  ابدال هلل ّاج 

 الت اشج بصال األنموط التل ص صة  أل هو الشم ّي . 
 صمددددهللُّ هللصدددد اال ابددددال هلل ّاج القسددددطّمي مددددال أ بدددد  الددددهلل ا صال الشددددم صة فددددي األهللا 

حمددي م ددي )محّقددق ل ددال الددهلل ت   محمدد هلل األنهلللسددي ،   ددهلل ُيددالل   تددذار أنلددُ  م قدد هلٌل ، 
 هلل حلَ  حمو نسخة  حصهللع مندُ  حندهلل أهللصدا مغ بدي ،   دهلل سدمح لدُ  بدونط ع  (الهللص اال

بمددَغ حددهللهلل أبصددوت الددهللص اال  نذ  ، 6ٙٔٔحمص ددو  تلدد ص هو ،  ُنشدد ت فددي هللمشددق سددنة 
مددال صت دد ال (  لددصهللع  مقط حددة ، ف ددً  حددال ُممحددٍق ٖٙٔفددي ) ( بصددٍت ُمدد ّزعٍ 6ٖ٘٘)
بُل لدددة فدددي ملدددوهلل  األهللا  وندددت مَ نبدددال هلل ّاج خددد   لددد حة صت دددمال أشدددمو ًا أُ  (ٕٓ)

 المختم ة ،  ل  ت هلْل في هذِ  المخط طة الُممتمهللع . 
  هلل احتمهللنو في هذا البحدث حمدو الطبمدة اللونصدة مدال تحقصدق  تممصدق الدهلل ت   
محم هلل حمي م ي ُأستوذ األهللا األنهلللسي  المغ بدي بجوممدة القدوه ع ،  هد  ح د  فدي 

هلل صق تدالطبمة مزصهللًا مال التلدحصح  اللقوه ع ،   هلل ت ملنت هذِ  مجمع المغة الم بصة بو



 املقدمة
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فدي  ددبط الشددم  ،  تحدهللصث ال لصدد  مددال الح اشددي  التممصقدوت التددي   هللت فددي الطبمددة 
، حصث بمغدْت  األ لو،  تّ منت  ذلر بم  النل ص التي خمت من و الطبمة  األ لو

حدال ُممحدق صت دّ ال مدال  (  لصهللع  مقط حة ، ف د ً ٖٙٔ( بصتًو ، ُم زحًو في )ٙٗٔٙ)
صت دددّمال أشدددمو ًا ُأخددد   نبدددال هلل ّاج  وندددت مبُل لدددة فدددي ملدددوهلل  األهللا ( لددد حة ٕٙ)

المختم ددة ،  بددذلر صمددهللُّ ابددال هلل ّاج مددال أاددز  الشددم ا  األنهلللسددصصال شددم ًا بدد  مددال أ لدد  
 شم ا  الم بصة ننتوجًو . 

ً  حددال  الب اددّي الم بددّي ، ف دد   ددهلل اسددتموال البحددث بدديه   تددا التدد اث النقددهلليّ 
بمدد  التطبصقددوت ،   ددوال لؤُلسددتوذ ال و دد   مّيددوالمددال اا ا  الممولدد ع فددي  عفددوهللاإل

فدي نتمدو  البحدث ،  ةالُمش   اأُلستوذ الهلل ت   نصوهلل حبهلل ال هلل هلل الحمهللاني البوع الط صمد
فآل اوِ   م حيوت  األل  ال بص  في تق ص  البحث  تقهللصم  في هذِ  الل  ع ، ف   هلللصٌ  

لم لص  مال أف و  هذا البحث ، فمُ   بص  امتنوني  احتزازي بدِ  أسدتوذًا مشد فًو  من ٌ  َل ٌّ 
نسونًو ، نذ تمجز  مموت الش   حال ال فو  لُ  .    ا 

نالل هذِ  الهلّل اسة في حقصقت و تبحث في ُم ّلهللات الشم صة  أل هو في التلد ص  ، 
   وسددصة خطدد ع ُأ لددو أتمنددو أال تتبم ددو خطدد ات أ لددق ،  هددي تج بددة فددي أ   ي هدد
 .   والحتممت و  هللموي الط صتا

 
     أسي  ار الت فصق  السهللاهلل ،   خ  هللح انو أاْل الحمهلُل ِر  ّا المولمصال . 



 

 
 

 انفصم األول 
 منط انتشبيه 

 
 
 



 
 
 

 

 انفصم انثاني
 رسممنطا االستعارة واجملاز امل

 
 
 
 



 
 
 

 انفصم انثانث 
 منط انكنايت 
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 إضاءج : ) مدخم تنظريي ( 
نػاؿ اهىتمػاـ افر ػر  يعدُّ التشبيو عنصرًا ميمًا مػف عناصػر ع ػـ البيػاف د   ػد

الرؤية الن دية رالبالغية عند العرب د ريرى البالغيرف أفَّ قيمة اهبداع الفنػي  ػي   ي
النّص افدبػي تممػف  ػي  اػف التشػبيو ر ردتػو رالعالقػة بػيف المشػبو رالمشػبو بػو  د 

صرير افشياء المعنرية بإطػار  اػّي د  التشػبيو يِّ ػرببِّ بػيف افشػياء المام ػة مػف رت
 خالؿ ربطيا بأشياء م اراة .

  

د يات  ػػي قيمتيػػا البالغيػػة ر  ػػًا ل خيػػاؿ الػػا  ي ػػؼ رراءىػػا رتتفػػارت التشػػبي
د  يظيػر مػف أاػاليب التشػبيو مػا يماػب  الفنػيرقدرة الشػاعر ربراعتػو  ػي التصػرير 

 بية  مااًل . افدالنصرص 
 

 التشبيو مر رع الصناعة الشعرية ربػو  تتفّ ػر ال مػة د رت مػم المت ػادات د 
بػيف مػا يِّػدرؾ  االتصػاؿرتخرؽ اه ماع رتت ػار  مػّؿ مػا ىػر عػاد  رمػألرؼ رت  ػؽ 

د ري يد المعنى ر ر ًا ريمابوِّ تأميػدًا  (1)مرابةرما ال يِّدرؾ د رعندهِّ يظير التع ب رال
نػػو  يػػر مػػف أشػػرؼ مػػالـ العػػرب ر يػػو  تمػػرف البراعػػة د رمّ مػػا مػػاف ع اػػتمف  لػػالؾ لػػـ ي  

المعنى أاػبؽ مػاف بال ػاؼ أليػؽ د ريتػرؾ أعػرًا عظيمػًا  ػي التعبيػر عػف المعنػى رن ػؿ 
متاع النفرس بالصرر رافخي ة رت ريب المػالـ إلػى افاىػاف رالاػمر بػو  إلػى  اف مار را 

 ماف تصريره اا أعٍر أر ح . الخياؿ د رمّ ما تدرج المبدع  ي ىاا االرتفاع 
 

إفَّ التشػػبيو إبػػداعل خػػالص د مّ مػػا مػػاف طر ػػا التشػػبيو متباعػػديف مػػاف التشػػبيو 
أمعػػر بالغػػة رمػػاف اا قػػّرة د إا )) لػػيس مػػّؿ الشػػعر يِّختػػار ريِّ فػػظ ع ػػى  ػػردة ال فػػظ 

 .   (2)رالمعنى رلمنَّوِّ قد يِّختار ري فظ ع ى أاباب منيا اهصابة  ي التشبيو ((
 

مفيػػرـ التشػػبيو ع ػػى يػػد البالغيػػيف رالن ػػاد العػػرب بمرا ػػؿ متعػػددة  تّػػى  رمػػرَّ 
 ر  ًا لّما يأتي :  االصطال يات  ت معالمو د رأخا  ينمر بات اه معناه 

                                                 

 . 1/105ظر : متاب المن الت )من لة ال داعة( : يِّن (1)
 .   84الشعر رالشعراء :  (2)
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ىػػػػ( مػػػف التشػػػابو التػػػاـ م يااػػػًا ن ػػػديًا  ػػػي 322اتخػػػّا ابػػػف طباطبػػػا الع ػػػرّ  )ت -1
))    تشػبيو عنػده المفا  ة بيف الصررة مف  يث ال ػردة رال اػف د رأ  ػؿ ال

ـ  التشػبيو إلػى  ػررب مخت فػة مػف  يػث  (1)ما إاا عِّمػس لػـ ينػت ( (( د رقاػ
الصررة رالييأة رالمعنى رال رمة رالارعة رالصرت د  إاا امت  ت ىػاه  المعػاني 

بالشيء معنياف أر عالعة معاٍف مف ىاه  افرصػاؼ و ر)) اتفؽ  ي الشيء المِّشبّ 
د رىػػاه  النظػػرة  ليػػة تػػرتبط بنظػػرة معظػػـ  (2)يػػو  ((قػػر َّ التشػػبيو رتأمػػد  الصػػدؽ  

عناصػػر البنػػاء الم ػػرر  ػػي  امتمػػاؿالبالغيػػيف رقتػػااؾ التػػي تػػرى  ػػرررة  ػػي 
 .  (3)اائ تيـ

 

فك مانػػت مفػػردة )الصػػدؽالصػػدؽ معيػػاابػػف طباطبػػا   ػػد اعتمػػد  ( رًا ل تشػػبيو د را 
اب   يػو  ر  ي ػة ال )) صػدقًا ال مػات متباينة ؛ لالؾ نظر إلى الشػعر عندهِّ اات ماتري
د  ن ػػدهِّ ينعػػى إلػػى بعػػ( تشػػبييات الشػػعراء التػػي اتاػػمت بػػالم ر  (4)م ػػا   معيػػا ((

مػػػـ ال يناػػػ ـ مػػػم خصرصػػػيتو  الع ميػػػة اهبداعيػػػة  راه ػػػراط  ػػػي التصػػػرير د رىػػػاا ال ِّ
 ررظيفة الشعر ال ائمة ع ى تمريب الراقم .

 

ىػ( تترقؼ ع ى 337فر )تإفَّ معيارية  اف التشبيو ر ردتو عند قدامة بف  ع -2
)) إّنمػا  معرة أر و الشبو رشػمرليتيا ل صػرر المت اب ػة  ػي م يطػو د رالتشػبيو 

ي م بيف شيئيف بينيما اشتراؾ  ي معاٍف تعميما د ريرصػفاف بيػا د را تػراؽ  ػي 
ا ماف افمر مالؾ  أ اف التشػبيو ىػر  أشياء ينفرد مؿ را د منيما بصفتيا د را 

تػى اشػتراميما  ػي الصػفات أمعػر مػف انفرادىمػا  ييػا د  ما أرقػم بػيف الشػيئيف 
 . (5)يدني بيما إلى  اؿ االت اد ((

                                                 

 .   16عيار الشعر :  (1)
 .   25المصدر نفاو :  (2)
 .   27يِّنظر : التصرير الم ا   :  (3)
 .   216عيار الشعر :  (4)
 . 124( ن د الشعر : 5)
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 ير يرى أف التشبيو ي م بيف شػيئيف يتف ػاف  ػي صػفات ريخت فػاف  ػي أخػرى د 
رمّ مػػا مانػػت الصػػفات المشػػترمة  ػػي طر ػػي التشػػبيو معيػػرة مػػاف التشػػبيو أمعػػر إبػػداعًا 

 ر ردًة .
 

يػػردُّ ع ػػة ال مػػاؿ  ػػي التشػػبيو إلػػى طر يػػو د رالصػػفات إفَّ قدامػػة ناقػػد شػػم ي 
المشترمة بيف المشبو رالمشبو بو د راف قيمػة التشػبيو الفنيػة تاػمر مّ مػا مانػت ىػاه 
الصػػفات أمعػػر ت اناػػًا  تػػى يػػدني بيمػػا إلػػى  ػػاؿ االت ػػاد د أ  الم اربػػة بػػيف طر ػػي 

ئ تنػا الن ديػة اليػـر التشبيو أ  ؿ عنده د رىاا يتعار( مم الراقم الا  نفيمو  ػي اا
 د  المباعدة  ي التشبيو ىي اف  ؿ رافمعر تأعيرا .

 

مػف ىػ( مف الدرااات التي اب تو رأ اؼ إلييػا 395أ اد أبر ىالؿ العامر  )ت -3
د  ير يرى أف التشبيو )) الرصؼ بػأفَّ أ ػد المرصػر يف  (1)ع مو الشيء المعير

 اػػف التشػػبيو الم ػػارؼ افداة اتد  أ (2)نػػرب منػػاب ابخػػر بػػأداة التشػػبيو ((ي
بديم التشبيو رع د مرا نات ن ديػة بػيف الصػرر المتشػابية  ػي م ػيط  رعّدهِّ مف

 مػة التصػريرية لريػة اعّدة منيا معيار الم اربة ؛ رمعياالتشبيو ماتعماًل معايير 
د رعػػّد بعػػ( افشػػعار مػػف ري ػػة نظميػػا  ػػي خ ػػؽ الصػػرر الشػػعرية ر ماليػػا رط

 . (3)ائعياغرائب التشبييات ربد
 

        ىػػػػ(  ػػػي التشػػػبيو رىػػػر عنػػػده 463أر  456ب ػػػث ابػػػف رشػػػيؽ ال يررانػػػي )ت -4
)) صفة الشيء بما قاربػو رشػام و د مػف  يػٍة را ػدة أر  يػات معيػرة د ال مػف 

 . (4)نو لر ناابو م ية لماف أّياه (( ميم  ياتو ؛ ف 
  

                                                 

 . 122( يِّنظر : البياف العربي : 1)
 . 245( متاب الصناعتيف : 2)
 . 257 – 255( يِّنظر : المصدر نفاو : 3)

 . 1/256( العمدة : 4)
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( إلػى افر ػح رالتشبيو ع ى  ربيف : التشبيو ال اف الػا  )) يخػرج افغمػ
 د ري ّرب البعيد د رالتشبيو ال بيح خالؼ الؾ . (1) يفيد بيانًا (( 

 

رعِّني بالخياؿ رلمنو لػـ يصػّرح بػو د م ػاراًل إبػرا  قيمتػو التصػريرية  ػي عم يػة 
الخ ؽ الفني ل تشبيو مػف خػالؿ ت  ي ػو لابيػات الشػعرية د مفيػدًا مػف  راء مػف اػب و 

 . (2)رالاّيما قدامة بف  عفر 
 

شػػيد الب ػػث البالغػػي  ػػي التشػػبيو تطػػّررًا  نّيػػًا م  رظػػًا ع ػػى يػػد عبػػد ال ػػاىر  -5
ىػ( مف خالؿ ت  يالتػو افاػ ربية د  يػر يػرى أفَّ )) 474أر 471ال ر اني )ت

أع ػػػب د رمانػػػت التباعػػد بػػػيف الشػػػيئيف مّ مػػػا مػػػاف أشػػػد د مانػػػت إلػػػى النفػػػرس 
التشػبيو مػاف التشػبيو أمعػر د  مّ مػا باعػدنا بػيف طر ػي  (3)النفرس ليا أطػرب ((

   إبداعًا د راا أعٍر  نيٍّ  ي النفرس . 
 

 رتمتمػػؿ ريرتمػػ  تصػػاعد المعنػػى التشػػبييي ع ػػى تشػػميؿ التشػػبيو  ػػي أرمانػػو د 
ػػرغ التشػػبيو رمعر ػػة خػػراص  أر تػػن ص ىػػاه  افرمػػاف د  اػػب قػػدرة المبػػدع  ػػي ص 

فَّ المبػػدع )) (4)المعنػػى قػػدر ع ػػى ترليػػد الخيػػاؿ مّ مػػا أبعػػد  ػػي التشػػبيو د مػػاف أ د را 
فَّ )) خيػر المػالـ مػا مػاف معنػاه إلػى ق بػؾ أاػبؽ مػف لفظػو د  (5)رتأليؼ الصرر (( را 

عناصػػر البنػػاء ال  امتمػػاؿد رىػػاا يعنػػي بصػػررة مػػف الصػػرر أفَّ ))  (6)إلػػى اػػمعؾ ((

                                                 

 . 1/256( العمدة : 1)
 . 124ن د الشعر : : د ريِّنظر  1/259المصدر نفاو : ( 2)

 . 130( أارار البالغة : 3)

 .   98يِّنظر : البالغة العربية  ي  رء افا ربية رنظرية الاياؽ :  (4)
 .   181ع ـ أااليب البياف :  (5)
 .   140أارار البالغة :  (6)
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د  افمر يتع ػؽ بتػرؾ افعػر  ػي المت  ػي د رالبالغػة  (1)يعني مط  ًا ن اح التصرير ((
 اًل ع ى مطاب ة المالـ لم ت ى  اؿ المت  ي . ت رـ أص

 

ىػ(  ّدا ل تشبيو ع ى أااس منط ي ر مـ ع  ػي  ن ػدهِّ 626ر م الامامي )ت -6
)) إفَّ التشبيو ماتدٍع طػر يف مشػبيًا رمشػبيًا : را ح الداللة ال مرية  ي قرلو  

المشبو بػو  د  المشبو يرتبط ب (2)مف  خر (( را تراقابينيما مف ر و  راشترامابو  
 لر رد صفات مشترمة بيف الطر يف ريفترقاف مف ر ٍو  خر . 

 

ر)) المشبو بو    َّوِّ أف يمرف أعرؼ ب ية التشبيو مف المشبو د رأخػص بيػا د 
 .   (3)رأقرى  مااًل معيا ((

 

ىػػػ( إفَّ التشػػبيو ىػػر )) ال فػػظ الػػداؿ ع ػػى غيػػر الر ػػم 637يػػرى ابػػف افعيػػر )ت -7
د أر )) أفك  (4)لمشبو رالمشبو بو  رصػفة مػف افرصػاؼ ((ال  ي ي ل امم بيف ا

مـل مف أ ماـ المشبو بو  (( أفك يعبت ل مشبو  ِّ
(5)   . 

 

إ  إفَّ ال فػػظ يمػػرف  ػػي غيػػر ر ػػعو ال  ي ػػي لمػػر( المِّشػػابية بػػيف المشػػبو 
رالمشبو بو   ي أرصاؼ قد يمرف ااتعماليا م ا يًا د أر أفك يِّاند ل مشػبو  ممػًا مػف 

 بو  لمر( المشابية . أ ماـ المشبو 
 

فَّ  نرف التعبير التشبييي تت رف  ي النطػؽ راهنتػاج المالمػي  اػب المرقػؼ  را 
د  ػػإاا شػػّبينا الشػػيء بالشػػيء ن صػػد بػػو   (6)الػػا  تتط بػػوِّ الصػػررة رالتػػارؽ ال مػػالي

                                                 

الم ػا  تبػايف المفيػػـر رتعػدد الػػرؤى )ب ػث( د د. إيػاد عبػػد الػردرد ال مػػداني د م  ػة م يػػة ابداب د  (1)
 .   70ـ : 1998د  27 امعة البصرة د ع 

 .  157مفتاح الع ـر :  (2)
 .  164مفتاح الع ـر :  (3)
 .  3/50المعؿ الاائر :  (4)
 .  2/121او : المصدر نف (5)
 .  106يِّنظر : البالغة العربية  ي  رء افا ربية رنظرية الاياؽ :  (6)



   منط انتشثيهانفصم األول : 
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فَّ تشبيو صررة بصررٍة ىػي  إعبات الخياؿ  ي النفس بصررة المشبو بو  أر بمعناه د را 
ت عؿ  ػي الػنفس خيػااًل  اػنًا يػدعر إلػى الترغيػب  ييػا د أمػا إاا شػبينا أ اف منيا 

صررة بصررة  شيٍء أقبح منيا يعبػت الػؾ  ػي الػنفس خيػااًل قبي ػًا يػدعر إلػى التنفيػر 
 .   (1)عنيا

 

ىػ( بػيف التشػبيو رمفيػرـ الم امػاة قاصػرًا التشػبيو 684)ت ربط  اـ  ال رطا نيّ  -8
مشػترمة أر الب ػث عػف  ػنٍس يشػابو  ناػًا الم اماتي ع ى م رد  مم صػفات 

رينبمػػي أفك تمػػرف الم امػػاة التػػي ي صػػد بيػػا ر ػػرح الشػػبو  خػػر د ي ػػرؿ : )) 
ب متشػبيو أيطػؿ الفػرس بأيطػؿ الظبػي   ...   ر ة إلى  ػنس الشػيء افقػر صمن

رينبمي أف تمرف افرصاؼ التي يشترؾ  ييػا المعػاؿ رالممعّػؿ أشػير صػفاتيا أر 
د ريػرى أفَّ  (2)((ىاا الشرط  مد  ي صػفات الممعػؿ     بػو   راعتبارمف أشيرىا 

 ىناؾ قاميف مف التشبيو : 
 ىر التشبيو المتدارؿ بيف الناس .  افرؿ :
 . (3)التشبيو الا  ي اؿ إنَّوِّ مخترع د رىر أشدُّ ت ريمًا ل نفرس العاني :

  
مصػط ح ة لىػػ( افقػرب إلػى ال ػدرد الفنيػ739ماف تعريػؼ الخطيػب ال  رينػي )ت -9

د  (4)((لػػػة ع ػػػى مشػػػارمة أمػػػر بخػػػر  ػػػي معن ػػػىالدال التشػػػبيو  يػػػر يػػػرى أنَّػػػوِّ ))
د ريِّػراد بػو  مػا لػـ يمػف ع ػى  (5)((لة ع ى مشػارمة أمػر فمػٍر  ػي معنػىالدال أر))

      ر ػػػػو االاػػػػتعارة الت  ي يػػػػة رال االاػػػػتعارة بالمنايػػػػة رال الت ريػػػػد د  يػػػػدخؿ  يػػػػو  
          مػػػا تِّػػػامر  يػػػو  أداة التشػػػبيو د م رلنػػػا :  مػػػا يِّاػػػمى تشػػػبيو بػػػال خػػػالؼ رىػػػر

ع ػى يًا ( ب اؼ  يػد د ل يػاـ قرينػة أر مػا يِّاػمى تشػبي) يدل مافاد( أر )مافاد
                                                 

 .  2/99يِّنظر : المعؿ الاائر :  (1)
 .  113 – 112منياج الب ماء :  (2)
 .  96يِّنظر : المصدر نفاو :  (3)
 .  203اهي اح :  (4)

 .  224ت خيص المفتاح :  (5)



   منط انتشثيهانفصم األول : 
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خبػرًا ل مشػبو  المِّختار د رىر ما  ِّا ت  يػو  أداة التشػبيو رمػاف ااػـ المشػبو بػو  
مػػـ الخبػػر أّ   چٹ  ٹ                 ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ :  تعػػالىد م رلػػو  (1)أر  ػػي  ِّ

د رىاه  النظرة لمرية د قد تخرج اه راء الت  ي ي عف الطػابم  [81البقرة:  ] ىـ
الن د  الا  تب ث  يو  البالغة التي ت رـ أصػاًل ع ػى ب ػرغ الرظيفػة ال ماليػة د 

 رمطاب ة المالـ لم ت ى ال اؿ . 
 

( الم مػػات د ريعػػرؼ المعاصػػررف التشػػبو بأنَّػػوِّ )) صػػرر مالميػػة تاػػتعمؿ بعػػ
د أر إنَّػوِّ )) الع ػد ع ػى إفَّ  (2)الماؼ أر يشبو د لتظير الم ارنة مأنَّيػا  ػدعت  عػاًل ((

 .   (3)أ د الشيئيف ياد ماد ابخر  ي  ِّاٍف أر ع ؿ ((
 

رمعظـ التعريفات تؤد  إلى معن ى را د رىر )) إفَّ التشبيو ربط شيئيف أر أمعػر 
لمف ىاه  الصفات ت ر  ع ػى ماػتريات بمػدى  د (4) ي صفة مف الصفات أر أمعر ((

أر اختال يػػا د رمعيػػرًا مػػا يتػػأعر التصػػرير بالاػػياؽ الػػا  تظيػػر  يػػو  أطػػراؼ  اتفاقيػػا
 العم ية التشبييية . 

 
 يف إشكانيح جمازيح انتشثيه 

 منيـ مف يعّده   ي ة د رمنيـ مف  اخت ؼ البالغيرف رالن اد بشأف التشبيو د
منيػػا         بم ا يتػو  ػي مرا ػػم عػّدة  شػيؽ ال يررانػي صػػّرحيعػّده م ػا ًا د  ػػابف ر 

التشبيو راالاتعارة رغيرىما مػف م ااػف المػالـ داخ ػة ت ػت الم ػا    صارقرلو : )) 
)) المتشػػابييف  ػػي أمعػػر افشػػياء إّنمػػا يتشػػابياف بالم اربػػة  ػػاًل الػػؾ بػػأفَّ عد م (5)(( 

                                                 

 .  203يِّنظر : اهي اح :  (1)
 .  24م دمة  ي الشعر :  (2)

 .  39البياف العربي :  (3)
 .  2/170مع ـ المصط  ات البالغية رتطررىا :  (4)
 . 237 -1/236( العمدة : 5)



   منط انتشثيهانفصم األول : 
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رالاّيما أفَّ الن ػاد العػرب يػررف أفَّ د  (1)ح ال ع ى ال  ي ة ((ع ى الماام ة راهصال
التشبيو المشتمؿ ع ى الخيػاؿ يمػرف أشػد تػأعيرًا  ػي الػنفس مػف التشػبيو الػا  يمػرف 

 :  )*(د مف الؾ قرؿ ابف درّاج (2)م وِّ   ي ة
 

ِـّ   مأف   اء افر( أِّلبس منيِّ
  (3)لبراًا مف الماا ب قدبر اردهِّ                                  

 

رع يػػو متائػػب  ػػي   – ر الصػػررة أمعػػر خيػػااًل عنػػدما صػػّرر   ػػاء افر(تبػػد
البي ػاء متمػعاًل رمفمػرًّا  ػي تاػرية  الم ممػةقدك أِّلب س لبراػًا مػف الػدررع  –ممدر و 

أمػػره بػػأفك يتبػػم ىػػاا ال ػػي  ريراليػػو ؛ فّنػػو امتاػػى بيا ػػو مػػف دررعيػػـ د   ػػد أاػػند 
 طة أفَّ بيػا(   ػاء افر( امتاػى بيا( الدرع إلى   اء افر( د رمّعؿ لنا  ي ل

ػاؼ ر ػو الشػبو ع ػى اػبيؿ التشػبيو الم مػؿ د رأفَّ  بيا و مف ىػاه الػدررع د رقػد  ِّ
لرظيفة التشبيو دررًا ميمًا  ي ظيرر ىاا افاػ رب  يػر يخػدـ المعنػى مػف  يػث إنػو 

د رالتشػػبيو الاػػابؽ أ ػػاد مػػف  (4)اػػطة الصػػررة التػػي تتػػألؼ مػػف عناصػػرهير ػػ و برا
 مأّف( مف  تح أ ؽ الخياؿ رت ريؾ عناصر الصررة .افداة )

 

           ريػػػرى عبػػػد ال ػػػاىر ال ر ػػػاني أّف التشػػػبيو لػػػيس م ػػػا ًا ردلي ػػػو ع ػػػى الػػػؾ
 ))مؿ متعاٍط لتشػبيو صػريح د ال يمػرف ن ػؿ ال فػظ مػف شػأنو رال مػف م ت ػى غر ػو

أمع ػة التشػبيو  ممنط ة ال تنظر إلى افعر الم ػا   الػا  تمّرنػوالد رىاه النظرة  (5)((
 مف صررة م ا ية . التي يمرف ر و الشبو  ييا منت  عاً 

                                                 

 . 1/238( المصدر نفاو : 1)
 . 511( يِّنظر : أاس الن د افدبي عند العرب : 2)

ى بف دّراج د رمنيتو أبر عمر د رلد   ي شير م ـر انة )*( ىر أ مد بف م مد بف العاصي بف أ مد بف ا يماف بف عيا
ىػ( د  ي بيت ا  ممانة مف بيرت قاط ة د رمانت اارتو مرمرقة الشأف د  ّتى أفَّ ب دة قاط ة  م ت ااـ 347)

    .  1/116اارتو   عر ت عند المؤرخيف ب اط ة دّراج .   يِّنظر ر يات افعياف : 
 . 171( الديراف : 3)

 . 121: مفيرـ افدبية :  ( يِّنظر4)

 . 240( أارار البالغة : 5)



   منط انتشثيهانفصم األول : 
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ػا ت  رلعؿَّ ما يع   م ا ية التشبيو اىتماـ البالغيػيف بالتشػبيو الب يػل الػا   ِّ
منو افداة رالر ػو د ر ػديعيـ  ػي الفػرؽ بينػو ربػيف االاػتعارة التػي ىػي مػف الم ػا  

 ج :د مف الؾ قرؿ ابف درّا (1)ال مر  بمير خالؼ
 

 لئف اّرت الدنيا  أنت اِّرررىا 
فك                                     (  2)ا ط ع تك نررًا  ر يِّؾ  نررِّىا را 

 

 المشبو ال مير المنفصػؿ )أنػت( عائػد ع ػى الممػدرح د رالمشػبو بػو )اػررر 
الػػػدنيا( رر ػػػو الشػػػبو م ػػػارؼ م ػػػّدر  ػػػي صػػػدر البيػػػت د رقػػػد تراشػػػ  التشػػػبيو مػػػم 

 رة الاررر رالفرح إلى الدنيا ع ى ابيؿ الم ا  .االاتعارة بااتعا
 

أّما  ي ع   البيت   د  عؿ الشاعر ل ػدنيا نػررًا ياػطم ع ػى اػبيؿ الم ػا  د 
ػػاؼ ر ػػو الشػػبو أي ػػًا د   ػػد تراشػػ  التشػػبيو مػػم  ربعػػد الػػؾ شػػّبو بػػو ممدر ػػو د ر ِّ

شػيء االاتعارة رتداخؿ نمط التشػبيو مػم صػررة ااػتعارة الػدنيا لصػفات الشػمس أر ال
الػػا  ينيػػر مػػا  رلػػو بنػػرره د رأّف النػػرر مػػف صػػفات افشػػياء الم اراػػة د  أاػػندىا 

 الشاعر إلى الدنيا ع ى ابيؿ الم ا  .
 (3)(( ريرى ابف افعير )) أفَّ الم ا  ين اـ قاميف: تراػم  ػي المػالـ رتشػبيو

ديعو عف ىناؾ اعترا ا  منيًا بم ا ية التشبيو عند  اـ  ال رطا ّني  ي   د رن د أفَّ 
رنفيػػـ مػػف مػػالـ الاػػمامي أّنػػو يعػػدُّ التشػػبيو مػػف د  (4)عم يػػة انتاػػاب أ ػػد الطػػر يف

عماني مراتٍب ل تشبيو رىي ـ البياف د رامر أّف ىناؾ  ال  ي ة  ي م مؿ  ديعو عف ع
ع ى ماتريات مف النا ية الفنّية ب اب تصنيفو ليػا مػف  يػة ال ػّرة راهبػداع الفنػي 

 .( 5)ل تشبيو
                                                 

 . 35( يِّنظر : الصررة الم ا ية  ي شعر المتنبي)أطرر ة دمترراه( :1)
 . 96( الديراف : 2)

 . 57/ 2( المعؿ الاائر : 3)

 . 91 - 90( يِّنظر : منياج الب ماء : 4)

 . 168( يِّنظر : مفتاح الع ـر : 5)
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         دمترر أ مػػد مط ػػرب  يػػرى أف التشػػبيو مػػف الم ػػا  رالػػؾ فنػػو يعتمػػد أّمػػا الػػ
شيئيف أر أشياء ال يممف أف تفّار ع ى ال  ي ة رلػر  ِّابػرت )) ع ى ع د الص ة بيف 

 . (1)مالؾ فصبح مابًا د رىر الفف المعير االاتعماؿ  ي مالـ العرب (( 
يػا نريات تتفػارت  ػي در ػة اقتراأفَّ التشػبيو ار ماػت د. إياد عبد الردردريرى 

د رعػػػّده بعػػػ( البػػػا عيف م ػػػا ًا مػػػف درف إشػػػارة إلػػػى ت ػػػؾ  رابتعادىػػػا عػػػف الم ػػػا 
قرة ن ؿ ال فظ مػف د ربالؾ يممننا ال رؿ إفَّ م ا ية التشبيو قائمة ع ى  (2)الماتريات

 المتنا رات رالمتباينػات)) ت مم أعناؽ رم ا يتو  م اؿ داللي إلى م اؿ داللي  خر د
 ة رتع ػػد بػػيف اف نبيػػات معاقػػدِّ ناػػب رشِّػػبمة د رمػػا شػػرِّقت صػػنعةل د رال امػػر  ػػي ر بكػػػك 

بالف ي ة عمؿل د إاّل فّنيما ي تا ػاف مػف دقػة الفمػر رلِّطكػؼ النظػر د رنفػاا الخػاطر د 
 . (3)إلى ما ال ي تاج إليو غيرىما (( 

 ريصدؽ ع ى الؾ قرؿ ابف درّاج : 
 وىر البدرِّ إشراقًا رنررًا رايف

  (4)مدى الدىر منو  ي م ؿ عطارد                                    
 

ممدر ػػػو بالبػػػدر  ػػػي إشػػػراقو رنػػػرره د  -ماػػػتعينًا بالمبالمػػػة -شػػػّبو الشػػػاعر 
رااتمنى عف أداة التشبيو د  إنو لـ ي ؿك ىر مالبدرد بالؾ يمرف االختالؼ قائمػًا بػيف 

أف يعبػت أّف المشػبو ىػر عػيف المشػبو  المشبو رالمشبو بو د  في قرلو ىر البدر أراد
ال ػػرا   الع  يػػة بػػيف الطػػر يف د  التشػػبيو قػػائـ ع ػػى تر يػػد الطػػر يف د بػػو النعػػداـ 

 ربياا تمرف الصررة اات أعٍر بالٍل عند مت  ييا .
 

                                                 

 . 36(  نرف بالغية : 1)

 . 29( يِّنظر:  التصرير الم ا   : 2)

 . 148( أارار البالغة : 3)

 . 547( الديراف : 4)
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البػت الشػعر  د  ع ػ  رأي ًا شّبو ايؼ ممدر و بصررة عطارد المتشم ة  ػي
و الب يل ماتمنيًا عف افداة رالر و لير ػد بػيف رىاا نرع  خر مف التشبيو رىر التشبي

 الر ػرحالطر يف د رىي صررة منبعيا مخي ة الشاعر ع ى ر و الشبو الم ػّدر رىػر )
 رالامر بو( .

 
ه ته األداج املشثه

ّ
ه املشث

ّ
 وجه انشث

 اهشراؽ رالنرر البدر م ار ة ىر
صررة عطارد المتشم ة  ي  م ار ة ايفو

 البيت الشعر 
الر رح  ديره : م ارؼ ت

  رالامر بو
 

 رمالؾ قرلو :
 

 اؽ مأنيا فمتائب تعتاـ الن
 (1)شآبيبِّ  ي أرطانو رايرؿِّ                          

 
                 اؽ أرال ر ػػػػػرد ل نفػػػػػاؽ بينيػػػػػا فػػػػػشػػػػػبو الشػػػػػاعر المتائػػػػػب التػػػػػي  باػػػػػتك الن

بيؿ الم ػػا  ( أ  الد عػػة مػػف المطػػر د رر ػػو الشػػبو م ػػارؼ ع ػػى اػػ بػػػ) الشػػآبيب
 ( ؛ فف مف شأف المياه أف تما افر( . ت ديره ) المعرة ع ى ر و افر(

 
(  أف ( التشػػبيو ر) مػػاؼ ( المؤلفػػة مػػف ) مػػأفّ  رقػػد ااػػتعمؿ الشػػاعر افداة )

المؤمدة لتمنح الصررة بِّعػدًا دالليػًا رت ػّرب بػيف المشػبو رالمشػبو بػو د ربػالؾ تمتاػب 
  ارب .ىاا التالصررة عم ًا إي ائيًا نتي ة 
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ه ته األداج املشثه
ّ
ه املشث

ّ
 وجه انشث

ا( العائد ع ى ى)
 المتائب

م ارؼ ت ديره : المعرة ع ى  شآبيب رايرؿ مأف
 ر و افر(

 

 رقرلو :
  مأفَّ ل دنيا ب مدؾ ألاِّنا

 (1)تِّصمي بيا اف اؽِّ رافقطارِّ                          
 
 

عر رأبػػػدع  ييػػػا عػػػف طريػػػؽ ترظيػػػؼ ن ػػػد ىنػػػا صػػػررة م ا يػػػة مّرنيػػػا الشػػػا
المشػػابية د   ػػد  عػػؿ ل ػػدنيا ألكاِّػػنًا تنطػػؽِّ بيػػا لمعػػرة عطػػاء ممدر ػػو د   ػػد اتاػػعت 
لتشمؿ اب اؽ رافقطار د رمأّف الدنيا ىي التي نشرت ىاا العطاء مف خالؿ لاػانيا د 
ؾ رأفَّ ال ااف مف صفات المائف ال ي د رقد ااتعير ل دنيا ع ى ابيؿ الم ػا  د رمػال

اهصماء مف صفات المائف ال ي  ع ػو الشػاعر لا ػاؽ رافقطػار ع ػى اػبيؿ الم ػا  
 أي ًا . 
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 دراسح يف انرتكية :
 

ف يف أطراف انعمهيح انتشثيهيح أوال
ّ
 :   : انتصر

راػي ة مػف   -مما ىر عند بعػ( الشػعراء  – يعدُّ التشبيو  ي شعر ابف درّاج
را  ػػفاء بِّعػػٍد  مػػاليٍّ يػػؽ دالالتػػو رر ػػده باهي ػػاء راػػائؿ إعػػراء الػػنص الشػػعر  د رتعم

د إا يخت ؼ التشػبيو  ػي در ػة التصػرير  (1)رت نية رئياة مف ت نيات التعبير الخيالي
د  يػػر ار ماػػتريات ت ت  ػػدَّد بميفيػػة ترظيفػػو ردرره  ػػي  ػػالء الفمػػرة رالتعبيػػر عنيػػا 

 رالتأعر بيا د ريّت ح الؾ  ي قرلو :
 

  م ت عنيف ماقد  مَّ ت ألكاف  الم
 مِّ ػف ما ت ا  ػرأراعت أيد  العا ي                                

 مالميث ينأى رما يخفى لو أعر
 (*) (2)الماؾ يرِّعى رما يرعى لوِّ   ن مِّ ر                               

 
رف أمعػػر خيػػااًل بتشػػبييو مػػا ت م ػػو ألكاِّػػف  يػػث تتاػػم الصػػررة التشػػبييية رتمػػ

فك اىبػػرا بالميػػث الػػا  يب ػػى أعػػره مػػف المعنػػيف د الػػاّ  يف تب ػػى م مػػاتيـ أر أشػػعارىـ را 
مػّرف  إاافمطار ررائ تيا  ػي الممػاف الػا  مػّرت بػو د رأفك ب عِّػد ت مػف الػؾ الممػاف د 

مشيدًا  يف شّبو صررة المشبو بو بالماؾ الا  ي ّس برائ تو  يف ير ػم بالرعػاء 
أداة التشػبيو  ػي الصػررة العانيػة د ممػا   تظير رائ تػو الطّيبػة رتنتشػر د رقػد أِّخفيػت

أعطػػى الصػػررة التشػػبييية أبعػػادًا إي ائيػػة أعمػػؽ تػػرتبط ب الػػة االنػػدماج بػػيف صػػررة 
 الميث رصررة الماؾ .
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د ي ػرؿ  ل د رّظؼ الشاعر الّ مة بأااليبيا ترظيفًا خاصًا ي مؿ التفػّرد رالعػدرؿ
: 

 

 ػ ياش  ت   يف  مِّميتًا مأفَّ الن ـ  
 ػيا  عالىػامأا   ت  ـ  مػأسل                                

 بأيد  اِّ اٍة مػعؿ ق باف   ةٍ 
   (1)  ت أ مر الياقرت  ير  ناىا                                

 
 

 ن ده يصؼ الخمرة ريع د م ارنات بيف أطراؼ التشبيو  ي البيتيف د  المشّبو 
ػ يا( عائػد ع ػى مِّميتػًا رىػي )) )الن ـ  يف تشػ يا( رال مير )ىا( المتصؿ  ي )تشػ

تًة ((  خمرة  ي لرنيا مِّمك
ـ  د ل   (2) ما  ي لرنيا مف الاػراد رال مػرة د رالمشػّبو بػو )ت  ػ

المتالػػػغ يميػػػب أر ياػػػ ط م ارنػػػة بيػػػاه المػػػؤرس مػػػػأس مأاػػػػيا  عالىػػػػا( د  ػػػالن ـ 
( إممانػات  ػي ت ريػؾ الصػررة الاػيّ  ما أفَّ المتالغ ع ى ابيؿ الم ا  د رلػاداة )مػأفَّ

 الطر يف  اياف  ي الصررتيف .
 

رقػػد شِّػػّبيت  م ػػة ااػػمية ب م ػػة  ع يػػة د رالبيػػت ابخػػر مممػػؿ ل مػػا قب ػػو  ػػي 
الصررة  عّبر عف المؤرس بأّنيا )بأيد  اِّ اٍة( مشّبيًا إّياىا بػ )ق ػباف   ػٍة(  اعاأت

مػػف معػػدنيا أر منبتيػػا د  –رصػػفو بػػأ مر اليػػاقرت  – معػػت بأيػػدييا الخمػػر الػػا  
درره الفاعػػؿ  ػػي العم يػػة الشػػعرية أاّل مػػف خػػالؿ  الشػػاعر )) ال يتاػػنى لػػو مماراػػة 

رت  يػؽ اليػدؼ  صياغة افلفاظ صياغة معينة تؤد  بو إلى برر  النتي ة المر رة د
د بع ده م ارنات بيف أطراؼ العم ية التشبييية بصػررة  اػّية  (3) ي نفس المت  ي ((

مت  ػػػي بأاػػػاليب لمريػػػة  نّيػػػة شػػػعرية ه ػػػداث د  ن ػػػؿ أطػػػراؼ التشػػػبيو إلػػػى اىػػػف ال
 التنااب رالتآلؼ بيف افشياء عف طريؽ المشابية .
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رقد تتاؽ  اّية أ د الطر يف مػم المػدرؾ ال ّاػي ل طػرؼ ابخػر  ػي  اػيتو 
 يعمؿ ع ى إعراء الصررة مف خالؿ    ي الداللتيف المايمتيف  ي التشميؿ الصػرر  

 د مما  ي قرلو :
 

 افبطاؿ ناظرة  فِّ يرااتشر ت أع
 أياف يرمب ردع المرت معتافا                               

      ...    
 مأّنيـ  ي لبرس الاابمات   ى 

 مرامبل لباػت مف لي يا اِّد  ا                                
 رالبي( قد غِّشيت منيـ انا غِّرر

 (1)ياػمف الصػدَّ ا مأّنيا دِّرُّ ب رٍ                                 
 

  ػػد شػػبو الم ػػات يف رىػػـ ي باػػرف الػػدررع  ػػي ال ػػ ى بالمرامػػب التػػي تِّبػػدد 
ـّ شّبو )البي(( التي امتات بيا ػيا ر ػرءىا الػا  ينيرىػا مػف  الم ػات يف الظالـ د ع

المرامػب د بػػ)دِّرُّ ب ػٍر ياػػػمف الصػػدَّ ا( أ  صػدؼ الم ػارة لت اب يػا د رقػػد مالػايف ىػـ 
د راختفػػاؤه يعطػػي قػػدرة إي ائيػػة ل صػػررة  رىػػر )االشػػراؽ رالنػػرر( شػػبوألخفػػيَّ ر ػػو ال

 التشبييية التي اتامت ب اية افطراؼ  ي الصررتيف . 
 

إفَّ لمػػؿب صػػررٍة تشػػبييية  ػػي شػػعر ابػػف درّاج خصرصػػية تناػػ ـ مػػم الاػػياؽ 
 الا  ترد  يو   تتمتم بفرادة رتمي  د م رلو  : 

 

 بيا  تِّ ؾ افر(  نررًا  رعـّ 
 ( 2)مما اّرت الشمسِّ  ييا النيارا     
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الفػػتح رالنصػػر  )ع  ػػي( رىػػر د  المشػػبو مرمبػػةنال ػػظ أفَّ الصػػررة التشػػبييية 
 –الا  عَـّ افر(  نررًا د رقػد تراشػ  مػم االاػتعارة د   ػد ااػتعيرت لػوِّ صػفة النػرر 

الػػػا  مػػػف شػػػأنَّوِّ أف يتخ ػػػؿ رينفػػػا  ػػػي افممنػػػة د  –ع ػػػى اػػػبيؿ االاػػػتعارة الممنيػػػة 
التػػي تػػأتي افر(  ػػي أرؿ شػػررقيا د  تبععػػر الظػػالـ  ) ّاػػي( لمشػػبو بػػو  الشػػمسرا

( مّما  عػؿ مؿبعث ال ياة راف) ب رئيا أر نررىا د رقد أِّخفيَّ ر و الشّبو الم ّدر رىر
ال اػػػية أمعػػػر تػػػأماًل  ػػػي اىػػػف المت  ػػػي د رتػػػرتبط ىػػػاه  الصػػػررة          الصػػػررة 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : ى ( مػم قرلػو  تعػالبعالقة تناص )ب مػة الميػابالتشبييية 

 69:ال مػر ] چڃ   ڃ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڤ 
  .   

 

رمعيػػرًا مػػا يتشػػمؿ نمػػط التشػػبيو  ػػي شػػعر ابػػف درّاج مػػف صػػررة تشػػبييية اات 
طر يف  اييف د تمت ػؾ ال ػدرة ع ػى ت ريػؾ الخيػاؿ مػف خػالؿ صػررة )المشػبو بػو ( د 

 م رلو  : 
 

 مؿَّ  خر مفارؽِّ  )*( ىما   شمسل  
 ( 1) خؿب اناىما رالممربيف        

 
 الصػػػررة التشػػػبييية اات طػػػر يف  اػػػييف د شػػػبو الممػػػدرح بالشػػػمس لشػػػّدة 

رأاػيـ التشػبيو ال اػّي  ممػاف الشػمس د يفر ر يا ل نػاظر د  يػث ر ػم الممػدر 
ػػا ت   ػػي مػػنح الصػػررة أبعػػادًا را ػػ ة الداللػػة مػػف خػػالؿ صػػررة المشػػّبو بػػو  د رقػػد  ِّ

ا يِّشعر بإت اد المشػّبو بالمشػّبو بػو  د إا إفَّ طر ػا التشػبيو أصػب ا  ػي  الػة افداة مم
ت ارب تمريني  ع ت الخياؿ أرام د  التشبيو أقرب إلى المت  ي  يث يشػعر ب ماليػة 

ر ػػو  المتشػػاؼال فػػظ ر اػػف الناػػؽ رصػػياغة الناػػي  الفنػػي د ممػػا يتػػيح الفرصػػة 
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فَّ )) الصػررة  التػي ياػمر بيػا شػأف الشػاعر ىػي مػ ج الشبو بيف ىايف الطػر يف د را 
 .   (1)بيف الخياؿ رالراقم ال اي رالاىني بألفاظ عابة ((

 

 رع يو  قرلو : 
 

 مرَّت لاعاد  طعرميا أ  ب ارل 
   (2)ررىامما طاب  ينا شِّربيا رطي     

 
 

د رتػػ اد شػػّدة المػػرارة بطيػػب طعميػػا   بػػّيف أفَّ الب ػػار اات مػػااؽ مِّػػّر لاعػػاد 
د  شبو مرارة طعـ الب ار فعدائيـ بطيب شربيا رن ائيػا  ػييـ ؛ لتمػرف  رن ائيا  ييـ

أمعر تصررًا عنػد المت  ػي د رمػرارة الب ػار تمػرف ع ػى اػبيؿ الترميػ  د  يػث  ابػدت 
الصػررة الم ا يػػة مشػػرمة  ااػة الػػارؽ لتمعيػػؼ التصػػرير د رىػاا من ػػ ل إبػػداعي  ػػي 

 ع د المماع ة بيف الطر يف . 
 

            اا معػػػػػاٍف مت اب ػػػػػة د يريػػػػػدِّ التر يػػػػػؽ بػػػػػيف بع ػػػػػيا رّاج رن ػػػػػدِّ شػػػػػعر ابػػػػػف د
        د رىػػػي عنػػػد أبػػػي ىػػػالؿ العاػػػمر   (3)أر المخالفػػػة رىػػػر مػػػا يعػػػرؼ بػػػػ ) الم اب ػػػة ( 

َـّ م اب تػػػو بمع ػػػو  ػػػي المعنػػػى أر ال فػػػظ ع ػػػى  يػػػة المرا  ػػػة أر  )) إيػػػراد المػػػالـ د عػػػ
 . (4)المخالفة (( 

 

ّنمػػا تمػػرف الم اب ػػة  ػػي المػػالـ رتراػػم  ػػاـ  ال رطػػا ني   ييػػا ب رلػػو : )) را 
بالتر يؽ بيف المعاني التي يطابؽ بع يا بع ًا د رال مم بيف المعنييف ال ايف تمػرف 
بينيما نابة ت ت ي ف دىما أف يِّػامر مػم ابخػر مػف  يػة مػا بينيمػا مػف تبػايف أر 
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ابخػر ممػا الءـ   ت ارب د ع ى صفة مف الر م تالئـ بيا عبػارة أ ػد المعنيػيف عبػارة
 .  (1)مال المعنييف  ي الؾ صا بو (( 

 

 رتمرف الم اب ة  ي شعر ابف درّاج ع ى نرعيف :
 ( .  ت اب يا صررة )المشبو بو   (( صررة )المشبو1)
( د ريت ػػح ( صػػررة )المشػػبو د المشػػبو بػػو ( ت اب يػػا صػػررة )المشػػبو د المشػػبو بػػو  2)

 الؾ  ي قرلو  : 
 

 ف متائبًا رمؿء  عيرف الناظري  
 متبت بيا اف اؽ اطرًا إلى اطر        

د رال  ى  مخططًة بالخيؿ ةافاك
 رمع مةل بالبيك( رالبي( رالامر                             

   ل رغىػرصادقة  اهقداـ تيت
 نصر  ػ  بالػا  ة افعالـ تعتػرخ                            

  ص َّيتِّ رىي النرر  ي مشرؽ العِّال 
   (2)رىي النار  ي ممرب المفر  رأص يت 

 
ممانتػو   ارتفاعشبو متائب  ي  الممدرح بالنرر  ي مشرؽ العِّال د مناية عف 

        ػػػػي مػػػػؿب ممػػػػاف د رقػػػػد  ػػػػاؼ افداة رر ػػػػو الشػػػػبو الػػػػا  ت ػػػػديره  انتشػػػػارهراػػػػعة 
َـّ الاػمراه ػاءة ر ) إلػى صػػررة  انت ػؿ( ؛ لتتاػػم م ػاؿ الصػررة  ػػي اىػف المت  ػي د عػػ
( افرلى د  شػبو بو   وو د المشبّ لصررة )المشبّ مف )المشبو د المشبو بو( م اب ة  انيةع

متائب  ي  الممدرح بالنار د منايػة عػف ال ػرة رشػّدة الرطػأة د ر ػي قرلػو  )رىػي  ػي 
افعػػداء رابتعػػادىـ د رقػػد  ػػاؼ افداة رر ػػو الشػػبو  انيػػ اـممػػرب المفػػر( منايػػة عػػف 

                                                 

 . 52( منياج الب ماء : 1)
  .  289-288( الديراف : 2)
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( مما  عؿ الصػررة أمعػر تػأماًل  ػي اىػف المت  ػي د ه اءةراأي ًا الا  ت ديره )ال رة 
 ريممننا رصد الم اب ة بما يأتي : 

 
 

 صررة )المشبو د المشبو بو (

 يا
ت اب

 

)  صررة )المشبو د المشبو بو 
 رىي النار  ي ممرب المفر رىي النرر  ي مشرؽ العال

  
 رمالؾ قرلو : 

 بِّردٍّ مماء الميث يا ي ريا وِّ  (  1)
 ( 1)ربأٍس م رب النار  ي ـر  ام وك       

 

 صررة )المشبو د المشبو بو (

 يا
ت اب

 

)  صررة )المشبو د المشبو بو 
 بأٍس م رب النار   بِّردٍّ مماء الميث

  
 رربع ػرانًا مإصباح الممار م (  2)

ِـّ ػالـ البيػردِّ ى مإظ       ات  بيي
(2)  

 

 صررة )المشبو د المشبو بو (

 يا
ت اب

 

 )المشبو د المشبو بو ( صررة
 ردِّ ى مإظػالـ البيػات   رانًا مإصباح الممار

  
   د رأت أنَّوِّ   ًَّا لوِّ خ  ت  (  3)

  (3)مما رأى أنَّوِّ   ًَّا ليا خِّ  ا       
 

                                                 

  .  297( الديراف : 1)
   .  491( المصدر نفاو : 2)
 .  474المصدر نفاو :  (3)
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 (صررة ) المشبو 

 يا
ت اب

 

 ( المشبو بو   صررة )
 رأى أنَّوِّ   ًَّا ليا خِّ  ا رأت أنَّوِّ   ًَّا لوِّ خ  ت

  
   ا ػربعـ  ألبس الديف ع (  4)

 (1)مع ما قد ألبس الشرؾ اِّال       
 

 (صررة ) المشبو 

 يا
ت اب

 

 ( المشبو بو   صررة )
 ألبس الشرؾ اِّال ألبس الديف عػ ا

 

  رقد ق ت المماـر أف تِّع     (  5)
 ( 2)مما ق ت المماره أفك تاّلي       

 

 (صررة ) المشبو 

 يا
ت اب

 

 ( المشبو بو   صررة )
 ق ت المماره أفك تاّلي ق ت المماـر أف تِّع    

 

رتصػػررات مت اب ػػة بػػيف طر ػػي التشػػبيو  بػػالؾ مػػّرف  الشػػاعر خيػػاالت رمعػػاني
 .   تدؿ ع ى قدرتو الفنية أايمت  ي تمريف صرر  نية مت اب ة

تشػػابو ر بػػيف  إ ػػراء ت ػػارب ر إفَّ الصػػررة إبػػداعل خػػالص يممػػف أف تترلػػد مػػف
نَّمػا   ي تيف متباعدتي ف د رىاا الت ارب ال ي ؼ لم ػرد التشػابو ال اػّي الم مػرس د را 

فاػي رالشػعرر  ل طػر يف يت ار ه إلى العالقات العمي ة المتمع ػة  ػي تشػابو الراقػم الن
د د تارمػػًة ل خيػػاؿ ميمػػة النفػػاا العميػػؽ رراء الاػػطح الظػػاىر  إلػػى  (3)المتشػػابييف 

                                                 

 . 676( الديراف : 1)

 .  626( المصدر نفاو : 2)

 .  72يِّنظر : عف بناء ال صيدة العربية ال ديعة :  (3)
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اعر رييت  ميانػو  يصػؿ بػو  الخيػاؿ إلػى ال رىر ال  ي ي  يث ت داد العاطفة لدى الش
  .   (1)ال ياةال  ي ة الشعرية التي ىي رليدة اهمت اج بيف ق بو  رع  و  ربيف مظاىر 

 هيح :ثانيًا : تقهيص مكىناخ انعمهيح انتشثي
 

مشػػبو التشػػبيو )المشػػبو د ال ييػػرتبط التشػػبيو بعنائيػػة أاػػماىا البالغيػػرف طر ػػ
ة  ػي  ػف التشػبيو د لعػدـ  ػرا   ػاؼ أ ػدىما إا يػؤد  بو( رىما مف افرمػاف الرئياػ

إلى نمط  خر ىػر االاػتعارة د  –ع ى ر ؽ الرؤية البالغية الت  يدية  –ال اؼ ت ّرلو 
و بػو( مػاف أقػدر ع ػى ترليػد و د المشػبّ رمّ ما باعد الشاعر بيف طر ي التشػبيو )المشػبّ 

بػداعالخياؿ رتأليؼ الصرر د ريمػرف التشػبيو اا قػّرة  مػف الػؾ قػرؿ الشػاعر ابػف د  را 
 درّاج : 

 
 رت ؾ عِّالؾ  تِّياد  العيرف  

   (2)مرامب م تربات البعاد       
 

ن د التشبيو اا أعٍر  نيب را ػح د  يػث تتاػم الماػا ة التصػريرية ل تشػبيو د 
رتمػػاد تمػػرف ال ػػدرد بػػيف المشػػبو رالمشػػبو بػػو  م مػػاة د   ػػد شػػبو عِّػػال ممدر ػػو  التػػي 

مداىا د لتمػرف الصػررة أمعػر  أتااعب الم تربات ع ى الرغـ مف تامف العيرف بالمرام
خيػػااًل لػػدى المت  ػػي ب ا ػػو أداة التشػػبيو رر ػػو الشػػبو الع  ػػي الم ػػّدر رىػػر )الاػػمّر 
راالرتفاع( د  يث يرتم  المعنى التشبييي ع ى تشميؿ التشبيو  ػي أرمانػو  رتمتمػؿ أر 

شػبيو رمعر ػة خػراص المعنػى د تنت ص ىاه  افرماف  اب قدرة الشاعر  ػي صػرغ الت
 الا  يبدر   يًا  ي قرلو  : 

 
 

 ألـ تع مي  أفَّ العراء ىر الترى 
                                                 

  .  107 – 106( يِّنظر :  اـ  ال رطا ني رنظرية الم اماة رالتخييؿ : 1)

 .  410الديراف :  (2)
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فَّ بيرت العا  يف  قبررِّ        (1)را 
 

ررة  نيػػة مػػف مراقعيػػا تبػػدر المعػػاني را ػػ ة الداللػػة د  يػػث راػػـ الشػػاعر صػػ
َـّ  االاػػت رارد  شػػبو مخاطبػػًا إفَّ  (2)تطػػابؽ  التػػو شػػبو بيػػرت   ػػي الممػػاف ىػػالؾ د عػػ

 الع ػ  راليػالؾ()رىػر  ػي الصػررتيف العا  يف بال برر د ر ػاؼ افداة رر ػو الشػبو 
ع ػػى اػػبيؿ التشػػبيو الب يػػل د رقػػد أ ػػادت الصػػررة مػػف االاػػتدالؿ المنط ػػي  ػػي اػػياؽ 

د  ظيػرت الصػررة  راهي ػاءاالاتمناء عػف ر ػو الشػبو  ػي التأمػؿ  أايـالبيت د   د 
مػف الشػعرر راالنفعػاؿ  ػي إطػار إن يا ػات د  ت رلػت  التشبييية  مف تأليؼ متمامؿ

 .   (3)مف خالؿ ىاا النمط إلى أداة لترّى  المعاني 
 

 إفَّ االاػػتمناء عػػف افداة رر ػػو الشػػبو  ػػي بعػػ( الصػػرر التشػػبييية يبعػػث 
ريرلػد افخي ػة د ريػؤد  المعػاني ع ػى أ اػف ر ػو د ي ػرؿ ابػف  راهي اءع ى التأمؿ 

 درّاج : 
 

ِـّ مِّ  ت دىي رأيا  يانا  دائؽ  
رأر و دنيانا مرامب ت دىرِّ      

(4 ) 
 

ت دىػػي( ر)أر ػػو دنيانػػا مرامػػب  ِـّ مِّ يانػػا  ػػدائؽ   الصػػررة التشػػبييية ىػػي )أيػػا
(   ا ت أداة التشبيو رر و الشبو ع ى ابيؿ التشبيو الب يػل الػا  يبعػث ع ػى  ت دىرِّ

 .  ريرلد افخي ة  يمتاب المعنى قرًة رتأعيراً  راهي اءالتأمؿ 
 

                                                 

 .  420المصدر نفاو :  (1)
 .  175يِّنظر : م دمة  ي ال صيدة العربية  ي الشعر افندلاي درااة مر رعية  نية :  (2)
 .  87-86يِّنظر : الصررة  ي شعر الرراد )أطرر ة دمترراه( :  (3)
 .  700الديراف :  (4)
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رنِّال ػػظ أفَّ الصػػررة التشػػبييية العانيػػة قػػد تراشػػ ت مػػم االاػػتعارة د  ااػػتعار 
 طر ػي الر و ل دنيا ع ى ابيؿ االاتعارة الممنية مما أدى إلى اتااع أ ػؽ الخيػاؿ  ػي

م يانػػا( ع  ػػػي د العم يػػة التشػػبييية د رن ػػػدِّ أفَّ المشػػّبو  ػػػي الصػػررة افرلػػى )أيػػػاـ 
)أر و دنيانا(  اي د رالمشبو بو   ي الصػررتيف  اػي د رالمشبو  ي الصررة العاني 

  َـّ أ دىما إلى ابخر بادعاء إفَّ المشبو ىر عيف المشبو بو  د ر اؼ افداة يِّر ي 
بتاػػار  ال ػػرة  ػػي الطػػر يف د ر ػػاؼ الر ػػو يػػر ي بػػأفَّ الطػػر يف متشػػابياف  ػػي مػػؿب 

 صفاتيما د ريفاح ل خياؿ تصرر ىاه  الصفات . 
 

ه ته داجاأل املشثه
ّ
ه املشث

ّ
 وجه انشث

 م ارؼ   دائؽ ت دىي  م ار ة أياـ م يانا 
 م ارؼ مرامب ت ىر  م ار ة دنيانا وأر 

 

 
ري ػػػرـ  ِّاػػػف التشػػػبيو ع ػػػى الت ريػػػب )) بػػػيف البعيػػػديف  تّػػػى تصػػػير بينيمػػػا 

د رالمشبو ىر أااس التشبيو رمّؿ عناصر الصررة تأتي لبيانػو  (1)مناابة راشتراؾ ((
و ر الء ىيأتو د رالمشبو بو  ىر الصررة التي يِّراد بيا تمعيؿ المشػبو رتمػرف رتر ي 

د ريممػػف  (2)المشػػبو ىػػاه  الصػػررة أر الصػػفة  ػػي المشػػبو بػػو  أقػػرى رأظيػػر منيػػا  ػػي 
 مال ظة الؾ  ي قرؿ ابف درّاج : 

 

 ىر البدر  ي   ؾ الم د رارا 
 (3) ما غاؽ الخطب إاّل أنارا     

 

                                                 

  .   1/259( العمدة : 1)

 .  99يِّنظر : ع ـ أااليب البياف :  (2)
 .  606الديراف :  (3)
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ِ   نال ظ أفَّ المشبو ع ػى اػبيؿ  –  نية ل مشبو   د  ِّعؿ  ل م د   مػاً صررة  بو 
رالممدرح بدرل الممل  ػي ىػاا الف ػؾ رم مػا دنػا الظػالـ أر أظ ػـ د أنػار  –التشبيو الب يل 

ػا ت افداة د ر)) التشػبيو بميػر أداة يالف ؾ بر رد الممدرح الا  شب وِّ بالبدر د رقد  ِّ
بػداعًا د   ػاًل عػف د  أصػب  (1)التشبيو مف بديم التشػبيو (( ت الصػررة أمعػر خيػااًل را 

 ر و الشبو ال اي المتمعؿ بع ر الممانة أر ال معاف . 
 

ه ته األداج املشثه
ّ
ه املشث

ّ
 وجه انشث

 ع ر ممانتو أر ال معاف )رارا(  البدر  م ار ة ىر 
 

رقػػػد يظيػػػر  اػػػف التشػػػبيو  ػػػي ممرنػػػات العم يػػػة التشػػػبييية بتعػػػدد المشػػػبو          
بيو بػػ)) شػلمشبو بو  بألفاظ يايرة د رقد أط ؽ البالغيرف ع ى ىاا النرع مػف التدرف ا

 :  (2)تشبيو التارية ((
 

 عنائي ع يؾ  رنعماؾ  ينا 
  (3)مرامب تشرؽِّ ل عالمينا      

 
( ر)نعماؾ  ينا( رالمشبو بو  )مرامب تشرؽِّ ل عالمينػا(   المشبياف )عنائي ع يؾ 

رأِّخفيػت افداة ممػا أدى إلػى تػداخؿ طر ػي التشػبيو أر  أ  شبو  شيئيف بشيٍء را د د
أ دىما مف ابخػر د ريمػرف التشػبيو أصػدؽ إا )) يتفاعػؿ طر ػاه د بػأف يمػرف  اقتراب

المعنػػى المػػراد التشػػبيو بػػو   اػػّيًا ... صػػادقًا  ػػي التعبيػػر عػػف المعنػػى المِّػػراد تشػػبييوِّ 
الم ارنػػة الرا ػػ ة بػػيف  ؛  الصػػررة التشػػبييية لياػػت مخت فػػة عػػف المػػألرؼ  ػػي (4)((

                                                 

 .  255متاب الصناعتيف :  (1)
 .  2/181مع ـ المصط  ات البالغية رتطررىا :  (2)
 .  340الديراف :  (3)
 .  196افاس النفاية فااليب البالغة العربية :  (4)
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الصػفات المشػترمة بػيف الطػر يف  الطر يف د  يث امتاى التشبيو  مااًل بتخيػؿ رتأمػؿ
اػػّيما  ػػاؼ ر ػػو الشػػبو الم ػػّدر رىػػر )ر ػػرح العنػػاء رالنعمػػة( مر ػػرح المرامػػب رال

 المشرقة . 
 أما  ي قرلو  : 

 

 ر ردؾ  ي ا ـٍ ربأاِّؾ  ي رغى
ؿِّ                                  ب ررل طراـٍ ماليِّفَّ ا را  

(1) 
 

 يممف أفك نال ظ  ي البيت ما يأتي :
تعػػدد المشػػّبو درف المشػػّبو بػػو د ريط ػػؽ البالغيػػرف ع ػػى ىػػاا النػػرع )) تشػػبيو  -1

 . (2)التارية (( 
 

الب يػل   اؼ افداة رر و الشبو د ريط ؽ البالغيرف ع ى ىاا النػرع )) التشػبيو  -2
 ))(3) . 

 

( ر)بأاِّػػؾ  ػػي رغػػى(  الم اب ػػة -3 بػػيف صػػررتيف  ػػي المشػػّبو رىمػػا ) ػػردؾ  ػػي اػػ ـٍ
. )  مشببًا إّياىا بصررة المشّبو بو رىي )ب ررل طراـٍ

 

شّبو معرة  رد الممدرح ربأاو د بػالب رر اات المػاء المعيػر الػا  يمطػي افر(  -4
 ريممرىا رليس لو  درد ل ناظر .

 

و رافداة ىػػر أقػػرب إلػػى بّ رد  يػػو ر ػػو الشػػيبػػدر أّف التشػػبيو الب يػػل )) الػػا  ال يػػ -5
د  يعمػؿ ع ػى ( 4)خػرى ((إممانية ت  يؽ رظػائؼ الصػررة مػف أنمػاط التشػبيو اف

ااتعارة خياؿ المت  ي تصريرًا  ي ّرؾ عرامؿ التصػرير د رال ت تصػر ع ػى العبػارة 
                                                 

 .  95الديراف :  (1)
 .  2/181مع ـ المصط  ات البالغية رتطررىا :  (2)

 .  2/180المصدر نفاو :  (3)
 .  270ع ـ افا رب مبادئو را  راءاتو :  (4)



   منط انتشثيهانفصم األول : 

 

22 

( ؛ ليتصػّرر الصػفات نفايا بػؿ يت ار ىػا إلػى الاػياؽ م رلػو : ) ؿِّ مػاليِّفَّ ا ػرا  
 لمشترمة بيف الطر يف ريتخّيؿ ر و الشبو الم ّدر رىر )المعرة رال ّرة( .ا

إفَّ  ػػردة التشػػبيو تِّ ػػاس بمػػا  يػػو مػػف صػػرٍر  ّيػػٍة د ت ّاػػد ت ػػارب الشػػاعر 
بداعو د ي رؿ ابف درّاج :  رمشاعره را 

 
  نردل مأّف افر( مف لمعانيا

  (1)بررؽ تاف أر  ريؽ ت ّرما                                
 

  د   ؽ التشبيو ماترى مبيرًا مػف التخّيػؿ عنػدما ظيػر  لػار( لمعانػًا يػتاف 
  ي ا طراب د أر  ري ًا اشتعؿ راشتدَّ ترى و ل عياف د ريممف مال ظة ما يأتي :

 

        تعػػدد المشػػبو بػػو درف المشػػّبو د ريػػدخؿ الػػؾ  ػػمف مػػا اػػّماه الػػدرس البالغػػي  -1
 (2)(( )) تشبيو ال مم

 

لصررة التي ياعى الشاعر إلػى تشػمي يا ىػي صػررة  اػّية بػيف طر ػي التشػبيو ا -2
تت  ى ببراعة افلفاظ ب يث ترتفم إلػى ماػترى التأمػؿ المعنػر  العميػؽ رالنظػرة 

 . (3)البعيدة  ي  يـ الصررة
 

إفَّ نمػػط التشػػبيو يتمتػػم بتعػػدد تشػػميالتو رتنػػرع دالالتػػو د   ػػـ ي تصػػر ع ػػى 
ىػػاا االمتػػداد الصػػرر  رالاػػعة  ػػي الػػدالالت قػػد رّ رتػػو  تشػػميؿ صػػرر  را ػػد د رلعػػؿّ 

الصػػررة التشػػبييية عبػػر معػػرة التشػػميالت رتنّرعيػػا ؛  التشػػبيو يممنػػو االاػػتمناء عػػف 
 افداة أر ر و الشبو أر مالىما معًا د ربالؾ تتبايف ماتريات التأعير الشعر  .
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 ثانثًا : انتشثيه املقهىب 
 ػي المعنػى  يمػرف افصػؿ  رعػًا د رالفػرع أصػاًل د قد يعمس التشػبيو ل مبالمػة 

يياـ المت  ي بأفَّ المشبو أقرى مف المشبو بو   ػي ر ػو الشػبو د  تعػرد الفائػدة إلػى  را 
المشبو بو  ؛ ففَّ  ي التشبيو الم  رب )اّدعاء( إفَّ المشبو أقػرى رأتػـ مػف المشػبو بػو   

بػػيف المشػػبو  االخػػتالؼ يرلػػد  ػػي بعػػ( الصػػرر الب ػػث عػػف ر ػػو  ػػي ر ػػو الشػػبو د 
د  التشبيو الم  رب ي ـر ع ى خرؽ قػانرف التشػبيو  (1)رالمشبو بو  ال عف ر و الشبو

المألرؼ ع ى ر ؽ الرؤية البالغية بيد أنَّوِّ ت ار   ىػاه  ال ػدرد عنػد ابػف درّاج  ت ػرؿ 
 إلى مرلد لاخي ة د مف الؾ قرلو : 

 

  ما   ت الدُّ ى شمسل ت  َّت 
   (2)ي الرغى لما ت ّ ىمر يؾ        

 
 يث ق ب  التشبيو مشبيًا الشمس التي ت يؿ الظ مات التي عمَّػت مػؿَّ شػيء د 
بر و الخ يفة  ي عظمتػو  رقرتػو   ػي اػرح ال ػرب إا ت ّ ػى د رمػاف افصػؿ أف يِّشػبو 
ر ػػو الخ يفػػة بالشػػمس التػػي  ّ ػػت الظ مػػات د لمنػػوِّ عمػػس التشػػبيو باّدعػػاء أفَّ ر ػػو 

 أقرى رأتـ د رمالؾ قرلو :  الشبو  ي ممدر و  
 

  مأفَّ الاماء بدرىا رن رميا 
 ( 3)اِّراؾ رقد  فرؾ : شيبل رشبافِّ      
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  د  عػؿ الاػماء مػم بػدرىا رن رميػا  ػ ًءا مػف اػراهِّ رعِّػالهِّ رشػر و راػخائو 
رمرمو  ؛ ليعطػي ل صػررة بِّعػدًا تخيي يػًا مػف خػالؿ المبالمػة  ػي التصػرير د رمػا أ ػفاهِّ 

  رب مف تخيؿ الصفات المشترمة بيف طر ي التشبيو . التشبيو الم 
رل تشػبيو الم  ػػرب دررل  ػػي تر ػػيح المعػػاني رتمعيفيػػا رتصػػرير اف ااػػيس د 
رىر  ربل مػف التشػميؿ ال مػر  الماػتند إلػى التصػرؼ  ػي العالقػة بػيف الم مػات  ػي 

 : الاياؽ الشعر  د رلوِّ قيمة مبيرة  ي إظيار رظائؼ الصرر د ي رؿ ابف درّاج 
 

 ردر ة  م ٍد  ي الاماء  مأنَّما 
  (1)عل رأغصافِّ ر مرامبيا منيا  ر 

 

يمشػػؼ شػػعر ابػػف درّاج عػػف معنػػى أر إ اػػاس  صػػّرر م ػػد الممػػدرح بشػػ رة 
لمرامػب بفػررع أغصػانيا رعمارىػا د الم د العظيمة  ي الاماء رق ب التشػبيو مشػبيًا ا

يا رعمارىػػا بالمرامػػب د  مبالمػػة  ػػي التصػػرير د رمػػاف افصػػؿ أف يِّشػػبو  ػػررع أغصػػانل
الم ػػد ل در ػػة قػػد غيػػب ال ػػدرد التػػي تعمػػؿ  ييػػا العم يػػة  إاػػنادريبػػدر را ػػ ًا أفَّ 

التشبييية ع ى ابيؿ التشبيو الب يل  ي طرؼ المشبو الا  بدا  اعاًل  ي عم ية ق ػب 
 التشبيو . 

 

 رمالؾ قرلو : 
 

 ل د بر ت منوِّ   رع خرا ؽ 
 رقد صر ت منوِّ دمرع ارا ـ      

 ن فكحِّ صبًا ييفر ع ى  نباتو  ر 
ِـّ ػمتصعيد  أنفااي إاا الـ الئ     

(2) 
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ح الصبا التي انتشرت رائ تيا  ي المماف المتخيؿ بتصعيد افنفػاس د اري و  شبّ 
  عؿ  )تصعيد افنفاس( أتـ رأممؿ  ي ىاه  الصررة مف نفح الصبا د رماف افصػؿ أف 

ُـّ الممػػاف د    ػػب التشػػبو لتمػػرف يِّشػػبو )تصػػعيد افنفػػاس( بػػػ)نفح الصػػبا( ا لػػا  يعػػ
الصررة اات بِّعد خيػالي رتؤلػؼ  انبػًا مػف  رانػب ال يمػة ال ماليػة مػف خػالؿ المعنػى 
الػػا  ي ػػررهِّ التشػػبيو الم  ػػرب رمػػدى تفاع ػػو د ر ليػػة عم ػػو   ػػي الاػػياؽ الشػػعر  ا  

  .   الرظيفة النفاية د إا ارتبطت أنفاس الشاعر بالمماف برصفو  رم ًا ل امريات
   

رياػػت يـ عمػػس التشػػبيو رق بػػو عنػػدما )) لػػـ ي صػػد  ػػرب مػػف المبالمػػة  ػػي 
إعبات الصفة ل شيء د رال صد إلى إييػاـ النػاقص أنَّػوِّ مال ائػد د راقتصػر ع ػى ال مػم 
بيف الشيئيف  ػي مط ػؽ الصػررة رالشػمؿ رال ػرف د أر  مػم رصػفيف ع ػى ر ػو ير ػد 

 (1)صؿ د  إفَّ العمػس ياػت يـ  ػي التشػبيو (( ي الفرع ع ى  دَّهِّ أر قريب منوِّ  ي اف
 د مف الؾ قرلو : 

 

 ردنت لوِّ ابماؿ  ّتى خيَّ ت 
الن رـ لوِّ عمارل تِّ تنىإفَّ       

(2) 
 

  د صّرر ابماؿ بمشيد تخيي ي  يي أش ار يانعة العمػار ي يػؿ ع ػى الن ػرـ 
 ػرب د رمػاف افصػؿ د   عؿ الن رـ مشبيًا رالعمار مشبيًا بو  ع ى ابيؿ التشبيو الم 

أف يشبو العمار اليانعة بالن رـ لمنوِّ ق ب التشبيو لرصٍؼ مشػترؾ بػيف العمػار اليانعػة 
 ي افش ار د رالن رـ المتالئة  ي الاماء د رىي تِّشير إلى صػفاء الاػماء رلمعػاف 

 الن ـر د رمالؾ قرلو :
 لؾ   ألوِّ  ىم  رأنعـ ب مَّاـٍ    

ِـّ        ما  رع ى عدرؾ تر ة ر  
 مما بنتوِّ لؾ  الاعرد رأبدعت 
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ِـّ          يو  المنى رتأنؽ اه ما
 رتد  ت  يو  المياهِّ مما  رى 

ِـّ  ي مفؾ  اه         (1)  اؿِّ راهنعا
  د اات اـ التشبيو ع ى الرغـ مف ق بو  رعماو  د  يث شبو تػد ؽ الميػاه  ػي 

ي مفو ( د رمػاف افصػؿ أف   رافنعاـصنعوِّ ممدر وِّ بػ) رياف اف  اؿ  )ال مَّاـ( الا 
يمػػرف  ريػػاف اف  ػػاؿ رافنعػػاـ مشػػبيًا د رتػػد ؽ الميػػاه مشػػبيًا بػػو     ػػب التشػػبيو 
رااػػت اـ لرصػػٍؼ مشػػترؾ بػػيف الطػػر يف د  تػػد ؽ الميػػاه لمعرتيػػا راػػرعتيا د ر ريػػاف 

 اف  اؿ رافنعاـ  ي مفو  لمعرتيا رارعتيا د أما  ي قرلو  : 
 
 

  رليٍؿ مريعاف الشباب قا توِّ 
يب تك ارائبوِّ   ( 2)بيرؿ الارى  تِّى أِّش 

 
 

مشػػبيًا د ر)ريعػػاف الشػػباب( مشػػبيًا بػػو  د  ن ػػد  ق ػػب التشػػبيو   عػػؿ )ال يػػؿ(
أصػػاًل د ر)ال يػػؿ(  ػػي اػػرعتو  رمػػررره   رعػػًا د لياػػت يـ  وأ  م ت بػػ)ريعػػاف الشػػباب( 

 التشبيو ريِّ في ع ى الصررة شيئًا مف التخييؿ . 
 

ع ى عادة التخييؿ د أف يػرىـ  ػي الشػيء ىػر قاصػرل )) رقد ي صد الشاعر د 
أف ي عػؿ أصػاًل  ييػا   ابيرااتع ى نظيره  ي الصفة إّنوِّ  ائد ع يو   ي اات  اقيا د 

فك مّنػػا إاا ر عنػػا إلػػى  د  يصػػحُّ ع ػػى مر ػػب دعػػراه راػػر وِّ أف ي عػػؿ الفػػرع أصػػاًل د را 
 .   (3)و  ((الت  يؽ د لـ ن د افمر يات يـ ع ى ظاىر ما ي م ال فظ ع ي

 

 ي رؿ ابف درّاج : 
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 مأفَّ شعاع الشمس مف نرر ىدييا
ر( مف طّيبيا نفحِّ          (1)رعرؼ نايـ الرَّ

 

 عؿ نرر ىدييا أعػرؼ رأتػـ رأممػؿ  ػي النػرر رال ػياء مػف شػعاع الشػمس د 
  اات اـ ب مـ ىاه  النّية أف ي عؿ شعاع الشمس  رعًا د رنرر ىدييا أصاًل . 

 

ا أتػـ رأممػؿ  ػي رائ تيػا مػف عػرؼ ناػيـ الػرر( د لي عػؿ رمالؾ  عػؿ طيبيػ
 )عرؼ نايـ الرر((  رعًا ر)طيبيا( أصاًل.

 

 رمالؾ قرلو :
 
 

 ما رأافر عف  ىر الن رـ مأنَّ     
 بيِّنؾ أبدى عف خالئ ؾ ال ىرِّ                                   

(2) 
 
 

تػافت رأشػرقت إا  عؿ  بيف ممدر و أتـ رأممؿ  ي  يائو  مف الن رـ التػي 
 رعال  ماليا د لتمرف  رعًا د ر بيف ممدر و أصاًل ع ى ابيؿ التشبيو الم  رب .

 أما  ي قرلو :
 
 

  ما ن ـ اليدى إاّل اناني     
 (3)  ؽ ال  ى إاّل  اامي رال                              

 
 

يو  ي اياؽ ال صر د رىر أا رب ترميد  أ فى ع ى التشػب  د  اء التعبير 
تمااؾ طر ي التشبيو ب ع و نصؿ رم ػو ر اػامو أصػاًل د ر  ػؽ بِّعدًا  ديدًا أدى إلى 
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 نصػػؿ رم ػػو ر اػػامو أممػػؿ رأتػػـ  ػػي لمعانػػو مػػف ن ػػـ اليػػدى ر  ػػؽ  ال ػػ ى  رعػػًا د
 ال  ى ع ى عادة التخييؿ .

 
 رن د التشبيو الم  رب ع ى عادة التخييؿ  ي قرلو : 

 
 

 رالح لنا  يو ىالؿ مأّنو 
  (1)بشير بفتٍح منؾ أشرؽ بالبشر                           

 
 عؿ البشير الا  بشّر بػالفتح أتػـ رأممػؿ  ػي ط عتػو  مػف اليػالؿ الػا  أ ػاء 
رتاف رأشرؽ ليمرف  رعًا د رالبشير بالفتح أصاًل د مما  اد الصررة تخيياًل رتأماًل  ػي 

 رصد الظراىر الفنّية بيف الطر يف .
 

ب نمػػط أدائػػي د شػػمؿ م م ػػًا أاػػ ربيًا  ػػي شػػعر ابػػف درّاج إف التشػػبيو الم  ػػر 
ػال اط ي د مأّنو أصؿل  ي التشػبيو د رىػر     المرقػم لطيػؼ المأخػا د مػف مظػاىر  فِّ ا 

 الفف راهبداع  ي التعبير .
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 شعريح وجه انشثه :
 

( بأّنيا )) الع ـ الا  يختص  ي الب ث  يمػا ي عػؿ Poeticsتِّعرؼ الشعرية )
رىػػي مػػف اصػػطال ات د  (1)ة ((ـ إنشػػائية رتعبيرّيػػ فػػرظ الشػػعر  نّصػػًا أدبيػػًا اا قػػيّ الم

ع ـ الب ث  ػي أدبيػة الػنص رىػي )) الاػمات التػي  بو   عنرف  الن د ال ااني ال ديث ريِّ 
 ػػي  –تظيػػر ع ػػى الػػنص بفعػػؿ ترتيػػب رت اػػيف مِّعّينػػيف د  يػػث تػػؤد  ىػػاه الاػػمات 

د رتن صر عنػد د. أ مػد ( 2)ى النص (( إلى ظيرر أا رب شعر  يطمى ع  –افخير 
مط رب  ي ات اىيف : يمعؿ االت اه افرؿ ))  ف الشػعر رأصػرلو التػي تِّّتبػم ل رصػرؿ 

د ريمعػػؿ االت ػػاه العػػاني ))  (3)إلػػى شػػعر يػػدّؿ ع ػػى شػػاعرية اات تمّيػػ  ر  ػػرر ((
ة مػػف رة  ػػي المػػالـ المتمّيػػ  ب درتػػو ع ػػى االن يػػاح رالتّفػػرد رخ ػػؽ  الػػالطاقػػة المتفّ ػػ

تاػيـ عػّدة عناصػر  ػي تمػريف الشػعرية رأّف عم يػة المشػابية إ ػدى ر  د (4)الترتر ((
ىػاه العناصػػر التػػي ت عػػؿ العمػؿ افدبػػي يتمتػػم ب ماليػػة  نّيػة  يػػث ي ػػرـ ر ػػو الشػػبو 
ظيػار  بترليد المعاني التي قد تمػرف م ا يػة أي ػًا ل  مػم بػيف المشػبو رالمشػبو بػو را 

 ييػػا المماع ػػة بػػيف الطػػر يف د رىػػر مػػا ي عػػؿ العمػػؿ الصػػفات التػػي يػػراد أفك تػػني( ع
د رغالبػػًا مػػا يمػػرف ر ػػو الشػػبو اا طػػابم منػػائي قػػائـ اهبػػداعي أقػػرب إلػػى ) افدبيػػة ( 

ع ى تداعي المعاني راات  ار اف مار د رىر الم صرد ب رلنػا شػعرية ر ػو الشػبو د 
عػارة ال ػراس رشػ يث يايـ  ي أغناء الصررة بالخياؿ   ػي ت ػاه مصػررات ّد المت د را 

بط بػيف طر ػي التشػبيو د ب يػث يصػبح المعنػى مت ربمػًا  ػي   ػاء  مػالي لػو  نّية تػر 
                                                 

 . 126( النص افدبي ت  ي و ربناؤه : 1)
 . 12( مفاىيـ الشعرية : 2)
 . 45ـ : 1989د  40 مي د بمداد د م  ( الشعرية )ب ث( د د. أ مد مط رب د م  ة الم مم الع3)
 . 46المصدر نفاو :  (4)
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ا ي ع ػو أقػدر ع ػى  ػرار مخيَّ ػة  المت  ػي د ريصػدؽ ع ػى الػؾ  رادتو رخصرصيتو ممّ 
 قرؿ ابف درّاج :

 
كف  تكوِّ ال رر        رايؼل إاا ف 

   (1)ة بو ماليباء  بِّ طار العِّدا                            
 

التػػراب  ػػربيـ بالاػػيؼ بػػػ )اليبػػاء( رىػػر ))  يػػر يشػػّبو انيػػ اـ افعػػداء رقػػّرة 
الػػا  تطيػػره الػػريح ري ػػ ؽ بافشػػياء د أر ينبػػثُّ  ػػي اليػػراء  ػػال يبػػدر إاّل  ػػي  ػػرء 

ػػاؼ ر ػػو الشػػبو رىػػر )االنػػدعار رالتشػػتت( مّمػػ (2)الشػػمس (( ا  عػػؿ المشػػبو د رقػػد  ِّ
راهي ػاء د نػت  رقػد أ ػفى ع ػى الصػررة شػيئًا مػف الممػر( المِّ مماعاًل ل مشبو بػو د 

 أبعدىا عف مدى الظاىر ر اح الم اؿ لتخّيؿ ت ؾ الصفات المشترمة بػيف الطػر يف د 
 ًا  ي قرلو : امتابت الصررة بالؾ قدرًا مبيرًا مف اهي اء د الا  يبدر   يّ 

 
 ؾ ػد الم يػ كؾل ينير بعبػرمِّ 

 (3)مشمس ال ُّ ى ااعدتيا الاُّعردِّ                               
 

)شمس ال ػ ى بػػ –أ  الممدرح  –المِّ كؾل الا  ينير بعبد الم يؾ(  يث شّبو )
ي عؿ المشّبو أمعر بيانًا رر ر ًا د  شػمس ال ػ ى تبػر ِّ رىػي لااعدتيا الاعرد( ؛ 

بعبػػد  ػػي ارتفػػاع راػػط النيػػار رامتػػداده د أ  أفَّ اه ػػاءة رالر ػػرح بالمِّ ػػؾ ت   ػػت 
ػػا ؼ ر ػػو الشػػبو رىػػر  الم يػػؾ د ممػػا أّف شػػمس ال ػػ ى اػػاعدتيا الاػػعرد د رقػػد  ِّ

أمعر قػدرة ع ػى اهي ػاء رت ريػؾ الخيػاؿ د  ر( لتمرف الصررة التشبيييةاهشراؽ رالنر )
إا إّف )) الخياؿ المصّرر يػدرؾ مػا  ػي المعػاني مػف عمػؽ رمػا يتصػؿ بيػا مػف أاػرار 

                                                 

  . 211( الديراف : 1)
  ( المع ـ الرايط )ىبا( .2)

  . 101( الديراف : 3)
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ؽ يختػػار أصػػفى العبػػارات رألي يػػا بيػػاا الخيػػاؿ ال ميػػؿ إدرامػػًا  ػػادًا رائعػػًا رالػػار مي ػػة 
))(1)   

عم ية  نّية تؤد  إلػى تشػميؿ مصػّررات  ػي اىػف المت  ػي  يؼ افخي ةإفَّ ترظّ 
د رالخياؿ عنصرل ميـ  ي اهبداع يت  ؽ مف الػربط بػيف افشػياء المخت فػة مػف خػالؿ 

د رىػي دلي ػو رنا يتػو  تما النفس رتطبم الارؽ تشبيييةو د ريمّرف صررة  و الشبّ ر 
 الناط ة د رطري ة مف طرائؽ التعبير التي يا ميا شعر ابف درّاج د مف الؾ قرلو : 

 
 

نَّ ًا   رمرامب ال ر اء تير   ِّ
 معؿ الخرامس قد عدلكف  لمنيؿ                               

 رمأّنما الشبعر  اراجِّ ترقد
قػؼل ع ى طِّ                               (2)رؽ الن رـ ال ُّ ؿ  ر 

 
 

مب ال ر اء رىي ل أ الشاعر إلى صررة تشبييية اات خياٍؿ رااٍم د  شّبو مرا
 ػػي اليػػـر الخػػامس مػػف  المػػاء   دِّ ر  )الخرامس( رىػػي اهبػػؿِّ التػػي )) ت ػػتاػػ ط مػػف عّ ػػٍر بػػػ

 تميػؿ باػرعٍة إلػى المر ػم  (3)أيػاـٍ (( بؽ د  يمػرف بػيف الػرردتيف عالعػةِّ ررردىا الاػا
المشرب مف شّدة عطشيا د رالمال ظ أفَّ طر ي الصررة ي رماف ع ػى معػاٍف   يو  الا  
 عّدة :

 
 را   ي                                  

 تيار  اهبؿ ع ى الماء رىي عطشى        المرامب المتتابعة         تيار  *
 

 متخٍؼ رىر )الارعة رال رمة( . ر و الشبو *
                                                 

 . 162افا رب )الشايب( :  (1)
 . 558الديراف :  (2)
(3. ) م س   ( المع ـ الرايط )خ 
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َـّ انت ؿ إلى صررة رىر مرمبل  ػي الاػماء  –تشبييية أِّخرى  شّبو )الشعر (  ع
د رمأفَّ الشعر   ؿَّ م اـ الن ػرـ المخفيػة  ( إ  المصباح الا  تاف رلمم  بػ)الاراج –

 ع ى )ال معاف رالتالؤ(. ؛ لشّدة  مالو  د رر و الشّبو مخفي ي يؿِّ 
 

ي الػنفس  يػادة معر ػة يفيد  ػ إاإفَّ ر و الشّبو الخفّي البعيد ىر أمعر تأعيرًا د 
لـ تمف معرر ة لدييا ماػب ًا د رالػنفس تشػعر بالّ ػاة ت ػاه ىػاه  المعر ػة ال ديػدة رقػد 

د يت ػح (1)إال بعػد     تأمػؿ اعؼ  ارررىا د إنَّيا لـ ت صؿ ع ػى مػا  صػ ت ع يػو  
  ي قرلو  : 

 

 
 ر يو  شمس ال  ى  مأفَّ  صف ة 

   (2)رصِّ  ت ببدٍر بالن رـ ممّ ؿ        
 

 
تبدر الصررة أمعر ر ر ًا  شّبو صػف ة ر ػو الممػدرح بشػمس ال ػ ى التػي 
ػػ  ت بالبػػدر المتػػّرج بػػالن رـ أر الم فػػرؼ بػػالنرر د  يػػر م تمػػم مػػف مػػؿب  رانبػػو  د  رصِّ
رأِّخفيَّ ر و الشّبو رىر )النرر راهشراؽ( لما لوِّ مف درٍر  اعٍؿ  ػي التشػميؿ الصػرر  

ط بػػيف افشػػياء المخت فػػة ؛ لتمػػرف الصػػررة اات د  يػػر ال ػػّرة التػػي ت عػػؿ المبػػدع يػػرب
تشميؿ  مالي تات  ر لمػة اهبػداع ل معػاني بصػياغة تم ييػا قػدرة الشػاعر رت ربتػو 
ر ؽ مماع ة تع د الصّ ة بيف الطػر يف  د رقػد ظيػر طػرؼ المشػّبو بػو  بييػأة )المشػيد( 

رية رأمعػرِّ المنظرر د مّما  عػؿ ر ػو الشػّبو أر ػح  بػدت الصػررة أعمػؽِّ  ي ػًا بالشػع
عراًء بيا د  م َّما ماف ر و الشّبو أمعر إ ػاءة ل مشػابية مانػت الصػررة أمعػر إشػراقًا د 

 ريبدر الؾ    ّيًا  ي قرلو  :

                                                 

  .  164 ( يِّنظر : افاس النفاية فااليب البالغة العربية :1)
 .  560الديراف :  (2)
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دلوِّ    يشًا إاا  د متف افر( تع 

 ب  ـ  أررع  رااي ال   ـ  مِّتئ دهك      
بِّمًا  با  ِّ  مالب ر تنا  وِّ ريحِّ الصَّ

هك  إاا ترقرؽ  ي الماا َّ       ر د  مف   
 (1) 

 
ظ راناػػػ مت ث تنااػػػبت افلفػػػا  ػػػد تمّيػػػ ت الصػػػررة با تشػػػاد المعػػػاني د  يػػػ

ربدت اات قدرة ع ى التأعير بمػا تبعػوك ىػاه  المعػاني بطري ة ما داخؿ البنية الشعرية د 
مف صفات بيف الطر يف د  ن ػد صػررة المشػّبو )ال ػي ( إاا اشػتد  رأاػرع ع ػى مػتف 

تشػرؼ قػدره د مشػببيًا إّياىػا بصػررة الب ػر الػا  تناػ وِّ ريػح افر( ت يموِّ رتاريو  ر 
بما د  يث ت ع و اا مرج  ميؿ د راصفًا لرنو  بالعاؿ د رىر اػريم االن ػدار  با  ِّ الصَّ

 د ليمرف ر و الشّبو متعددًا يِّ يؿ ع ى )المعرة د ال ّرة د االمتداد( . 
 

لية د مِّ ػػيفًا رقػػد أ اػػف الشػػاعر  ػػي ناػػ  افلفػػاظ مػػف خػػالؿ رؤيتػػو الشػػمر 
 .   (2)ع ييا مف مالمح شخصيتو  د مؤمدًا  نَّوِّ الشعرّ  المعّبر عف خصرصيتو  

 

إفَّ المِّشابية تمرف شعرية ب در ما تمن وِّ مف  رصة هدراؾ الممايرة أر لتأميد 
الت اد را  اءتو  د أ  إفَّ المِّشابية شعرية ب در ما تاػمح بخ ػؽ   ػرة بػيف افشػياء 

 ػػي عالقػػات تشػػابييا رت ػػاّدىا د أر تماي ىػػا د رم َّمػػا اتاػػعت   ػػي ر ردىػػا ال ػػدلي
فَّ لر ػػو الشػػّبو دررًا  (3)الف ػػرة )الممتشػػفة( مانػػت الصػػررة أعمػػؽ  ي ػػًا بالشػػعرية د را 

 اعاًل  ي إ اءة المشابية بيف الطر يف بما يِّ فيو  ع ى الصػررة مػف  ماليػة لتمػرف 
   أمعر إشراقًا رأظير لدى المت  ي .   

                                                 

 .  240الديراف :  (1)
 .  34يِّنظر : لمة الشعر عند أبي  راس ال مداني :  (2)
 .  47يِّنظر :  ي الشعرية )أبر ديب( :  (3)
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 ( :للمجاز  إضاءة ) فاعلية املنظور اللغوي
  

ُيعػػدا مجازػػلز مجي مػػان ايػػدمف مألدباػػلـ مطدبػػي ايػػرببط بوجيػػة مأل ػػببدمؿ ا ػػعرية 
 ، (1)إذ يقػػاـ ىيػػت م ػػبعالؿ مجي غػػظ اػػي  يػػر اػػل الػػا جػػ  جب قيػػؽ مجامػػلير   ، مجبعبيػػر

أْف بنبقػؿ جيدألجػة الجي مة أل ياكف أْف ببقت ا صار  اي أجغلظهػل مجالػعية إذ ألبػد جهػل 
ر امفَّ اظيغة مجبعبير مجازػلزن أل بقبصػر ىيػت  باجيػد  ىيت اعلٍف زديد  يبطيبهل مجبطا 

ن اػل ببزػلاز إجػت بكػايف ىجدػلت زديػد  بػيف اغػردمت أل  دألألت زديد  اي مجاغػردمت امن
ادػػذا مجعجدػػلت  باػػنب مجبعبيػػر مجازػػلزن زد بػػ   ، بيبقػػي ىيػػت صػػعيد مجبعبيػػر مج قيقػػي

 471اجعػػػؿ  درم ػػػة ىبػػػد مجقػػػلدر مجزرزػػػلني )ت ، (2)  مجغنيػػػة امجاالػػػاىية االىييبػػػ
دػ( جيازلز باثؿ أالؿ اػل أنبزبػُ  مجبج ػة مجعربيػة جهػذم مجاػنهي اهػا يػر  أفَّ 474أا

اجػػيس كػػؿا ازػػلز )م ػػبعلر (  ، مجازػػلز أىػػـ اػػف مأل ػػبعلر  ا)) أفَّ كػػؿ م ػػبعلر  ازػػلز
))(3). 

 

امىببػلر مجازػلز  ،  اي  قاؿ دألجي ػة اتبيغػة الجكياة مجام د  ياكف م بعالجهل
ااػل يقػا دػا أفَّ بنيػة  قػؿ دألجػي بطعػـ  ،  مج قػاؿ تجؿمجبعايـ  إطلرامأل بعلر  اي 

امطثر مجزالجي ي دث ىف إدرمؾ إىلد  بنلء  قػؿ اعػراؼ بطريقػة  ، ب قؿ دألجي آتر
يػػت بػػزيف مج ػػعر ازػػرد بغصػػيجت األ  ُ  لإذ إفَّ مأل ػػبعلر  امجازػػلز جي ػػ ، (4)زديػػد  

تصػػل ص مج ػػعر مجزػػادرن اجػػيس مجالػػااف دػػا  اػػلل بػػؿ داػػاياكػػف مأل ػػبمنلء ىنه
 ااظل ؼ مج عر بباج د اف صارا . ،   بب مج كؿ مج عرن بؿ دا نبيزة اف نبل ز 

 

إفَّ مجازلز مجي مان يكاف اي نقؿ مطجغلظ اف  قل قهل مجي مايػة إجػت اعػلٍف أتػر  
:  )) لػػربيفإجػػت  دػػػ(739)تمجتطيػػب مجقزاينػػي   ػػبة ، ادػػد د  ػػا ُ بينهػػل صػػية اانل

                                                 

اػػػدمتؿ بنظيريػػػة )ب ػػػث(، د. إيػػػلد ىبػػػد مجػػػاداد ىثاػػػلف  –ُينظػػػر: اػػػي بصصػػػيؿ اصػػػطيب مأل ػػػبعلر   1))
 .   106ـ : 2007 -دػ 1428، 54، اي3مج ادمني ، ازية مجازاا مجعياي، بمدمد، ج

 .   31رما( : ُينظر: مجصار  مجازلزية اي  عر مجابنبي )أطرا ة دكبا  2))

 .   398أ رمر مجبج ة :  3))
 .   88 – 87/ 1ُينظر : كبلب مجانزألت )انزجة مج دمثة( :  4))
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؛ طفَّ مجعجدػة مجاصػ  ة إْف كلنػت ب ػبي  اعنػلا باػل دػا االػاع جػ    ار ؿ ام بعلر 
أل اها ار ؿ ((  .  ( 1)اها م بعلر  امن

 
 دل ـ ىيت ىجدة مجا لبهة )م بعلر (                                 

  مجازلز مجي مان                    
 (دل ـ ىيت ىجدلت أتر   ير مجا لبهة )ازلز ار ؿ                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أوالً : االستعارة : ) مذخل تنظريي( :
  

                                                 

 .   254مإليللح :  (1)
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مجازػلز مجيمػان( ابعػدا اػف مط ػلجيب مجبيلنيػة مجبػي بقا مأل بعلر  لػاف دم ػر  )
 ، ت مجبػصثير اػي نغػس مجابيقػيبلغي  مج  ػف امجزاػلؿ ىيػت مجكػجـ ابان ػ  دػدر  ىيػ

اػف اصػلدر مجبتييػؿ مجػذن ياثػؿ زػادر مجبزربػة  اصدر   ىيت أنَّهلادي ا يية بج ية 
الأل بعلر  بقاـ ىيت تلصية مجعداؿ اي مجبعبير ادي)) جي ت ازرد بمييػر  ، مج عرية

منبقػػلؿ اػف مجاعنػػت مجاغهػػااي  ، بمييػر اػػي طبيعػػة أا ناػط مجاعنػػت إنهػػل ، اػي مجاعنػػت
 . (1)(( مألنغعلجيجاعنت إجت م

  

ر اغهاـ مأل بعلر  اي مجبرمث مجبج ي بلبزلا اعنلا مألصػطج ي ااقػل   ادد بطا 
 جال يصبي : 

دػػػ( أفَّ )) مأل ػػبعلر  ب ػػاية مج ػػيء بل ػػـ  يػػرا إذم دػػلـ 255( يػػر  مجزػػل ظ )ت1)
 . (2)(( اقلا 

ذكػر مجاعنػت بقاجػ   دػ( يقصر مأل بعلر  ىيت مجي غظ داف 296( نزُد مبف مجاعبز )ت2)
إن هل )) م ػبعلر  مجكياػة ج ػيء جػـ يعػرؼ بهػل اػف  ػيء دػد ُىػرؼ          بهػل 

))(3)   . 
يب ايػ  اػاذم ( )) أفَّ جج ػبعلر   ػد م  بصػدػػ370تمآلاػدن )مج  ف بػف ب ػر ( ير  3)

 .  (4)(( زلازب  ا دت ادب ت
جيغظ مجاعبػػلد ايػػ  امجكػػجـ أل يكب ػػي مجبهػػلء امجرانػػؽ إأل  إذم أارد )) مجاعنػػت بػػل

، اأف بكاف مأل ػبعلرمت امجباثػيجت أل قػة باػل م ػبعيرت جػ  ا يػر  مجا بعاؿ اي اثي 
ذم جػػـ ببعي ػػؽ ،  (5)انػػلار  جاعنػػلا(( امجكػػجـ ابنػػي ىيػػت مجغل ػػد  اػػي  قيقبػػ  اازػػلزا امن

 . (6)مجيغظة مجا بعلر  بغل د  اي مجنطؽ اج از   أل بعلربهل 
                                                 

 .   205بنية مجيمة مج عرية :  1))
 .  153،  1مجبيلف امجببييف :  2))
 .   2مجبديا :  3))
 .   242مجاامزنة :  4))
 .  380:  مجاامزنة (5)
 .   179نغ   :  مجاصدر (6)
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دػػػ( يب ػػـ 392 ػػبعلر  ىنػػد مجقللػػي مجزرزػػلني )ت( أتػػذ مجب ػػث اػػي اصػػطيب مأل4)
، اجـ يقبصر اي مج داد مجيماية جياغهػـا بػؿ  باجاب مجالاح اي مجرؤية مجغنية

))           يبزلازدل إجت تصػل ص مأل ػبعلر  ااكانلبهػل مط ل ػية بقاجػ  دػي 
، انقيػت مجعبػلر  ازعيػت اػي اكػلف  ال مكبغت ايهل بلأل ػـ مجا ػبعلر ىػف مطصػؿ

امابػزمج  ، ، اانل بة مجا بعلر ج  جيا بعلر ان  ااجكهل بقريب مج ب  ، ل يرد
ىػف  إىػرمضل ا، األ يببػي ف اػي م ػدد مجي غظ بلجاعنت  بت أل يازد بينهال انػلار 

، ادػا يالػب مجعجدػة  ، اأىاػؽ دألجػة ادذم مجبعريؼ أكثر الا ل   ، (1)مآلتر((
 امجا بعلر ان  . بيف مجا بعلر ج  

ؿ مجعبػػلر  ىػػف االػػا دػػػ( دػػي )) نقػ395لر  ىنػػد أبػػي دػجؿ مجع ػػكرن )ت( مأل ػبع5)
، اذجػؾ مجمػرض أاػل مف يكػاف  ػرح  مجي مة إجت  يػرا جمػرض أصؿم بعالجهل اي 

، أا مإل ػلر  إجيػ  بلجقييػؿ  أا بصكيػدا امجابلجمػة ايػ  ، مجاعنت االؿ مإلبلنة ىنػ 
 .   (2)(( ، أا ب  يف مجاعرض مجذن يبرز اي  اف مجي غظ

دػػ( أفَّ )) مأل ػبعلر  أالػؿ مجازػلز، 463أا  456( ير  مبف ر ػيؽ مجقيرامنػي )ت6)
اأاؿ أبػػامب مجبػػديا ، اجػػيس اػػي ُ يػػت مج ػػعر أىزػػب انهػػل ادػػي اػػف ا ل ػػف 

، اداجػػ  مجبػػديا دنػػل أل يعنػػي  (3)مجكػػجـ إذم ادعػػت اادعهػػل انزجػػت االػػعهل (( 
 ر مجبكايف . ، اقد كلف مجاصطيب اي طا  )ىيـ مجبديا( باغهاانل مجقلر  

رم  اني ػل  ىيػػت يػد ىبػػد مجقػلدر مجزرزػػلني، 7) (  ػهد  مجب ػػث مجبج ػي اػػي مأل ػبعلر  بطػػا 
ااغهاـ مأل بعلر  أ ػاؿ اػف  ػلبقي  بقاجػ  )) أف بريػد  ب ػبي  مج ػيء بلج ػيء 
ابدع أف بغصب بلجب بي  ابظهرا، ابزيء إجت م ػـ مجا ػب   بػ ، ابعيػرُا مجا ػب   

قاؿ : رأيُت رزج  دا كلط د اي  زلىب  ادػا   بط ػ  ابزري  ىيي ،  بريد أف ب
اػػف مأل ػػبعلر  ادػا اػػل كػػلف   ػامء، ابػػدع ذجػؾ ابقػػاؿ رأيػػُت أ ػدم ، الػػرب آتػر

لُاهػػل(داجػػ  ) ْف  إْذ أصػػب ْت بي ػػد  مج  ػػالؿ زا  كػػلف مجنػػلس        ، دػػذم مجلػػرب امن
                                                 

 .   41مجا لطة :  1))

 . 274كبلب مجصنلىبيف :  2))
 .   239/ 1مجعاد  :  3))
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ؿ  يػث يػذكراف مأل ػبعلر  ايي ػل  ػامء   ذمؾ من ػؾ ا           ،  يلا ان  إجت مطا 
ؿ بزعؿ مج يء  مج يء جيس ب ، ااػي مجثػلني بزعػؿ جي ػيء مج ػيء جػ   اي مطا 

))(1)   . 
دػػ( اقػد كػلف بعريغػ  جهػل دديقػل  626( نال اصطيب مأل بعلر  ىيت يد مج ػكلكي )ت8)

بقاج  )) دي أف بذكر أ د طراي مجب بي  ابريد ب  مجطػرؼ مآلتػر اػد ىيل  دتػاؿ 
جيا ػب  اػل يتػص مجا ػب   باثبلبػؾأل  ىيػت ذجػؾ مجا ب  اي زنس مجا ب  بػ  دم

ػػبػػ    اأنػػت بريػػد بػػ  مج ػػزلع اػػدىيل  أنػػ  اػػف زػػنس  لـ  أ ػػد  كاػػل بقػػاؿ : اػػي مج اَّ
مط ػػاد ابثبػػت جي ػػزلع اػػل يتػػص مجا ػػب  بػػ  ادػػا م ػػـ زن ػػ  اػػا  ػػد طريػػؽ 

اػػي مجػػذكر أا كاػػل بقػػاؿ إفَّ مجانيػػة أن ػػبت أظغلردػػل اأنػػت بريػػد  بػػاارمدامجب ػػبي  
نكػلر أف بكػاف  ػي ل   يػر  ػبلجانية مج با ابثبػت جهػل  با بلدىلء مج بعية جهل امن

ادػػػذم إزػػػرمء مأل ػػػبعلر  مجبصػػػري ية  (2)دػػػا مطظغػػػلر((اػػػل يتػػػص مجا ػػػب  بػػػ  ا 
 امأل بعلر  مجاكنية . 

دػ( ىيت مأل ػبعلر  ب ػاية مجب ػبي  مجا ػذاؼ بقاجػ  )) 637( أطيؽ مبف مطثير )ت9)
ي  ا ػػذاؼ، الجب ػػبي  مجبػػلـ : أْف ُيػػذكر  امجب ػػبي  لػػربلف : ب ػػبي  بػػلـ ، اب ػػب

مجا ػػب   امجا ػػب   بػػ ، امجب ػػبي  مجا ػػذاؼ : أْف ُيػػذكر  مجا ػػب   داف مجا ػػب   بػػ  
 مجبصري ي ة امجاكنية ىيت مجبامجي .  يفايقصد مأل بعلرب (3) ات )م بعلر ( ((اي

 
ي  اعنػلا ادي ال كلنت ىجدبػ  ب ػب)) بقاج   أل بعلر  ممجتطيب مجقزايني  ( ىر ؼ10)

 (5)((أا )) مأل بعلر  ال بلاف ب بي  اعنلا باػل الػا جػُ  ،  (4)((بال الا جُ  
.   
 

                                                 

 .   67دأل ؿ مإلىزلز :  1))
 .   174اغبلح مجعيـا :  2))
 .   58/ 2مجاثؿ مج ل ر :  3))
 . 261مإليللح :  4))
   .  262:  مجاصدر نغ   5))
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ابعػدا مأل ػبعلر  اػي مجاغهػػاـ مجاعلصػر ىنصػرم  زادريػل  اػػف ىنلصػر مإلبػدمع اػػي 
مجتطلب مج عرن ابردلنل  ىيػت ىاػؽ مجاادبػة مج ػعرية ا)) بظػؿ ام ػد  اػف مجبركيبػلت 

يػػػيف ب ػػػؤاف مجيمػػػة مجزالجيػػػة ىيػػػت زعيهػػػل بػػػؤر  مجي مػػػة مجصػػػارية مجبػػػي  ايػػػْت مجاعن
مجاػػذكار  اجعػػؿَّ  ػػر ذجػػؾ دػػا إن هػػل تػػجؼ جيب ػػبي  مجػػذن ي ػػبغظ ب ػػداد مجغلصػػية بػػيف 

مجطػػػػػػػرايف أا  بػػػػػػػػت مجكنليػػػػػػػػة مجبػػػػػػػي بعباػػػػػػػػد ا ػػػػػػػػل ط بينهاػػػػػػػل بػػػػػػػػردـ مج ػػػػػػػػداد                     
 . ( 1)مجاذكار  (( 

ف مأل ػػبعلر    يغقػػد اعنػػلا ىيػػت صػػعيد مجا ػػبا  إفَّ مجن ػػؽ مجيمػػان مجػػذن يكػػا 
، ايعػد زػلكاب كػرج مأل ػبعلر  اػف  مجدألجي طزؿ مجعثار ىيي  اػي مجا ػبا  مإلي ػل ي

مجصػػار مجكجايػػة مجبػػي دػػي أكثػػر ببػػدأل  اػػف مجب ػػبي  إذ إنهػػل بقػػلرف بػػيف  ػػي يف  يػػر 
امجبعبيػػػر ، (2)ت دياػػػة ارديػػػة ا ػػػبركة اػػػي مج ػػػلجبيفاب ػػلبهيف اػػػف أزػػػؿ مجباكيػػػد ىيػػػ

   . (3) يعطيؾ  اكربيف اي اكر  ام د الرن  اة رايعة اف  الت مط ياب مأل بع
ـ اػي نهليػة مأل بعلر  ن لط ىقيػي اازػدمني يعاػؿ ىيػت بن ػيؽ مطاعػلؿ جبقػد  ا 

بنطبػا ىيػت ا كال أن هػل بعاػؿ ىيػت بنظػيـ مجبزربػة مإلن ػلنية ، مطار ىجدلت نغ لنية 
، اأكايهػػل بصديػػة   اأالػػ هل، يػػرم  ، ادػػي اػػف أدؽ أ ػػلجيب مجبيػػلف بعب(4)مج ػػعار ةصػػدد

 جياعنت . 
 اجملاز املرسل )مذخل تنظريي( ثانيًا : 

ُيعػػدا مجازػػلز مجار ػػؿ لػػربل  اػػف مجبا ػػا اػػي أ ػػلجيب مجيمػػة، اػػلجيغظ ُينقػػؿ اػػف 
، ادا  ير مجتيلؿ امجبغكير، اي بث ادجاج  مطصيي، إجت ادجاؿ زديد يبعث ىيت مجبصاؿ

، اطيػػؽ اػػي ىجدلبػػ  أن جػػيس جػػ  ىجدػػة اعي نػػة  هةازػػلز جمػػان  ىجدبػػ   يػػر مجا ػػلب
ن ال ىجدلب  كثير  انهل ) مج ببي ة ،  ، مآلجي ػة ، مج لج ي ػة ، مجكيية ، مجزز ية ، مجا بب ة امن

                                                 

 .   163مإل جـ امطدب :  ((1
 .  26 -25اي مج عر :  ُينظر : اقداة (2)
ج ػنة  9اي مأل بعلر  : أ.آريب لردز ، ازية مآلدمب ، زلاعة مجبصػر  ، برزاػة د. نلصػر  ػجان ، ع (3)

 .   273ـ : 1974

ر :  (4)  .   418اي غة مجبج ة بيف مجبقنية امجبطا 
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، اُ ػايي ار ػج  طن ػ  ُأر ػؿ ىػف  ( ، مجا يي ػة ... ، مىببلر ال  يكاف مىببلر ال كلف
ي ت مجعجدػة بػيف مجاعنيػيف مجا ػلبهة  بػت دىا  مألب لد مجاعببر  اي مأل بعلر ، إذ ج

 طن   أر ؿ أن أطيؽ ىف مجبقيي د بعجدة ام د  . ؛ يدىي مب لددال أا 
 

ادد اصؼ مجازلز مجار ؿ )) بصن   صار  ازلزية بعاػؿ بلجعجدػة مجقل اػة ىيػت 
مجبػػدمىي ادػػا ب ػػاية  ػػيء بل ػػـ  ػػيء آتػػر يهيػػل ازػػادم  زديػػدم  جياعنػػت مجاقصػػاد 

ا ػل بازػادا مجظػلدر أا بلجكيغيػة إ،  يبغلىؿ أ ددال اا مآلتر ب كؿ ال ادذمف مج ي لف
، ايػ  دار الىػؿ اػي بكػايف مجصػار  مطدبيػة إذ جي ػت مأل ػبعلر  (1)مجبي يظهػر بهػل ((

مج كؿ مجازػلزن مجا يػد مجػذن يلػيؼ ىنصػرم  ا ػد دم  جيا ػبا  مإل ػلرن جيقػاؿ بػؿ إف  
أ ػلس مجصػار  ىيػت أن هػل زػلز مجار ػؿ بعض مجصار أل ببـ إأل  اف تجؿ ىاييػلت مجا

أا مجدىلاة مجبي بثيردل ىندال بلا  ي ل  ابعينل  اكلف ازر د 
، اب بعاؿ مجكياػة اػي (2)

  ير ال ُالعْت ج  جعجدة  ير مجا لبهة بيف مجاعنييف . 
 

ؿ اػػف  ،  (3)أطيػػؽ اصػػطيب )مجازػػلز مجار ػػؿ(ايعػػدا ىبػػد مجقػػلدر مجزرزػػلني أا 
، ابا َّػا مبػف مجقػيـ  امجقزاينػي دػػ( ،686)ت ر مجديف بف الجػؾبدا  ،مج كلكي  بلبع ُ ا 

دػػػ( اػػي ب ػػث دػػذم 794)تامجزرك ػي دػػػ( ، 749)تامجعيػػان دػػػ( ، 751)تمجزازيػة 
، ادد ُ صرت درم ة مجتيلؿ ىند نقلد مجعرب اي أبامب مجازلز (4)مجناع ازاعام ىجدلب 

ايعهػل اؤ  ػة ىيػت بػدمىي ، از مجار ػؿ امجب ػبي  امأل ػبعلر  مجابنيػة ىييػ  امجكنليػة
 .   (5)؛ طف  مجصية اي مجازلز مجار ؿ  ير مجا لبهة  مجاعلني

 

                                                 

 .   114مجبصاير مجازلزن :  1))
زرمءمب  :  2))  . 255ُينظر : ىيـ مط ياب ابلد   امن
  .  412،  403( ُينظر : أ رمر مجبج ة : 3)

  .   3/207ُينظر : اعزـ مجاصطي لت مجبج ية :  (4)
 .   510ُينظر : أ س مجنقد مطدبي ىند مجعرب :  (5)
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ادد ىر ؼ مجتطيب مجقزايني مجازلز مجار ؿ بصن ػ  )) اػل كلنػت مجعجدػة بػيف اػل 
، اباػل أفَّ مجن ػلط مجزاػلجي ينبقػؿ (1)م بعاؿ اي  اال الا ج  اجب ة  ير مجب بي ((

  زالجيػػة بن ػػص دنػػل، ابنػػلء دػػذا مجاػػلد  يعػػدا ىنصػػرم  اػػف إجػػت ايػػدمف مجػػاىي، اػػافَّ اػػلد
، اجاػػل كػػلف )) مجازػػلز مجار ػػؿ يباي ػػز (2)ىنلصػػر بكػػايف مجتيػػلؿ اصػػيل ة مجصػػار  

بتلصػػية منػػزألؽ مإل ػػلر  بلجبزػػلاز مج ػػيلدي ااػػف مجطبيعػػي مف يعباػػد بػػصثيرا مط ػػيابي 
إ ػلرن ام ػد ىيػت أف منػزألؽ   ، ابينال أل يقػا  ىيت دذم مألنزألؽ ايالي اي مبزلد 

ي ػػػدث  ػػػا  منطبػػػلع ي ػػػير أل يكػػػلد مجابيقػػػي ي ػػػعر بػػػ  اػػػاف ببػػػلبا دػػػذا مألنزألدػػػلت 
أف ُي ػدث  ركػة بػؤدن بػداردل إجػت ر ػـ مجػنص اػف  دَّ ااداىهل اي نغس مألبزػلا أل ُبػ

، جػػذجؾ اػػصفَّ مجازػػلز مجار ػػؿ اػػف  (3)تػػجؿ مجكبلبػػة مجازلزيػػة ب ػػاة تلصػػة ااايػػز  ((
، ادػا ا ػيية جيبا ػا  ىيػة ، اجػ  دار  اهػـ اػي بكػايف مجصػار تصل ص مجي مة مإلبدم

لغلء صغلت زالجية اصدردل مجتيلؿ مإلزرمء مجبج ػي مجبقييػدن  أف، مأل   اي مجاعنت امن
 زػـ مجبصاػؿ مجػذن ب بغػي بػ  أاثيػة ار ؿ ا ػداد يعػاؽ ىاييػة مجبصػاير ايُ جيازلز مج

ثيػة مجازػلز مجار ػؿ أل بب قػؽ اػل ، امفَّ مجقرمء  مجنقدية مجغلىية اػي أا مجازلز مجار ؿ
، ادػذم ناػاذج  جيازػلز  جـ برماقهػل مجنظػر  مط ػيابية مجا ػبند  إجػت مج ػيلؽ امألن ػزلـ

 مجار ؿ :
ڦ  ڦ  ڄڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ٹ ٹ چ ( 1)

 [2 ار  مجن لء:]   چڇ  ڍ       ڍ  
ُب ػي ـ إجيػ  مطاػامؿ إأل  بعػد بيا ػ   مجيبيـ اف الت أباما اجـ يبيغ  ف  مجر د األ

، اب ػايبهـ اػي مآليػة مجكرياػة )يبػلات( بلىببػلر اػل كػلف اػف  جعززا ىف مجبصر ؼ بهل
، اأف  جغظػػة  ب قلدهـ مجبصػػرؼ بهػػلدبػػؿ ذجػػؾ امجقرينػػة مطاػػر بػػداا أاػػامجهـ إجػػيهـ أل ػػ

 مجيبلات( ذمت بعد دألجي يا ي بصاار ىد   : )
 

                                                 

 .   254مإليللح :  (1)

 .  132ُينظر : مجاىي امجغف :  (2)
زرمءمب  :  (3)  .   254ىيـ مط ياب ابلد   امن
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ف صار  تيلجية اكػصفَّ إفَّ إثلر  مجبعبير ىن)أ(  هـ بيغظ مجيبلات اا أن هـ كلنام يبلات كا 
 ب رىة إىطل هـ أاامجهـ .  ينبلصغة مجيبـ أل بزمؿ ىلجقة بهـ، اال 

مجيبلات( دي صار  تيلجية بذك ر ب لؿ دؤألء مجيبلات اكيؼ ُ ر اام اػف إفَّ جغظة ))ب( 
ـ مجطاػا بػصاامجهـ ، ادذا مجصار  اف  صنهل بػؤدن إجػت ىػد ىطؼ ا نلف مطبا  

. 
 

ک   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ککٹ ٹ چ ( 2)

 [10 ار  مجن لء:]  چک  گ  
 

، امجاػرمد : يػصكياف اػلأل   رماػل  ب ػبب ىنػ  مجنػلر اػذكر مجا ػبب  مجنلر أل بؤكػؿ
ف مجازػلز مجار ػؿ  اػلؿ مجيبػلات(ي االا مج بب ادا مجالؿ مج رمـ )مجنلر ا ، ادػد كػا 

إظهلر اللىة اب لىة اػف يػصكياف أاػامؿ مجيبػلات اهػـ يػصكياف نػلرم   صار  الىية اي
، ايبدا امل ل  أف  مجازلز  بقذؼ اي أاامدهـ ابندجا اي بطانهـ ايكاف مطجـ امجعذمب

، امجنػلر  مجار ؿ دنل ي يؿ ىيت مأل بعلر  أيلل  ىيت  بيؿ مجا ػلبهة بػيف أكػؿ مج ػرمـ
 ار ؿ دي مطظهر .بزلاا مإليذمء، بيد أف  درمء  مجازلز مج

 
 
 
 

 

 

 
  دراسة يف تركيب االستعارة واجملاز املرسل :

 ( االستعارة : 6)
، اجهل مجقدر  ىيت بث  مج يػل  اػي مط ػيلء  ب قؽ مأل بعلر  مجبا  ا اي مجاعنت

مجزلاػػد   يػػر مج يػػة  يػػث بػػزدمد الىييبهػػل اػػي مجبنػػلء مج ػػعرن أل ػػيال ىنػػدال باظيػػُؼ 



   الثاني : منطا االستعارة واجملاز املرسل الفصل 

 

56 

، ابعاػؿ ىيػت صػنا بنػلء ان ػي  جب تيص امإلي ػلء امج ركػةام دآجيلت ابعدد  كلجبز ي
ابكلاؿ اجيس ازرد إطلر  كيي؛ اهي دل اػة ىيػت إدتػلؿ مجا ػب  اػي زػنس مجا ػب  

)) ؿ اػف مجابنػت ادػذم يعطػيب  اال يػؤدن إجػت إيزػلز دػل ـ ىيػت زيػلد  مجاعنػت امجبقييػ
داة مجام  د  ىػد   اػف مجػدرر مجكثير اف مجاعلني بلجي ير اف مجي غظ  بت ُبترج اف مجصَّ

ذم بصايػػت أد ػػلـ مجصػػنعة مجبػػي بهػػل  ابزنػػي اػػف مجمصػػف مجام ػػد أنامىػػل  اػػف مجثاػػر ، امن
ن هػػل اػػف أبيػػغ  (1)(( يكػػاف مجكػػجـ اػػي  ػػدي مجبج ػػة ااعهػػل ي ػػب ؽ اصػػؼ مجبرمىػػة امن

مطجامف مجبج ية اأراىهل اأفَّ بج بهل إن ال برزا إجت   ػف بصػايردل امنبقػلء أجغلظهػل 
يزلزدل ذم بببَّعنل مأل بعلر  اي  عر مبف در مج نزددل بثير مجتيػلؿ ابداعػ   إجػت  (2)امن ، امن

بصػػارمت ىينيػػة دػػد بنبهػػي إجػػت درزػػة كبيػػر  اػػف مجبركيػػب، ابعطػػي إ  ل ػػل  باػػل دػػا 
غيػػؿ بػػصف يلػػاف مجقػػدر  ىيػػت ، اأفَّ  ػػي ل  اػػف مجردلاػػة امجددػػة انغػػلذ مجبصػػير  ك ااكػػف
 ، يقاؿ مبف در مج : (3)باثييهل

 

 إف كلف از  مجربيا ابب ال      
   (4)الج ا ُف مجُازبػيت ثنليلاُ                                     

 

ػز  إجيػ  ب ػيء اػف جامزاػ  ادػا  ُ بي   مجربيُا بلإلن لف ثـ ُ ذ ؼ  مجا ػب  بػ  اُرا 
مجاز  مجابب ـ ىيت  بيؿ مأل بعلر  مجاكنيػة، اػلجربيا يباي ػز بػلجزدار امنب ػلر مطزدػلر 

متبلر مج لىر اراد مج ا ف، جال بباي ز ب  اف أجامف زذمبػة بتبيػؼ  ؾ، جذج اتبيغةمج
، اكصن ػػ  زاػػا  ( ، امطصػػغر ، امط اػػر ، امطزرؽ بػػلتبجؼ مجنػػاع اانهػػل ) مطبػػيض

 أجامف مجربيا بزدر  مج ا ف .
 

                                                 

 .  43أ رمر مجبج ة :  (1)
 .  109مأل بعلر  ن صبهل ابطاردل : ُينظر :  2))
 .  357ُينظر : نظرية مجبنل ية :  3))
 .  121مجديامف :  4))
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تػجؿ        ا عر مبف در مج ذا ددر  كبيػر  ىيػت ب ػكيؿ دػذا مجاصػارمت اػف 
مجب ػتيص             ذن يكاف دا   بزعي  يربط بيف مط ػيلء ىػف طريػؽ ، مج مجتيلؿ

 (1)((صغلت إن لنية ىيت كؿ  اف مجا  ا لت مجالدي ة امط يلء مجاعنايػة بػ)) إلغلء 
 ، اييربيا از  ابب ـ بزي ت اف ثنليلا نببة ذمت زدرمت ايَّانة بعكس أجامف مجربيا . 

 

 ااي داؿ مبف در مج : 
 

ؾ م      جزالُف جنل اهلؾ  ادلب    ل   
رمب                                       ال رأيت  مجارد  اي   ز   (2)أ ا 

 

  مجزاػلف بلإلن ػلف بعػد أف ُ ػذ ؼ مجا ػب  بػ  ام ػبعيرت صػغة اػف صػغلب   ب  
، ا ػػبهُ  أيلػػل  بلجنبػػلت مجزايػػؿ  ادػػا مجلػػ ؾ جيا ػػب  ىيػػت  ػػبيؿ مأل ػػبعلر  مجاكنيػػة

مجزاػلف( ىيػت ( جيا ػب  )مجػارد اػي  ػزرمب   علر صػغلب   ادػي )مجا ب  بػ  ام ػب ا ذؼ
  بيؿ مأل بعلر  مجاكنية . 

 

الجزاػلف يلػػ ؾ اػػر   ، امجػػارُد اػػي  ػػزرمب  اػػر    أتػػر  بعبيػػرم  ىػػف زاػػلؿ مطيػػلـ 
ىيػػت مجُاػػػْدر كلت مجعقييػػة بػػػناط  مإلن ػػػلف، إذ إف مأل ػػبعلر  بلػػػغي صػػغلت  امزددلردػػل

؛ ابب ػاؿ  يلؿ اي ج ظة اف ج ظلت مألنغعلؿ مج ػعرنبصايرن ذن ددر  ىيت إثلر  مجت
، نلبزػة ىػف  إجت كبيػة إن ػلنية اب ركػة بنػبض بلج يػل  –مجزالف  –مجُاْدر كلت مجعقيية 

د بلجطبيعػة اػف تػجؿ إلػغلء مجصػغلت قية اػي تيػلؿ مبػف در مج إجػت مجبا ػمجر بة مج قي
 مإلن لنية ىييهل . 

ردل جااماقػة  ػكي  انزدُا يعب ػر ىػف صػارا اأاكػلرا بص ػياب ي طػا ع مجيمػة اي ػت 
، اكي اػل كػلف أدػدر ىيػت  اانزـ أل ُيدر ؾ  ػارا دا رل  ادي ب ر ىايؽ اثرا  أل بنغ

مجماص اي م بعلرمب  كلف أددر ىيت مجاصاؿ إجت اػل يطاػب إجيػ  اػف آلجػتء أجغلظهػل 

                                                 

 .  68:  مجبصاير مجازلزن 1))
 .  120مجديامف :  2))
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 اكلنت أكثر طامىيػة جيبعبيػر ىػف أاكػلرا ام ػبزلبة جاقبلػيلت صػارا   ، اىقاد زالجهل
 ، اف ذجؾ داج  :  (1)اأتييب  
 

 ابعبؽ مطرُض اف ا ؾ ا لجية      
 (2)اباطر مجازُف يلدابل  اارزلنل  

 

َـّ  ػذؼ مجا ػب  ىيػت  جقد ُ ب هت دطػرمت مجاطػر مجهلطيػة بلجيػلدات امجارزػلف ثػ
  بيؿ مأل بعلر  مجبصري ية .

ؾ، اػػلطرض مجب قػػت بهػػل دطػػرمت مجاطػػر ادػػي ببػػث مجػػريب مجطيبػػة كصن هػػل مجا ػػ
، األ يتغي اػل أ دثبػ  مأل ػبعلر  مجبصػري ية اػف إيزػلز اػا  اكصنَّهل مجيلدات امجارزلف

،  يث ي هـ بمي ب أ د مجطرايف مجا لركيف اػي ب ػكيؿ    ف مجبيلف ازالؿ مجبصاير
ظهػػلر مجطػػرؼ مآلتػػر جدألجػػة ينغػػرد بهػػل ايقصػػددل مبػػف در مج جي ػػلىد ىيػػت  مجبصػػاير امن

 مجدألجة مجبي يقد اهل، أال اي داج   :  إبرمز مجطرؼ مجاعني  ، ابعايؽ
 

 اب رم   قلكـ رنَّ زاٍد اأنُعـٍ              
اااُ                                            دار  ار   (3)ا  ػق اُا إتجص  مجص 

 

مجيغػظ مجػدمؿ ىيػت مجا ػب  ، ام ػبعير  ُ ب   مجااداح دنل بلجب ر بزػلاا مجعطػلء
، بزعي  مجا ػبعلر جػ   داح( ىيت  بيؿ مأل بعلر  مجبصري يةمجااب  )مجب ر( جيا ب  )

، اكػػصفَّ   ػػد، اانظػػر ابَّ  اابززػػل  اػػا مجا ػػبعلر انػػ  اداػػل ا ػػد  ام ػػد  ا ػػكؿ ام ػػد
،  ، ادد  قاا اف ايض إتجصػهـ اااػل هـ اادا   ب ر  دد  قلدـ اف زاد  انعا 

يزلزدل ادا   إي لءمبهل  مجااظ ؼ ايهل . ط ياب ، ام اباثيت دا  مجصار  اي زد بهل امن
 

                                                 

 . 122: مجبج ة مجعربية اي لاء مط يابية انظرية مج يلؽ :  ُينظر (1)
 .  220:  مجديامف 2))
 . 347   : مجاصدر نغ 3))
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، الجصػػار  مأل ػػبعلرية إ ػػد   اجج ػػبعلر  ا ػػل ة ام ػػعة اػػي  ػػعر مبػػف در مج
ا ل ي  مجاهاة اي مجبعبير ىف مطاكلر امألنغعلألت مجبػي يعب ػر اػف تججهػل ىػف مجقػدر  

 ، كال اي داج  :  اي مببكلر مجصار مجزايية
 

 امطرض دد جب  ت أثامب زدربهل  
 (1)اُدييد مجراض اف أزدلردل ُاُ  ل                                   

 

، اراز  إجي  ب يء اف جامزا  ىيت  اقد  ب  مطرض بغبل  ا ذؼ مجا ب  ب 
، ابقييػػد مجا ػػلح جيػػراض بالػػغلء  ، باثبػػلت مجيػػبس جػػ رض  ػػبيؿ مأل ػػبعلر  مجاكنيػػة

، امجػراض  زدربهػل، اػلطرض جب ػْت أثػامب  مجراح امجيا لت مإلن لنية ىيت مجزالدمت
 ُديد  اف أزدلردل ا  ل.

 

يقػػاد مجصػػار  مطدبيػػة إجػػت ازيػػد اػػف ، إفَّ )) مجبز ػػيد اىػػي زاػػلجي ااكػػرن 
، امجطرماػة ابػث  مإلبدمع مجيمان مجزالجي اي أطٍر أ ػيابية امػلير  اا ػااة بلإلددػلش

 اظهػر اػف يػر مجعلديػة الػج  ىػف ذجػؾ اهػا  ف، امج يػام مج يل  اي مجزالد امجاعػلني
 اكذجؾ داج  :  (2)(( اظلدر   ف مجعقؿ ابصكيد إبدمى 

 
 

ف ذبي ْت اف دا ة مجُايؾ نظر      امن
 (3)اال أا ش مجدنيل زني  ُدطااهل                                 

 

، ثـ ُ ػذ ؼ  مجا ػب  بػ  ام ػُبعيرْت  ُي  ب   مجايؾ ب زر  يلنعة ذمُت رانؽ ابهزة
جبكػػاف  ؛ نػػي مجثاػػلر ىيػػت  ػػبيؿ مأل ػػبعلر  مجاكنيػػة، ادػػي مجػػذباؿ از صػػغلبُ  جيا ػػب 

، ادا ػػة مجايػػؾ  ػػزر  ذمت رانػػؽ ابهزػػة امجثاػػلر  مجصػػار  أكثػػر تيػػلأل  جػػد  مجابيقػػي
 .؟  دلثالر ذدبت كؿ زلنب اال  لؿ مجدنيل إف  فب يطهل ا

                                                 

 . 540مجديامف : 1) )
 .  136درمءمت بج ية :  (2)
 .  310مجديامف :  (3)
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ادد ببهيص جناط مأل بعلر  صار مط يلء ابرببة ايهل ىيػت  ػد  اػل ادعػت ىييػ  
 أزلؿ تلطرا اي بصايردل كصن   مزبيت  قل قهل، كال اي داج  :اي مجازاد، ااذم 

  

 دار  با  ط اف انل ب يعربٍ   
را  مطن لب                                   (1)داـ مج نلء اذ 

 

،  ب   ايهل اادا   بػلجقار بزػلاا مجراعػة  اغي داج  )دار( م بعلر  بصري ية
  اددبهػػل ىيػػت جمبػػ  مجبصػػايرية اكيالبػػ  ،  يػػث بقػػـا الػػاح مجغكػػر  امج ػػاا امجلػػيلء

 ، اكذجؾ داج  :  مجاغرد  مجبي يؤثردل اهي أدؿ اف  امدل ىيت ال يريد
 

 ات ىيينل           ارم ة   يَّ          
 (2)ب مد ؽ  ل لب نل بببر  

 

مج ػػػ لبة ، ثػػػـ  ػػػذؼ مجا ػػػب  بػػػ  ادػػػا )  ػػػب  مجيػػػد ب ػػػ لبة بزػػػلاا مجعطػػػلء
 ػب  )رم ػة( ايػد اادا ػ  دػد  يا ػت اأتػذت بمػدؽ اػي مجااطر ( ام بعلر صػغلبهل جيا

يػػػت  ػػػبيؿ مأل ػػػبعلر       مج ػػػل لت امبػػػج  اػػػف مجػػػذدب، ج ػػػد   ىطػػػلء اادا ػػػ  ىيػػػيهـ ى
 . مجاكنية

 ل اي داج  :أاَّ 
يؿ مجيات   ادبَّ  ييُؿ مج زا اي   
 (3)ا لؿ زالف مجتدي اي يلنا مجارد                                   

مجُزاػػلف( اُأريػػد بهػػل مجػػدااع مجبػػي بزػػرن ىيػػت مجتػػداد ىيػػت جغظػػة ) اقػػد ُأطيقػػت
، اُأطيػػؽ  جغظػػة )يػػلنا مجػػارد( اُأريػػد بهػػل مجتػػداد بزػػلاا   ػػبيؿ مأل ػػبعلر  مجبصػػري ية

 مج ار  ىيت  بيؿ مأل بعلر  مجبصري ية .
  

                                                 

 .    90( مجديامف : 1)
 .  108مجاصدر نغ   :  2))

 .  661مجاصدر نغ   :  3))
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بدمىػ  اػي  إفَّ مطجغلظ مأل بعلرية مجبي أطيقهل مج لىر بعب ر ىف دػا   اتييبػ  امن
، إذ إننػػل نزػػُد م ػػبعلرمب   ذمت اعػػلٍف ابقلبيػػة يريػػد مجباايػػؽ بػػيف بعلػػهل أا  يرمجبصػػا 

، ثػػـ اقلبيبػػ   باثيػػ   اػػي  مجاتلجغػػة ادػػا اػػل يعػػرؼ بػػػ)مجاقلبية( ادػػي )) إيػػرمد مجكػػجـ
أا دػػي )) أف يػػؤبت باعنيػػيف  (1)(( مجاعنػػت أا مجيغػػظ ىيػػت زهػػة مجااماقػػة أا مجاتلجغػػة

اهي بلغي ىيػت مجقػاؿ  (2)بال يقلبيهل ىيت مجبربيب(( ، ثـ اباماقيف أا اعلف اباماقة
ػػ هل رانقػػل  ابهزػػة، ابقػػا ن مجصػػية بػػيف مطجغػػلظ امجاعػػلني  ، ، ابزيػػا مطاكػػلر ابال 

 ، اف ذجؾ داج  :  ابكاف  ببل  اي دا   مط ياب
 

 أْظيْاُت ال باددُت نار  زبين       
 (3)مبؿ  ك غي   اظا ُت ال ب قيُت ا                                 

 

  ب   مج لىر نغ   بلجييؿ ثـ  ذؼ مجا ب  ب  ام بعلر صغة اف صػغلب  ادػا
مجظجـ( ثـ منزيت دذم مجظجـ بػلجنار مجػذن م ػباددا اػف زبػيف اادا ػ  مجػذن  ػبهُ  )

،  مج اس( ام بعلر صغة اػف صػغلبهل ادػا )مجنػار(، ثـ  ذؼ مجا ب  ب  ) بلج اس
اراػز   بلج ػ لبة مج ػديد  مجاطػر، ا ػذؼ مجا ػب   بػ  ثـ منبقػؿ إجػت مجب ػر جي ػب  كغ ػ
مجاكنيػة   مجامبؿ( أن مجاطر مجانهار ىيت  بيؿ مأل بعلر إجي  ب يء اف جامزاهل ادا )

. 
 
 

 الجاعلني ابقلبية ىيت ااؽ مآلبي :
  ػبب                    نبيزػة 

 طبلؽ             
 أظياُت                    م باددتُ 

                                                 

 .  346كبلب مجصنلىبيف :  1))

 .  59ىيـ مجبديا :  ((2
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 طبلؽ            
 ظا ُت                    م ب قيتُ 

 
يرثػػي ىبػػد مجايػػؾ بػػف مجانصػػار ىنػػد االبػػ  ايعػػزن أتػػلا نلصػػر اكػػذجؾ داجػػ  

 :  مجداجة ىبد مجر اف بف مجانصار ايهن   بلج زلبة امجاألية بعدا 
 

 الجياـ دد جبس مإلظجـ ثاب   نل      
 (1)مإلصبلُح ثاب  دزتُىْقب ال جبس  اي                                

 

 ػػب  مإلظػػجـ امإلصػػبلح بػػػ)إن لف( ثػػـ  ػػذؼ مجا ػػب  بػػ  ام ػػبعلر صػػغة جػػبس 
مجثػػػػاب جيا ػػػػب  ) مإلظػػػػجـ، مإلصػػػػبلح( ىيػػػػت  ػػػػبيؿ مأل ػػػػبعلر  مجاكنيػػػػة، الجصػػػػار  

 مأل بعلرية ذمت اعلٍف بصايرية ابقلبية : 
 اقلبية                                

 جبس مإلصبلُح ثاب  دزت                        جبس مإلظجـ ثاب   نل   
    

 اكذجؾ داج  :
 

 ادصر بزيَّت اي  )ي يت( ا)انذر(   
 (2)صبل ل  جاف يل ي ابدرم  جاف يا ي                                  

 

مجبػػدر( بزػػلاا مإل ػػرمؽ ) ػػب   مجقصػػر مجػػذن بزيَّػػت ايػػ  اادا يػػ  بػػػ)مجصبلح( ا
 ػذؼ  ، ثػـ  ىيلت أتر  ي يؿ ىييهل ا هد مجبدر اي دزػت مجييػؿامجنار امجزالؿ ابدم

 ، امتبلر اعلٍف ابقلبية اي م بعلرمب  ادي :  مجا ب  ىيت  بيؿ مأل بعلر  مجبصري ية
 طبلؽ                             

                                                 

 . 603مجديامف: ( 1)

 .  672:  ( مجاصدر نغ  2)
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 جاف يا ي  جاف يل ي                                
 

 اكذجؾ داج  : 
ْزنل  ا هج  أْزر ع  مجاعرا           ؼ   

 (1)ادبج   اأ ُصد  مجكغلر  ْبي ل                                      

 
، مجكغػػػلر( بلط ػػػيلء مجبػػػي بػػػزرع ا ػػػذؼ مجا ػػػب  ام ػػػبعلر  مجاعػػػراؼ ػػػب  )

جػ)مجاعراؼ( صغة اف صغلت مجا ب  ب  ادي)مجزرع( ام بعلر جيكغلر صغة )مج صلد( 
 ىيت  بيؿ مأل بعلر  مجاكنية . 

 

 جصار  مأل بعلرية ذمت اعلٍف ابقلبية ادي : ام
  ػبب                    نبيزػة

 طبلؽ             
 أزرع                     أ صد

 

 أال اي داج  :
  

 اصب ْر انزـُ مجديف بلج عد طلجا        
 (2)اأيقف انزـ مج يرؾ بلجتزن آا ُؿ                                    

يف( ب الٍء ثـ  ذؼ مجا ب  بػ  ام ػبعلر صػغلب  جيا ػب  ادػا مجػنزـ  ب  )مجد
ب الء اظياػة ام ػبعلر مج يرؾ مجاب جل بزلاا مجعيا امج اا امجب لر  امجنصر، ا ب  

صػػغلت مجا ػػب  بػػ  جيا ػػب  ادػػي مجنزػػاـ مآلايػػة بزػػلاا مجظػػجـ امألنهػػزمـ ىيػػت  ػػبيؿ 
 مأل بعلر  مجاكنية . 

 

 لٍف ابقلبية ادي : امجصار  مأل بعلرية ذمت اع
                                                 

 . 676مجديامف : 1) )

 . 94مجاصدر نغ   :  (2)
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 اقلبية                          
 نزـ مجديف بلج عد طلجا                    نزـ مج رؾ بلجتزن آاؿ     

 
إفَّ مجدألجة مجاعناية ببلب اػي زػلاا مأل ػبعلر  اب ديػدم  اػي دربهػل ابعػددل أا 

، امجصػار  ، ايقبرف ذجؾ بلدبدمر ا  ف صنعة اددة بػدبير اي الا هل أا  االهل
 .بلج مجاعنت ابغعيؿ مجيمة مج عريةمأل بعلرية مجابقلبية ذمت  زمر  اي إن

  

ااي لاء ال ب ثنلا نزُد مجصار  مأل بعلرية اي  عر مبف در مج بظهر بصػار  
بيقل ية ب غ ز مجػذمكر  ابػذكيهل ب ػكؿ با  ػا ايػ  ناػط مجصػار ، اىنػدال يبصاػؿ مجابيقػي 

ادب  ب يء أالؿ اال كلف يببمي   يث بكػاف مجصػار  مجصار  مجزديد  ير  أنهل دد ز 
مأل ػػػبعلرية اببلبعػػػة ىبػػػر مجيقطػػػلت جب ػػػكيؿ ن ػػػؽ ابصػػػؿ ابكلاػػػؿ ادمؿ، امجيقطػػػة 
مجصارية إ د  مجقا  مجااج د  مجغلىية اي ناط مجبصػاير بلأل ػبعلر ، إذ إفَّ  ػعر مبػف 

لػػهل اػػي أالػػؿ در مج ي ػػلاؿ أف يغػػبب آالدػػل  اػػف مجبغكيػػر أا مج ػػعار أا مجبتييػػؿ جيعر 
 أ امجهل . 

 
 
 
 
 
  ( اجملاز املرسل :6)

ُيعر ؼ مجازلز مجار ؿ بصن   )) ال كلنت مجعجدة بيف ال م ػبعاؿ ايػ  ااػل الػا 
أا دػػا مجكياػػة مجا ػػبعاية اػػي  يػػر اػػل الػػعت جػػ   (1)((  جػػ  اجب ػػة  يػػر مجب ػػبي 

مألب ػلد  ، ا ػاي ار ػج  طن ػ  أر ػؿ ىػف دىػا  جعجدة  ير مجا ػلبهة بػيف مجاعنيػيف

                                                 

 .  254مإليللح :  (1)
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مجاعببر  اي مأل بعلر  إذ جي ت مجعجدة بيف مجاعنييف مجا لبهة  بت يػدىت مب لدداػل، 
،  ، ايابيػؾ دػدر  بصػايرية الىيػة(1)أا طن  أر ؿ أن أطيؽ ىف مجبقيد بعجدػة ام ػد  

ايي ت مجا لبهة مجعجدة مجا يد  جب قيػؽ مجقػدر  ىيػت مجبصػاير امفَّ )) دياػة مجاغػرد  
 (2)لػػغي  ىيػػت مج ػػيلؽ اػػف  يايػػة أا باػػل بكب ػػب             انػػ (( اردانػػة باػػل ب

 جيبصؼ مج يلؽ بمزمر  مجاعنت ايبيطؼ مجكجـ ايكاف ذم ىذابة ا ج ة.
اياصؼ مجازلز مجار ؿ بصن   )) أ ياب اف مجكجـ داما  مأل بمنلء ىف مجيغػظ 

اجكنهاػػل  ، مطصػػيي امجبعبيػػر ىػػف مجاعنػػت بيغػػظ يػػدؿ ىيػػت اعنػػت آتػػر اػػي أصػػؿ مجيمػػة
: مجبعبيػػر ىػػف جغػػظ آتػػر،  ، ااقااػػلت مجازػػلز مجار ػػؿ إذف ثجثػػة ابػػدمىيلف ايب اػػلف

ا ر ػب ينب ػط بػيف دػا اػف اب  ػا  (3) (( امألرببلط باقبلت مجبدمىي، امىبالد مجازػلز
ػػ ل ي ػػبزد اػػي  يلبػػ  اػػف اػػدجاألت ايز ػػد ا ػػلىرا اأاكػػلرا يػػدن مبػػف در مج جيعب ػػر ىا 
 اؿ مجغني، يقاؿ : بص ياب ان ي ي بند إجي  مجع

 
 اُذجيي ْت جي  أرض  أينع ْت ث ا رم         

ظييبني   الء  ُاي  ت ُ ُهبل                                     (4)ا 

 

، الط زلر دي مجبي بينا مجثاػر  أ ند مجينا إجت مطرض ادي جيثالر امط زلر
مجعجدػػة مجاكلنيػػة بلجتيػػلؿ اا ػػنلد مجينػػا إجػػت مطرض ياػػدا  ، اا يهػػل أا اكلنهػػل مطرض

رم  الط ػزلر ذمت كثلاػة ذا ، اُذجيػت دػ ، ادػد اػ ت مطرض بثالردػل ايزعيهل أكثر بصا 
 ثالر جكثربهل اي مط زلر اقلبج  إي لدل بلج الء مجبي ُاي ت بلج هب . مج
 
 ل داج  : أا  

                                                 

 .  121ىيـ مجبيلف درم ة ب يييية جا ل ؿ مجبيلف :  1))

 .  194مجصرمع بيف مجقديـ امج ديث :  2))
 .  208تصل ص مط ياب اي مج اديلت :  (3)

 .  501مجديامف :  (4)
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 ىقل  ؿ  أبكلرم   داف نامك ل      
 (1)ب ت إأل  مج ياُؼ ُاهاردل اال أص                              

 
، ايغظػة مج ػياؼ يػرمد بهػل  اي يؿ ىيت أفَّ صار  مجازلز مجار ؿ أكثر مب لىل  

مج ػزلىة ا ػد   مجبػصس اػي مجقبػلؿ ااػل يلػغي  لجػة اػف مإلي ػلء ىنػد مجابيقػي بكثػر  
، الػج  ىػف أف  مجاعلني مجبػي باج ػددل جغظػة مج ػياؼ )) جبقريػرا ابصػايرا اػي مجػنغس

 .(2)، ايبيغ مجبيلف ىن  صارب ((  جعبلر  جبصديب   بكباؿ م
 

اأ ػػلاؿ رصػػد مجب ػػاألت مجناىيػػة اػػي مجػػنص مج ػػعرن ىنػػد مبػػف در مج بطريقػػة 
بج يػل   بزعي  اب ي ج  اانظَّال  ذم صار ادألألت بقلبؿ مطصؿ مجنصي باصػغ  مب ػلدل  

 ، اغي داج  :  (3)جيكيالت ارؤيل ج  يلء
       

 ا لُا  اي  دني ايؾ مجعرمؽُ 
يلؾ ايَّ ىبد  اٍس ادل ـُ                                   (4)امن

 
 ػػات مج ػػلؿ بل ػػـ ا يػػ  باصػػغ  ازػػلزم  ار ػػج ، اػػذكر مجعػػرمؽ اأرمد بػػ  أدػػؿ 

، ااي مجعداؿ ىػف مج قيقػة إجػت مجازػلز اػل ي يػؿ  ، امج لـ اأرمد ب  أدؿ مج لـ مجعرمؽ
اػي مجعػرمؽ امج ػلـ جاػل يبابػا بػ  اػف ىيت ال يا ي با لر  امل ة إجت  ياع مج  د 

، امف كلف مج  د  ير اازاد ىند أدػؿ مجعػرمؽ  مجنعاة مجبي  صؿ ىييهل اف اادا  
د دـ بلج  د يػا ي بصن ػ  ذم  اأدؿ مج لـ جكثر  تيرمبهـ تيػٍر كثيػر           ، اجكف دص 

. 

                                                 

 .  97:  مجديامف 1))

 . 181:  جبج ةأ رمر م (2)

 .  159ُينظر: ىلجانل اي صار  / درمءمت  ينال ية :  (3)
 .  259:  مجديامف (4)



   الثاني : منطا االستعارة واجملاز املرسل الفصل 

 

65 

 اكذجؾ داج  : 
 اك ل مجانلزؿ اطعال  اا لربل      

 (1)اك ل مط رَّ   ن ْلر   اُ ُرارم                                     
 

ذكر م ـ مجا ؿ اأرمد  ب  مج لؿ، اغي مجعداؿ ىف مج قيقة بكاف صػار  مجازػلز 
مجار ؿ أكثر إي ػلء ، الجصػار  بػا ي ببقػديـ مططعاػة امط ػربة إجػت كػؿي اػف اػي دػذا 

 ػراريف جاػل أنعاػ  مجانلزؿ اف إن لف ا يامف؛ جيكاف أدؿ دذا مجانلزؿ اببهزيف اا
مهلل ىييهـ اف نعاػ  االػي ، اصدايػة مجازػلز مجار ػؿ بكػاف اػي ب قيػؽ مإلي ػلء اػف 

 أزؿ باليب مجالدية مجبي صيمت اف أزيهل اب  يف ادعهل ىند  مجابيقي . 
ادد يكاف مجازلز مجار ؿ ذم جمٍة رصػينة االىيػة بلدبػدمر اػي  ػعر مبػف در مج، 

ي ل يػػة ارمكاػػة جياعػػلرؼ إذ باظ ػػؼ مجراػػاز ابظهػػر مجػػدألألت  بصػػيمة اعاقػػة إيال يػػة امن
 ، يقاؿ :  (2)امجاامدؼ 
 

 أاي اثيهل بنبا أيلديؾ ىف اثيي؟   
 (3) مطالني ايؾ زلاعة مج َّْاؿ   ادذا                                    

 
اي جغظة )أيلديؾ( ازػلز ار ػؿ ، ذكػر مجيػد ادػا يريػد مجنعاػة جاػل بينهاػل اػف 

ػب  بصػيمة مأل ػبغهلـ بػصف  نعػـ  ة، إذ مجيد دي  بب مجػنعـىجدة مج ببي   ، اأرمد أف يال 
دت ىييػػ ، ايزيػب ىيػػت اػل  ػػصؿ  دت ىيػػت مآلتػريف اثياػػل ُأ ػد  اادا ػ  بزلازبػػ  اُأ ػد 

؛ جبر ػػػـ دػػػذا مجبصػػػارمت  بنغ ػػػ ؛ إفَّ دػػػذا مجػػػنعـ اكثربهػػػل دػػػي اػػػف  ػػػياة اادا ػػػ 
ىيػت باظيػؼ صػيمة مأل ػبغهلـ  مجا هدي ة صار  اادا   با ل ؿ بعبيرية الىية بقاـ

، ادػي أفَّ  اي مجازلز مجار ؿ اي مإلزلبة ىا ل  ػصؿ جبالػيب اػل اػي نغ ػ   اػف اكػر 

                                                 

  .  383مجديامف :  (1)

 .  63ُينظر: مجبذاؽ امجنقد مجغني :  2))

 .  123مجديامف:  3))
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( اأرمد  نعاػػ  أيلديػػؾيػػدن اادا ػػ  زلاعػػة مج ػػاؿ جبكػػاف بردلنػػل  ىيػػت أن ػػ  أطيػػؽ جغػػظ )
 اىطليلا اك ر ا   . 

ف مجثقػػلاي انزػػُد مجازػػلز مجار ػػؿ ذم ناػػٍط اػػؤثٍر اػػي  ػػعر مبػػف در مج، اػػلجاتزا
امجذمكر  مجبصرية يصا هل بذمب  مألببكلرية كنبلج جقدرمب  مجغني ة اي بعلاي  اػا ب ػكيؿ 

 مجنص، يقاؿ : 
 ا ال ؿ )مجانصار( دد دطعت     

ؿ                                      (1)ظيـ مجظياـ ا ن ة مجب ت 
 

د  بيد أف  أبرزدػل ىب ر ىف مجززء بيغظ مجكؿ، اقد ذكر مج ال ؿ اأرمد صغلت ىدي
، إذ إف  م بدىلء مجاعلني مجا بركة اي أجغلظ اصيغ ابناىػة  كلنت صغبي مجقا   امجكـر

 ، اجكن ػ  أرمد بهػل بؤكد اطيب مج لىر بصفَّ جغظة )مج ػال ؿ( ب ػاؿ كػؿ صػغلت اادا ػ
( جيقطا دمبر مجظلجايف، ايقلي ىيت  ن ة مجبتػؿ، ابػذجؾ صغبيف ادال ) مجقا   ، امجكـر

ر  مجازلز مجار ؿ دد  ق قت ددربهل اي مألن زلـ بيف مجي غظ امجاعنت؛ جبانب بكاف صا 
 مجنص رامبط اا ل ي ن بطيا اف تججهل إدرمؾ زالجية مجنص، اكذجؾ داج  : 

يَّب ْت يانلؾ اف زلء  آاج  ؟       ادؿ ت 
 (2)اُيكذ ب  ربا مجعرش  ال أنت  آاُؿ                                     

 اي جغظة )يانلؾ( ازلز ار ؿ ي باؿ اعنيلف :  إفَّ 
؛ طن هػل  ػبب اػي إيصػلؿ  يانلؾ( ازلزم  ىف مجعطلء امإلنعػلـ امجكػـر( بكاف جغظة )1)

 مجنعاة .
؛ طفَّ مجيػد  ػبب  اػي ظهػار  )يانػلؾ( اأرمد بهػل مجقػدر  امجقػا   امجميبػة أطيؽ جغظة( 2)

  يطلف مجقدر  اف بطش الرب اانا . 
 

                                                 

 .  489:  مجديامف1) )
 .  95مجاصدر نغ   :  2))
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باػػؿ اعنيػيف أل ػػيال أفَّ مج ػلىر كػػلف يب ػد ث ىػػف تػاض مجاعػػلرؾ الجيغظػة ب 
، اقػد ىبػر  ىػف مجاعنػت مجاػرمد بصػيمة  ، اػصطيؽ مج ػبب اأرمد مجا ػب ب ازاد اادا ػ 

بػػ  ا ػػ مأل ػػبغهلـ عت كػػؿ  اػػف زػػلء آاػػج  األ بتي ػػب ظػػف  ، بػػصفَّ ىطػػلء اادا ػػ  أا دا 
 ارزاٍّ إجي  .

إلبػػرمز أاكػػلرا جبصػػؿ إجػػت مجابيقػػي  اُيعػػدا مجتيػػلؿ اػػي مجازػػلز مجار ػػؿ ا ػػيية
، اأدػػـ اػػل ياي ػػز ناػػط مجغكػػر  ن ػػلط مجاتييػػة مجبػػي باػػنب صػػار   ا ت صػػة ااملػػ ة

، يقػاؿ  مجازلز مجار ؿ تصبهل ا يايبهل جب اا بلجاعػلني إجػت  ليػة مجكاػلؿ امجزاػلؿ
 مبف در مج : 

 

دُ           ُددلا اراعُت نلرم  جيعياف ا 
 (1)أدبلُب أ دمزي اادر  قل بي                                  

 
، ابػذجؾ  مإلبصػلر، اػلجعيف آجػة  أطيؽ جغظ ) مجعيػاف( اأرمد بػ  مجبصػر امجرؤيػة

،  ، امجلاء دا   بؤثر اي مجعػيف اي ػدث مجبصػر يكاف مجازلز مجار ؿ ذم ىجدة مآلجية
ـ   مجعػػيف ، اأنا دب ػػة اػػي مجظػػجـ بػػؤثر اػػي  امجعػػيف آجػػة مجبصػػر أل ػػيال أفَّ مجييػػؿ اظيػػ

، اأفَّ اداددػل  ، جي ػدَّ إجيػ  مجبصػر امج لىر كلف يادػد مجنػلر ايراعهػل ، اي دث مجبصر
ذا  اؿ  ييظ دد م بد  ىيي  بطاؿ مجييؿ ادا يريد مجنػلر اادػد  جي ػرن إجيهػل مج ػلرن 

 ىندال يرمدل . 
جقد ان ت اتيَّية مبف در مج صار  مجازلز مجار ػؿ تيػلأل  أد  إجػت مب ػلع ناػط 

 . مجبصاير
ابػػذجؾ يكػػاف مجازػػلز مجار ػػؿ ذم دػػدر  ىيػػت مجبصػػاير اي قػػؽ ابعػػة أدبيػػة اػػي 

 نغس مج لاا جال يابيك  اف دا   ابصثير بزيد اف الىيية مجتيلؿ . 
 
 

                                                 

 .  264مجديامف :  1))
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 شعرية االستعارة :
باصؼ مج عرية بصن هل تصيصة ىج قية أن أن هل بز  د اػي مجػنص  ػبكة اػف 

اكانػلت أاجيػة  ػابهل مط ل ػية أفَّ كػج  انهػل ياكػف أْف يقػا   مجعجدلت مجبي بناا بػيف
، جكن  اي مج يلؽ مجذن بن ص اي  دػذا مجعجدػلت  اي  يلؽ آتر داف أف يكاف  عريل  

ااي  ركب  مجابام زة اا اكانلت أتػر  بػرببط بلج ػاة مط ل ػية ذمبهػل يب ػاؿ إجػت 
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يهػل دػا  ، اأفَّ أدػـ اػل (1)لىيية تيٍؽ جي عرية ااؤ ر ازاددػلا ياي ػز )مج ػعرية( ايقا 
فَّ مجكياة ببزلاز مجاادا مجذن  ددا جهل مجاعزـ مجيمان ابن رؼ بلبزلا آتر جيلػغي أ

، األ بعػاد دلصػر  ىيػت داردػل مإل ػلرن مجاباثػؿ اػي دألجبهػل  ىييهل ال يعػرؼ بػلجبعبير
ناػػل ب ػػير إجػػت اعنػػت آتػػر، ادػػد  ػػالا مجبج يػػاف  ىيػػت مج ػػيء مجػػذن الػػعت جػػ  امن

،  لء )مجازلز( اي يراف إجي  اي اعرض  ديثهـ ىف مجعػداؿ ىػف أصػؿ مجالػامجقدا
ادا ال يعرؼ  ديثل  من رمال  دألجيل  أا مألنزيلح أن ز ز ة مجكياة ىف اادعهػل مطصػيي 

 .   (2)اادا آترإجت 
الىػؿ اػي ىاييػة مجبصػاير امإلبػدمع مج ػعرن،  أدم ػيناط ىيت أن هل امأل بعلر  

مجبعبيػػػر اهػػػي )) مط ػػػلس مجػػػذن ببنػػػت ىييػػػ   ػػػعرية  اب قػػػؽ تلصػػػية مجعػػػداؿ اػػػي
 .(3) (( مجنصاص ىند مجعرب ا يردـ

، اجػيس اػي  البف ر يؽ مجقيرامني يعددل )) أالؿ مجازلز اأاؿ أبػامب مجبػديا
 .   (4)(( ُ يي مج عر أىزب انهل

 دػػػ( )) أفَّ مجبتييػػؿ دػػا دػػامـ مجاعػػلني مج ػػعرية684ايػػر   ػػلـز مجقرطػػلزي )ت
، امجعنصػػر مطكثػػر  ػػزمر   مأل ػػبعلر  ىنصػػرم  اهاػػل  اػػي ب قيػػؽ مجبتييػػؿ ، ابعػػدا  (5)((

، إذ إن هػػل ب ق ػػؽ ىلاػؿ مألدبصػػلد مجيمػػان باػػل يبػيب اػػف صػػيل ة ارك ػػز   إلنبػلج مجاعنػػت
جعنلصر مجدألجة مجابعيقػة بػلجاعنت مجعػلدن جكياػة اعينػة، اب قيػؽ من ػزلـ اػا مجاعنػت 

، مجبي بزعػؿ  يبـ بيف ىنلصر دذا مجدألجة مجزديد مجذن يغرض مج يلؽ امألتبيلر مجذن
، ابكػاف ايػدمنل  ر بػل  (6)جعنلصر مجلراريةمأل بعلر  ا يية جبتغيؼ مجقاؿ اف بعض م

جن ػػلط مجتيػػلؿ اب اييػػ  إجػػت امدػػا أن ر ػػاخ مجعػػامجـ مألابرملػػية اػػي مجػػذدف بصزام هػػل 

                                                 

 .  14ة )أبا ديب( : ُينظر: اي مج عري 1))
 .  74ُينظر: مجنص مطدبي ب ييي  ابنلؤا :  2))

 .  97ادمتؿ بنظيرية )ب ث( :  –اي بصصيؿ اصطيب  مأل بعلر   3))
 .  239/ 1مجعاد  :  (4)

 .  361انهلج مجبيملء :  5))

زرمءمب  :  6))   .  257ُينظر : ىيـ مط ياب ابلد   امن
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جـ مجبصػاير بغلىييػة ، امأل بعلر  بنقينل إجت ىام اىجدلبهل مجبتيييية مجبي بادـ بلجامدا
،  ، امطز ػلـ مجُتػرَّس ُابي نػة   ، امطىزػـ اصػي ل   كبير  ابهل نػر  )) مجزاػلد  ي ػل  نلطقػل  

اببزػػلاز مجبالػيب إجػػت ا ػػبا  آتػر دػػا ا ػػبا   (1)(( امجاعػلني مجتغي ػػة بلديػة زيي ػػة
، امجزالؿ مجادىاـ ب ي ية اف مإلي لءمت مجبي ب اب بلراب اف مجبتييػؿ  مجبصاير

 صايؿ . امجب
مأل ػػبعلر  اػػي مجزايػػة أف يكػػاف  ))أف  ا ػػار ىبػػد مجقػػلدر مجزرزػػلني ادػػد بػػي ف

جيغظ أصؿ  اي مجالا مجيمان اعراؼ بدؿ  مج امدد ىيػت أن ػ  متػبص  بػ   ػيف الػا، 
ثـ ي بعاي  مج لىر أا  ير مج لىر اي  ير ذجؾ مطصؿ ، اينقي  إجي  نقج   ير ألـز 

)) مأل بعلر  مج عرية دي منبقلؿ اف زلف كادف بقاج   ، ادذم مجاعنت نصَّ ىيي  (2)((
مجيمػػة ذمت مجيمػػة مجاطلبقػػة إجػػت مجيمػػة مإلي ل يػػة، منبقػػلؿ يب قػػؽ بغلػػؿ م ػػبدمر  كػػجـ 
اعيف يغقد اعنلا ىيت ا با  مجيمة مطاجػت، طزػؿ مجعثػار ىييػ  اػي مجا ػبا  مجثػلني 

اي أ رمر مجبج ة يزعينػل  )) ىيت مأل بعلر  ىبد مجقلدر مجزرزلني بركيز  إفإذ ، (3)((
ابقػػـا بػػدار  (4)(( نعبقػػد من ػػ  يعبقػػد بػػصفَّ جج ػػبعلر  دارم  أ ل ػػيل  اػػي ب قيػػؽ مج ػػعرية

، الجاعػلني اػي مجازػلؿ  اهـ اي ىايية مجتيؽ مج عرن جبكاف زادر مجعاييػة مج ػعرية
 مأل ػػبعلرن ببغلىػػؿ ايكػػاف مجبا ػػا إذ )) إفَّ درم ػػة مأل ػػببدمؿ مأل ػػبعلرن إن اػػل دػػي
درم ة جيصار  مج عرية ب كيهل مجارك ز الأل ببدمؿ يزاا مجصػار  اػي بؤربهػل ايبعلاػؿ 

 (5)(( ، ايبػيف بزلابهػل اػي مج ػيلؽ مجعػلـ ( مجاكثغة اي مجنصPoeticsاا مج عرية )
فَّ الىيية مجيمة مج عرية بظهر دمتؿ مجنص اف تػجؿ اػل بقداػ  اػف صػار  بعاػؿ  ، امن

، الجنص مج عرن )) دػا  يمة بباب ا بلج ياية امجاملير ىيت نقؿ اؤثرمبهل اي مجابيقي ب

                                                 

 .  43أ رمر مجبج ة :  (1)
 .  30:  مجاصدر نغ   2))

  . 206بنية مجيمة مج عرية : 3))
 .  48اي مج عرية مجعربية ) مجكبي ي(:  (4)

 .  109ادمتؿ بنظيرية )ب ث( :  -اي بصصيؿ اصطيب مأل بعلر   5))
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ؿ امألن ػرمؼ أا مألنزيػلح اػي م ػبتدمـ  ال منطػا  ىيػت زايػة تصػل ص أبرزدػل مجب ػا 
 ، يقاؿ مبف در مج : (1)(( مجيمة

 األ كت  ف مجددر اف بعد اقية
 (2)ادماعهل  ادل  إجت مج ؽ ال ب ْرد ل                                     

 

ـ  بنل ػػػػت مجب ػػػػبي  اأثبػػػػت ألـز مجا ػػػػب  بػػػػ  ادػػػػا                     ػػػػب   مجػػػػددر بلإلن ػػػػلف ثػػػػ
،  ، الجػػددُر يلػػ ؾ اػػر   مجلػػ ؾ( جيا ػػب   )مجػػددر( ىيػػت  ػػبيؿ مأل ػػبعلر  مجاكنيػػة)

، إذ م بعلر  مج لىر صغة مجل ؾ جيددر بعبيػرم  ىػف مزددػلر مطيػلـ مجبػي  ايبكي أتر 
، اأصػبب ذم ىػيف اػدماعهل  جددر لل ؾ إل جؿ مج ؽ بػ ، ال ب ق قت بازاد اادا  

ؿ بكػػلءا إجػػت مبب ػػلاة ، الجا ػػبا   أل بنقطػػا األ بتػػؼا اب ػػادة إجػػت مج ػػؽ مجػػذن  ػػا 
ثػػلر   مجػػدألجي جيصػػار  مأل ػػبعلرية مجا تصػػة يب لػػب اػػي ددربػػ  ىيػػت ك ػػؼ مجاعنػػت امن

اظيغػػة ، بالػػغلء  مإل  ػػلس ىنػػد مجابيقػػي اػػف تػػجؿ مجبصػػاير مأل ػػبعلرن مجا ػػت ص
،  مج ركػػة ىيػػت مجصػػار  مجبػػي ي ػػلاؿ مج ػػلىر ر ػػاهل، اذجػػؾ بزعػػؿ أززم هػػل  ركيػػة

، اراح  ، ااػػدماا بزػػرن ىيػػت تػػد ا ، اىػػيف  يبكػػي بهػػل اييػػددر  ػػغبلف يلػػ ُؾ بهاػػل
، ادػػذم ي ق ػػؽ مجاظيغػػة مج ػػعرية مجبػػي ب ػػلاؿ  ب اػػُؿ مج ػػاؽ اػػي دمتيهػػل إجػػت مج ػػؽ

 مأل بعلر  ب قيقهل .
 
 
 

 أال اي داج  : 
 ادد أثارت اينل يدما بصن عـُ             

 (3)ب  لد ُط اي أاامدنل دبؿ أيدينل                                       

                                                 

 .  60اي مج عرية مجعربية )مجكبي ي(:  (1)

 .  150مجديامف :  (2)
 .  351مجديامف :  3))
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 ػزر  مجاثاػر  ثػـ  ػذؼ مجا ػب  بػ  )مج ػزر ( ام ػبعلر اادا ػ  بلج ن ػب  يػد
، ايػدم اادا ػ   ػزر  ذمت ثاػٍر  مأل ػبعلر  مجاكنيػة )يدما( ىيت  ػبيؿصغلبهل جيا ب  

، امجثاػػر بعبيػػر ىػػف نعػػـ اادا ػػ  اػػي ماػػامدهـ دبػػؿ أف ببيقغػػ  ميػػديهـ يػػؼ يب ػػلدط كث
، يزعػؿ كػؿ كياػة  ػببل   ، إذ إفَّ مج ػلىر  ػديد مجعنليػة بلتبيلرمبػ  مجبي أ ددت ىيػيهـ

ف مجن ػؽ  اي بدمىي ازااىة اػف مجصػار امجيقطػلت جببغلىػؿ ىنلصػر مأل ػبعلر  ابكػا 
، اكػػصفَّ مجيػػد  جػػذن أ ػػهـ اػػي ب ريػػؾ مجتيػػلؿمجاطيػػاب اػػف مجباماػػؽ مجزاػػلجي امجغنػػي م

ب ػػلدط اػػي كثربػػ  ، ادػػلؿ ) ػػزر  ذمت أ صػػلف ا ا يػػة بػػلجثار مجكثيػػؼ مجػػذن يب ػػلدط ج
 أاامدنل( كنلية  ىف كثر   نعـ اادا   . 

، اهي زادر مط ياب مطدبػي  انزُد أ ياب مأل بعلر  اف أكثر مط لجيب بصثيرم  
، ابزعػؿ مط ػيلء مجزلاػد  نلطقػة  ج  يػمجزػردمء   اركيزب  مطاجػت طنهػل بك ػا مط ػيلء
، ابريػؾ  ، ثـ بصاغ ايهل صيل لٍت ُبعطػؿ مجُ يػت ا)) بثير اف اعدنهل ببرم  جـ بر  اثي 

، االػل ؿ  ، اأف بصبيؾ ىيت مجزاية بعقل ػؿ يػصنس إجيهػل مجػديف امجػدنيل مج يت مج قيقي
 ، يقاؿ مبف در مج : (1)(( جهل اف مج رؼ مجرببة مجعييل

 
 انارم  اي مجظَّجـ  جُاْ ب نيرٍ 
 (2)اظج  اي مجهزير  جا بظؿ                                  

 
 بَّ  اادا   بلجنار ثـ بنل ت مجب بي  ار ا ز  جيا ب  )اادا  ( بيغظ مجا ػب  

، ا ػبه  بػػ)مجظؿ( ثػـ بنل ػت مجب ػبي ،  مجنػار( ىيػت  ػبيؿ مأل ػبعلر  مجبصػري ية) ب 
، اػلجنار  مجا ػب   ادػا )مجظػؿ( ىيػت  ػبيؿ مأل ػبعلر  مجبصػري ية أيلػل  اراز ج  بيغظ 

، امجظػؿا يكػاف ىيػت  ي اا اػي مجظػجـ جي ػلرن مجػذن دػا ب لزػة جػ  جينيػر بػ  مجطريػؽ
  رالت مجطرؽ جي بظؿ ب  مجاهلزر .

                                                 

 .  420:  بج ةأ رمر مج 1))
 . 630مجديامف  :  2))
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 اىيي  داج  : 
 

 اُصب ل  ك ل مآلالؽ نارم  ابهزة            
 (1)ه ي د طعل  اف دزت مجييؿ ُاظيا لاازْ                                   

 
 ػػػب   دنػػػل اادا ػػػ  بلجصػػػبب ثػػػـ طػػػا  مجا ػػػب  اراػػػز جػػػ  بيغػػػظ مجا ػػػب  بػػػ  
)مجصبب( ىيت  بيؿ مأل بعلر  مجبصري ية إذ م ػبعلر مج ػلىر صػغة مجصػبب جاادا ػ  

        ،  ، امفَّ ازهػػػػ  كػػػلف دطعػػػػل  اػػػػف مجظػػػػجـ مجػػػػدماس مجػػػذن ك ػػػػل مطرض نػػػػارم  ابهزػػػػة
، الأل ػبعلر  أىطػت جي ػعر ىاقػل   كن   مكب ب بهزب  بنػار اادا ػ  مجػذن طػؿَّ ىييػ ج

، دل اػة ىيػت مجامػلير  ،  ، اهػي أ ػلس ىاييػة مجتيػؽ امجبمييػر امأل ػبزلبة تلصل  بػ 
 امجبزديد .

 انزُد اي داج  : 
  يث  إذم ال مجميث أتيؼ دلطؿ         

 (2)مجتطاب انيرُ  در  إذم د ز ت  ب                                          
 

، ابلجبػػدر بزػػلاا مج ػػاا اىيػػا  ي ػػب  اادا ػػ  بلجميػػث بزػػلاا مجعطػػلء امجػػنعـ
،  ، ثػػـ طػػا  مجا ػػب  )اادا ػػ ( اراػػز إجيػػ  بيغػػظ مجا ػػب  بػػ  ) يػػث(امإلنػػلر  مجانزجػػة

 )بدر( ىيت  بيؿ مأل بعلر  مجبصري ية .
اػػف باماػػؽ بينػػ  ابػػيف  ، ج اػػل جػػ  ااادا ػػ   يػػث باي ػػز بلجعطػػلء اكثػػر  مجتيػػر

 ، ااذم زمؿ مجميث اعطلؤا يكغي . مجميث مجذن يبعث مجتير ج رض
اغبتػػػرم  بزػػػدا  دػػػػ(110)ت ادػػػذم مجبيػػػت يػػػرببط بعجدػػػة بنػػػلص  اػػػا دػػػاؿ مجغػػػرزدؽ -

 )صعصعة( :
 

 أبي أ د مجميثيف صعصعة مجذن 

                                                 

 .  688مجديامف :  1))

 .  533مجاصدر نغ   :  2))
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 -( 1)ابت بتيؼ مجزازمء امجنزـ ياطُر                                  
 

ر اادا  ، اكصن   يث  ي ؿا اكلف مجميث إذم  جقد أ  ف  مبف در مج ىندال صا 
بنلثر مجميث أا ذدب، ابلجبػدر إذم ُكثػر مجظػجـ ام ػبدَّ اهػا انيػر يزيػؿ مجظػجـ، ادلاػت 

زاػػا مجبغلصػػيؿ مجابعثػػر  ٍؿ اػػي صػػيل ة مجصػػار  ادػػي )) طريػػؽ جمأل ػػبعلر  بػػداٍر الىػػ
 .(2)ة امجذاؽ اي صيل ة مجاب لبهلت((يمجكغلازعيهل ازااىة اغرد  أنيقة بالب 

إفَّ مجنص مطدبي لرب اف مجقاؿ أل ياكف بغ ػيرا اػل جػـ بػبـ مجعػاد  إجػت نػاع 
مج ػػيلؽ اكػػؿ اػػل ي ػػباؿ ىييػػ  مجقػػاؿ اػػف الػػاح دألجػػي أا  اػػاض اػػف ازػػلز أا 
  م بعلر ، امجاظيغة مجدألجية امجزالجية جيمة أل بب قؽ إأل  اف تجؿ مج يلؽ، اجج ػبعلر 

، ايصػػدؽ ذجػػؾ ىيػػت (3)دار املػػب اػػي مج ػػيلؽ جب قيػػؽ مجاظيغػػة مجدألجيػػة امجزالجيػػة 
 داؿ مبف در مج : 

 
 اُددمؾ أ رؽ جي اجييي اظيـ    

 (4)كلب   ا نلؾ أبرؽ جي ازندن                                  
اػػي ب قيػػؽ مجاظيغػػة مجدألجيػػة امجزالجيػػة، اهػػي  يبقػػاـ مأل ػػبعلر  بػػدار أ ل ػػ

، اقػػد ُ ػػب   مجااػػداح بػػلجقار مجػػذن أ ػػرؽ اػػي  ي( مط ل ػػPoeticsمج ػػعرية )ااجػػد 
ػي  أفَّ مجا ػب   َـّ أثبػت    مجييؿ مجاظيـ، ثـ ُن ي  مجب ػبي  امداى  اػرد اػف أاػرمد مجا ػب   بػ   ثُػ

، امج ػػنلء مجػػذن أبػػرؽ ادػػا  ادػػا مإل ػػرمؽ اػػي مجييػػؿ مجاظيػػـألـز مجا ػػب   بػػ   جيا ػػب  
 . اي مجييؿ مجبهيـ ىيت  بيؿ مأل بعلر  مجاكنية ب لزة إجت أف بادد نلراُ 

 

 :  دػ(357)ت ادنلؾ ىجدة بيف دذم مجبيت مج عرن اداؿ أبي ارمس مج ادمني -

                                                 

 . 347/ 1ديامف مجغرزدؽ:  1))

 .  34اقداة اي مج عر :  2))
 .  37ُينظر: مجنص مطدبي ب ييي  ابنلؤا :  3))
 .  284مجديامف:  4))
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  يذكرني دااي إذم زدَّ زداُدـْ    

 - (1)الء ُيْغب ق ُد مجبدرُ ااي مجييية مجظي                               
 

ؿ اػي مجعاػؽ ارزعػ  إجػت تغػلء جغػظ مجا ػبعلر الأل بعلر  بباب ا )) بدرزة أا ػ
، اال يغرض ىيت مجا ػبقبؿ بتطػي ار يػة إلػلاية اػي  ا ياؿ بعض اج الب  ا ي 

 . (2)مجعايية مجذدنية مجبي يك ؼ أثردل  قيقة مجصار  ((
 

 أال اي داج  ىيت  بيؿ مأل بعلر  مجبصري ية :
  

 ابدرم  بزي ت اي  الء ريل ةٍ       
كامكُبهل آثلرُا اا نلد ُب                                       

(3) 
 

ـ  م ػبعلر م جيغػظ اقد  ب   اادا ػ  بػػ)مجبدر( بزػلاا مجراعػة امج ػاا امجلػيلء ثػ
 مجبدر( جيا ب   ىيت  بيؿ مأل بعلر  مجبصري ية . مجدمؿ ىيت مجا ب   ب  ادا )

مج ريػػة اجج ػػبعلر  اظيغػػة أدم يػػة اهػػي )) بطيػػؽ مجػػذدف ن ػػا آاػػلؽ ىييػػل اػػف 
امجب ديد امجبالس مجابعة مجقصا  اػي م ػبتدمـ مجايكػلت مجبػي جػـ ي ػبؽ جيمػة مجعقييػة 

 .(4)ب ريردل ىيت مإلطجؽ(( 
 

، اجاػػل كلنػػت مجيمػػة  اببصػػؿ مج ػػعرية بلجاػػلد  مطاجيػػة مجتلصػػة بهػػل ادػػي مجيمػػة
، اان هػػل بهيػػل جهػػل مط ػػلجيب مجغني ػػة كلأل ػػبعلر  مجبػػي ب ػػبطيا أْف  أدم  اعبيػػر  اارنػػة

ر اي ػػغة كلايػػة بقػػدٍر اػػل ؛ طن هػػل ب ػػبتدـ أ ػػياب مجتيػػلؿ ابزعػػؿ مجاعػػلني اػػي  بطػػا 

                                                 

 .  87:  ديامف أبي ارمس مج ادمني (1)
 .  166:  تتصل ص مط ياب اي مج اديل (2)
 . 98ديامف مبف در مج :  (3)
 .  357:  نظرية مجبنل ية 4))
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، اجعػػؿَّ أ ػػد  مأل ػػبعلرمت مجبػػي ببػػث  مجػػراح اػػي مج ػػعرية  مط ػػيلء مجبػػي أل اعنػػت جهػػل
جػة ، دي مأل ػبعلرمت  ابكاف بؤر  أل بقطلب مجابيقي مجبػي بباي ػز ب ركػة بزعيهػل اب ا 

ابامجد  بببيار اي ازلز أا راز بعبيرم  ىػف ىجدػلت ذدنيػة بهػدؼ إجػت إ ػرمز مجبقػدير 
)) ، إذ إف   ، ابؤدن إجت ب كيؿ ازااىة اػف مجصػار ذمت مجيا ػة مجابكلايػة مجزالجي

رمت أ يػػػب مجعاييػػػلت مألىبيلديػػػة جيغكػػػر  مج ػػػعرية دػػػي مجاقلرنػػػلت مجتيلجيػػػة، امأل ػػػبعل
،الج  ىف ا ل ؿ مجبتييؿ مطتر  كلجب ػبي   (1)امجرااز مجبي ب بعاؿ جيبعبير ىنهل ((

   امجكنلية امجازلز .
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ي والعقلي يف طريف العملية االستعارية :
ّ
 الطابع احلس

، امفَّ د ال  كبيرم  اف ذجؾ مجبرمث اػل   ي بدرم ة مأل بعلر ججقد  غؿ مجبرمث مجب
اكلنػػت درم ػػة ىبػػد مجقػػلدر مجزرزػػلني تيػػر دجيػػؿ  ، طصػػ لب  بلطصػػلجةزمؿ  ي ػػل  ي ػػهد 

مجرؤيػػل اكنبػػ  اػػف ، امفَّ دػػذا  بكاػػف رؤيبػػ  اػػي آجيػػة مجبعلاػػؿ اػػا مجي مػػة إذىيػػت ذجػػؾ 
صػػيل ة تطػػلب نقػػدن بباالػػا ايػػ  مجراػػاز امإل ػػلرمت لػػاف دألألبهػػل مأل ػػبعلرية 

مجصػػػايـ  انهػػػل ي ػػػاي  )د   أنػػػامع نػػػاع ، انزػػػدُا درس  مأل ػػػبعلر  اػػػي ىػػػ امجازلزيػػػة
ذم  اػػػف مجصػػػار مجعقييػػػة )) أف يكػػػاف مج ػػػب  اػػػصتا  مجتػػػلجص اػػػف مأل ػػػبعلر ( ا ػػػد ا :

                                                 

 .  49:  اقداة اي مج عر (1)
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 ػػػػؽ مجازييػػػػة جي ػػػػؾ مجنلايػػػػة ، امج زػػػػة مجكل ػػػػغة ىػػػػف مج مجنػػػػار( جيبيػػػػلفكل ػػػػبعلر  )
ادذم مجلرب اف مأل بعلر  دا )) مجانزجة مجبي ببيغ ىنددل مأل ػبعلر   ليػة  (1)جيريب((

دنػػل بْتيػػص جطيغػػة  لل كيػػؼ  ػػلءت مجازػػلؿ اػػي بغننهػػل ابصػػراهل اد ػػراهل ايب  ػػا جهػػ
را لنيػػة، اػػج يبصػػردل إأل  ذاا مطذدػػلف مجصػػلاية امجعقػػاؿ مجنلاػػذ  امجطبػػلع مج ػػيياة 

 : انهل ، اجهذا مأل بعلر  أ لجيب كثير   (2)امجنغاس مجا بعد   طف بعي مج كاة((
ركػػػة بػػػلج امس ىيػػػت مجزايػػػة )) أْف يؤتػػػذ مج ػػػب  اػػػف مط ػػػيلء مجا ػػػلدد  امجاد -1

، ادػػػذم ب ػػػبي  مجا  ػػػاس  كل ػػػبعلر  )مجنػػػار( جيبيػػػلف (3)(( جياعػػػلني مجاعقاجػػػة
، اكػذجؾ مجظياػة  ، امجبيػلف ىقيػي ، اػلجنار ا  ػاس ا ػلدد بلجبصػر بلجاعقاؿ

 .  ؿإذم م بعيرت جيزه
       ، إأل أف  مج ػػػب  اػػػا ذجػػػؾ  أْف يؤتػػػذ  مج ػػػب  اػػػف مط ػػػيلء مجا  ا ػػػة جاثيهػػػل )) -2

َـّ مج ػػب  ىقيػػي كل ػػبعلر   ، ادػػا ب ػػبي  مجا  ػػاس بلجا  ػػاس(4)(( ىقيػػي ، ثػػ
مج اس جيرزؿ نصغ  بلجنبلدة امجراعة امج رؼ اال  لكؿ اف مطاصلؼ مجعقييػة 

  . 

اأاؿ ذجػؾ اأىا ػ  ب ػبي  مجازػاد  (5)(( )) أْف يؤتذ  مج ػب  اػف مجاعقػاؿ جياعقػاؿ -3
ؿ : ، أا   ، امجعكس  لصؿ اف مج يء ار   بلجعدـ  ل مطا 

، ايصػير جػ   اعيت اعنت أن   جال دؿَّ اي مجاعلني مجبي بهػل يظهػر جي ػيء دػدر  
َـّ  ذكر، زلر ازادا كج ازاد ـُاقد  ، امجثلني اعيت اعنت أف  مجغلني كلف اازادم  ث  اُىػد 

، إأل  أن   جال تي ؼ آثلرم  زايية ُب يي ابديـ اي مجنلس م ػا  صػلر ذجػؾ كصن ػ  جػـ ُيعػدـ 
(6) . 

                                                 

 .  65:  أ رمر مجبج ة 1))
 66:  مجاصدر نغ   2))

 .  مجاكلف نغ   3))

 .  مجاكلف نغ   4))
 . 66:  أ رمر مجبج ة5) )
 .  74:  مجاصدر نغ   6))
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ػُر صػارم  م ػبعلرية ا  ا ػة  ااي لاء ب ثنل اػي ديػامف مبػف در مج نزػدا ُيْظه 
 ، ادي ززء اف مجيمة مجبصػايرية أتر بلر   ، اصارم  م بعلرية اركبة    ل  اىقج   بلر 
 قاؿ مبف در مج :، ي

  
 اجقد أللء مج يب جي  نف مجهد 

ن ي د د ني                                       ( 1)مطىقلب   تىياثنت   
 

ب ػيء اػف   ، اراػز إجيػ ب   مج يب بلجاصبلح أا مج اس ا ذؼ مجا ػب  بػ 
، مجصػار    ػي ة ، مجا ػبعلر جػ   مجلػاء( ىيػت  ػبيؿ مأل ػبعلر  مجاكنيػةجامزا  ادػا )

، امجا ػػبعلر انػػ  )مجاصػػبلح أا مج ػػاس(  مج ػػيب(    ػػي إذ ياكػػف إدرمكػػ  بػػلج امس)
بلج امس أيلل ،  يث ب كي ت صػار  م ػبعلرية   ػي ة  مجذن يبعث مجلاء ياكف إدرمك ُ 
ااػف أزػؿ مْف ن ػسَّ بكينانػة دػذم مجاعنػان أل بػدَّ اػف  ، بيف طراي مجعايية مأل بعلرية

، امفَّ دػػا   مجصػػار   ، ا ػػيف ن ػػب مإللػػلء  إجػػت مج ػػيب أصػػبب كبيػػة الػػي ة بز ػػيدا
  كبيػة الػي ة بزػلاا ، مجذن ز  د مج يب اكصن   مأل بعلرية مج  ي ة بكاف اي مجبتييؿ

 مجبيلض . 
، أا نزػػػددل  ادػػػد ياظ ػػػُؼ مبػػػف در مج مجصػػػار مج  ػػػية امجاعػػػلني مجعقييػػػة اعػػػل  

 ، بدؿ  ىيي  مآلثلر مج  ي ة ، كال اي داج  :  دمتية بيف مجا  اس امجاعقاؿبا
 

 ابنار ازهؾ  أ ردْت  بؿ مجهد       
 (2) يه ُب مإلظجـ  امنزلب ىنهل                                        

 

 ب   ازػ  اادا ػ  بػلجقار أا مج ػاس ثػـ بنل ػت مجب ػبي  امدىػت أف مجا ػب  
ازػػ  مجا ػػب  بػػ  ادػػا )مجنػػار( جيا ػػب  )اػػرد اػػف أاػػرمد مجا ػػب  بػػ ، ثػػـ أثبػػت ألـز 
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مجا ػب  ، ا ب  ) بؿ مجهد ( بلج اس ثـ بنل ت مجب بي  أيلل  اأثبت ألـز  اادا  (
 مجهد ( ىيت  بيؿ مأل بعلر  مجاكنية اي مجصاربيف .مإل رمؽ( جيا ب  ) بؿ ب  )

 اياكف اج ظة طبيعة أطرمؼ مجعايية مأل بعلرية اي مآلبي : 
 .  ، مجا بعلر ان  )مج اس أا مجقار(   ي از  اادا  (   ي( مجا بعلر ج  )1)
 مج اس(   ي . ، مجا بعلر ان  )  بؿ مجهد ( ىقيي( مجا بعلر ج  )2)

ية مطاجت أتذ مج ب  اف مط يلء مجا  ا ػة جاثيهػل ادػا اي مجصار  مأل بعلر 
ب بي  مجا  اس بلجا  اس، ااي مجصار  مجثلنيػة أتػذ مج ػب  اػف مط ػيلء مجادركػة 

 بلج امس جياعلني مجعقيية .
 اكذجؾ داج  : 

 األ ُأْىد ات أ الؤكـ ا الؤكـ             
 عاد امجطيار  مجايلاينل نزاـ  مج                                           

 باف ي ُانت أيلُانػل ابػ طت                             
 (1)بنار مجانت امجاكرالت  جيلجينل                                           

مجب ػػبي  اأثبػػت ألـز مجا ػػب  بػػ  )بػػ طت(  ىػػدؿ ىػػف ػػب   مطيػػلـ بػػلجنزاـ ثػػـ 
جانت( بلج اس مجبي بنير مجنزاـ، ثـ بنل ػت مجب ػبي  ، اكذجؾ  ب   )م جيا ب  )مطيلـ(

اأثببت ألـز مجا ب  بػ  ادػا ) مجنػار( جيا ػب  )مجانػت( ىيػت  ػبيؿ مأل ػبعلر  مجاكنيػة 
 اي مجصاربيف، اياكف اج ظة طبيعة أطرمؼ مجعايية مأل بعلرية اي مآلبي : 

 مجنزاـ(   ي . ، مجا بعلر ان  ) مجا بعلر ج   )أيلانل( ىقيي( 1)
 مج اس(   ي . ، مجا بعلر ان  ) مجانت( ىقيي( مجا بعلر ج  )2)

 

اقد  ب   مجاعلني مجاعقاجػة ادػي مجصار  اركَّبة اف مج امس امجاعلني مجعقيية، 
 مج اس( . ( بلط يلء مجاْدر ك ة بلج امس )مجنزاـ( ا)مجانت)مطيلـ( ا)
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،   ط اػي مج ػالء، اكصن هػل نزػاـ بػب مطيػلـ(امجصار  مأل ػبعلرية دنػل ز  ػدت )
،  مجانػػػت( اكصن هػػػل كبيػػػة الػػػي ة جببػػػث نار دػػػل ىيػػػت بيػػػؾ مجنزػػػاـ ابػػػب طاز  ػػػدت )

اجج ػبعلر  مجػدار مجغلىػؿ اػي بصػاير إ  ػلس مج ػلىر بصػايرم  دػلدرم  ىيػت نقيهػل اػػي 
 .   اي مجابيقيالا اؤثر 

 اكذجؾ داج  : 
 دا مج ؽ مجذن زلءبؾ ايػ         

  هاد مجعدؿ اف رب مج الء                                  
 اال اي ج ظ طراؾ اف ُنُباٍّ        

 (1)األ اي نار رأيؾ اف دبلء                                    

 
ـ  بنل ػػت مجب ػػبي  اأثبػػت ألـز   ػػب   رأن اادا ػػ  ابيػػلف  ياػػ  بػػػ)مج اس( ثػػ

 .  مجا ب  ب  )مجنار( جيا ب  )رأي ( ىيت  بيؿ مأل بعلر  مجاكنية 
امجا ػبعلر جػ  )مجػرأن( اػدرؾ ىقيػػي، أاػل مجا ػبعلر انػ  )مج ػاس( أا مج ػػيء 

 مجذن يليء اها ادرؾ    ي .
الجصػػػار  مأل ػػػبعلرية ارك بػػػة اػػػف اػػػدرؾ ىقيػػػي ااػػػدرؾ    ػػػي ب يػػػث ألػػػغت 

مجػػرأن امج كاػػة( جبز  ػػدا اكصن ػػ  كبيػػة ؛ ادػػا ) صػػغلت مجاػػدرؾ مج   ػػي جياػػدرؾ مجعقيػػي
 ر اف لعٍؼ  ببعث مجنار،اال اي دذم مجنا 

ف صار  م بعلرية اينقيهل  ،  مجادركلت مج  ػية تجؿاي بطيا مج لىر أف يكا 
 ، يبلب اي داج  :   يث يكاف دذم مإلنبلج صار  انية   ي ة جال أرمدا

 

 اجقَّْبني مطالني انؾ ازهل             
 (2)ينير مطرض اي دمزي مجظجـ                                       
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ـ  بنل ػػت مجب ػػبي  اأثبػػت  ب   ازػػ  اادا ػػ  بػػػ)مجقار( مجػػذن ينيػػر مطرض ػػ ، ثػػ
 ألـز مجا ب  ب  )ينير( جيا ب  )مجاز ( ىيت  بيؿ مأل بعلر  مجاكنية . 

،  مجقاػػػر(   ػػػي أيلػػػل  ، امجا ػػػبعلر انػػػ  ) مجازػػػ (   ػػػيالجا ػػػبعلر جػػػ  )
 الجطرالف ادركلف بلج امس . 

بػُ ،  إذ إفَّ از  اادا   دار  ي رؽ اينير مطرض اػي مجييػؿ مجػذن م ػبد ت ظيا 
امجصػػار  م ػػبعلرية   ػػي ة ، ز  ػػدت راػػز مجعيػػا اراعػػة مج ػػصف بزػػلا اادا ػػ  مجػػذن 

 م بعلر ج  صغلت مجقار . 
 اكذجؾ داج  : 

 ا ن ل اف مهلل مجااج ت مجذن اطرت       
 الؤا مجدر  بي  مجببر امجاردل                                     

(1) 
 

 ػػب   اراػػز إجيػػ  بيغػػظ مجا ػػب  بػػ  مجدر( ثػػـ طػػا  مجابػػػ)  )دطػػرمت مجاطػػر(  ػػب  
( ىيت  بيؿ مأل بعلر  مجبصري ية) ( ثػـ مجذدب امجغلػة)مجػزرع( بػػ)، اكػذجؾ  ػب   مجدر 

ر دػػػل مجببػػػرا ػػػب  اراػػػز إجيػػػ  بيغػػػظ مجا ػػػب  بػػػ  )طػػػا  مج ( ىيػػػت  ػػػبيؿ مأل ػػػبعلر  امجا 
 طرمؼ مجعايية مأل بعلرية اي مآلبي : ، اياكننل اج ظة طبيعة أ مجبصري ية أيلل  

،  ، مجا بعلر ان  )مجػدر( اػدرؾ    ػي مجا بعلر ج  )دطرمت مجاطر( ادر ؾ     ي( 1)
 ادا مجيؤجؤ .

ؽ(  مجببػر، مجا ػبعلر انػ  ) مجزرع أا مط ػزلر( ُاػدر ؾ     ػي( مجا بعلر ج  )2) ر  امجػا 
ل بهال بتيػػط طفَّ اػػي صػػي ؛  يػػر اصػػا يفمجغلػػة اػػدرؾ   ػػي، ادػػا مجػػذدب ا 
 اعهال اامد أتر  جيبال كل .

 
، ذمت طلبا بصايرن تيلجي اكصفَّ مج ػالء أْاطػر ْت  الجصار  مأل بعلرية   ي ة

، امج لىر  رص ىيت مجددة اي أدمء مجغكر  اصاغ مجتيلؿ اػف تػجؿ  در م  امببي ت مجببر
 مجادركلت مج  ي ة .
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أل  ،  مج ىيػت ن ػٍؽ ابػامؿٍ ز ظلدردل مأل بعلر  اي  عر مبف در  ا ادد ب ب د را
انهػل  ، إذ ياكػف أْف يػصبي كػؿ  ، جكؿ انهل تصاصية دألجيةآتر يعيا ايهل راز ىيت 
اػي     ، يبلػب ذجػؾ  ، يؤدن مجاهاة ذمبهػل مجبػي زػلء اػف أزيهػل اي االا ا بقؿ

 داج  : 
  هـ  إذم  زر مجقاملُب صل بُ      

 ىبنؽ مجكال  ُابيػرُ  يؼ إذم م                                   
  يث إذم ال مجميث أتيؼ دلطؿ     

بدر  إذم د ز ت  مجتطاب انيُر                                     
(1) 

 
 مج هـ  : راز مج رىة امإلصلبة اي مج يء . 
 مج يؼ : راز مجقا   امج زلىة ا د   مجبصس . 

 مجميث : راز مجعطلء امجنعـ . 
 عة مج صف . مجبدر  : راز مجعيا ارا

، جكػػؿ انهػػل  دػػذا مجراػػاز ُاػػْدر كلت    ػػي ة، ىيػػت  ػػبيؿ مأل ػػبعلر  مجبصػػري ية
تصاصػػية دألجيػػة ااعنػػت ا ػػبقؿ ألػػغت زالجيػػة ىيػػت مجصػػار ، الجصػػار  مأل ػػبعلرية 
مج  ي ة )) ببرز دذم مجبيلف أبدم  اي صار  ا بزد  ، بزيد دػدرا نػبج  ، ابازػب جػ  بعػد 

ن ؾ جبزد م  . (2)جيغظة مجام د  دد مكب يت  بهل اام د ((مجغلؿ الج ، امن
 

ا لجبػػل  اػػل بكػػاف مجصػػار مأل ػػبعلرية اػػي  ػػعر مبػػف در مج ذمت ب ػػكيؿ جمػػان 
نهػػل مجتيػػلؿ اػػف اعطيػػلت ابعػػد د  يقػػؼ مجعػػلجـ مجا  ػػاس اػػي اقػػدابهل، ابكػػاف  يكا 

 ، ايبل ب ذجؾ اي داج  :  مجصار  مأل بعلرية ا باد  اف مج امس
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 يت كؿ أاةاُأطي ُع   ا ل  ى
 (1)ُيكذَّب ايهل ىف  نل مج اس زمىـُ                        

 
ثػػـ بنل ػػت مجب ػػبي    ػػب   اادا ػػ  بلج ػػاس بزػػلاا مجراعػػة امج ػػرؼ امج ػػهر 

 مج اس( ىيت  ػبيؿ مأل ػبعلر  مجبصػري ية ( بيغظ مجا ب  ب  )اادا اراز جيا ب  )
  ػي ة ذمت بعػد تيػلجيٍّ  ، الجصػار  مأل ػبعلرية ، ادا ب ػبي  مجا  ػاس بلجا  ػاس

يباي ػػز براىػػة مجبصػػاير امجبعبيػػر بصػػار    ػػية اابي ػػة بلط ل ػػيس ابباي ػػز مجكياػػلت 
 بقا   اعلنيهل مجبصايرية جبدؿ ىيت صار    ية ادر ك ة بلج امس . 

 

 اكذجؾ داج  : 
 

 ازيش أللء مجتلاقيف رال  ُ            
 (2)ت ىيت ر ب مجبجد كبل ب  ُ االل                                        

 
ـز مجا ػػػب  بػػػ   ػػػب   راػػػلح مجزػػػيش بلج ػػػاس ثػػػـ بنل ػػػت مجب ػػػبي  اأثبػػػت أل 

، كػػذجؾ  ػػب   كبل ػػب مجزػػيش بػػلجب ر ثػػـ بنل ػػػت  راػػلح مجزػػيش()مجلػػاء( جيا ػػب  )
كبل ػػب مجزػػيش( ىيػػت  ػػػبيؿ جب ػػبي  اأثببػػت ألـز مجا ػػب   بػػ  )مجغيلػػلف( جيا ػػب   )م

 اربيف .مأل بعلر  مجاكني ة اي مجص
 

 اياكف اج ظة طبيعة أطرمؼ مجعايية مأل بعلرية اي مآلبي : 
مجا بعلر ج  )رالح مجزيش( ادرؾ    ي، مجا بعلر ان  )مج اس( اػدرؾ    ػي ( 1)

  . 
 .جزيش( ادرؾ    ي، مجا بعلر ان  )مجب ر( ادرؾ    يمجا بعلر ج  )كبل ب م( 2)
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تيلؿ مجذن دا )) دػا   ب غػظ الجصار  مأل بعلرية ذمت طلبا    ي ا  اف بلج
، ب يػػػث  اػػػل يدركػػػ  مج ػػػس  مجا ػػػبرؾ اػػػف صػػػار مجا  ا ػػػلت بعػػػد  يبابػػػة مجاػػػلد  
؛  (1)((  ي ػػلدددل مج ػػس مجا ػػبرؾ كي اػػل مجبغػػت  إجيهػػل، اهػػا تزمنػػة جي ػػس مجا ػػبرؾ

ثػلر  تيلجػ  بهػذا مجاػدركلت  يجبكاف ذمت ددر  ىيت مجبصثير ا مج  ػي ة  نغس مجابيقي امن
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ل الذاليل : خرتشيح والتجريذ وأثرهما يف التخلال
( ادػذم مجبق ػيـ جػيس بلىببػلر أ ػد  اازػر د  ، ار َّػ ة بنق ـ مأل ػبعلر  إجػت )
ن اػػػل بلىببػػػلر مدبرمنهػػػل أا ىػػػدـ مدبرمنهػػػل باػػػل يج ػػػـ  أززم هػػػل، أا بلىببػػػلر مجطػػػرايف ، امن

ة ))  ا بغريػا كػجـ ىقبػت بصػغلت أابػت مجا بعلر ج  امجا بعلر انػ ، اب ػا ت ار ػ  
ىقبػت بصػغلت اج اػة جيا ػبعلر ابػت  ، اب ػا ت ازػر د  ))(2)اج ـ جيا بعلر انػ (( 

، اىيت دذم مط لس ااف  مجبر يب امجبزريد يؤثرمف اي (3) ج  أا بغريا كجـ اج ـ ج ((
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، اياكػػػف  ، ادػػػد يكػػػاف دػػػذم مجبتيتػػػؿ ايػػػ  زالجيػػػة اني ػػػة مجاعنػػػت فمجدألجػػػة ايتيتػػػج 
 : (1)اتطط مآلبي باليب ذجؾ  اي مج

  
 درينة                م بعلر                   بر يب     
لء   رأيُت                       دارم                  دلجب  ال 
 
 

 مجاعنت ) مجقار(                       
 

      
 اكثر  مجزالؿ( فاعنت مجاعنت ) مج               

 
ػػػلء ( زػػػلءت جػػػدىـ ابقايػػػة اادػػػا مجاعنػػػت  نزػػػد دنػػػل أفَّ كياػػػة ) دلجبُػػػ  ال 

ؿ، ادػػي بتيػػؽ بػػابرم  زديػػدم  بػػيف مجاعنػػت ا)اعنػػت مجاعنػػت( ايعاػػؿ دػػذم  مجبصػػايرن مطا 
، ىيػت  ىيت بقاية مأل بعلر  ايكػاف  ػببل  اػي إظهػلر م ػبزلبة املػ ة جػد  مجابيقػي

ر مآلبي  :   (2)ااؽ مجبصا 
 

 بر يب                درينة                م بعلر        
 رأيُت                 دارم                  ال أزاؿ مبب لاب      
 
 

 مجاعنت ) مجقار(                      
                                                 

ُينظػػر : مجاتطػػط مجػػذن ر ػػا  ا اػػد مجػػاجي  ػػاؿ مجبر ػػيب امجبزريػػد اػػي كبلبػػ  مجصػػار  مج ػػعرية اػػي  1))
 .  125مجتطلب مجبج ي امجنقدن : 

 .  126ُينظر : مجصار  مج عرية اي مجتطلب مجبج ي امجنقدن : 2))
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 اكثر  مجزالؿ( فاعنت مجاعنت ) مج              
 
 

أل جكي بدىـ مجاعنت بؿ جكػي بقػؼ ياة مجامدعة بعد مأل بعلر  زلءت نزد أفَّ مجك
ؿ اػي كياػة  جت زلنب مجقرينة ادىاة إي لدل طزؿ مجنغػلذإ ؛ اطزػؿ بهاػيش مجاعنػت مطا 

لاؤ، اكػػصفَّ مجبزريػػد مأل ػػبعلر ، ادػػذم يػػرز ب كغ ػػة مجاعنػػت مجثػػلني ايتيػػؽ  لجػػة ىػػدـ بكػػ
، ا زػبهـ  ، جذجؾ نظر بعض مجعيالء إجت أف  مجبر يب أبيغ اف مجبزريػد (1)درينة ثلنية

د ىػػلء أف   ن يػػدار ىييػػ  مجبر ػػيب دػػا بنل ػػي مجب ػػبي اػػي ذجػػؾ أفَّ مجا ػػار مجػػذ ، امن
ُ ايي دػذم مجنػاع اػف ، ا (2)، اأف  مأل بعلر   ير اازاد   مجا ب  دا مجا ب  ب  نغ  

،  ، اي ػاَّت مجاج ػـ )بر ػي ل ( ار   ة( جبر ي هل ابقايبهػل جيا ػبعلر انػ مأل بعلر  )
 مجاقبرنة بلجابلجمة . اُ ا يت )ازر د ( جبزريد مجا بعلر ان  اف طلدب  

 
مجعجدػػػػػة اػػػػػا                اإف  مط ػػػػػلس مجػػػػػذن يقػػػػػلس ىييػػػػػ  مجبزريػػػػػد امجبر ػػػػػيب دػػػػػ

، ااذم ال كلنػت ىجدػة بعلػيد يكػاف مطاػر ارببطػل   ) مجا ب  ب ( = ) مجا بعلر ان (
ذم كلنت مجعجدة جبزريد مجا بعلر ان  ا  .  ف تصل ص  ُ ا يت )ازر د (بلجبر يب، امن

 

ب ث ىف مجبر يب امجبزريد اي  عر مبف در مج نزد مجبعبير مجيمػان ذم اىندال ن
ـ  مجا ػبعلر جػ  اػر   ، امجا ػبعلر انػ   ددر  ىيػت مجبصػر ؼ اػي مجبركيػب امجعبػلرمت جػبج 

، ابكاف ذمت ا بايلت اػي بصػر اهل اػي لػراب مجاعػلني اطريقػة بركيبهػل  ار   أتر 
 بلىببلر مجاج ـ، يقاؿ مبف در مج : 

 
 يغل ، اجكف ىيت مطىدمء ا بكال        

                                                 

  مجاكلف نغ   . 1))
 .  262يب مجبيلف : : ىيـ أ لج ، اُينظر 182: اغبلح مجعيـا :  ُينظر 2))
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 (1)اونل ظاوف ظب رم ، اجكف إجت مج                                   

 
ـ  رُ جمج ػػيؼ( م ػػبعير ) مأل ػػبعلر   ت ػػ يااػػداح بزػػلاا مجقػػا   ا ػػد   مجبػػصس ثػػ

، اىبَّػر ىزػز  ىيػت مطىػدمء ا بكاػل (: )بذكر ال يج ـ مجا بعلر ان  اي  يلؽ داجػ  
يااداح أيلل  بزػلاا جمجب ر( ، إذ م بعير ) رية بر ي ية أيلل  ر  م بعلمجبيت ىف صا 

ـ  ُر يػػب  بػػذكر اػػل يج ػػـ مجا ػػبعلر انػػ  اػػي  ػػيلؽ داجػػ اػػوف ظ  )إجػػت مجمجعطػػلء امجكػػـر ثػػ
، الجبر يب ىاؿ  ىيت بقاية مأل بعلر  ا قػؽ مجابلجمػة اػي مجبصػاير امجبتييػؿ  (اونلظ

اكصف ناط مجبصاير دنػل ي يػؿ ىيػت  بعلر ، بدىا  دتاؿ مجا بعلر ج  اي زنس مجا
  قيقة( . )

 اىيي  داج  : 
 

 امجقل د مجايااف امجقار مجذن       
يزيا بمر ب  مجظجـ إذم بدم                                  

(2) 

ثػػـ ر ػػب  امإلنػػلر  مجقاػػر( جاادا ػػ  بزػػلاا مجعيػػا اراعػػة مج ػػصف ػػبعير )اقػػد م
مجقار( اػي  ػيلؽ داجػ  : )) يزيػا بمربػ  مجظػجـ ان  ) بعلر  بذكر اج ـ مجا بعلرمأل 
ؿ .  مجبي  كي ت دىال  ابقاية جياعنت ((  مجبصايرن مطا 

 
 ا بعلر ج         ا بعلر ان                بر يب            

 
                                                    

 اج ـ مجا بعلر ان                                                     

                                                 

 . 224:  مجديامف 1))
 . 600:  مجاصدر نغ   2))

مجاعزػػـ  –)*( مجمػػر  : اػػي مطصػػؿ مجبيػػلف مجظػػلدر اػػي زبهػػة مج صػػلف، امأل ػػبعالؿ دنػػل ازػػلزن م ػػبعلرن 
  َ ر   . (مجا يط )  ر 
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 )*(()يزيا بمرب  مجظجـ   مجااداح               مجقار                      
 

 أا ل اي داج  : 
 ؽ جيرم بيف ا ْيـٍ بدا         

 (1)اصْد  ا  ىند أامف مجهااع                                

 
، ال بعير )مجميـ( جاادا   بزػلاا   نزُد مبف در مج دد أاعف اي بنل ي مجب بي
،  مجا ػبعلر انػ (ابلجغ بذكر اج ـ ) ، مجعطلء امجنعـ ىيت  بيؿ مأل بعلر  مجبصري ية
، ادلاػت مجصػار  ىيػت مجبنل ػي امإليهػلـ  ازعؿ مجميـ دد أنق ػا ا ػؿ  اكلنػ  مجااػداح

 امجبتييؿ . 
 
 
 

 بر يب  ا بعلر ج         ا بعلر ان                           
 

                                                    
 اج ـ مجا بعلر ان                                                       

 
(  مجااداح               )مجميـ(                      )اصْد  ا  ىند أامف مجهااع 
 

 اكذجؾ داج  : 
 غ  يلبهلػت أأل  ُب يػابقل ا      

                                                 

 .   668:  مجديامف 1))
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 ذ رمعمبف ي يت(( أا باات ُابُ داف ))                                   
 ْت بنػلػػي ٍة بػيم  ػهلل أنا أد      

ػرم ػيان                                    لؾ يل بػدر  مج الء مجُاقا 
(1) 

 
ـ  بنػت كج اقد م بعلر )مجبدر( جاادا   بزلاا مجعيا اراعة مج صف اػ  ىيػت ، ث

أن ألػػلء  ، اأاعػػف اػػي مجبنل ػػي بػػذكر اج ػػـ مجا ػػبعلر انػػ  )اقاػػرم ( بنل ػػي مجب ػػبي 
، ازعؿ اادا   اكصن ػ  بػدر  اػي مج ػالء ىيػت مج قيقػة  بنارا  أا مجاليء اي مج الء

 بنلء  ىيت مإلاعلف اي بنل ي مجب بي  أا مجابلجمة . 
 بر يب       مجا بعلر ج         مجا بعلر ان                    

 
                                                    
 اج ـ مجا بعلر ان                                                     

 
 )مجاقارم( مجااداح               )مجبدر(                     

   لايػة ىيػت ايعباد مبػف در مج ىيػت مجتيػلؿ اػي مجبصػاير  يػث بكػاف ىبلرمبػ
ااػل  ، ، امفَّ اػي دػذا مجصػار  ايػز  جبقايػة مجاعنػت صار  تيلجية اف م بعلر  ار َّ ة

 : الد ل   يبرؾ أثرم  اي نغس ابيقيهل ، ايبلب ذجؾ اي داج 
  

ْغ ب ي       ذيف اف مجغنلء بص   ُابعا 
ال  هـ  غ لؾ                                    (2) يؼ جاثؿ  د 

 
 

                                                 

 .  215:  مجديامف 1))
 . 133:  مجديامف 2))



   الثاني : منطا االستعارة واجملاز املرسل الفصل 

 

88 

ـ  ُر يػػػ ت م ػػػبعير )م ج ػػػيؼ( جاادا ػػػ  ىيػػػت  ػػػبيؿ مأل ػػػبعلر  مجبصػػػري ية، ثػػػ
، أن  غؾ مجػدـ أا صػب   اأرمدػ  مأل بعلر  بذكر ال يج ـ مجا بعلر ان  بيغظة ) غ لؾ( 

ف صػػػار  تيلجيػػػة اباثيػػػة بقػػػا   مج ػػػيؼ ا ػػػد   بص ػػػ  اأرمدبػػػ  جػػػدـ مطىػػػدمء          ،  جيكػػػا 
 ػاغ ي ػير اػي الػالر ركػل ز ادػي  إذ ييباس ابيقيهل  عة أاؽ ب لىد ىيت ب قيؽ

) غ لؾ( مجبي زلءت ىيت ازف صيمة مجابلجمة )اع لؿ( ااد  اجءابهل جيا ػبعلر انػ  
 مجبر يب . )مج يؼ( اا ل يردت بلأل بعلر  إجت ارببة مج اا ابقاية مجصار  اف تجؿ 

 
 بر يبمجا بعلر ان                مجا بعلر ج                    

 
                                                    

 اج ـ مجا بعلر ان                                                       
             
 ) غ لؾ( )مجااداح(            )مج يؼ(                           

 
 اىيي  داج  : 
 دار  أ رؽ اي أاؽ مجُعج        

 (1) اصللء مجددُر ان  ا عدُ                                   
 

َـّ  ي   جغظ مجا ب  ، ابمي ب مجا ب   ي هـ اػي إظهػلر  ب   ب   اادا   بػ)مجقار( ث
َـّ ر  ػب  ،  أا إبرمز )مجا ب   ب ( بدألجػة ينغػرد بهػل ىيػت  ػبيؿ مأل ػبعلر  مجبصػري ية ثػ

أ ػػرؽ اػػي أاػػؽ مجُعػػج( ايػػة )ب   بػػ  أا مجا ػػبعلر انػػ  بز ػػمأل ػػبعلر  بػػذكر اج ػػـ مجا
ا)أللء( جبكاف مجصار  ذمت بعٍد آتر ي هـ اي باجيد م بزلبة جد  مجابيقػي بلنغبػلح 

 اتييب  ىيت صار  مجقار مجذن أ رؽ اي أاؽ مجعج .

                                                 

 .  506:  مجديامف 1))
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 ا بعلر ج         ا بعلر ان                بر يب             

                                                    
 ا ب   )ا ذاؼ(        ا ب   ب          اج ـ مجا بعلر ان          

                                    
             
 مجااداح               مجقار         )أ رؽ اي أاؽ مجُعج(      

 )أللء(                                                 
 

 داج  ىيت  بيؿ مأل بعلر  مجاكنية : أا ل اي 
 

 اأىدَّت مطزالُف الء   بلبهل       
 (1)أس  ل ب  ج نا  ظهر أا جر                                  

 
م ػػػػبعير مإلن ػػػػلف جػػػػػ)مطزالف( ىيػػػػت  ػػػػبيؿ مأل ػػػػبعلر  مجاكنيػػػػة، اأثبػػػػت ألـز 

َـّ   ػػبعلر  بػػذكر ر  ػػب مألمجا ػػبعلر انػػ  )اػػلء  ػػبلبهل( إجػػت مجا ػػبعلر جػػ  )مطزاػػلف( ثػػ
( ادػػػي اػػف اج اػػلت مجا ػػػبعلر انػػ ، جبكػػػاف )ج ن ػػا ظهػػػر أا جػػرأس  ػػل بزايػػة : 

 مجصار  ذمت دياة زالجية ااظيغة ب بثير تيلؿ مجابيقي . 
 

 ا بعلر ج         ا بعلر ان                بر يب             
 

                                                    
 اج ـ مجا بعلر ان                                                     

 

                                                 

 .  262: اصدر نغ   مج 1))
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(       مإلن لف  مطزالف                              )ج نا  ظهر أا جرأس  ل ب 
 

اير  مجدكبار باايػؽ مجغيػؿ مفَّ مجبزريػد )) ييقػي ألػامء ىيػت مط ػياب اياثػؿ 
ق ػؽ اػي كػؿ ازػلز  بػت أل يقػا مجيػبس، ايبعق ػد زلنبل  اف مجانل بة مجبػي يزػب أف بب 

، اهػػا يؤكػػد أدايػػة مجبزريػػد امن ػػ  بانزجػػة درينػػة ثلنيػػة جج ػػبعلر  بػػدىـ (1)(( مجاعنػػت
اػل رأيػُت داػرم  : ) مجقرينة مطاجت، كي أل ي ػدث مجي ػبس اػي دألجػة مجاعنػت اعنػدال نقػاؿ

جا ػبعلر جػ  )مجغبػل ( اػل أزاػؿ مبب ػلاب ( زػلءت جبػدىـ مأزاؿ مبب لاب ( اافَّ ىبلر  )
 ادي بانزجة درينة ثلنية جػ)رأيُت( ايصبب مجاعنت املب مجدألجة جيابيقي . 

 

 ايباث ؿ مجبزريد اي  عر مبف در مج بقاج  : 
 

 ايل ظجؿ نزـا مجييؿ إذ ىدات     
بدر  مج الء ااي  زرن اللزُع ُ                                  

(2) 
 بابة، ثـ ذكر ال يج ـ مجا ػبعلر جػ  ) ااػي  زػرن م بعير )بدر مج الء( جيا
 اللزع ( ىيت  بيؿ مجبزريد . 

انزد مج لىر دد  ي ب جغظ ) مجا ب ( اظهرم  مجا ب  ب  )بدر مج الء( جبعايػؽ 
ـ  زلءت زاية ) ااي  زرن اللزع ( اكصن هل درينػة ثلنيػة جبالػيب مجاعنػت  دألجب ، ث

 اىدـ بعقيدا . 
 

 زريػدج         مجا بعلر ان                بمجا بعلر            
 

                                                    
  جاج ـ مجا بعلر                                                     

 
                                                 

 .  261اناف مجبصاير مجبيلني:  1))

 .  230مجديامف :  2))
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 )ااي  زرن اللزُعُ (  مجا بابة          بدر مج الء                   
 

 اكذجؾ داج  : 
 

  ياؼ  بنير مج ؽ أن ت منبليبهل  
 (1)اتيؿ  يزاؿ مجنصر  يث بزاُؿ                                  

 

مج ياؼ( ىيػػػت  ػػػبيؿ مأل ػػػبعلر  مجاكني ػػػة، اأثبػػػت ألـز )مجاصػػػبلح( جػػػػ)م بعير
َـّ زػػر د مأل ػػبعلر  بػػذكر اج ػػـ لر انػػ  )بنيػػر( إجػػت مجا ػػبعلر جػػ  )مجا ػػبع مج ػػياؼ( ثػػ

رَّدبهل اف   ا ددل . مرد اي  يلؽ داج  )ا بعلر ج  مجا مج  منبليبهل(، أن ز 
، اػػف تػػجؿ  ايبطي ػػب مجبزريػػد ىنػػد مبػػف در مج دػػدر  انيػػة جيبعبيػػر ىػػف بزرببػػ   

، بالغلء  م ب للر مجصار مجاتبزنة اي ذدن   بعدال يلغي ىييهل  ي ل  اف مجبركيب
 ، ايبل ب ذجؾ اي داج  :  اج ـ مجا بعلر ج 
عْبُ  ثُ  نَّ مج رب اي كيػؿاػصرل   د 

داْ                                     اػف مجقنل ااؽ اهد اف  بل دص 
  يث بجدت نامصي مجتيؿ امىبنق تْ 
ْا                                    د د   (2)صداُر  يظ يذاب مجصتُر اف ا 

 
أُثبػت ، ا  م بعيرت )مجارأ  مجارلعة( إجت مج رب ىيػت  ػبيؿ مأل ػبعلر  مجاكنيػة

 مج ػرب( ىػف طريػؽ مجب ػتيص ادػا ))علر ان  )ثدن( إجػت مجا ػبعلر جػ  )ألـز مجا ب
، (3)(( مجاعنايػة إلغلء صغلت إن لنية ىيػت كػؿ  اػف مجا  ا ػلت مجالد يػة امط ػيلء 

َـّ زػػر د مأل ػػبعلر  بػػذكر اج ػػـ مجا ػػبعلر جػػ  بزايػػة )) اػػي كيػػؿ اػػف مجقنػػل (( اكصن هػػل  ثػػ
 درينة ثلنية جج بعلر  .

                                                 

 .  76:  مجديامف 1))
 .  237 -236:  مجديامف (2)

 .  68:  مجبصاير مجازلزن (3)



   الثاني : منطا االستعارة واجملاز املرسل الفصل 

 

666 

 
 مجا بعلر ج                 مجا بعلر ان                                          
 

 بزريد           م بعلر  اكنية                                
 ) اي كيؿ اف مجقنل(                                                                          

              ج ُ دن                     اج ـ مجا بعلر ث             
 مج رب                   مجارأ  مجارلعة              

 
 اكذجؾ داج  : 

 ذمؾ مج بلب ايي  إ رمؽُ            
 (1)بصج ؽ اي   ف ذمؾ مجا يب                                     

 
 ػػبعلر انػػ  ، اأثبػػت ألـز مجا ةمج ػػاس( جػػػ) مج ػػبلب( ادػػي اكني ػػم ػػبعيرت )

ـ  زػػرد مأل ػػبعلر  بزايػػة : )بػػصج ؽ اػػي   ػػف ذمؾ مج ػػبل)إ ػػرمؽ( جيا ػػبعلر جػػ  ) ب( ثػػ
، امجػذن أرمدا أن ػ  ظهػر  ػلبل   ( اكصف  مجصػار  ابعلجقػة بػيف مج ػبلب امجا ػيبمجا يب

 ا يب . ا ىيت مجر ـ اف أن   ذ
 

يلػػغي ىيػػت مجصػػار  ادػػد يزباػػا مجبزريػػد امجبر ػػيب اػػي  ػػعر مبػػف در مج ااػػل 
 مأل بعلرية زالجية ابزديدم ، ايبل ب اي داج  : 

 
 

 ا اس ااي ك ؼ مجعزلج ُك ااهل   
رمراُ                                        (2)ابدر ااي تغؽ مجبناد   

 

 

                                                 

 .  620:  مجديامف 1))
 .  656: مجديامف2) )

ف
حذو

م
 

ف
ذو

ح
م
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مج  ػػاس( جاادا ػػ  امصػػغل   ػػد   بص ػػ  انبلدػػة ىقيػػ  اػػي تػػاض م ػػبعيرت )
َـّ ر  ب مأل ػبعلر  بػ  بهػلذكر اج ػـ مجا ػبعلر انػ  ادػا )ك ػااهل( أن م بزلمجاعلرؾ، ث

َـّ زػػػر د مأل ػػػبعلر  بػػػذكر اج ػػػـ  اذدػػػلب لػػػا هل، ام ػػػبعير )مجبػػػدر( جاادا ػػػ  أيلػػػل  ثػػػ
( أن متبغػػلؤا ىػػف مطنظػػلر ج ػػد    ػػرىب  مجا ػػبعلر جػػ  ادػػا )ااػػي تغػػؽ مجبنػػاد  ػػرمرا

 اب رك  اي  اح مجاعلرؾ .
  

ثيرم ، امجػػذن جغػػت  منببلدنػػل إجػػت مجصػػار  الجصػػار  مأل ػػبعلرية  ق قػػت زالجيػػة ابػػص
مأل بعلرية، دا ال ألغب  اف زالجية ا  انة بػلجقيـ مجغني ػة اػي طرايهػل اػف بر ػيب 
 ابزريد، اا ل  لىد ىيت با يا أاؽ مجتيلؿ اي ذدف ابيقيهػل، اكػصف  اادا ػ   ػاس  
بزي ػػت اػػي  ػػل ة مجاعركػػة اػػلتبغت لػػاؤدل اػػف  ػػد   مجمبػػلر مجػػذن يبطػػلير اػػي  ػػل ة 
مجاعركػػة، أا اػػف كثػػر  مجزنػػاد مج ػػذيف أ ػػلطام بػػ ، ادػػا بػػدر  أيلػػل  متبغػػت اػػي  ػػل ة 

 مجاعركة ج د    ركب   ا رىب  . 
 

 بر يب                            
 ااي ك ؼ مجعزلج ك ااهل()  ا ل                                      

 اج ـ مجا بعلر ان                       
 ا بعلر ان                   م بعلر  بصري ية           اادا   

 )ا بعلر ج ( 
 ا ذاؼ                       بزريد  

 )ااي تغؽ مجبناد  رمرا(درم                          ب                       
  جاج ـ مجا بعلر                       

 اكذجؾ داج  : 
 

ُ  ابركب أ د                    طْات   ج  
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بلجبيد أل ظ غ ر  األ أظغلر                                      
(1) 

 

اأرمد  أف يثبػت أفَّ  ، )أ ػد ( جيعػدا بزػلاا مجقػا   امج ػزلىة اقد م بعيرت جغظػة
زػر د مأل ػبعلر  اػر   بػذكر اج ػـ مجا ػبعلر جػ  ا،  اادا   أدا  اف مجعػدا اأ ػدا بص ػل  

( ار  هل أتر  بذكر اج ـ مجا بعلر انػ  )األ أظغػلر( امطظغػلر دػي ) طات  ج  
 . (2) أظغلر مط د كال زلء اي داجهـ : ))  رز نلب  اظغرا اعقرا ((

 

 ) طاُت  ج  (                                                            
 م بعلر                     

 أ د       )ا بعلر ج (        مجعدا
 بصري ية  ا ذاؼ         

 األ أظغلر()                                                          
 أن أظغلر مط د مجاغبرس                                                 

ذم كػػلف مجبزريػػد ياثػػؿ )) زلنبػػل  اػػف مجانل ػػبة مجبػػي يزػػب  بب قػػؽ اػػي كػػؿ  أفامن
فَّ مجبزريػػد ينزػػز مجاظيغػػة نغ ػػهل إأا  (3)أل يقػػا مجيػػبس ايبعقػػد مجاعنػػت((ازػػلز  بػػت 

، ااػػف مجاملػػب أف يكػػاف  مجبر ػػيب أبيػػغ اػػف مجبزريػػد جقيلاػػ  (4)مجبػػي بنززدػػل مجقرينػػة 
، يصػبب ىيػت  يي إلػلايي، امجبنل ي ىلاؿ بتي بدار بنل ي مجب بي  اتيتية مجدألجة

، كؿ ذجػؾ ببػصثير اػل بنقيػ   نصغ  بصاصلا رنل ص، ا  أثرا مجا ب  دا مجا ب   ب  نغ  
 .  مجاج الت اف دىـ ج تيية

 
 
 
 
 

                                                 

 .  245:  مجديامف 1))

(2) . )  أ لس مجبج ة )ظغر 
 .  261:  مجبيلنياناف مجبصاير  3))
 .  127:  مجصار  مج عرية اي مجتطلب مجبج ي امجنقدن 4))

 اج ـ مجا بعلر ج ُ 

 بزريد

 ر يبب

 ان ُ  اج ـ مجا بعلر
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 كنائية اجملاز املرسل : 
ياكننل أْف نصؼ  مجازلز مجار ؿ بصن   بدمىيلت ذدنية بصُؿ بيف مجاعلني ابعقد 
ح بينهػػل رامبػػط اىجدػػلت ب ػػاب جي ػػلىر بػػصْف ي ػػبعاؿ مجعبػػلر  مجبػػي بػػدؿ اػػي مصػػطج

، ادػد بكػاف دػذا مجعبػلر   مجبتلطب إجت اعنت اف مجاعػلني جيػدؿ بهػل ىيػت اعنػت آتػر
؛    جػػدىـ مجبصػػايرىػػد   نيذمت طػػلبا كنػػل ي ي ػػ ف مجا ػػبا  مجػػدألجي اي ػػبدىي اعػػل

ايعاؿ ىيػت )) بيتػيص تػامص مط ػيلء اػي ازػدمف مجاب ػدث امتبزمجهػل إجػت تلصػية 
ظػػة ىيػػت  ريػػة ذدنػػ  اػػي بزػػلاز كػػؿ اريػػد  يباركػػز ىييهػػل منببلدػػ  اببادػػؼ دػػذا مجي 

مجصػػعابلت جياصػػاؿ إجػػت دداػػ  بطػػرؽ ىديػػد  ااػػل يداعػػ  أ يلنػػل  طف يػػداغ  قيقبهػػل 
ادػد أدرؾ نقػلد مجعػرب اػل اػي مجازػلز  (1)(( بص كلؿ اتبيغة طبقل  ألدبالالب  مجزادرية

مجار ػػؿ اػػف مجبج ػػة، اأن ػػ  جػػيس بجىبػػل  بلطجغػػلظ اجكنػػ  متبيػػلر يػػدؿ ىيػػت ىلطغػػة 

                                                 

زرمءمب  1))  .  251:  ىيـ مط ياب ابلد   امن
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، اال يزعؿ مجيغظة ذمت طلبا كنل ي ي يؿ ىيت اعػلٍف نلبعػة اػف  (1)ىر امن  ل  مج ل
 ىلطغة مج لىر امن  ل   ج ال يريد إيصلج  إجت مج لاا أا مجابيقي .

 

ان ػػلاؿ اػػي مجب ػػث بتيػػيص مجازػػلز مجار ػػؿ اػػف مإلزػػرمء مجبقييػػدن بلبزػػلا 
ة مجػربط بػيف مجيغػظ اعطيلت مجتيػلؿ، األ نعنػي إداػلؿ نػاع مجعجدػة مجاب ق قػة اػف ىاييػ

باعنػػلا مجالػػعي ااعنػػلا مجازػػلزن، إذ إفَّ مجقػػرمء  مجنقديػػة مجغلىيػػة اػػي أاثيػػة مجازػػلز 
ند  إجػػت مج ػػيلؽ مجار ػػؿ أل ياكػػف أف بب قػػؽ اػػل جػػـ برماقهػػل مجنظػػر  مط ػػيابية مجا ػػب

مج يغػػظ  جازػدنل، اجػا بصاينػػل مجازػلز مجار ػؿ اػي  ػػعر مبػف در مج (2)امألن ػزلـ مجعلػان
ادجاجػػ  مطصػػيي إجػػت اػػدجاؿ زديػػد يبعػػث ىيػػت مجبصاػػؿ، اي ػػبثير مجتيػػلؿ  ينبقػػؿ اػػف

 مجبعبير :  مانلف امجبغكير اي رع جياعلني آالدل  ىريلة ي ب يمهل مجذاؽ جال ايهل اف
 

 لطب امجرابتبكبل ب يك اف مط      
 بتيٍؿ بييدمت مجا ت اطريغهل                                  

       ] ... [ 
يْت ايهل مجعياف ب ك ْت          إذم ُأْر  

 (3)نامظردل اي  يردل اادااهل                                   
 

، أطيؽ مجزػزء اأرمد  ، أرمد بهل مج لىر مجربي ة أا مجزل اس مجعياف زاا ىيف
ب  مجكػؿ أن أرمد بهػل مإلن ػلف كػلاج   ػلاج ، امجعػيف دػي مجزػزء مطدػـ مجػذن ي ػبتدا  

مجعياف( مجاعنت طلبعػل  كنل يػل  ي يػؿ ىيػت ، ابك ا جغظة ) ف  يف يرمدب أىدمءامإلن ل
كثر  مجزام يس اارمدببهـ جكبل ب مجزيش اي ب ركلبهل اادااهل جيج ، اال يا ي بكثػر 
دذا مجكبل ب اديانبهل ىيت مطرض اال م بدىت بث مجزام يس جارمدببهـ بعيٍف يقظػٍة 

                                                 

 .  231:  أ س مجنقد مطدبي ىند مجعرب (1)
 .  108ادمتؿ بنظيرية )ب ث( :  –ُينظر: اي بصصيؿ اصطيب مأل بعلر   (2)
 .  312مجديامف:  3))
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اػػي مج ػػير امجادػػاؼ، ااػػي ذجػػؾ كنليػػة صػػري ة ىػػف  جا ل ػػٍة برمدػػب، اػػلجنامظر ب ػػكي ت
 مجيقظة .

 اياكف أف نياب ذجؾ اي داج  أيلل  : 
 

 ايل ىبربي ُ  َّي جعيي ابييؿ                
ْينيَّل                                             (1)بب رْيؾ  ال أنزاُت اف الء ى 

 

ادػػا مجعبػػر  اأرمد  بػػ  مجكػػؿ اغػػي جغظػػة )ىبربػػي( ازػػلز ار ػػؿ  يػػث ذكػػر مجزػػزء 
ادا مجبكلء مجكثير، امج لىر جـ ي بعاؿ مطجغلظ مجبي بدؿ  قيقة ىيت دػذم مجاعنػت بػؿ 
ىب ػػر ىنهػػل ازػػلزم  بيغظػػة )ىبربػػي( ااػػل م ػػبدىت أْف يعق ػػب ىييهػػل بقاجػػ  )جعيػػي ابي ػػؿ 
بب ريؾ( مجذن ي ير إجت كثر  مجبكلء اال أالض اػف داػا، الػج  ىػف مجاعنػت مجكنػل ي 

جػػذن أا ػػت بػػ  جغظػػة )ىبربػػي( ادػػا كثػػر  مطجػػـ امجب   ػػر امج ػػزف مجػػذن يػػؤدن إجػػت م
 متبنلد  بلجعبر  نبيزة دذم مطجـ امجب   ر . 

 

ثػػلر  مجػػذدف ابقػػا مجاعػػلني اػػي  مجػػنغس إابػػلعايعاػػؿ مجازػػلز مجار ػػؿ ىيػػت  ، امن
    مجػػػنغس اادعهػػػل اب ػػػر ع جيتيػػػلؿ آالدػػػل  ىريلػػػة ب يػػػث بػػػؤدن مجيغظػػػة اعػػػلني ىػػػد ،       

 كقاج  : 
 أل زمجت مجدنيل اأنت طديهل       

 (2)ااجت ان ف جرم بيؾ ىبيدُ                                  
 

؛ طفَّ مجيػد  ػبب اػي مجقػا   امجقػدر   أطيؽ جغظ )رم بيؾ( اأريد بهل مجقا   امجقػدر 
 مجقػا  انػة ا ، ادد أثلرت دذا مجيغظة اعنت يغبب جيتيػلؿ آالدػل  ادػا مجهي جعجدة مج ببية

                                                 

 . 277(مجاصدر نغ  : 1)

 .  103مجديامف :  2))
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 ذكػر مجاقلبػؿ جهػلدجيؿ بػ يػرمد بهػل مجػاجي  امج ػيد، ، اجغظػة )اػاجت( الج  ىف مجباملا
 . )ىبيد(

 اىيي  داج  : 
 ا ر دنل مج يؼ  اف أرلنل               

رمىل  إجيكـ اوْ يُباانل                                             (1) 
 

، ادػػا ي يػػؿ أيلػػل  ىيػػت كنليػػة ىػػف دػػا    اُيػػرمد بيغظػػة )مج ػػيؼ( دنػػل مطىػػدمء
ذا  مجيغظػػة ىيػػت م ػػبثلر  مجتيػػلؿ اػػصظهرت مطىػػدمء دػػ، اىايػػت  مطىػػدمء ا ػػزلىبهـ
، امفَّ مألنبصلر ىييهـ اطرددـ اف مطرض ي بدىي زي ل  ارزلأل   أص لب دا   ابصس

َـّ جهـ ذجؾ بب ريددـ اف أرلهـ اهـ مطدا  ايبػ  اجػ دا ذجػؾ زييػل  اػي دأدا  انهـ اب
 أيلل  : 
 

 أديػة  غر ادغر دطعنػل            
 إجيػؾ مج هار بهػل امج نينػل                                      

 نجدي مج ياؼ إذم ال ازىنل            
 (2)اُن قت مج باؼ إذم ال ظاينل                                       

 

فَّ ؛ ط  مطىػدمء باصػغهـ مجقػان مج ػديد مج ياؼ( اُأريػد بهػل يث ُأطيؽ جغظة )
اػف مجعػدا مجػذن  ، ااي ذجؾ إ لر  إجت أن هػـ أدػا  مج يؼ دا راز جيقا   ا د   مجبصس

مج يؼ( امصػغل   ػلجهـ ابلػ يبهـ جيااػداح اكػصن هـ ُي ػقاف مجهػجؾ ىدؿ بيغظ   إجت )
 إذم الظاؤام ىيت  بيؿ مجبتييؿ .

  

                                                 

 . 690مجاصدر نغ   :  1))

 . 340مجديامف : (2)
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مج ذم تيػلٍؿ يعػرض جي ػلاا ىنػدال باػر انزُد مجازلز مجار ؿ اي  ػعر مبػف در  
 مجاعػلني مجازلزيػة ـبذدن  مجاعلني مج قيقية جبيؾ مطجغلظ مجبي  رىلف اػل ببج ػت أاػل

ابلع مجنغس  ، كقاج  :  ، دذم مجتيلؿ ي قؽ مجزالؿ امن
 

 اطارم  نر  مجعيش ظنل  كذابل             
 اات  قل  يقينل  اطارم  نر  مج                                        

 ا قػل  إجيػؾ ركبنػل مجريلح           
   (1)اطليل ر ينل ىييهل مج غينػل                                         

 

، الجريػػلح أل ُبركػػب اجكػػفَّ  مجريػػلح( اأرمد  بهػػل مجتيػػؿ ج ػػرىبهلاقػػد أطيػػؽ جغظػػة )
مبزػلا اعػيف امنب ػلردل ة اتغة مج ركة اىدـ مألن  ػلر اػي  رىمجبهل اي ممجتيؿ جازلر 

، ااػػل يبػػرؾ صػػار  كنل يػػة اػػي ذدػػف ابيقيهػػل اػػي ب ػػر ؾ مجتيػػؿ اكصنهػػل  اػػي كػػؿ اكػػلف
مجريلح بهبا اي  رىبهل  ادل  إجت مجااداح ابلػ ية اػف أزيػ ، ادػد ُىػرض ذجػؾ اػي 

،  مجتيػاؿ(ح ا بعلر ان  جا بعلر ا ذاؼ دػي )، الجريل  يلؽ مأل بعلر  مجبصري ية
 اكذجؾ داج  : 

 اأددت ج  بمدمد ديامف ىياهل          
 (2)، انتبة اف  ي ل  ددية اف امجت                                      

 
اغػػي جغظػػة )بمػػدمد( ازػػلز ار ػػؿ  يػػث أطيقهػػل مج ػػلىر اأرمد بهػػل دػػداـ مجعػػلجـ 

، ابمػػدمد ا ػػؿ أا اكػػلف ي ػػكن  مجنػػلس باػػل اػػيهـ  ىيػػت اادا ػػ )*( )صػػلىد مجيمػػان(

                                                 

 .  341مجاصدر نغ   :  (1)
 .   271مجديامف :  2))

       )*( دػػػا أبػػػا مجعػػػػجء صػػػلىد بػػػف مج  ػػػػف بػػػف ىي ػػػت مجربعػػػػي مجبمػػػدمدن ىػػػلجـ بػػػػلطدب امجيمػػػة ، اػػػػف 
       دػػػ اػػي ىهػػد 380ت مطنػػدجس  ػػامجي  ػػنة ، اجػػد بلجااصػػؿ ان ػػص ببمػػدمد ، امنبقػػؿ إجػػ مجكبػػلب امج ػػعرمء

دػػػ              417( اصكراػػ  ، بػػااي اػػي صػػقيية  ػػنة  بػػف أبػػي ىػػلار مجػػذن صػػن ؼ جػػ  كبػػلب ) مجغصػػاص مجانصػػار
 [ . 271/ 3] ُينظر : مطىجـ : 
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ن اػػل يقصػػد ىيالءدػػل ااػػنهـ صػػلىد  ياكػػف أْف بهػػدن  ػػي ل  مجعياػػلء، األ   مجبمػػدمدن، امن
، اب قػػؽ جغظػػة مجازػػلز مجار ػػؿ تيػػلأل  ذم دياػػة  بقدااػػ  ىيػػت اادا ػػ  جعجدػػة ا ييػػة

زالجية بباثؿ اي كثر  مجعيـ اي بيؾ مجادينة اكصفَّ كؿ اف ايهل ىيالء الج  ىػف أن هػل 
 الء . ىلصاة مجداجة مإل جاية اانبا مجعيـ امجعي

 

 أال اي داج  : 
 اف ايض ُىرؼ ب بقؿ كثيرا   

 دييي ُ  ءاجقد يزيد ىيت مجرزل                                
 ُنُزأل  يذكرا مجعرمؽ  ااصرا     

 (1)ُاْيكل  ادزيُب  يدمؾ انييػ ُ                                 
 

ن اػل  أل يغهـ األ يػذكر مجعرمؽ، اصر( اكلف أا ا ؿ ي كنُ  مجنلسنزُد مفَّ ) ، امن
، اقػد م ػبعاؿ  مجػذيف ي ي ػاف ايهػلدلطنيهػل ، اصػر( أديهػل ا  دصد مبف در مج بػػ)مجعرمؽ

، ادذم مجبعبيػر اػف مجازػلز مجار ػؿ  جغظ مجا ؿ اأرمد مجذيف ينزجاف اي  جعجدة مجا يية
جيػد ، ادػد ُصػر ح بيغػظ م ذن طلبا كنل ي يا ي بكثر  مجغلؿ امجعطلء اػي دػذا مطاػلكف

، ادد بعلاؿ مجعرب اا جغظة مجيد جيكنليػة اػي  ػيلدلت  باصغهل مجغلىية جيتير امجعطلء
)يػدا طاييػة( نعنػي مف  جػ   ظػا  ىنػد ، ا كثير  انهػل داجنػل : )جػ  ىيػيَّ يػد( أن الػؿ

، ااػف أاثيػة مج ػعر مجعربػي مجتلجػد  مجبػي اظ غػْت مجيػد اػي مجبصػاير  مج يطلف اديانة
داح ا ػػػبعينل  ؼ بركػػػة مجاباكػػػؿ اكن يػػػل  ىػػػف كػػػـر مجااػػػيصػػػ دػػػػ(284)تدػػػاؿ مجب بػػػرن

 ، امجب بي  مجاعكاس ىيت  بيؿ مإليملؿ اي مجبصاير : مجابلجمة(بػ)
  

 ك صنَّهل  يف ج زَّت اي ب د ااق هل           
يهل ي دُ                                         (2)مْجتييغة  جاَّل  لؿ  ا مد 

 

                                                 

 .  307مجديامف :  1))
 .  30/ 1:  ديامف مجب برن 2))
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لدلت دمجػة كثيػر  يمجيد( ا ة اى ريف ار   اي  ػـ جغظة )ادد اظ ؼ  مجقرآف مجكري
ھ    ھ  ے      ھھ   ہہ     ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ ۀ  ہ  ہ  چ : ال اي داج  بعلجت ي  ، أل(1)

ٻ   ٱ  ٻ  ٻچ :اداجػػػػ  بعػػػػلجت، [195] ػػػػار  مجبقػػػػر : چے  

 [14: مجبابة] ار   چٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ
 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ   ت يػدن أبػي جهػباداج  بعلجت اػي إ ػنلد اعػؿ مجببػلب ىيػ

 [ الجيد دي مجغلىية جيتير أا مج ر  .1] ار  مجا د : چڑ
 

مجكنليػة،  ااف مجاهـ دنل مجقاؿ إفَّ مجكثير اف أاثية مجازلز مجار ؿ ببدمتؿ اا
بؿ إف مجكثير اف مجصار مجا بند  إجت مجازلز مجار ؿ إن ال دػي أجغػلظ ُيػرمد بهػل اعػلٍف 

 ، بالال  كال اي مجكنلية . إرمدبهل اي مجامدا ، اياكف ُأتر اقصاد 
 

                                                 

 . (د)يد جغلظ مجقرآفط : مجاعزـ مجاغهرس  ُينظر 1))
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 إشكالية االصطالح وخطأ الرتمجات : إضاءة 
  -مذخل تنظريي : 

مةا تلممةُو تعدُّ الكناّية من الفنون البيانيةة التةح لفمةه بيةا البالةة العربيةة   لِ 
ان  أسةةموا الكنايةةة  ما ))سةةي  ح بةةالمعند دون اصاحةةاح  نةةُو   امةةن ارةةاراه  فيةةة ُتمةةو 

ِه نتيجة معرواة لةد  القةدماء و مةد يقوم  مد أداء المعند بطريق لير مبارر   وىذ
ع اىتمةةاميم انالةةه موعةة    ٔ)أساسةةيا درُسةةوا الكنايةةة ووعةةعوا تعريفاتيةةا الم تمفةةة   

ليكرفوا  ن مظاىر الجودة والرداءة ملاولين الوحول الد لقيقتيا وقيمتيا الجماليةة 
لبلة  النقةد  والفنية   لذلك نجُد ىذا المفيوم قد بدأ يتعح ريئًا اريئًا بعد أْن قطع ا

 ن واقًا ِلما يأتح :يوالبالح روطًا طويًا يمكن مالظتو  ند بعض البالي
ىةة    اقةد حةّنفيا ٖٖٚد يةد قدامةة بةن جعفةر )هتطّور محطمح الكناية قميًا  م -ٔ

)) : تله باا ) اصرداف   وىو نوع من أنواع ائةتاف المفةظ مةع المعنةد بقولةو 
د من المعانح اةا يةأتح بةالمفظ الةدال  مةد ذلةك أْن يريد الرا ر دالة  مد معن

ا دل  مد التةابع أبةان المعند   بل بمفظ يدل  مد معند ىو رداو وتابع لو   اإذ
تةةةذاك   قو    وتعةةةد دراسةةةتو ليةةةذا ااسةةموا مةةةن انعةةة  الدراسةةةاه   ٕ)المتبةةوع   

 اسيما أّنيا انتقمه بالكناية من المفيوم المغو  الد المعند ااحطالح .
 

ىةةة  اةةح الكنايةةة وىةةح  نةةده )) أن ُتكّنةةح  ةةن ٜٖ٘أبةةو ىةةال العسةةكر  )هبلةة   -ٕ
الرحء وتعّرض بو وا ُتحّرح    مد لسةا مةا  ممةوا اةح الملةن والتوريةة  ةن 

ُيعةةدُّ  يبةةًا أن ي مةةط أبةةو ىةةال العسةةكر  اةةح عةةوء المعةةايير    وا  ٖ)الرةةحء    
بةرًا بةذلك  ةن ر يةة متكاممةة الفنّية بين الكناية والتعةريض والممالمةة بةل كةان مع

 لوظيفة الكناية وقدرتيا  مد التحوير من  ال تلميمو لمرواىد .

                                                 

 . ٕٔٔالكناية أساليبيا ومواقعيا اح الرعر الجاىمح :  (ٔ)
    .  ٚ٘ٔ  نقد الرعر : ٕ)
 . ٖٔٛ  كتاا الحنا تين : ٖ)
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ىةةة  أسةةموا الكنايةةة اةةح أبةةواا ٖٙٗ أوىةةة ٙ٘ٗدرس ابةةن ررةةيق القيروانةةح )ه -ٖ
الةذ  يرةمل  ةّدة   ٕ)  وبةاا اصرةارة   ٔ)متفرقة وم تمفة   منيا : باا المجاز 

تعةةريض   الكنايةةة   التمةةويح   التمليةةل   الرمةةز   أنةةواع ) اصيمةةاء   التف ةةيم   ال
أن  معظم ىةذه المملة   المغز   التعمية   اللذف   التورية   التتبع   والمالظ 

  التةةةح تنةةةدرا اةةةح بةةةاا الكنايةةةة بةةةالمفيوم اانةةةواع كانةةةه مةةةن )بةةةاا اصرةةةارة
 ااحطالح كالتمويح   والرمز   واصرارة   وليرىا .

الد التلميل والتذوق   وتبتعد قميًا  ةن النعة  الفنةح  مةد ودراستو ىذه تفتقر 
 الرلم من أنيا أكلر لراء من دراسة أبح ىال العسكر  .

 
 

ىةةةة ٔٚٗلظةةةح أسةةةموا الكنايةةةة مةةةن الدراسةةةة  نةةةد  بةةةد القةةةاىر الجرجةةةانح )ه -ٗ
ىةةة  بمةةا لةةم نجةةده  نةةد ليةةره   مةةن اسةةتقراء وتتبةةع وبلةة    اقةةد كةةان ذا ٗٚٗأو

  ويمكن أْن نممح ذلك اح قولو : )) االمراد بالكنايةة ىةا ىنةا ر ية انية واعلة 
معند من المعانح اا يذكره بالمفظ الموعوع لو اح المغةة  الباهأْن يريد المتكمم 

بةو اليةو   ويجعمةو  ايةوم الةد معنةد ىةو تاليةو ورْداُةو اةح الوجةود ولكن يجةحء 
 .  ٖ)دليًا  ميو    

 

ك التةل منزلتةو اةح أذىةان كليةر مةن العممةاء   ويعّد ىذا التعريف )) ناعجًا لةذل
اّنو تناول اح تعريفو نوالح تتحل بجوىر الكنايةة  مةد أنّيةا لةيس المةراد بيةا ظةاىر 

وأن  لقيقةةة الكنايةةة تفيةةد   ٗ)المفةةظ   وىةةو التةةابع والةةرادف   بةةل متبةةوع لةةو ومةةردوف    
 تلبيه المعند اح نفس السامع .

 
 

                                                 

 . ٖٕٛ/ٔنظر : العمدة : يُ   ٔ)
 . ٕٔٚ/ٔالمحدر نفسو :   ٕ)
 . ٙٙ جاز : دائل اص  ٖ)
   . ٖ٘٘  مفيوم ال يال ووظيفتو اح النقد القديم والبالة : ٗ)
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)) الكنايةةة ىةةح تةةرك التحةةريح بةةذكر : نايةةة بقولةةو ىةةة  الكٕٙٙ)ه ةةّرف السةةكاكح -٘
الرةةحء الةةد ذكةةر مةةا يمزمةةو لينتقةةل مةةن المةةذكور الةةد المتةةروك كمةةا تقةةول اةةان 

م وقس ةة  ٔ)طويةةل النجةةاد لينتقةةل منةةو الةةد مةةاىو ممزومةةو وىةةو طويةةل القامةةة    
 :   ٕ)الكناية  مد لالة أقسام

ذكر اةةح الكةةام حةةفة أو  ةةّدة : وىةةو أن ُيةةنفسةةوالكنايةةة المطمةةوا بيةةا الموحةةوف  -أ
بةذكر الّدالةة  مةد ظةاىر بموحةوف معةين   ويقحةد اةح  ا تحةاصحفاه ليا 

   كناية  ن القما . ىذا الموحوف )مجامع ااعغان  )مواطن ااسرار
: وىةةةو أن ُيةةةذكر اةةةح الكةةةام حةةةفة أو              نفسةةةيا الكنايةةةة المطمةةةوا بيةةةا الحةةةفة -ا

 ةر  تةازم وارتبةاط   بلية  ينتقةل الةذىن بةإدراك  ّدة حفاه بينيا وبين حفة أُ 
د  نيةةةةةةةا الُمةةةةةةةرادة .             الحةةةةةةةفة أو الحةةةةةةةفاه المةةةةةةةذكورة الةةةةةةةد الحةةةةةةةفة الُمكنةةةةةةة

   كناية  ن العفاف والُطير . )طاىر الذيل  )نقح اللوا
الكناية المطموا بيا ت حيص الحفة بالموحوف : وىح أن ُيريةد المةتكمم البةاه  -ا

بةِو  اارتبةاطايا   ويلبتيةا لرةحء ر ةر رةديد الحةّمة ووليةق ىذِه الحفة لموحو 
  لمجةد بةين لوبيةو والكةرم بةين برديةواوتيا لُو . وملال ذلَك قولنا : )دليًا  مد لب

أرادوا نسبة المجد والكرم لةُو   اعةدلوا  ةن التحةريح بةذلك الةد جعةل المجةد بةين 
دوح   اةةالتعبير كنايةةة لوبيةةو والكةةرم بةةين برديةةو ا لةةيفيم الم اطةةا الباتيمةةا لمممةة

  ن نسبة المجد والكرم لمممدوح . 
 
ىة  اسموا الكناية بقولو : )) ان  الكناية اّنمةا ىةح أن ٖٚٙتطّرق ابن االير )ه -ٙ

تةةراد اصرةةارة الةةد معنةةد   ايوعةةع لفةةظ لمعنةةد ر ةةر   ويكةةون ذلةةك المفةةظ ملةةاًا 
لفظةةة دّلةةه  مةةد معنةةد أو )) أّنيةةا كةةل   ٖ)لممعنةةد الةةذ  أريةةده اصرةةارة اليةةو    

يجةةةةوز لممةةةةو  مةةةةد جةةةةانبح اللقيقةةةةة والمجةةةةاز بوحةةةةٍف جةةةةامع بةةةةين اللقيقةةةةة        
                                                 

   . ٜٛٔ  مفتاح العموم : ٔ)
  . ٜٓٔ  ُينظر : المحدر نفسو : ٕ)
 . ٜ٘/ٖالملل السائر :   ٖ)
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  ايو ينظر الد الكناية من منظار وسط بين اللقيقة والمجةاز     ٔ)والمجاز    
وير  اح الكناية معنيةين ألةدىما مسةتور وا  ةر واعةح )) اةإن  المسةتور اييةا 

يةةم أوا ويتسةةارع الييةةا الفيةةم قبةةل المجةةاز   ان  ىةةو المجةةاز ا ان  اللقيقةةة تف
دالة المفةظ  مييةا دالةة وعةعية   وأمةا المجةاز اإن ةو ُيفيةم بعةد ايةم اللقيقةة   
ّنمةةا يفيةةم بةةالنظر والفكةةرة   وليةةذا يلتةةاا الةةد دليةةل   انةةو  ةةدول  ةةن ظةةاىر  وا 

 .  ٕ)المفظ االلقيقة أظير والمجاز أ فد وىو مستور باللقيقة    
 

ن  معظةةم مةةن ٜٖٚنجةةد دراسةةة الكنايةةة  نةةد ال طيةةا القزوينةةح )ه -ٚ ىةةة  واايةةة   وا 
جاء بعده كان لالبًا ما يدور لول ما كتبو   االكناية  نده )) لفظ ُأريد بِو ازم 
معناه مع جواز ارادة معناه لينئٍذ كقولك : ُاان طويل النجاد   أ  طويل القامة 

 دومة ليةر ُملتاجةة الةد السةعح بنفسةيا   واانة ن وم العلد   أ  مراية م
  اذ ان  وقةةه الُعةةلد ىةةو الوقةةه الةةذ  تسةةعد ايةةِو   ٖ)اةةح احةةاح الميمةةاه   

نساء العرا اح أمر المعاش اح تييئة المتناواه وتدبير المنزل   اا تنام ايةِو 
 من نسائيم اا من تكون ليا  دم ينوبون  نيا .

  

ايةةة يعطةةح الحةةورة ُبعةةدًا جماليةةًا مةةن  ةةال ايةةو يةةر  أن  التحةةوير بأسةةموا الكن
والرمةةز والتعةةريض ا ان  المفةةظ اييةةا ُيطمةةق وُيةةراد بةةِو ازم معنةةاه مةةع  واصرةةارةاصيمةةاء 

 جواز ارادة المعَند ذاتو .
 

والةةذ  نةةراه ان  معظةةم التقسةةيماه التةةح ا تمةةدىا الباليةةون اسةةّيما مةةا يتعمةةق 
بية   واللةةق  أن  ظةةاىر التحةةوير الكنةةائح بالكنايةةة انمةةا ىةةح اةةح ااحةةل مامةةح أسةةمو 

 يستند الد التجسيم اللسح ذ  الطاقة الدالية . 
 

                                                 

 . ٕ٘/ٖ:  الملل السائر  ٔ)
   . ٗ٘/ٖ  المحدر نفسو : ٕ)
 .   ٖٔٓاصيعاح :   ٖ)
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 : التعزيضوالكناية 
  

لقةد تباينةه رراء العممةاء اةح  ةّد التعةةريض مةن الكنايةة   )) امةنيم مةن ذىةةا 
الد أن  الكناية والتعريض رحء والد   ومنيم من جعل التعريض قسمًا من الكنايةة   

رون ذىبوا الد أن  الكناية ت تمف  ن التعريض   أّما التعريض ايو امالةة الكةام ور 
  وذلةك اذا : ) رعُه بفةانوىو الجانا والنالية   نقول  -بعم العين -الد ُ رض 

اةالتعريض اذن أْن  –اِك أ نةح واسةمعح يةا جةارة اّية -ُقمه قوًا لغيرِه وأنةَه تعنيةِو ىةو 
ريئًا ر ر   ولكن ىذا الرةحء ا يفيةم بطريةق المةزوم كمةا نذكر جممة من القول نريد 

ّنما يفيم من السياق     .    ٔ)رأينا اح الكناية   وا 
 

وير  د. ألمةد اتلةح رمعةان )) أن  التعةريض ىةو لةون مةن ألةوان الكنايةة أو 
طريقة متميزة من طرقيا لُو  احية انّية اح التعبيةر  ةن المعنةد اذا جةاء اةح سةياقِو 

ن  دالةة التعةريض المعين ال ىةح نابع من الموقةف ال ةاص الةذ  ُيقةال ايةِو الكةام   وا 
أ فةةد مةةن دالةةة االةةوان اا ةةر  مةةن الكنايةةة كةةاصرداف والتمليةةل والتمةةويح واصيمةةاء 
واصرارة ا ان  دالتو تتلقةق مةن جيةة المفيةوم   ودالتيةا لفظيةة وعةعية مةن جيةة 

ن  التعريض ي تص بالمفظ ا لمركا وأن  حور الكناية اا ةر  ترةمل المفةظ المجاز   وا 
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ        ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ :   قال تعةالد   ٕ)المفرد والمركا معًا   

أن ينفةوا  نةُو [   افح قولةِو تعةالد تعةريض الغايةة منةُو ٕٚ]سورة ىود :    چۋ   ۋ
 .  أ  ميزة لُو  مييم  وأن ُو ليس بألق بالنبوة منوُ 

 

  اةةالتعريض نةةوع مةةن أنةةواع الكنايةةة   وىةةو معنةةد ُيفيةةم مةةن  ايةةوِ  أوااقةةوُ وىةةذا 
التركيةةا   والكنايةةة  اةةح ةةرض الكةةام وجانبةةو وسةةياقاتو وقةةرائن ألوالةةو   وا يةةأتح اا 

 تأتح اح المفرد والمركا . 
 

                                                 

 .   ٕ٘٘:  البالة انونيا وأانانيا  ٔ)
 .   ٕٖٛالكناية اح القررن الكريم ) ُأطرولة دكتوراه   :   ٕ)
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 أصالة الكناية وإشكالية الرتمجة : 
 

بةةين الكنايةةة  اذ ان  )) الحةةمة تةةرتبط الكنايةةة اةةح المفيةةوم المعاحةةر بةةالرمز  
والرمةز رةبيية بحةمة الكنايةةة بةالتعريض   اكاىمةا ينبةع مةةن أحةل والةد   وىةةو ارادة 

  وقد يقع المترجمةون اةح  طةأ ترجمةة   ٔ)لير ظاىر المعند ودالة المفظ ااولية    
الةةةد المجةةةاز المرسةةةل أو الكنايةةةة   بسةةةبا التةةةدا ل بةةةين   Metonymyمحةةةطمح )

أو الكنايةة بمفيومييمةا  يليل تمامًا  مد المجاز المرسلالمفاىيم   وىذا المحطمح ا 
  ويعةةزل الغربيةةون  اقتةةح المجةةاز المرسةةل ) الكميةةة والجزئيةةة   عةةمن   ٕ)العةةربيين

المحةطمح النقةد  العربةح ذا الفحل اةح   وا وجود لي  ٖ)  Synecdocheمحطمح )
 .يتعمق بطبيعة المغة العربية    ويبدو أن  السبا

 

ن قةةد درس ااسةةتعارة والكنايةةة اةةح بعةةدييما الترابطةةح والتعةةاقبح ونجةةد ياكوبسةة
و د  الكناية قائمة  مةد رحةف الكممةاه وجمعيةا وتكةوين الجمةل المنتقةاة مةن ال ةزين 
         الةةةذىنح لممفةةةرداه المغويةةةة التةةةح يمتمكيةةةا الفةةةرد مةةةن أجةةةل حةةةيالة ال طةةةاا   لةةةذا 

   ٗ)ارة )اانتقةةاء  البعةةد العمةةود عتأ ةةذ ااسةةت اةةح لةةينالبعةةد اااقةةح    اأّنيةةا تأ ةةذ
و ةةّدىا ارانسةةو مةةورو )) انتقالةةة مةةن تحةةور الةةد ر ةةر يةةرتبط معةةمونو مةةع التّحةةور 

 . وتستند الد التدا ح أو الربط    ٘)المعطد برابطة التجاوز    

                                                 

 . ٜٔٔ  أحول البيان العربح : ٔ)
) بل      د. اياد  بةد الةودود  لمةان اللمةدانح  -مدا ل تنظيرية  -  اح تأحيل محطمح ااستعارة ٕ)

   . ٖٓٔم :ٕٚٓٓىة ٕٛٗٔ  ٗ٘  م  ٖ  مجمة المجمع العممح   بغداد   ا

   . ُٔٛينظر : التحوير المجاز  :   ٖ)
 . ٔٚ  ُينظر : البنيوية و مم اصرارة : ٗ)

 . ٕٚ  الحورة اادبية ارانسو مورو : ٘)
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اااسموا الكنائح ما ىو اّا تغميف لممعند المقحةود بسةتار رةّفاف   ليكرةف 
التأمل لسٍر من ااسرار النفسية التح ينبغح توعيليا  نةد الذىن الوا ح بفعل  وُ  ن

 .  ٔ)الكرف  ن جمالو 
  

ان  الكناية عرٌا من العدول  ن لفٍظ يقةرر معنةاه لقيقةًة وحةرالة   واصتيةان 
ىنةاك  اقةة ازمةة  بمفظ ر ر ي د  ىذا المعند اح رحء مةن التةأول  مةد أن تكةون

العمميةة المغويةة تنةت  حةورة بديمةة ازمةة ِلمةا بين المفظين ايمةا ي ديانةو   انجةد ىةذه 
 .  ٕ) دل  نو وترك الد سواه 

 

 مةد تةدا ح  لالبةًا مةا يقةوم  -بو معنةد مقحةود  لفٌظ أو أكلر يراد الكناية ن  ا
ويجةوز لممةُو  مةد جةانبح اللقيقةة مع جواز ارادة ذلك المعنةد اةح الواقةع  -المعانح 

مةةا يكةةون المعنةةد المقحةةود ذا لعةةور اةةح    ولالبةةاً والمجةةاز بوحةةٍف جةةامٍع بينيمةةا 
 الوسط ااجتما ح .

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
                                                 

 . ُٖٖٕينظر : ان ااستعارة :   ٔ)
 . ٕٖٛ  ُينظر : بناء الحورة الفنية اح البيان العربح : ٕ)
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 جماسية الكناية :
 

وجةاز    ابن االير أن  )) الكناية اذا ورده تجاذبيا جانبا لقيقةة ومجةاز   ير 
          چې  ې  ې چافةةةةةةح قولةةةةةةِو تعةةةةةةالد :   ٔ) معةةةةةةًا    لمميةةةةةةا  مةةةةةةد الجةةةةةةانبين

 مد اللقيقة والمجاز   اةالممس محةاالة الجسةد [  يجوز لممو ٖٗ]سورة النساء : 
لمجسد   اأوجا الوعوء  مد الرجل اذا لمس المرأة وذلك ىةو اللقيقةة اةح الممةس   

    ٕ)والمراد بالممس أيعًا ىو الجماع   وذلك مجاز ايِو وىو الكناية .
 
 

تتلةةةرك اةةةح ملةةةورين ملةةةور اللقيقةةةة وملةةةور المجةةةاز أ  المعنةةةد  الكنايةةةةا
ند ال فةح ومةع ارادة معنةد لةاٍن يت طةد مةا ىةو ظةاىر  ةن المفةظ يكةون الظاىر والمع

المعند الظاىر موجودًا اح اللقيقة   وي تفح المعند المقحةود  مةف المعنةد الظةاىر 
اح لين اّننا نجد ااستعارة ا تقةوم اّا  مةد المعنةد المجةاز  وا ومن لير تعارض   

معنةةد اللةانح القةةائم  مةد أنقةةاض المعنةةد يتلقةق الفيةةم ااسةتعار   اّا بةةالعبور الةد ال
 .  ٖ)ااّول 

 
 

أن  الوقةةوف  نةةد مسةةألة  ةةّد الكنايةةة مةةن اةةالح ررةةيد جميةةل د. المرلةةوم ويةةر  
اللقيقة أو المجاز أو وسةطًا بةين اللقيقةة والمجةاز يبا ةد بيننةا وبةين تملةل قةدرة ىةذا 

  الةذ  نلةن بحةدد الفن البيانح  مد أداء المعانح واااكار بوساطة الترةكيل الحةور 
 .  ٗ)العناية بو والكرف  ن أبعاد قوتو وععفو

 
 

                                                 

 . ٔ٘/ٖ  الملل السائر : ٔ)
    المكان نفسو . ٕ)

   . ٖٚ: الحورة الفنية اح الرعر الحواح اح القرن السابع اليجر  )أطرولة دكتوراه  :    ُينظرٖ)
  .  ٓٓٔ  ُينظر : الحورة المجازية اح رعر المتنبح )أطرولة دكتوراه  : ٗ)
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 وأّننح أرجح مجازية الكناية لألسباا ا تية :
 

ا الفنيةة وقةدرتيا  مةد التحةوير بقيمتي ا تراااً ان  القول بمجازية الكناية )) يلّقق  -أ
   واتساع أاق ال يال الذ  تملمو لال ورودىا اح السياق .  ٔ)  

 

المفظ المكّند بو ا يراد منةو معنةاه الةذ  رةاع اسةتعمالو بةل يةراد معنةد ر ةر  ان   -ا
ّا انتفه الكناية   وأحبله لقيقة .    وا 

 

ان  البل  اح الكناية يقوم أحًا  مد المعند الذ  يوّلده المكّند بو   وىو يتةرك  -ا
ذا مةةا كانةةه الدراسةةاه المعاحةةرة اسةةيما ذ اه المنةةاى  ألةةرًا مجازيةةًا تحةةويريًا ا وا 

المرتبطة بالمتمقح تبل  اح االر المنتقل من الةدوال   اإننةا بكةل وعةوح نعمةل 
   والتحوير المجاز  .Poetics) الرعريةاح  والم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

   . ٕٛ  التحوير المجاز  : ٔ)
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  املعىن الذي تقصذه الكناية :
 

تعدُّ الكناية الةد  وسةائل انتةاا المعنةد   ِلمةا تلممةو مةن ارةاراه  فيةة تمةوح 
فاء العمةق الفنةح لمةنص ن اصاحاح  نةو   مّمةا ية د  الةد اعةبو دو بالمعند وتوم 

 :ابن درّاا  لالذ  يتجّسد بالتحوير الكنائح   افح قو
 

ن  جيبًا أن         زَك موئمحةوا 
 وأكِظُم أنفاسح  مد ُلحص الذُّلِ                             

 وأّنح من ُظممح بَعْد لَك  ائذٌ     
   ٔ)ُو اح يد   دلِ تُ وكم مطمٍا أسممُ                              

 

  )وأكِظةُم أنفاسةح يالظ التعبير  ن المعند بطريقة لير مباررة   افةح  بةارة
حةةفة الحةةبر وأريةةد بيةةا معةةاٍن  ديةةدة   منيةةا اللةةزن الرةةديد والتلسةةر    نكنايةةة  ةة

ل عةوع والتلّسةر واالةم مةن الظمةم والعةعف وا ظوكأّنو ُيمسك مةا اةح نفسةو مةن الغةي
والميانة التح تلّمميا رةاكيًا اللةال الةد ممدولةو ليراةع كةّل ذلةك  نةو بعدلةو وكرمةو   
اعبارة )أكِظُم أنفاسح  كّونه حةورة ذاه قيمةة انيةة تةولح بةالمعند المسةتتر  مفيةا   

 لينفتح الييا ذىن المتمقح متأمًا ما تلممو من دااه .
 

 أّما اح قولو :
  

 ُتْجَن لتد جند لياَرَفا جن ٍة لم        
 م وأنكالِ ةاىا من جليةلروبًا جن                                        

 رِة لةاسرٍ ةيقّمةُا كفةيو بلس       
   ٕ)ةرة ا ةوالِ ينيو بعبة مةييا و                                           

 

                                                 

 . ٕٗٔ  الديوان : ٔ)
   . ٕٓٗ  المحدر نفسو : ٕ)
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ا اا ةداء مةن   كنايةة  ةن النةدم والتلسةر الةذ  أحةا)يقّمةا كفيةو نجةد  بةارة
رّدٍة وبطٍش وقّوٍة   وما لّل بيم مةن ىزيمةة   اقةد  ّبةر  ةن مرةا ر اليزيمةة ورةّدة 

 : التلّسر والليرة بتقميا كفيو   وىذه الكنايةة محةدرىا قررنةح نجةدىا اةح قولةو تعةالد
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې       چ

 كناية  ن الندم والليرة .    [ٕٗ: سورة الكيف   ]چ  ې  
 

وقةةد ُ ةةرف  ةةن اصنسةةان اّنةةو اذا نةةدَم  ةةض   مةةد يديةةو أو قّمةةا كفيةةو نادمةةًا 
ء المعنةد  مةف عتمد  مد  فاتدالة تلمل   لة بارة )بعبرة ا والومتليرًا   لم  ظيره 

ء   كناية  ةن  مةق اللةزن ورةّدة التلسةر مةن ليةر نةدااالفاظ   اعبارة )بعبرة ا وال
 بالعبراه . وا بكاء   اإذا َكُلر اللزن وارتد  التلسر عاق الحدر وا تنقَ 

 

قوتو وتظير وظائفو  ند  ان  الكناية اح رعر ابن درّاا  نحر تحوير  تكمن
 الارة  واطفنا ومد  استجابتنا لمعاطفة الرعرية   افح قولو :

 

 وجوٌه تناءه اح الباد قبورىا     
نيُم اح القما من                                      ح َلُسك انُ ةوا 

 يْه اح التُّرا اّا تجددهوما َبمِ    
   ٔ)فّجع ألزانُ م مييا من القما ال                                 

 

نيُم اةح القمةا اةح دا مةو    كنايةة  ةن اللةاّ نممح التعبير الكنائح اح قولو )وا 
ةةةَد بقةةةاَءُىم    ومةةةا انتابةةةو مةةةن رام وألةةةزان لفقةةةدىم امجةةةأ الةةةد ىةةةذا ااسةةةموا لُيجس 

ْن نةأه  نةُو أجسةاميم التةح عةّمتيا القبةور اذواستيطانيم اح قمبو  تتعمةق القةدرة    وا 
التعبيرية لمحورة الكنائيةة بالرةا ر ومةد  قدرتةو  مةد اصبةداع بيةذا ااسةموا المة لر 

وانفعااتةةو    الساسةةاتوِ اةةح عةةوء ايةةراد المعنةةد بحةةورة ذاه قةةدرة  مةةد التعبيةةر  ةةن 
اكةةأن  لةةّبيم اسةةتوطن ورةةغل كةةّل رةةحٍء اةةح قمبةةو   وكانةةه نتيجةةة ىةةذه الملبةةة التةةح 

                                                 

 .   ٙٚٔ  الديوان : ٔ)
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    ايةو المفّجع باللزن واالم تجاىيم )أ  المرلةح رغمه كل جزء اح قمبو ىو القما
لجأ الد ااسموا الكنائح ليولد حورة ذاه قيمة انّية تولح بالمعند الكامن اح نفسو 

قمو من أاكار   ومن ىنةا نةر  )) أن  التعبيةر الكنةائح ا ينفحةل اةح أو ما يدور اح  
    ٔ)تتةززر دا ةل البنةاء الفنةح    التةح العةام دااتو واح قيمتو  ةن دااه السةياق 

ايو جةزء مةن بنةاء تتكلّةف  نةده لالةة مةن التفا ةل بةين الرةكل والمعةمون   بةل ان  
   الركل يحبح منتجًا لممعند وتدا ياتو .

 

جد ااسموا الكنائح  ند ابةن درّاا يمةنح الةنص قيمةة انّيةة ِلمةا يلممةو مةن ون
معند يترك ألرًا اح نفس المتمقح بانفتالو  مد أاةق ال يةال متةأمًا المعةانح المسةتترة 

  مف االفاظ وما ألدلتو من نمطية كنائية تحويرية   ومن ذلك قولو :
 

 وتكسو سيواك اييا الدماء     
    ٕ)وتوط   يمك اييا الُ دودا                                

  

نملظ الحورة الكنائية تلمل العديد من الةدااه   وىةذه الةدااه ىةح التعبيةر 
ليةةر المبارةةر  ةةن المعنةةد بنمطيةةة كنائيةةة ذاه قيمةةة انّيةةة افةةح قولةةو )تكسةةو سةةيواك 

ى اء من ىزيمةة  اييا الدماء  كناية  ن القوة ورّدة الوطأة  مد اا داء   وما اقاه
وكأن  سةيوف ممدولةو قةد تغّطةه بالةدماء والتبسةه بيةا مةن رةّدة العةرا  مةد رقةاا 
اا داء   والقول اّنيا اكتسْه اح زينتيا الدماء لتتلمد بيا   ايةو سة رية   االسةياق 

ط ىةةذه الحةةورة بحةةورة أ ةةر  الةةذ  قيمةةه  نةةده   ايةةو  ةةدول  ةةن المةةألوف   وتةةرتب
 بقولو :  ار بعد العودة من المعركة حاييا  ن اانت يكنحىة  ٖٗ٘لممتنبح )ه

  ٖ)دماِء الِعدا َولُْبنا نقّبُل أسياَانا                    وَنْمَسُليا من     

                                                 

 . ٙٚٔلبالة بين التقنية والتطّور :   امسفة أ)
   . ٖٚٛ  الديوان : ٕ)
   . ٔٗ/ٔ  ديوان أبح الطيا المتنبح :ٖ)
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اح قول ابن درّاا )وتوط   يمك اييا الُ ةدودا  كنايةة ونممح ااسموا الكنائح 
قتمةد مةرارًا وتكةرارًا لتةد  ن قّوة ال يل وسر تيا اح سوح القتال وكأّنيا تدوس  مد ال

ُّ سالة القتةال بمقاتمييةا وىةح ت غط برةّدة  مةد عةسيمه  وانه لركتيا وىح تلّفّّ
من كان تلتيا لتد أحبح ذليًا   ايح معاٍن )) يعمل اييا ال يال والذوق كمةا تعمةل 

 .    ٔ)    )* السمع[اابحار و ]اييا 
 

 و ميو قولو :
 ُر المسّ ر در هُ ولو نلر البل                      

  ٕ)كان اّا اح ُذراك انترارهلما                                                   
 

نستقح ااسموا الكنائح من قولو : )ولةو نلةر البلةُر المسةّ ر در ُه  كنايةة  ةن 
حفة الكةرم والعطةاء   والحةورة ذاه طةابع ت ييمةح اةالبلر رمةز العطةاء ظيةر بحةورة 

لر اييا الدّر  ند ذر  الممةدوح   ا ترااةًا منةو بأّنةو االةّق اةح العطةاء ا تر يحية ين
 اّن لمكريم حفاه تمّيزه  ن ليره .

 

ونملظ ااسموا الكنةائح ولةزارة دالتةو )) يسةمو  مةد المعنةد وكةل كممةة ايةو 
ارارة يمكن أْن ينفتح  مييةا ذىةن المتمقةح ليعقةد حةاه أو ُيوجةد بةدائل لةو   لمدالةة 

  والكنايةة  ةن )) الحةفة اذا   ٖ)تر  مف تمك العباراه المنطوقةة   لمعند المست مد ا
 لم تأتك مّحرلًا بذكرىا   مكرواًا  ن وجييا   ولكن مدلوًا  مييا بغيرىةا   كةان ذلةك

   ويتعح ذلك جميًا اح قولو :  ٗ)أا م لرأنيا   وألطف لمكانيا   
 

                                                 

 )*  ] اابحار وااسماع [ كذا اح ااحل .
   . ٚٔ  المغة الرا رة : ٔ)
   . ٗ٘ٙ  الديوان : ٕ)
 . ٖٔٙ  مفيوم ال يال ووظيفتو اح النقد القديم والبالة : ٖ)

 . ٖٙٓ:    دائل اص جازٗ)
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 بزول ااوقد  ععه  مد ناا ال                     
 َيغبْنَك لسَن العزاِء ااْزلُم الَجَذعُ                                                      

 ةةاك تعزيةد واةدىر رجاك وق                      
  ٔ)جمه اميسه بغير القما ُتسَتَمعُ                                                      

 

               ئح اةةةةح قولةةةو )وقةةةةد  ععةةةه  مةةةةد نةةةاا البةةةةزول    نممةةةح ااسةةةةموا الكنةةةا
اذا استكمل السةنة اللامنةة وطعةن اةح  –طمع نابو  -  ىو اح ااحل البعير و)البزول

التاسعة   وىح كناية  ن ااكتيةال وكبةر السةن   لتةد عةعف ولةم يقةدر  مةد رةحء 
 َعُعف بدنِو .ل

 

 ن الةدىر الرةديد ومةا يتعمةق بةو مةن أما اح قولو )ااْزلُم الَجَذُع  ايح كناية 
البايةةا والمنايةةا التةةح ألقمةةه كاىةةل الفقيةةو الةةذ  رلةةاه   اقةةد لجةةأ الةةد ااسةةموا الكنةةائح 

   -ليعطح الحورة الكنائية معنيين :
 

 المعند ااول : ىو ُكبر السن والكيولة وععف البدن لمفقيو المرلح . -
مةن البايةا والمةرارة التةح كانةه سةببًا  المعند اللانح : الّدىر الرديد ومةا يتعمةق بةو -

 اح  جزه .
 

ذىةن اةح الوحةول ان  ااسموا الكنائح اح البيةه الرةعر  يلتةاا الةد ا مةال 
المعند المقحود من العبارة وتفكير اح الربط بين الكمماه المنطوق بيا وبين مةا  الد

 ُترير اليو من دالة انّية بنمطية كنائية تحويرية .
 

 ن المعنةد بأسةموا الكنايةة  نةد ابةن درّاا برواداةو وتوابعةو لةو  ونجد التعبير
من القّوة والتأكيد ما ليس اح التعبير  نةو بةالمفظ الموعةوع لةو   اسةّيما أن  أسةموا 
الكنايةة لةو مزيةة مقارنةة بالتحةةريح ا ِلمةا يلممةو مةن  فةةاء المعنةد الةذ  ينفةتح اليةةو 

 رف  نو وتوعيلو   كقولو :ذىن المتمقح اح استنباطو والوحول اليو والك
                                                 

   . ٘ٗٗ  الديوان : ٔ)
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 بعيُد الرأِو مقترا ااياد                        
 .  ٔ) زيز القدر م فوض الجناحِ                                                 

 
)مقتةرا اايةاد   ليليمنةا  مةد كنايةة ترميزيةة تةرتبط اقد أطمق الرا ر  بةارة 

 با تح :

 المعند  مد ما يتمتع بو الممدوح من القّوة والقدرة والسمطان . يليل -ٔ                
 كلرة العطاء والكرم والس اء والبر والمعروف ايو . -ٕ                
   .اقترابيم منو   افح كام العرا )ىم يده أ  أنحارهكلرة أنحاره و  -ٖ                
 الممدوح بين الناس لتواععو .الجاه والقدر الذ  يلظد بو  -ٗ                

 
المعةانح ان  المفةةظ  تمةكوالكنايةة تكةون بةالنظر الةد طبيعةة الدالةة وقةد أوردنةا 

 الكنائح يلتمل ذلك .
 

: )م فةوض الجنةاح  كنايةة ُتليةل  مةد التواعةع ولةين الجانةا واح قول الرا ر                      
التواعةع ة  ةن اح سياقاه  ديدة كنايوالرأاة   وىذه الكناية محدرىا قررنح   جاءه 

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭ   ڭ  چ: والرأاة   نجدىا اح قولو تعالد 

 . [ٕٗ:  اصسراء سورة ]   *) چٴۇ   ۋۈ 
  

واح كام العرا )أرض  ااعةة السُّةقيا  أ  سةيمة الس ةقح   و)ليمةة  ااعةة  
ع والرأاةةة   وقةد  ةةدل أ  ىينةة السةر   والةةذ  أراده الرةا ر ىةو لةةين الجانةا والتواعة

الكنايةة بةالقوة والقةدرة الفنيةة ِلمةا  ظدبمفظة )مقترا ااياد   و)م فوض الجناح  لتل
بةةرازه )) اكةةل رةةحء لةةُو وجةةود  ةةارا الةةذىن   اإن ةةُو اذا أدرك  هفةةاء مةةن تتمتةةع بةةِو  وا 

لحمه لُو حورة اح الذىن تطابق لِما أدرك منُو   اإذا  ّبر  ن تمك الحورة الذىنية 
لاحةةمة  ةةن اصدراك أقةةام المفةةظ المعبةةر بةةِو ىيةةأة تمةةك الحةةورة الذىنيةةة اةةح أايةةام ال

                                                 

 . ٖٓٔ  الديوان : ٔ)
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دراكو   ٔ)ذىانيم   السامعين وأ   وتفتح أاق ال يال اح تأمل ذلك المعَند واستنباطو وا 
 بالطريقة التح استلعر ايِو الذىن ذلك المعَند   ويتعح ذلك اح قولِو : 

 

 تياوه بيم محعقاه الروا ة
  جناه العلد وااحيلِ اح مد د   

 ح ةم تبيةاء ُظمةبوارق ظمم
 ِل ةُدمد من ِلمد أو دمًا من قتي   

 ع ةل مرععة  ن رعيةاأذى
   ٕ)ةلِ ر اليديةوأنسد اللمائَم ذك   

 

    ايةو يسةتعمل ظير ااسموا الكنائح اح قولِو )اأذىل مرعةعة  ةن رعةيعِ ي
ا ةداء ومةا ألدلةُو اةييم مةن ىذا التعبير كناية  ن قّوة ممدولةو ورةّدة وطأتةو  مةد ا

ىول تفزع منُو القموا ويز   النفس   بلي  أن  المرععة لابه  ن رردىا وتناسه 
 نُو تجاه ىذا الموقف   وىذِه الكناية محدرىا قررنح وظفيةا القةررن  وانرغمهرعيعيا 

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ چ  :الكةةةةريم لبيةةةةان ىةةةةول القيامةةةةة 

 ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ    ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

   . [ٕ:  الل  سورة]چ 
 

    موا الكنةةائح أيعةةًا اةةح قولةةِو : )وأنسةةد اللمةةائم ذكةةر اليةةديلويظيةةر ااسةة
االلمائم التح استر ه واسترسمه اح لنائيا بحوتيا الجميل قد نسيه ذلك الغنةاء   

 وىح مذىولة وىاربة   ِلما  ّمفُو ممدولو من ازع و وف لد   ّدوه . 
 

                                                 

    چې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    چ   وكذلك قولو تعالد : *)

 [.٥١٢الشعراء:  سورة] چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ : وقولو تعالد. [٨٨الحجر:  سورة]
 .   ٜٔ-ٛٔمنياا البمغاء :   ٔ)
 .   ٕٙٔالديوان :   ٕ)
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ر العامةل النفسةح وىةو رةّدة ال ةوف والّر ةا اةح وقد ألاله الكناية  مد اظيا
كّل االياء بحةورة لسةّية مة لرة   وىةح حةورة ترةير الةد المعَنةد الُمكن ةد  نةُو وىةح 

جّسةد ممدولةو المعَند يُ فسةية أ ةداء ممدولةو   اةاةح ن رَ رّدة ال وف والّر ا الذ  ألّة
ن   ةةدّوه أحةبح مةةذىوًا أمةام ىةةذهِ  قةّوة ورةةّدة الوطةأة   وىنةةا ال بأن ةُو ذو قةةّوة وبةأس   وا 
اح حدر البيةه و جةزه   افةح نر  الكنايتين تستندان الد معند والد   لكّنيا تتفاوه 

  تتمّيز االفاظ بسيولتيا   لكنيا رّكمه اح السةياق د اللمائَم ذكر اليديلوأنسقولو )
ر البيةه ومةا نو ًا من الُمغايرة تةرَك ألةرًا جديةدًا مّيةز بةين المعَنةد الُمعّبةر  نةُو اةح حةد

 قابمو اح  جزه .
  

ان  الكنايةة الةةد  وسةةائل ترةةكيل الحةةورة الفنيةة تتمتةةع بمقةةدرة تأليريةةة متأتيةةة 
 المستكنة اييا   يقول ابن درّاا : من قّوة اصيلاء واستبطان المعانح 

 

 وبلرك مورود السوالل مفعِم           
   ٔ)البرح الظمأو بدك قد أود  بِو 

 
  كناية  ةن حةفة الكةرم التةح )وبلرك مورود السوالل مفعمِ  افح قول الرا ر

  اقةةد  ّبةةر  ةةن ىةةذِه الحةةفة بةةالبلر المّتسةةع  اتسةةعه وانبسةةطه لكةةّل سةةائل وقاحةةد
ليكةّون  ظةام والمنبسط الممتم  الفائض بمائةِو وسةوالمو ينيةل منيةا كةل   طرةان أو 

تمّيةز بكلرتةِو والعطةاء  المتمقةح   اةالكرمحورة كنائية ليا معاٍن  ديدة ينفتح ليا ذىن 
    لعطاء   يظير ذلك اح قولةِو : )أود  بةِو الظمةأ البةرح  وىو بعيد  ن ىذا الكرم وا
  ايةةو بعيةةد  ةةن ىةةذا الكةةرم الةةذ  ارةةتّد وألةةح   ميةةِو بةةااذ  كنايةةة  ةةن اليةةاك والفقةةر

 .  ذ  كّند  نُو بحفة البلر الممتم والعطاء ال
 

انتةاا المعَنةد   يتبةّين ان  التعبيةر الكنةائح  وباتجةاهواح عوء التعبيةر الكنةائح 
اح رعر ابن درّاا ُملّمةل بجممةة معطيةاه ارةارية وداليةة تةرتبط ب حوحةية المعَنةد 

                                                 

   .   ٘ٔٙ  الديوان : ٔ)
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الُمةةراد تمليمةةو  مةةد رةةكل حةةورة  ياليةةة انيةةة   وىةةذا النةةوع مةةن الحةةور لالبةةًا مةةةا        
أن تقبعةةيا  )) يةة نس النفةةوس  نةةد اسةةتجما يا مةةن تةةوالح المعةةانح التةةح مةةن رةةأنيا

ن  قيّمةةة الةةّنص ايمةةا   ٔ)بمعةةاٍن يناسةةا بينيةةا وبةةين تمةةك مّمةةا رةةأنُو أْن يبسةةطيا    وا 
 يلممُو من معند وما يلممُو من جمالياه تترك ألرًا اح نفس المتمقح . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

   .   ٖٛ٘  منياا البمغاء : ٔ)
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اج :Cimetic Montage لطابع السيمني والتوليفي ) ا
ّ
 ( يف صور ابن در

 

ون لإلستعارة والكنايةة الةدرس المغةو  واادبةح  نةد العةرا رغمه دراسة ياكبس
  عةةمن ااسةةتبدال  نةةد وعةةع ملةةور  نظريتةةو مكتفيةةًا وقةةد ُلةةّدد )التوليةةف وليةةرىم  

باصلالة  مد المقطة القريبة لتقع عمن الكناية   ويرجع السبا الد  حوحية المغةة 
عةةةًا اةةةح أملمةةةة الرةةةعر يفح أي  االكنايةةةة تلقةةةق المقطةةةة ذاه اانسةةةجام والةةةرابط التةةةول

  ايذا النمط من التحوير أجمل وأكمل اح الظيور من التعبيةر  ةن الفكةرة    ٔ)العربح
بطريقة مجّردة   اسيما أن و اح لالة التعبير بالحورة الكنائيةة ا يمكةن التعةّرف  مةد 
ما يّعبر  نو )) اّا بتأمل دقيق لمتنظيم الرةكمح لمغةة والموعةوع   واةح ىةذا نةوع مةن 
المتعةةة ا يرةةعر بيةةا اّا متةةذوق الرةةعر   االعاقةةة بةةين الرةةكل والمعةةمون اةةح ىةةذه 
اللالةةةة المعّبةةةر  نيةةةا ليسةةةه  مةةةد اصطةةةاق  اقةةةة وسةةةيمة بغايةةةة   بةةةل ىةةةح  اقةةةة 

  اعةًا  ةن ذلةك اةأن  تةرك   ٕ) نحرين يد م كةّل منيمةا ا  ةر دا ةل ُكةّل متةرابط    
وعةًا يرةّد المتمقةح ويبعة   مةد التأمةل   التحريح بالرةحء يكسةا الكةام لةاوٍة ولم

ولالبًا ما تقوم الكناية  مد تدا ح المعانح وأربو ما تكون بالمريد السةينمح   ايةح 
 تنقل المعند  ن طريق استلعار المعانح المجاورة لذلك المعند .

 

  م سةةس  مةةد تراكةةا المقطةةاه تراكبةةًا ىداةةو والتوليةةف التعبيةةر  اةةح )السةةينما
ارر دقيق   نتيجة لحدمة حورتين   والتوليف اح ىذه اللالةة يرمةح الدا  تألير مب

   يقول ابن درّاا :   ٖ)الد التعبير بذاتو  ن  اطفة أو اكرة 
 

 اكأنّنح لم يلمنح الممك الذ  
   ٗ)َسجَد الِفرن  لتاجو والروم                             

                                                 

 . ٛٛ - ٚٛ  ُينظر : أساسياه المغة : ٔ)
 . ٕٛٚ  ُينظر : مفيوم ال يال ووظيفتو اح النقد القديم والبالة : ٕ)
 .   ٖ٘ٔ  ُينظر : المغة السينمائية : ٖ)
 . ٜٔٗ  الديوان : ٗ)
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قةوة الممةك ورةّدة بأسةو اةح  : )َسجَد الِفرن  لتاجو والروم  كناية  ن اح قولو
اللةةةرا وسةةةوح القتةةةال ممةةةا اسةةةتد د بةةةاصارن  والةةةروم الةةةد اانلنةةةاء أذلةةةة  اعةةةعين 
مطةةأطئين ر وسةةيم لةةو   ويمكةةن رحةةد الحةةورة الكنائيةةة برةةكل لقطةةة توليفيةةة يمكننةةا 

ٍق تأمةةل بعةةض مامليةةا ووظائفيةةا الجماليةةة اسةةيما أّنيةةا بةة رة انتةةاا المعنةةد اةةح نسةة
ع جبيتةةو  مةةد  عةةع   طأطةةأ   رأسةةو   انلنةةد   وعةةأن  العةةدو )منةةتظم التركيةةا وكةة

الفةرن   د    وكل ىذه المعانح والةدااه رةكمتيا حةور سةجو اارض ايو ذليل  اعع
ىةةح ليسةةه ولةةدة رةةكمية ومجةةّردة بةةل اّنيةةا  لقطةةة ملّممةةة بيةةذه المعةةانح   و))ا ايةةح 
نرحةدىا  بةر تأمةل    يمكةن أنْ   ٔ)    ة تلييدية ومكلفة اةح  احةية لسةّيةولدة دال

 ولداتيا الدالية وتلميل حيغيا التعبيرية .
 
 ا اح قولو :أمّ 

 

   واررًا لعيف الُقيولِ  اً وي مع  ن منكبيو الرداء           سرور 
     ٕ)يلِ يروح  مييم بغر  الجفان            ويغدو ليم بالغريض النر

 
اد   ايقةةةال لمجةةةو   بعبةةةارة )لةةةرُّ الجفةةةانكّنةةةد  ةةةن )الكةةةريم الجةةةواد المعةةةياف

  والغةّرُة مةن كةل  رةحء أولةو   والجفةن و ةاء يوعةع بةو المعياف )أنه الجفنة الغرّاء
 الطعام   االحورة بأركانيا الجمالية ىح التح تلرك المريد وتفتح أاق ال يال ابتةداءً 

لو )لّر الجفان  و )الغريض النرةيل  قو بالمقطاه التح تستد ح معانح  ّدة   يملميا 
والجةود تقح ااسموا الكنائح من قولو )بالغريض النرةيل   كنايةة  ةن الكةرم لذلك نس

  والنريل : الملم المطبةو    ٖ)أو الطعام لير البائه   والغريض : ىو الرحء الطر 

                                                 

 . ٜ٘   ال طاا السينمائح من الكممة الد الحورة :ٔ)

 . ٘ٙٔ  الديوان : (ٕ
   ُينظر : أساس البالة )لرض  ٖ)
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  ٔ)من القدر -وىو لديدة اح رأسيا ُ ّقااة -  يأ ذه العيف بنفسو أو بالمنرالالذ
لغريض النرةةيل  بمنزلةةة مرةةيد مكةةّون مةةن )يغةةدو ليةةم بةةا  اعبةةارة )لةةّر الجفةةان  و

  ىةةو  مميةةة جمةةع ىةةذه المقطةةاه بنمطّيةةة Montageمجمو ةةة لقطةةاه   والتوليةةف )
كنائية تحويرية ناجمة  ن اتساق أوعا ُو المغوية ملققة بعةض المملةاه المت يمةة 
كأّنيةةا حةةورة مرئيةةة اةةح ذىةةن متمقييةةا تةةولح لةةو بمعةةاٍن  ةةّدة تت فةةد وراء المفظةةة 

االعةةيف يأ ةةذ أجمةةل ااطبةةاق ويفةةتح القةةدر ويأ ةةذ الملةةم الطةةر  ويقدمةةو  الكنائيةةة  
لنفسو   اعًا  ةن لالتةو المسةتقرة وكأّنةو اةح بيتةو   االعبةارة الكنائيةة تتملةل اةح )) 
برازىةةا اةةح حةةور ملسوسةةة تز ةةر بالليةةاة واللركةةة   ايكةةون ذلةةك  تجسةةيد المعةةانح وا 

   .  ٕ) د لتأكيدىا ورسو يا اح النفس   أد
 

تليرنا جمالياه التكوين البحر  اح المريد التحوير  التوليفح  نةد ابةن  وقد
 اذ      درّاا اسةةيما أن ةةو يسةةتعمل أسةةموا الكنايةةة برةةكل يةةدل  مةةد ابةةداع واعةةح   

الكنايةة  نةدُه و ةاء اّنةح اريتو اح  مق ااستجابة والتألير اةح المتمقةح    يجّسد را
د سيل مةن الحةور  بةر ولةدتح )المقطةة  و ي تزن العديد من المعانح مترجمة )) ال

    ٖ)ميمة ت ّمقةه مةن تةألير المقطةة    )المريد  لتفرز ىذه الملحمة قوا د جمالية
 لترّكل حورة  يالية اح ذىن متمقييا   يقول ابن درّاا : 

 

 ماةأ زز  مح الدين والدنيا وأىمي
 راا  طا سما اارتقد من  ز ُكم ر                              

 ُلحٌن من المجد  اذ المسممون بو
    ٗ)ىبة ه  ميو رياح النحر اانقحفا                               

 
                                                 

   ُينظر : أساس البالة )نرل  ٔ)
 . ٕٚٔ   مم البيان دراسة تلميمية لمسائل البيان : ٕ)
 . ٕٛٗ  ال طاا السينمائح من الكممة الد الحورة : ٖ)
 . ٜٙ٘  الديوان : ٗ)
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سةةتعمل ىةةذا نالةةظ ااسةةموا الكنةةائح اةةح  بةةارة )لحةةن مةةن المجةةد  اقةةد ا
التعبير كناية  ن ) ظمتو وقوتو   وكلرة  طائو ووارتةو  اسةيما أن  التعبيةر الكنةائح 

 ديدة تعااره ليكوَن ذا مجٍد )النبل والررف   المكارم المألورة  ةن  استد د معانح
ا باء   كرم اااعال اح الممدوح   كلرة  طاءه  ايةذه المعةانح رةّكمه حةورة  ياليةة 
ذاه مريد تحوير  اح ذىن متمقييا متأمًا ما يةولح بةو التعبيةر الكنةائح مةن  ةال 

 يةةال الةةذ  ي اطةةا تحةةوراتنا  مةةد   وىةةو الContemplativeال يةةال التةةأممح ))) 
  لية  يقةف التعبيةر   ٔ)نلو أكلر   ويعتمد  مد اصيلاء أ  ما تولح بو اارةياء   

الكنائح  مد أرّد الملظاه قّوة وتأليرًا واستلعارًا لممعانح التح )) تمتقةح جميعةًا  نةد 
قبيةةل  تحةةوير االفةةاظ لممةةدلواه   ا مةةن قبيةةل الدالةةة المعنويةةة السةةا   ولكةةن مةةن

   ويتعح ذلك اح قولو :   ٕ)الطريقة التحويرية الت ييمية    
 

 وسقاك كأسًا لملتوف وكم وكم 
   ٖ)من قبميا كأَس اللياة سقاكا                                

 

نسةةتقح ااسةةموا الكنةةائح مةةن قولةةو : ) وسةةقاك كأسةةًا لملتةةوف   كنايةةة  ةةن 
سةةتعار اةةح عةةروا المكةةاره والسةةرور   اُيقةةال المةةوه واليةةاك   اسةةيما أن  الكةةأس يُ 

كأس من الذّل والفرقة والمةوه   والتعبيةر الكنةائح يةولح بقةّوة ممدولةو ورةّدة بطرةو 
موا الكنةةائح اةةح سةةياق وىاكةةو لم ةةائن الةةذ  أنعةةم  ميةةو مةةن قبةةل   وقةةد ظيةةر ااسةة

متعمقةًا    وىو )) أْن يكون اح أول البيه راىدًا بقاايتو ومعناىةابديعح وىو )اصرحاد
بيةه  ةرف بو لتد ان الةذ  يعةرف قاايةة القحةيدة التةح البيةه منيةا اذا سةمع أول ال

   ويظير ذلك اح  بارة )وسقاك  التح تولح بذلك .  ٗ)ر ره وبانه لو قاايتو   
 

                                                 

عةةوء تةةألير النقةةد اانكميةةز    مفيوميةةا ومنةةاى    الحةةورة الرةةعرية اةةح النقةةد العربةةح اللةةدي  اةةح ٔ)
 . ٖٙٔدراستيا ) أطرولة دكتوراه   : 

 . ٕٛ  التحوير الفنح اح القررن : ٕ)

 .   ٕٔٔ  الديوان : ٖ)

 . ٜٗ/ٔ. وُينظر : معجم المحطملاه البالية وتطورىا :  ٚٙٔ  نقد الرعر : ٗ)
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ونستقح ااسموا الكنائح كةذلك مةن قولةو : )كةأَس الليةاة سةقاكا  كنايةة  ةن 
الذ  كةان يةنعم بةو   االحةورتان الكنائيتةان لسن المنزلة ولسن اللال ورلد العيش 

متجاورتان لكل منيما  حوحية   ايح ذاه طابع تةوليفح اةح ذىةن متمقييةا   وىةح 
تقوم  مةد )) حةيالة متميةزة مةن لية  أنيةا م تمفةة  ّمةا سةواىا اةح تركيةا الجممةة 

قةّوة وما ينرأ  ن العاقة بينيا وبين ما سواىا مةن جمةل   كمةا أّنيةا تملّةل تغيةرًا اةح 
القيمةةة  ال يةال   الةذ  ىةو أسةاس كةل التلةواه الةواردة اةح الجمةل التةح ىةح أسةاس

 .    ٔ)الفنية اح سياق البيه   
 

أبرز ما يظيرُه رعر ابن درّاا من كناياه ان ما ىو قةائم  مةد التوارة  مةع ان  
ىةح التةح تقةوم اانماط التحويرية اُا ر    بل ان  أظير ااملمة الرعرية التحويرية 

 مد الكناية بغض النظر  ن الةنمط المجةاز  الةذ  تنتمةح اليةو   وربمةا يكةون سةبا 
ذلك ىو الساسو بأّن التعبيةر الكنةائح يكةون عةعيفًا اذا ابتعةد  ةن ااسةاليا البيانيةة 

وار  يعطح الحورة الكنائية أبعادًا أكلةر مجازيةة وأكلةر تاا ر    لذلك نجد أسموا ال
 اء   يبدو جميًا اح قولو :قدرة  مد اصيل

 

   ٕ)يمييم اح لياا الكبرياءِ  وألبسيم لياا الذل  طا        
 

نجد الكناية قائمةة  مةد التوارة  مةع نمةط ااسةتعارة   افةح قولةو : )وألبسةيم 
لياا الةذل  كنايةة  ةن الفقةر واللاجةة والعةعف وال عةوع والميانةة بعةد اصيقةاع بيةم 

ء اقةراء   واسةتعار اللةوا لمةذل  مةد سةبيل ااسةتعارة واانتحار  مييم اأحةبلوا أذاّ 
المكنية بإعفائو الحفاه اصنسانية  مد اارةياء المعنويةة أو العقميةة   وتةرتبط ىةذه 

 الحورة بقول سيدنا  مح بن أبح طالا ) ميو السام  :
 

                                                 

 . ٜٖ٘:   مفيوم ال يال ووظيفتو اح النقد القديم والبالة ٔ)
 . ٔ٘ٗ  الديوان : ٕ)
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َو بةاٌا مةن أبةواا الجن ةة اتلةو اص ل اّحةِة أْوليائةِو َوىة الجيةاد)) أما بعد اةإن  
لبةةاُس التقةةو  َودْرُع اص اللحةةينة َوُجنتةةُو الوليقةةة   امةةن تركةةو َرْلبةةًة َ ْنةةُو ألَبَسةةُو اُص 

ما أليانًا الكنائية اح رعر ابن درّاا   أ  أّن المعانح   ٔ)َلْوَا الّذل ورممو الباء    
 تقترن بحوٍر اسامية .

 

العةةّز والسةةيادة    كنايةةة  ةةن حةةفةونجةةد اةةح قولةةِو )يمةةييم اةةح ليةةاا الكبريةةاء
ن ةةُو قةةد اسةةتعار اللةةوا لمكبريةةاء  مةةد سةةبيل  والقةوة والعظمةةة والغمبةةة  مةةد اا ةةداء   وا 

  ااسةةتعاريةة الكنائيةةة  والحةةورة الحةةور االحةةورتان متةةدا متان )لمكنيةةة   ااسةةتعارة ا
رائجية ىو قةدرة ابةن درّاا  مةد بة  انفعااتةو يميز ىذا التالم والعاقة الو وأكلر ما 

ل اسّيما أن  الكناية قائمة  مد تدا ح المعةانح اةح الحةورتين مّمةا أد  الةد  ساسووا 
 اتساع ُأاق ال يال اح ذىن المتمقح   وكذلك قولو : 

 

    اتح كفاتلِو اح ال مِق ليس لُو 
 الةمّما  ا من اتوح اارِض أرك     

 ددًا ةأعله بِو لمل الدُّنيا لنا ج       
   ٕ )*)والغدر أسمال  ولبُس والح الِعد                              

   

والغةةدر أسةةمال  كنايةةة  ةةن اليزيمةةة التةةح  العةةد افةةح قولةةِو : )ولةةبُس والةةح 
رةةوكتيم واانتحةةار  مةةييم اعةةًا  ةةن الةةذل واليةةاك الةةذ   وانكسةةارللقةةه باا ةةداء 

سةّيما ان ةُو أحابيم   والحورة الكنائية قائمةة  مةد التوارة  مةع الحةورة ااسةتعارية ا
اسةةتعار لةةبس اللةةوا البةةالح لمغةةدر اسةةتعارة مكنيةةة وىةةو )) عةةرا مةةن التجسةةيد الةةذ  

  ايةةو   ٖ) مةةد الحةةورة الوىميةةة الت ييميةةة    اصنسةةانيةالحةةفاه  اعةةفاءيعمةةد  مةةد 
                                                 

 . ٚٙ/ٔ  ني  البالة : ٔ)
 المعجم الوسيط ) سمل   .  –ُسُموًا   وسُمولًة : أ مَق وَبِمَح  –َسَمَل : اللوُا ونلوُه  )* 
 . ٔٛٗالديوان :   ٕ)

  التجسةةيد اةةح البلةة  البالةةح : النقةةد  )بلةة     د. ااعةةل  بةةود التميمةةح   عةةمن كتةةاا )قةةراءاه ٖ)
   . ٖٓٔة  : بالي
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بةةين الحةةورة  دا ليجسةةد الغةةدر وكأن ةةُو كةةائن لةةح ليلقةةق بيانةةًا باليةةًا قائمةةًا  مةةد التةة
الةذ  قةّدم  مد تدا ح المعانح نتيجةة التةدا ل  ينقائمتالستعارية الكنائية والحورة اا

  الو ابن درّاا انًا مبد ًا امتزجه ايِو قوة الفكر والموعوع بجمالياه التحوير .
  

ن الحورة الكنائية والحةورة ااسةتعارية لاعةرًا اةح يالتوار  ب أسمواويظير 
 قولِو : 

 

 برييةد رل اص والمةمك الةذ  
 ُكْفَء من دمِو الكريم الةزاكح  ا     

 لبسه  ميِو اارُض لوَا لدادىا 
  ٔ)وبدْه ُنجةوُم الميل وىح بةواكِ      

 

ااسةتعار  اةح  ااسةمواأسموا الكنايةة مةع  دا لأبرز ما يطالعنا اح النص ت
قولِو : )لبسه  ميِو اارُض لوَا لدادىا  كناية  ن حفة اللزن وقيام المةزتم   اقةد 

كنايةةة بسةةمة بديعيةةة ىةةح )المبالغةةة    ونملةةظ أن  نمةةط التحةةوير الكنةةائح قةةد ظيةةره ال
مع نمط التحوير ااسةتعار    ااسةتعار لةبس اللةوا لةألرض اسةتعارة مكنيةة    دا لت

ويجّسدىا  مد ىيأة كائن لّح ارتد  لوا اللداد بإعفاء حفاه اصنسةان  مةد ليةرِه 
لمنجةةةوم  مةةةد سةةةبيل ااسةةةتعارة المكنيةةةة مّمةةةا ا يعقةةةل وا يرةةةعر   واسةةةتعاَر الُبكةةةاء 

المجّسدة بييأة كائن لّح يبكح من رّدة لزنِو   والحورة قائمة  مد تةدا ح المعةانح 
بةةين التحةةوير الكنةةائح والتحةةوير ااسةةتعار  اسةةّيما اننةةا نملةةظ ابةةن درّاا )) يحةةنع 

يسةةتطيع كناياتةةو أو رمةةوزه المغويةةة لتّةةد توسةةع الةةدائرة الوجدانيةةة لةةد  المتمقةةح الةةذ  
استرفاايا من  ال السياق الفنح   وقد تتدا ل الحور الكنائيةة اةح بنةاء تجّسةيد  
لتفجر دااه رامزة   يكةون اةح دااتيةا المتةززرة مكونةة ورةائ  متدا مةة معبةرة  ةن 

 .    ٕ)المرا ر   موقف متكامل 
 

                                                 

 .   ٕٖٔالديوان :   ٔ)
  .   ٜٖٗ  امسفة البالة بين التقنية والتطور : ٕ)
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ونجةةد التوارةة  الكنةةائح وااسةةتعار  الةةذ  يلقةةق نو ةةًا مةةن العةةدول الةةدالح 
ُأاةق  باتسةاع  وىةو ألفةل  اسةموبوسطة الرعر وجوىره واسةتداًا لممامةح المميةزة وا

ال يال وقوة الدالة اسّيما أننا نجد )) المواعع التح يتناسق اييا التعبير مع اللالة 
الُمراد تحويرىا يسا د  مد اكمال معالم الحورة   وىةذِه  طةوة مرةتركة بةين التعبيةر 

   يقول ابن درّاا :   ٔ)تحوير   لمتعبير   والتعبير لم
 

 لبيض أياديك اح الحاللاه 
    ٕ)تمسك وجو العلد بالعياء     

 

وا أذ      ن النعمة العظيمة التح ا يروبيا مةن  وتكنح  بارة )لبيض أياديك
ااسةةةتعار   وجةةةو العةةةلد بالعةةةياء تمسةةةكلةةةم  أ قبيةةةا بعبةةةارة )  وكرمةةةو المسةةةتفيض 
ا بالرمس لم  لذف المربو بو )الرمس  وألبه العةياء لميةد العياء لميد مربيًا اّياى

)استعارة مكنية    واستعار الوجو لمعلد مربيًا اياه باصنسان لم  لةذف المرةبو بةو 
 )اصنسان  وألبه الوجو لمعلد )استعارة مكنية  .

 

بةةين ااسةةموا الكنةةائح وااسةةموا ااسةةتعار  يجعةةل الحةةورة أكلةةر  دا لان  التةة
يلاء وسعة ال يةال   وتةدا ح المعةانح القةائم بةين ااسةموبين اسةيما أن  اص قدرة  مد

الكام المرتمل  مد ال يال يجعل النفس رديدة اانةس بةو   وسةريعة التةألر بحةورِه 
   ويبدو جميًا اح قولو : 

 
 والنحُر ُمنسِمكم واللرا ُمرععكم 

   ٖ)لكم كنفورامخ العز والعميا                                  
 

                                                 

 .   ٚٚالتحوير الفنح اح القررن :   ٔ)
 .   ٜٕٓالديوان :   ٕ)
   . ٕٜٗ  الديوان : ٖ)
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افةةح قولةةِو )والنحةةر منسةةمكم  كنايةةة  ةةن حةةفة النحةةر لمةةا ألالةةه اليةةِو لفظةةة 
)منسمكم  من معنةد وىةو التقةدم )أنسةمُه  اذا تقةدّمه القةوم   االنحةر يتقةدمكم اةأنتم 
منحورون   والحورة الكنائية توارجه مع الحورة ااسةتعارية )والنحةر منسةمكم  اذ 

مرةبو بةِو وأبقةد رةيئًا مةن لوازمةِو وىةو )اانسةال  أ  ربو النحر باانسان ولذف ال
مةةن نسةةمِو    وألالةةه لفظةةة )منسةةمكم  الةةد التوالةةد   االنحةةر أولةةدكم وأنةةتم بنةةوُه أ  )

معند ر ر وىو ان  النحر ُيغذيكم بمبانِو ا ان  النسةل مةن المةبن اةح ر وس االاليةل 
   وقد أوردنا تمك المعانح ان  المفظة تلمل ذلك . 

 

نجةةةد ااسةةةموا الكنةةةائح ذا القةةةدرة  مةةةد توليةةةد اا يمةةةة اةةةح قولةةةو )واللةةةرا و 
يةةة  ةةن  ةةوض المعةةارك أو كلةةرة الةةد ول اةةح اللةةرا وكأنةةو نةةائم بةةين اُمرعةةعكم  كن

ألعانيا أو را   ندىا لتةد اسةتقام رجةًا رةجا ًا ا االحةورة الكنائيةة التةح رسةميا 
 مةد توليةد  –لحةورة ااسةتعارية اةح عةوء تةدا ميا مةع ا –ابن درّاا ذاه قةدرة انيةة 

اا يمة لي  اسةتعار الرعةا ة لملةرا   أ  رةّبو اللةرا بةالمرأة المرعةعة لةم  لةذف 
    االحورة الكنائية توارةجه مةع لمربو بو واستعار الرعاع لملرا )استعارة مكنيةا

و الحورة ااستعارية وأّده الد اتساع أاق ال يال اح ذىن متمقييا متأمًا ما تولح بة
 من معاٍن .

 

أّما اح قولو : )ورةامخ العةز والعميةا لكةم كنةف  كنايةة  ةن نسةبة   اةأراد ابةن 
ريح حةبدرّاا أْن يحف ممدولو بأّنو رامخ العز والعميةا لكّنةو لةم ينسةا العةز والعميةا 

 ةةن يمينةةو و ةةن  ظةةًا لةةو أو بجانبيةةوِ المفةةظ   بةةل كّنةةد  ةةن ذلةةك بكةةون العةةز والعميةةاء 
المعانح وجعميا اح جانبح ممدولةو أو اةح ظّمةو   وىةذه قةدرة  رمالو   اقد جمع ىذه

انية وموىبةة رةعرية تظيةر اةح رسةم لولةة تحةويرية متوارةجة م تمفةة تبعةًا الةوال 
 الحورة .
 

وتةةَرُد الحةةورة الكنائيةةة اةةح أليةةان قميمةةة متوارةةجة مةةع الحةةورة الترةةبييية   
ئح  ن المعند المةراد تحةويره اتقوم الحورة التربيييية المتوارجة بدور التعبير الكنا
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اتتفا ل الحورتان لمنح النص دالةة انّيةة وقيمةة تحةويرية أكلةر قةدرة  مةد اصيلةاء 
 تجاه موقف كنائح أراده الرا ر   ويتعح ذلك اح قولو : 

 

 بكتائا  زه بيا سبل اليد 
 ومله رسوم الكفر ملو كتااِ                             

 ىةالادرن أرعيم كأن  اعاء
 أو سةيوُا يبااِ  ألواُل قةفرٍ                             

 َتْلَتّ  سالكةيا بغير ىدايةةٍ 
  ٔ)وتجيا سائةميا بغير جةوااِ                             

 

  اقةد ألالةه  بةارة المرةبو بةو )ألةواُل  دا مهنالظ أن  اانماط التحويرية ت
أ  بيا من الةدمار نتيجةة اانتحةار  مةييم    همالياك وما ألالد الكناية  ن قةفٍر  

أن  أرض العةةدو بعةةد مغةةادرة الكتائةةا ليةةا حةةاره اعةةاءاتيا قفةةرًا يبابةةًا وأحةةبله مةةن 
 الفيااح والفمواه . 

 

ونستقح ااسموا الكنائح من قولو : )وتجيا سائةميا بغير جةواا  كناية  ةن 
ا ناحةر لمةن يسةتغي  وا يمقةد أ  تمه  ائيا من أىميا وما لّل بيا من اصبادة   
ايةةح مولرةةة ا يجةةد سةةالكيا ألةةدًا يررةةده جوابةةًا أو اسةةتجابة مةةن ناحةةر أو معةةين   

بقوتةو ورةّدة تةاز مالةو الةذ  جةيش ممدو من   واوكأّن أىميا قد ىاجروا منيا أو أ تب
 بين الحورة الكنائية والحورة التربييية اح قولو : دا لويظير التبأسو   
 

 اا داء اح لرا  كأّنو من دم
     ٕ) اإن يمه ذو ساح من يديو َيِدهْ                             

 

                                                 

 . ٜٓ  الديوان : ٔ)

  . ٜٖٕ  الديوان : ٕ)



   الثالث : منط الكناية الفصل 

 

141 

األالةةه  بةةارة المرةةبو بةةو )مةةن دم  دا مهنالةةظ اانمةةاط التحةةويرية قةةد تةة
اا داء اح لرا  الد الكناية  ن قوتةو ورةّدة بأسةو اةح المعركةة   وقتمةو اا ةداء   

أ طةد  االتةدا ل أو التوارة اانتحار  مةييم   وكلرة دمائيم تولح بقوة عربو ليم و 
 الحورة قدرة  مد اصيلاء وتأمل المعانح وتوليد اا يمة اح ذىن متمقييا .

 

 واح قولو :
 

 اكم أبه منو ببيض الوجوه
   ٔ)كما أبه منك ببيض ااياد                            

 

 : نجد الحورة الكنائية قد توارجه مع الحورة التربييية 
 

 ه من العيوا  كناية  ن )العّفة ونقاء العرض والتنزّ     المربو     بيض الوجوه 
 

 كناية  ن )النعمة التح ا يروبيا من  وا أذ    المربو بو   ِ  بيض ااياد  
 

  قةد ألالةه الةد الكنايةة  ةن أن   بارة المربو )بيض الوجةوه يظير مّما سبق
  ة المرةبو بةِو )بةيض اايةاد مةن العيةوا   وألالةه  بةار  هالعفة ونقاء العرض والتنةزّ 

 الد الكناية  ن النعمة التح ا يروبيا من  وا أذ  . 
 

االتوار  أد  الد تركيل حورة انية مكونة من تقنياه التربيو والكنايةة مةن 
أجةةل الةةارة  يةةال المتمقةةح وجعمةةو يرسةةم حةةور  ديةةدة مفةةردة لينتيةةح مةةن  اليةةا الةةد 

 كبة من النمطين . الحورة المر 
 

الكنةةةائح اةةةح رةةةعر ابةةةن درّاا ىةةةو التوارةةة  مةةةع  ااسةةةمواان  أبةةةرز مةةةا يميةةةز 
  الةذ  يمةنح الحةورة الكنائيةة أبعةادًا   ااسةتعارة الترةبيوالتحويرية اُا ر  ) اانماط

 والتأمل   وت د  الد توليد اا يمة .  اصيلاءمجازية تكون أكلر قدرة  مد 
                                                 

  . ٜ٘ٙ  المحدر نفسو : ٔ)
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 زية الكناية شع
 

مغةة   الةذ  يكةّون بةدورِه ر يةة ل)) الرةعرية بأن يةا ااسةت دام ال ةاص  ُتوحف
لذلك ميزوا الرعر  مد أسةاس اا ةتاف والمغةايرة اةح     ٔ) احة لمعالم واارياء   

است دام المغة اذ )) ان  الرةعرية ا تت ةذ المغةة  امةة موعةو ًا ليةا بةل تقتحةر  مةد 
لساسةو   انةو  ةالق كممةاه ركل من أركاليا ال  احة   والرا ر بقولةو ا بتفكيةره وا 

                                                 

  . ٙٔ/ٔ  :  كتاا المنزاه )منزلة اللدالةٔ)
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  االرةا ر ي ةرق   ٔ)وليس  الق أاكار وترجع  بقريتو كميا الةد اصبةداع المغةو     
القةةانون الطبيعةةح لمغةةة والوظيفةةة ااجتما يةةة التةةح يقةةوم بيةةا   ويلةةاول ايجةةاد ترةةكيل 

    ٕ)والمجةةاز       الةةد الت ييةةل  اسةةتناداً جديةةد ليةةا يتبعةةو ايةةم ر ةةر لمعةةالم واارةةياء 
ىةة  : )) اإّنمةا الرةعر حةنا ة   وعةرا مةن ٕ٘٘ويد م ىةذا الةرأ  قةول الجةالظ )ه

ىةةة   مةةد ٕٕٖويعمةةق ابةةن طباطبةةا العمةةو  )ه    ٖ)حةةوير   النسةة    وجةةنس مةةن الت
االةةر الةةذ  تتركةةو الحةةيالة والحةةنا ة بقولةةو : )) ولممعةةانح ألفةةاٌظ ُترةةاكُميا اتلُسةةُن 

سةنًا اةح بعةض وتُقبُح اح ليرىا   ايح كالمعرض لمجارية اللسناء التح تزداُد لُ اييا 
 .  ٗ)المعارض دون بعض   

 

والكنايةةة ذاه دور ميةةم اةةح تلقيةةق الرةةعرية اذ انيةةا مةةن وسةةائل الت ييةةل   
وسةةبيميا ىةةو الحةةيالة والتحةةوير )الحةةورة    والرةةعرية تكمةةن اةةح اصبةةداع المغةةو  

ية وما تلدلو من اراراه مولية بالمعند ترجع الد حورة ئنالفاظ الكاا وت تب   مف 
ذىنيةةة تلققيةةا الكنايةةة   وتمةةك الحةةورة ينتز يةةا الةةذىن مةةن تراكيةةا االفةةاظ الكنائيةةة 

 ويحّيرىا اح ال يال   ويتعح ذلك اح قول ابن درّاا : 
 

 سيف عرا لم َيُرقو ُلمح  
    ٘)وتراه بالدماء ُملّمد                            

 

أ  سةيف ممدولةو  –نجد ااسموا الكنائح اح قولو : )وتةراه بالةدماء ُملّمةد  
كنايةةة  ةةن ) قةةّوة ممدولةةو ورةةّدة بأسةةو  االكممةةاه قويةةة الجةةرس ايجابيةةة المعنةةد  –

تلقق حورة  يالية تت ذ  ناحرىا وأجزاءىا من الدماء والسيوف التح اكتسه لمييةا 

                                                 

  . ٓٗ  بنية المغة الرعرية : ٔ)

  .  ٘ٗ -ٗٗ/ٔ  ُينظر : كتاا المنزاه )منزلة اللدالة  : ٕ)
 . ٖٖٔ -ٕٖٔ/ٖ  الليوان : ٖ)
  . ٔٔ   يار الرعر : ٗ)

 . ٚٚٙ  الديوان : ٘)



   الثالث : منط الكناية الفصل 

 

144 

يبا ةةد بةةين اا ةةداء ويرةةته رةةمميم   مةةن الةةدماء   وكةةأن ممدولةةو يعةةرا بسةةيفو و 
قوة وبأس   والحورة الكنائية ىح ألد  ناحةر ااسةموا  ووُيملق بيم ااذ    ايو ذ

أو الحيالة التح تركمه من  ال االفاظ والتراكيةا ومةا يمةزم مةن تغييةر اةح مةدلول 
االفةةاظ واتسةةا يا   وىةةح ذاه قةةدرة انيةةة اةةح توليةةد ال يةةال الةةذ  يةة د  بةةدوره الةةد 

 لقيق الرعرية .ت
 

 أما اح قولو : 
 واح حيواه ال يول الرجال 

 ومن أدواه الرجال السالا                              
 اعّم القريا ند  والبعيد

    ٔ)ورّو  السيوف دمًا والر مالا                          
 

  كنايةة  ةن نستقح ااسموا الكنائح من قولو : )ورّو  السيوف دمًا والر مالةا
القّوة ورّدة الوطأة وعرا رقاا اا داء لتةد احةطبغه السةيوف والرمةاح بةدمائيم   
وقةةد توارةة  ااسةةموا الكنةةائح مةةع ااسةةموا ااسةةتعار    اذ رةةّبو السةةيوف والرمةةاح 

ونالةظ باانسان ولذف المرّبو بةِو وأبقةد رةيئًا مةن لوازمةِو وىةو الةر  أو اارتةواء   
ما أن  الحةورة الكنائيةة ات ةذه أجزاءىةا دالةة لزيةرة المعنةد   اسةيّ ان  االفاظ قوية ال

مةةن السةةيوف والرمةةاح التةةح ارتةةوه بةةدماء اا ةةداء   بإلباتةةو حةةفة القةةوة والرةةجا ة 
لممدوح والجيش الذ  يتبعو   انجد )) التنسيق اح تأليف العباراه   بت ّيةر االفةاظ   

   ةةن طريةةق   ٕ)أرقةةد درجاتيةةا   يبمةةف اةةح الفحةةالة لةةم  نظميةةا اةةح نسةةق  ةةاص   
 الحيالة والسبك والتحوير الذ  تتجّمد ايو الرعرية .

 

ان  الرعرية معنية بحنع ألر اح المتمقح وااندااع بعد ىذا االةر مةن أحةداء 
 اقةةاه المعراةةح والرةةعور  أ  ان يةةا رلّيةةة ايجةةاد  وتفةةا اه نفسةةية ملركةةة لمم ةةزون

                                                 

  . ٛٔٔ  المحدر نفسو : ٔ)
 .   ٗٚالتحوير الفنح اح القررن :   ٕ)
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قاء بالمظةاىر الةد لّيةز الدالةة والرمةز وتلريةك الةذاكرة بين اارياء والظواىر   واارت
المبد ة   ولمكناية نمٌط  اٌص ومسمك متمّيز اح تلقيق الرعرية   ابداياتيا واعةلة 
لةةم  تتحةةا د اةةح المعنةةد الةةد أْن تحةةبح ذاه دااه مةة لرة اةةح المتمقةةح   ويمكةةن أْن 

 نملظ ذلك اح قول ابن درّاا : 
 

 اللمد  اأحبله اح اكرامِو مانع
   ٔ)وأمسيُه اح سمطانِو رمن الس راِ      

 
اةةح الكرةةف  ةةن المعنةةد ا لتعطةةح حةةورتين  تعةةاارهنجةةد االفةةاظ الكنائيةةة 

كنائيتين تتملل اُاولد بقولِو )مانع اللمد  كناية  ن  ّزة النفس واصبةاء الةذ  تلقةق 
 ةن اامةن واامةان  ممدولو   وتتملل اللانيةة بقولةِو )رمةن الس ةرِا  كنايةة نتيجة اكرام

اح المال وااىل واطمئنان القما الذ  تلّقق بفعل قةّوة وىيمنةة ممدولةو   اقةد رسةم 
ابن درّاا حورتين كنائيتين كانه ااولد نتيجة كرم ممدولو واعمو   واُا ر  نتيجةة 
ىيمنتو ورجا تو   وقد ألسن ابن درّاا  ندما أ طةد حةورتو الكنائيةة عةربًا  احةًا 

بةين طراةح الحةورة اةح  بةارتح )أحةبلُه   وأمسةيُه    *)ابمةة وىةو )المق من التأليف
لةةدا  ألةةر  مّمةةا جعةةلَ  الحةةورة قائمةةة  مةةد تةةدا ح المعةةانح بةةإلراء الوظيفةةة الجماليةةة وا 

رةةعر  انةةح اةةح طراةةح الحةةورة يسةةتفز المتمقةةح ايفةةزع الةةد التةةأليف بةةين العناحةةر 
 الُمتدا ية والعناحر ااحيمة . 

 

 وكذلَك قولو : 
 

 مستوطنًا مركا اصلجام  نَك   وىل 
 يعدو بِو وجيَة الملتوِم من َ ِطبو      

                                                 

 .   ٙٛٔالديوان :   ٔ)
 -لمقابمة : وىح ايراد الكام لم  مقابمتو بملمِو اح المعند أو المفظ  مةد جيةة الموااقةة أو الم الفةة )*  ا

 .   ٖٙٗكتاا )الحنا تين  : 
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 مست فةيًا بظةام الميل منةَك اةإن
   ٔ)واااُه حبٌح توار  اح ُدجد ُكربو     

    
لقائةةد جيةةوش  واانيةةزامأراد ابةةن درّاا أن ُيلبةةَه حةةفة ال ةةوف والةةذل والةةذ ر 

لفةٍظ ر ةر ُيرةير الةد البةاه ىةذِه الحةفة ويبعة  اا داء اعدل  ن المفظ اللقيقح الةد 
 مد التأمل واصيلاء وىو )مست فيًا بظام الميِل  و)توار  اح دجةد كربةو  كنايةة  ةن 

ا ليعطح الحورة الكنائية ُبعدًا  ياليًا   اظةام واليزيمة الذل وال وف والّر ا اح قمبو 
ْن طةةل  كةةان منيزمةةًا الميةةل يةةولح بةةال وف اةةا يسةةت فح بةةِو اا مةةن   ائفةةًا مر وبةةًا   وا 

 ميِو حبٌح تمّند أْن يةأتح الميةل ليسةت فح بةِو   والمالةظ أن  الحةورة الكنائيةة قائمةة 
 مةةد التةةدا ح مرةةتممة  مةةد  نحةةرين دا ميةةين م تمفةةين أحةةميما والةةد يةةتم بمولةةُو 

 الذل وال وف والّر ا اح قائد جيش اا داء   تجةاه اهباالفاظ الكنائية   بإلباه حف
الرةةةجا ة والقةةةّوة واانتحةةةار لةةةد  اه ممدولةةةو   مّمةةةا ألبتةةةه الحةةةورة الكنائيةةةة حةةةف

 ممدولو .
 

اةةح ااسةةموا الكنةةائح أو التعةةريض أو اصيلةةاء أو )) اةةح لغةةة مةةا ان  الدالةةة 
والةذ  أسةماه  بةد     ٕ)عًا لمتحريح  ىح منبةع الرةعرية   اسماه العرا التمميح )نقي

  أ  أن ُيعقل من المفظ معنًد لم يفعةح ذلةك   ٖ)عند   القاىر الجرجانح )) معند الم
المعند الد معند ر ةر   ممةا ية د  الةد سةعة ال يةال اةح ذىةن المتمقةح   يقةول ابةن 

 درّاا : 
 

 من رأ  الجود يغرد نعَرُو َرَغفاً  يا
    ٗ)باليّم مرتديًا باللزن ممتلفاً                                     

                                                 

 .  ٘ٛ٘الديوان :   ٔ)
  . ٕٖٔ  اح الرعرية )أبوديا  : ٕ)
  . ٖٕٙ  دائل اص جاز : ٖ)

 . ٜٚ٘  الديوان : ٗ)
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كنايةةة  ةةن  -نةةائح اةةح قولةةو )الجةةود يغرةةد نعَرةةُو َرةةَغفًا  نممةةح ااسةةموا الك

لمةةل  ميةةو المرلةةح   كنةةد  ةةن نسةةبة الجةةود لممرلةةح بإلباتةةو لمةةنعش الةةذ  يُ  -نسةةبة 
لركيةة  ةبديع لي  حّور الجود اةح حةور ويلّل بو   ويالظ ما اح الكناية من  يال 

ااسةةموا  لمةةل  ميةةو المرلةةح   ونسةةتقح مةةنة لطةةاء يغطةةح الةةنعش الةةذ  يُ أ مةةد ىيةة
الكنةائح معنةةد ر ةةر وىةةو كلةةرة الجةةود الةةذ  كةان يتمتةةع بةةو المرلةةح اةةح لياتةةو   وكةةأن  
الجود والمرلح كتمة والدة ا تنفحةل لتةد بوااتةو أحةبح الجةود متعمقةًا بةالنعش الةذ  
ُيلمل  ميو المرلح   ان  المعند يتلقةق لةد  المتمقةح ألنةاء التأمةل لية  يقةوم الةذىن 

يرمةز الييةا ااسةةموا الكنةائح اتبعة  تحةةوراه اةح الةذىن تلقةةق  بت يةل اارةياء التةةح
 المعند   الذ  ييدف اليو ااسموا الكنائح   يقول ابن درّاا : 

 

 ستجد  َسموةً ياربة ال در ا
 َجد  النجاُء بيائٍم بك ا ا                            

 ا رجيِه برلمتح ااستبرر  م  أ
   ٔ)بجميل ظنح من جميل  واقبح                             

 
نجةةد الكنايةةة اةةح قولةةو )ياربةةة ال ةةدر  كنايةةة  ةةن موحةةوف وىةةح المةةرأة التةةح 

والمالةةظ أن ىةةذه المعةةانح ت تبةة   مةةف المفةةظ الكنةةائح    ىودجيةةاألتزمةةه  ةةدرىا أ  
الذ  يعطح طابعةًا تحةويريًا يلمةُل  مةد التأمةل اسةتنباط المعنةد والوحةول اليةو   اذ 

ية لةون مةن ألةوان التفكيةر البالةح الةذ  يتحةل اتحةاًا وليقةًا بفنةون التعبيةر ان  الكنا
 من لي  البناء والتركيا والتوليد .

 

ان  الرعرية تلديةد بنيةو  متوارة  ينظةر الةد العاقةاه بةين مكونةاه الةنص   
يلاءاتيةةةا ودااتيةةةا المتنو ةةةة لتبمةةةف أ مةةةد المراتةةةا اةةةح  والمغةةةة الكنائيةةةة بتراكيبيةةةا وا 

                                                 

  . ٜٛٔ  المحدر نفسو : ٔ)
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ر المعةةانح الذىنيةةة وتقةةديميا اةةح حةةورة يت ّيُميةةا اكةةر المتمقةةح   اتترةةكل مةةن تحةةوي
متنو ة لعاقاه جديدة ببناء  الم  يالح مرترك بةين االفاظ والعباراه الكنائية حور 

 المتمقح الذ  يرسم الحورة اح ذىنِو .و الحورة ودااتيا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة أسلوبية ( :النظزة إىل الوسائط وأثزها التخييلي ) رؤي
 

 قّسم الباليون الكناية بناًء  مد الوسائط التح تحل المتمقح الد قسمين :
 

الكناية القريبة : ويمكن التوحل الةد المعنةد المقحةود مةن المفةظ الكنةائح بةدون  -ٔ
واسطة   نلو )طويل النجاد  اطول القامة يفيم مباررة من العبارة دون اللاجةة 

 الد وسائط .
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بعيدة : ويمكن التوحل الد المعند المقحود من المفظ الكنائح بوسةائط الكناية ال -ٕ
واصيلةةاء   نلةةو تتبةةادر الةةد الةةذىن مةةن المفةةظ الكنةةائح الةةذ  يبعةة   مةةد التأمةةل 

  كناية  ن المعياف   لي  تتبةادر الةد الةذىن معةان  ةّدة تسةمد رماد)كلير ال
د كلةرة الةراق اللطةا )وسائط  اينتقل الذىن من كلرة الرماد الد كلرة الجمةر الة

ة ااكمةةة ومنيةةا الةةد كلةةرة خ ومنيةةا الةةد كلةةر ائتلةةه القةةدور ومنيةةا الةةد كلةةرة الطبةة
َيْه الكن    ٔ)العيااة ذا كُلره اياسيما أن  ىذه الوسائط اذا قّمه ُسم  ة )رمزًا    وا 

ذا انعدمه ىذه الوسةائط أو قمةه ووعةح اييةا الةتازم  َيْه الكناية )تمويلًا  وا  ُسم 
َيْه الكناية )ارارة أو ايماء  بين      .  ٕ)المعنيين ُسم 

 

وتعةةدُّ ىةةذه الوسةةائط سةةببًا مةةن أسةةباا قةةّوة المعنةةد وجزالتةةو  نةةد  بةةد القةةاىر         
ذا كان كذلك   ُ ِمَم ِ ْمم العرورة  أن  محةرف ذلةك الجرجانح معّبرًا  نيا بقولو : )) وا 

ادوا أن  مةةةن رةةةرط البالةةةة أن يكةةةون الةةةد دااه المعةةةانح  مةةةد المعةةةانح   وأّنيةةةم أر 
المعند ااّول الذ  تجعمو دليًا  مد المعند اللانح ووسيطًا بينك وبينو   متمكنةًا اةح 
دالتةةو مسةةتقًا بوسةةاطتو   َيْسةةفر بينةةك وبينةةو ألسةةن ِسةةفارة   ويرةةير لةةك اليةةو أبةةين 

ايةو  ميةك     يل اليك أنك ايمتو مةن لةاق المفةظ   وذلةك لقمةة الُكمفةةارارة   لتد يُ 
 .  ٖ)وسر ة وحولو اليك   

نستنت  من ذلك أن  الكناية كّمما كانه بعيدة كةان ليةا )) مةن الفعةل والمزيةة                
  ان يةةا   ٗ)مةةو وا يجيةةل موعةةع الفعةةيمة ايةةو   ومةةن اللسةةن والّرونةةق مةةا ا يقةةلُّ قمي

حةةورة اةةح ذىةةن يرسةةم تبعةة   مةةد التأمةةل واصيلةةاء الةةذ  مةةن رةةأنو يّولةةد اا يمةةة و 
 المتمقح لممعند المقحود   يقول ابن درّاا :

 
 

                                                 

  . ٜٔٔ -ٜٓٔظر : مفتاح العموم :   ينٔ)

 . ٜٗٔ  المحدر نفسو : ٕ)

  . ٕٚٙ  دائل اص جاز : ٖ)

 . ٖٙٓ  دائل اص جاز : ٗ)
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 بكل اتد  ار  ااراجع مالةو                      
 سو  الموه اح َلمح الوطيس مليلُ                                            

  مد ظير الجواد اذا  دا   فيفٌ                 
  ٔ)ولكن  مد حةدر الكةمّح لقةيل                                              

            
 

) فيةف  مةد ظيةر الجةواد  كنايةة  ةن حةفة يظير ااسموا الكنائح اح قولةو               
الفروسةية   لكلةرة ارتياعةِو  مةد امتطةاء حةيواه الجيةاد   وكةذلك قولةو ) مةد حةةدر 

التح أراد الباتيا لممةدوح   وااسةموا  الكمح لقيل  كناية  ن حفة القّوة ورّدة البأس
يّولةد ال يةال أن معاٍن ودااه تلمل  مد اصيلاء والتأمل الذ  من رةأنو  والكنائح ذ

  ايةةةو يةةةدور اةةةح سةةةالة المعركةةةة   كليةةةر العةةةرا لرقةةةاا اا ةةةداء   مةةةن ااوائةةةل 
 التةح تة د   ايةذه الوسةائط واروسةية ن الد اامر   ايو ذو قّوة ورةجا ة يالمستبق

الد المعند المقحود ترعر بقيمة الممدوح   وتّولد حورة  يالية اةح ذىةن متمقييةا   
وىح سبا من أسباا قّوة المعند وجزالتو   وتعطح ُبعةدًا اةح تعةدد الحةور وترةكيميا 
  يملل ُبعدًا اح ال يال يعفح  مد حورة الكام لياة ولركة   ويبدو جميةًا اةح قولةو 

: 
 
 
 
 
 

 رًا ِلعرام اللرا من أَرروُمِسع             
 رُرهةا رةامم ُيطق منك اح اعرامي                                            

 اإن جر  دُمُو ايةيا اأطفةأىا              
   ٕ)هْ منو مستعر   *)اإن نفس )ابن رن                                            

                                                 

 . ٚٚ  الديوان : ٔ)

              sancho Garces)*  ىةةةو ابةةةن رةةةن  بةةةن رةةةانجة بةةةن لرسةةةيو تعراةةةو المحةةةادر المسةةةيلية باسةةةم  
ل  من يتسمد منيم بيةذا ااسةم   وقةد لكةم مممكةة نبةرة وىو  امس مموك البركنس أحلاا بنبمونة ولا
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ائح من قولو : )نفس ابن رةن  منةو مسةتعرة  كنايةة  ةن نستقح ااسموا الكن              

    وااسةةموا الكنةةائح ذو مةةدلواه ومعةةاٍن وكلرة النيةةل مةةن اا ةةداء)القةةّوة واانتحةةار 
تبع   مد التأمل واصيلاء   اابن رن  يتلسر وكأن  النةار قةد توقةده اةح ألرةائو   

  يئةةة باللسةةرة ونفسةةو ممليةة  َعةةُعف وىةةان ايةةو ذليةةل و اعةةع   وم ةةذول ومنيةةزم 
والوسةةائط أو المةةدلواه تزيةةد مةةن التأمةةل   وانتحةةاره ممدولةةو وىةةذه دالةةة  مةةد قةةّوة 

       الةةذ  يةةولح بةةو ااسةةموا الكنةةائح مةةن معةةاٍن تةة د  الةةد عةةرٍا جديةةٍد مةةن التةةأليف 
 )اح ذىن المتمقح  الذ  يملل جوىر الفن الرعر  .

 

 ةة مةن الوسةائط البسةيطة المترابطةة ايمةا وقد تظير اح رعر ابةن درّاا مجمو               
تنفحةةةل  ةةن ال يةةال   ايةةةو الةةذ  يمكةةةن  أنبينيةةا لترةةّكل حةةةورة انيةةة )) ا يمكةةن 

الرةةا ر مةةن تكةةوين حةةور ذىنيةةة ارةةياء لابةةه  ةةن متنةةاول اللةةس   ايجمةةع بةةين 
اارياء المتناارة والمتبا دة ويعيد تركيميا وينرأ بينيا  اقاه تةذيا التنةاار وتقةّرا 

واائتاف ا اّنيا تتفا ل وتتلةول الةد كةائن لغةو   اانسجامساااه   ايللُّ بينيا الم
 يقول ابن درّاا :    ٔ)و الم اّنح مستقل  ن جزئياتو التح ركمتو    

 
 ىو الموه يحدع رمل الجميع               

 ويكسو الربوع لياا العفاء                                            
 يةبّز اللياة ببطةٍش رةديدٍ                

 ويمقد النةفوس بداٍء  ياء                                            
 ألم تر كيةف استباله يةداه              

                                                                                                                                               

ىةةة   وكانةةه مممكتةةو مركةةز النرةةاط السياسةةح اةةح اسةةبانيا المسةةيلية : ]التةةاريخ ٕٚٗ -ٜٖٔبةةين سةةنتح 
 .   ٖٙ٘  ٕٖٛ  ٕٖٚ  ٕٙٚااندلسح من الفتح لتد سقوط لرناطة[ : 

  . ٔ٘ٙ  الديوان : ٕ)

 . ٜٕٓوالبالة :   مفيوم ال يال ووظيفتو اح النقد القديم ٔ)
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    ٔ)كريم المموك و مق السناء                                            
ه يةةةداه  كنايةةة  ةةن ) ظمةةة محةةيبة )اسةةتبال يظيةةر ااسةةموا الكنةةائح اةةح قولةةو    

 الموه وما لل  بيم من الباء  ويمكن مالظة ااسموا الكنائح اح ا تح :
المكنيةةةة   افةةةح قولةةةو ورَد ااسةةةموا الكنةةةائح متوارةةةجًا مةةةع أسةةةموا ااسةةةتعارة  -ٔ

)اسةةتباله يةةداه  رةةّبو المةةوه باصنسةةان لةةم لةةذف المرةةبو بةةو )اصنسةةان  والبةةه ازم 
 ليد  لمموه .المربو بو )ا

يملل ااسموا الكنائح حةورة ت ييميةة ِلمةا يلممةو مةن الةدااه واصيلةاء والتأمةل  -ٕ
ااسةموا الكنةائح يلمةُل سةما الةروح   و والوسائط   االموه استباح   وأىمةك   و 

حةةورة ت ييميةةة تحةةّور المعنةةد تحةةويرًا انّيةةًا و )) يكتسةةا الرةةعر قةةّوة تةةأليرُه مةةن 
و   اوظيفة الحورة اذن ىح الةدا  تةألير اةح أ مةاق  ال قوة تألير الحورة اي

ولموسائط دور اح تركيل ىذه الحورة   ويظير ذلةك أيعةًا اةح     ٕ)المتمقح    
 قولو :

 ياةوم كفالةريده لك اابطال ي     
 ن لدّوىا وروالياةواللرا بي                                       

     ] ... [ 
 ورىا واللمم لرةوالبأس ملُء حد      

   ٖ)برودىا والجود موطن راليا و                                       
نجد الكناية تقوم  مد ت حيص الحفة اح الموحوف   أ  الكناية  ةن نسةبة       

اةةح  –أ  قةةوة اصدراك وعةةبط الةةنفس  –اجعةةل )البةةأس اةةح حةةدور اابطةةال واللمةةم 
رارة الييم برودىم   والجود اح موطن راليم    )) ا را      بارة  ن كونيا اييم وا 

تر  من الف امةة   ولةو كامو بذلك الد ما  را اليو من الجزالة   وظير ايو ما أنه 
أنو أسقط ىذه الواسطة من البين   لمةا كةان اّا كامةًا ُلفةًا   ولةديلًا سةاذجًا   ايةذه 

                                                 

 . ٕٚٓ  الديوان : ٔ)

 . ٕٖ  الحورة ااستعارية اح الرعر العربح اللدي  : ٕ)

 . ٕٔ٘  الديوان : ٖ)
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  اذا جةاءه كنايةاه  ةن الحنعة اح طريق اصلباه   ىح نظير الحةنعة اةح المعةانح 
  وتمّلل حورة  يالية تكتسا قّوتيا من ااسةموا المسةت دم اييةا     ٔ)معاٍن ُأ ر    

وما تلممو من قّوة الدالة واصيلاء الذ  تكرةف ماملةو الحةورة الكنائيةة مةن  ةال 
 الفكرة بإلباه ىذه الحفاه اح اابطال .

 

قةةدرة  مةةد  الكنائيةةة وجعميةةا أكلةةر وتسةةا د الوسةةائط  مةةد اكمةةال معةةالم الحةةورة    
الت ييل   وىح  طوة اح تناسق التحةوير وقةوة ااسةموا اةح ترةكيل الحةورة لتعطةح 
ُبعةةدًا اةةح ال يةةال أو الت ييةةل يسةةا د اةةح اسةةتنباط المعنةةد والوحةةول اليةةو بدالةةة ىةةذه 

 الوسائط   ويبدو جميًا واعلًا اح قول ابن درّاا : 
 

 ر ةزاجم ح ةراه ليةح بذكةوأن      
 وأنةح منو لم طوا نةذيرُ                                     

 وأ   اتد لمدين والُممك والّند       
    وتحديُق ظن الرّالبين نُزورُ                                     

 وىم عربوا ا ااق ررقًا ومغربًا           
  ٕ)بجمع يسير النحر لي  يسير

 

)يسير النحر لية  يسةير  كنايةة  ةن نسةبة  لكنائح اح قولويظير ااسموا ا
يلةل  النحر اح الممدوح بإلباتو لممكان الذ  يوجد بو ويللُّ ايةو   اةا يتجةاوزه   وا

دونةةو   ليةة  حةةّور النحةةر اةةح حةةورة لةةّح متلةةرك يسةةير لسةةير الممةةدوح   ويسةةكن 
سةةةبيل  لسةةةكونو   وىةةةح حةةةورة  ياليةةةة متوارةةةجة مةةةع اسةةةتعارة السةةةير لمنحةةةر  مةةةد

 التر يص   اعًا  ن الباه الحفة اح الموحوف   االنحةر تةابع والممةدوح متبةوع
 را منتحرًا   والنحر ا يكون اّا برجةل تميةز بةالقّوة   وكأن و ما  اض اح لرٍا اّا 

واانتحةةار والرةةجا ة ولةةّدة الةةذكاء   وقةةّوة القمةةا   والقةةدرة  مةةد مواجيةةة اا ةةداء   

                                                 

 . ٖٚٓ  دائل اص جاز : ٔ)
 . ٕٗٗ - ٖٕٗ  الديوان : ٕ)
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ة   االنطق بااسموا الكنةائح مليةرًا ليةذه الوسةائط التةح مةن مسبوق بانتحاراه سابق
 رأنيا تقوية المعند .

 
  

 



  تامةاخل

 

511 

 اخلتامة 
 

)التشعيةو   اسسعترةرة   المزعةز  استحضرت ىذِه الدراسة أىم موّلدات الشعررةة
األنمعة  فع   ه  ظيعر ت  فع  التوعوةر   فضععن اعن العدور الاةاعل العذ   دورىعةو   الكنةةة( 

إثةرة الخةةل   فقد حقق شرر اين درّاج القس ّم  انسزةمةن ىةئعن يعةن العروح األندلسعةة 
التعع  تمثععل الحضععةرة الرريةععة   فنزععد أني ىنععةكر أيةةتععةن شععررةة تععرتي  والععروح المشععر ةة 

يترععةلق مععش الشععرر المشععر   الععذ  كععةن متمععثعن يشععرر الاععرزدق واليحتععر  وأيعع  فععراس 
  -وفق اآلت  :امى الحمدان    وةمكننة تسزةل النتةئج الرممةة والمعحظةت اآلتةة 

 

دد تشكةعتو وتنوع دسستعِو   فيعو  عةئم ةتمةز نم  التشيةو ف  شرر اين درّاج يتر -1
امى حذف أو ظيور األداة   أو إخاةء أو ظيور وزو الشيو   أو تردد المشعيو 

فع   ون المشيو   ولكعل  نعوعخ خوووعةتو  دون المشيو يِو   أو تردد المشيو يِو د
ثةرة الخةةل .   التووةر وا 

 

( فع  نمع  التشعيةو و )الكعةف (ة ةمةل إلى توظةف األداة )كأني نزد الشةار أكثر م -2
دخعةل المتمقع  فع  أزعواء ؛ لمِ  ة لية من إمكةنةةت ف  التووةر وتحرةك الخةعةل وا 

 تأممةة لرود الممةثمة أو الواةت المشتركة يةن المشيو والمشيو يِو . 
 

توععوةرةة إني أيععرز مععة ةمةععز نمعع  التشععيةو فعع  شععرر ايععن درّاج   أنيععو  ذو مرععةنخ  -3
ة ليععة مععن  ععدرة امععى تولةععد أزععواء تأممةععة فعع  ذىععن ألخةمععة لِمععمتقةيمععة تحقععق ا

 متمقةية . 
 

نتععةجإني لوزععو الشععيو دوران فعع  تولةععد الشععررةة  -4 المرنرععى مععن خعععل الزمععش يععةن  وا 
ظيععةر الوععاةت التعع  تععني  ييععة الممةثمععة ممععة ةزرععل  المشععيو والمشععيو يععِو   وا 

 .   الرمل اإليداا  ذا  ةيش أدي  أّ  ةرزز روح األديةة
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فع  شعرر ايعن  أسعمويةةيةو المقموب أو المركوس نم  أدائ  شعكيلر مممحعةن شإني الت -5
يةو   وىو من مظعةىر الاعن واإليعداع فع  التريةعر اعن شوكأنيو  أوٌل ف  التدرّاج 

 الشةارةة . 
 

َر  -6 اإلسترةرة ف  شرر اين درّاج وسةمة يعغةعة تمعنا الشعرر  عدرة امعى التعأثةر  تردُّ
مقعع    وىعع  موععدر مععن موععةدر التخةةععل الععذ  ةمثععل زععوىر الرممةععة وشععد المت
منحت شررِه مزةدان من الشةارةة وزمةلةة التريةر وحسعنةن فع  التوعوةر الشررةة 

. 
 

ومظعةىرر تقةيمةعة توفةقةعة أو ادولةعة    ن توفر اإلسترةرة ف  شعرر ايعن درّاج مرعة -7
 امى تكثةف المرنرى . وىذِه سّمة ممةزة  ميمة نزدىة اند الشرراء   تقوم 

 

ةز اإلسترةرة ف  شرر اين درّاج ىعو التشعخةأ أو التزسعةد   إذ نعر  مةأكثر مة ة -8
عّرس نة قعة   فعةلريةش ذو وزعو ميتسعم   والزمعةن  الزمةد متحركعةن   واألزسعةد الخ 

 ةضحك   واألر  تميس الثةةب   والةد ةسق  منية الثمر . 
 

اسععترةرةة  ترةرةة محسوسععة مععّرة   ووععورٌ اسعع تظيععر فعع  شععرر ايععن درّاج وععورٌ  -9
مركية حسةن واقعن مّرة أ خعر    ونزعد ىةمنعةن إلسعترةرة الوعورة المحسوسعة أكثعر 
من استرةرة الوورة المركية حسةن واقعن   ولم ةمزأ شعرره  إلعى اسعترةرة المرقعول 

 لممرقول . 
 

غةليععةن مععة ةزتمععش التزرةععد والترشععةا انععد ايععن درّاج فعع  يةععت شععرر  واحععد مّمععة  -11
 ة ضا  امى الوورة اإلسترةرةة زمةلةة فنةة ترزز روحية األديةة . 

 

إني اإلسعترةرة الترشعةحّةة أيمعن معن  –استنةدان إلى شعرر ايعن درّاج  –ةر  اليحث  -11
التشعععيةو   وىعععذا التنةسععع  اةمعععل  اسسعععترةرة التزرةدّةعععة ؛ لقةةميعععة يعععدور تنةسععع 

ومتوععاةن يوععاةتِو   تخةةمعع  إضععةف  ةوععيا امععى إثععرِه المشععيو ناععس المشععيو يععِو 
 وىذا ةنسزم تمةمةن مش الرؤةة اليعغةة القدةمة . 
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يأنمة ية المختماة من تشعيةو  –ف  شرر اين درّاج  –ةر  اليحث إني المشةيية  -12
ني وزعو الشعيو ىعو األسعةس واسترةرة ى  مودر من موةدر توّلةد ال شررّةة   وا 

 الذ  ة مركن رود مظةىر الردول ف  التشيو . 
 

وععورة مزةزةععة ذات  ععدرة امععى  –فعع  شععرر ايععن درّاج  –ةمثععل المزععةز المرسععل  -13
توّلةد األخمةة ف  ذىن متمقةية   وىذا س ةرن  إىمةل نوع الرع عة المتحققعة فةعِو 

األخةمة والمزةز المرسل ذو  عدرة توعوةرةة ؛ ألنيية مو ن ميم من موا ن رود 
فةامععة وةحقععق مترععة أديةععة   حةععث تظيععر يرعع  أمثمععة المزععةز المرسععل  ةيرععةن 

 .   واإلةحةءكنةئةةن   وىذا من شأنِو ةحقق القدرة امى التأمل 
 

إني التداخل يةن الماةىةم سيب من أسيةب و وع المترزمةن ف  خ عأ أكدي اليحث  -14
( وىعو ةالمزةز المرسل   أو الكنةئةع( إلى )METONYMYترزمة مو ما )

نمععة ىنععة ك اع ععةت فعع  المزعععةز س ةحةععل تمةمععةن امععى ذلععكر يععةلمايوم الرريععع  وا 
 ( تقرةن ضمن ىذا المو ما . المرسل ىمة )الكمّةة   والززئةة

 

الترعرة  نواعةن الكنةةة من المزةز و  –استنةدان إلى شرر اين درّاج  –اّد اليحث  -15
اع الكنةةة أو  رةقة متمةزة من  ر ية   لو  خةوةة فنةة ف  التريةر اعن من أنو 

 المرنرى . 
 

أيرز مة ة ظيره  شرر ايعن درّاج معن كنةةعةت إنيعو   عةئم امعى التواشعج معش األنمعة   -16
التوعععوةرةة األ خعععر    إذ إني الكنةةعععة تسعععتقةم فععع  شعععيكة اع عععةت معععش السعععةةق 

مععش نمعع  اسسععترةرة وتأخععذ منيععة المرنرععى  اسسععترةر  والتشععيةي  فيعع  تتواشععج
 الكنةئ    وتتواشج مش نم  التشيةو وتنتي  إلى مرنرى كنةئ  ضمن  . 

 

من المرةن  الكنةئةة ف  شرر اين درّاج متأثرة يةلكنةةعةت القرننةعة مثعل  زممةن إني  -17
نذىةل المرضش   وتوظةف لاظعة  )          ) تقمةب الكف   وخا  الزنةح   وا 

 .   دالة اّدةد ( ف  سةة ةت لةا
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إني لمكنةةعة دوران فعةاعن فع  توّلةعد  –اسعتنةدان إلعى شعرر ايعن درّاج  –أثيت اليحث  -18
الشععررةة   فيعع  وسععةمة مععن وسععةئل التخةةععل   ووسععةمة مععن وسععةئل الوععةةغة 
والتوعععوةر   فضععععن اعععن دورىعععة فععع  ينعععةء اعععةلم خةعععةل  مشعععترك يعععةن الوعععورة 

 لالععذ  ةرسععم دسست الوععورة فعع  ذىنععِو   وىععذا دلةعع ووظةئايععة ويععةن المتمقعع 
 الشررةة . 
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والقاآنوالكايمو.و-
 
محموو  بون رمور الشمي وري  القاسم وأبالعالمة : جار اهلل  اإلمامأساس البالغة ،  -

 . م9979 -هو9399بيروت ،  –( ،  ار صا ر هو538)ت
 
موريس هالة ، ترجمة سوعي  الغوايم، ، المركوش و أساسيات المغة ، رومان جاكبسن  -

 م .0228،  9الثقاف، العرب، ، ال ار البيضاء ، ط
 
محمو  سوي   وييون ، ف، األساليب العربيوة ،  .  أثرها –االستعارة ي أتها وتطورها -

 م .9984،  4القاهرة ، ط
 
 قورأ ( ، هوو474هوو أو479رب  القواهر الجرجواي، )ت أسرار البالغة ، لم يخ اإلمام -

،  9ورمق رميه : أبو فهر محمو  محم   واكر ، اليا ور  ار المو ي، بجو ة ، ط
 م .9999 -هو 9490

 
األسس اليفسية ألساليب البالغة العربية ،  . مجي  رب  الحمي  ياج، ، المؤسسوة  -

 م .9984،  9بيروت ، ط –الجامعية لم راسات والي ر والتوشيع 
 
أسس اليق  األ ب، ري  العورب ، توألي: :  . أحمو  أحمو  بو وي ، جامعوة القواهرة ،  -

 . م9964،  3مكتبة يهضة مصر بالفجالة ، ط
 
رؤيوة بالغيوة معاصورة ،  . محمو  حسوين رمو، الصوغير ،  –أصول البيوان العربو،  -

 م .9986، بغ ا  ،   ار ال ؤون الثقافية العامة
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األرالم قاموس تراجم أل هر الرجال واليساء من العرب والمستعربين والمست رقين  -
،  3طم( ، بيووروت ،9976)ت ، الجووشء الثالووث ، تووألي: : ييوور الوو ين الشركموو،

 م .9969 -هو 9389
 
اإليضاح فو، رمووم البالغوة ، ال ويخ العالموة جوالل الو ين محمو  بون ربو  الورحمن  -

هو( ، راجعه وصححه ويورجج ييوه : ال ويخ 739المعرو: باليطيب القشويي، )ت
 9998 -هو 9428،  9إحياء العموم ، بيروت ، ط ربهيج غشاوي ،  ا

 
وس كرات قوفسووك، ، يهووو( تحقيووق : اغيوواط096البوو يع ، ربوو  اهلل بوون المعتووش )ت -

 م .9935لي ن ، 
 
البالغووة العربيووة فوو، ضوووء األسووموبية ويظريووة السووياق ، األسووتا   . محموو  بركووات  -

 م .0223،  9األر ن ، ط –حم ي أبو رم، ،  ار وائل لمي ر ، رمان 
 
 البالغوووة فيويهوووا وأفيايهوووا ، رموووم البيوووان والبووو يع ،  . فضووول حسووون ربووواس ،  ار -

 م .9987،  9األر ن ، ط –الفرقان لمي ر والتوشيع ، رمان 
 
بياء الصورة الفيية ف، البيان العرب، : مواشية وتطبيق ،  . كامل حسون البصوير ،  -

  م .9987 –مطبعة الجمع العمم، العراق، 
 
بييووة المغووة ال ووعرية ، جووان كوووهن ، ترجمووة : محموو  الووول، ومحموو  العمووري ،  ار  -

 م .9986،  9ال ار البيضاء ، ط – توبقال لمي ر
 
       ، توووريس هووووكش ، ترجموووة : مجيووو  الما وووطة ، مراجعوووة :  اإل وووارةالبييويوووة ورموووم  -

 م .9986،  9 . ياصر حالوي ،  ار ال ؤون الثقافية العامة ، بغ ا  ، ط
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البيووان العربوو،  راسووة فوو، تطووور الفكوورة البالغيووة ريوو  العوورب ومياهجهووا ومصووا رها  -

( ميقحوة –مشيو ة ، ) 3مكتبوة األيجموو المصورية ، ط ى ،  . ب وي طباية ،الكبر 
 م .9960 -هو 9389، 

 
( ، تحقيوق : ربو  هوو055تبون بحور الجواحظ ) و، أبو رثمان رمور ن يالبيان والتبي -

السوالم محمو  هوارون ، مكتبوة اليوايج، ، القواهرة ، ومكتبوة الهوالل ، بيوروت ، 
 م .9968 -هو 9388،  3ط

 
هووو ، 897 -هووو 90موون الفووتس اإلسووالم، حتوور سووقوط غرياطووة  ريخ األي لسوو،التووا -

م ، توووألي: : الووو كتور ربووو  الووورحمن رمووو، الحجووو، ،  ار القموووم 9490-م799
م 9976 -هوو 9396،  9بيوروت ،  ار العموم الكويوت ، الريواض ، ط – م وق 

. 
 
ق رربيوة ،  ار يفوا م(0225)ت التحميل اليق ي والجمال، لأل ب ،  . ريا  غوشوان -

 م .9985لمصحافة والي ر ، بغ ا  ، 
 
التووو وق واليقووو  الفيووو، :  راسوووة ، ربووو  اهلل أبوووو را ووو  ، مي وووورات وشارة الثقافوووة ،  -

 م .0222،  9 م ق ، ط
 
،  ار المعوار: بمصور م( 9966إبوراهيم )تالتصوير الفي، ف، القرين ، سي  قطب  -

 م .9959، 
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 . إيوا  ربو  القياموة فو، القورين ،  ف، م اه  -أيماطه و الالته-التصوير المجاشي -
م 0224، 9الو و  رثمان الحم اي، ،  ار ال ؤون الثقافية العامة ، بغو ا  ، ط

. 
 
الحسوون رموو، بوون محموو  الحسوويي، الجرجوواي، الحيفوو،  والتعريفووات ، ال ووري: أبوو -

، وضع حوا يه وفهرسه محم  باسل ريون السو  ، مي ورات  ار هو( 896)ت
 م .0220،  0ممية ، بيروت ، طالكتب الع

 
لوورحمن تووألي: : محموو  بوون ربوو  ا، والبوو يع والبيووان تميوويص المفتوواح فوو، المعوواي،  -

( وبأسوووفل صوووحائفه  ووورحه ميتصووور المعووواي، هوووو739اليطيوووب القشوييووو، )ت
، هووو( 799المعوورو: بسووع  الوو ين التفتوواشاي، )تلمسووعو  بوون رموور بوون ربوو  اهلل 

  -هوووووو 9385   بمصووووور ، القووووواهرة ، الحمبووووو، وأوال البووووواب،مطبعوووووة مصوووووطفر 
 م .9965

 
جماليات الصورة الفييوة ، مييائيول أوفيسواييكو: ، مييائيول يراب ويكو ، ترجموة :  -

 م .9984،  9رضا الظاهر ،  ار الهم اي، لمطبارة والي ر ، ر ن ، ط
 
ال وعر ،  . سوع  مصوموح ، روالم ، حاشم القرطاجي، ويظريوة المحاكواة والتيييول فو -

 م .9982،  9القاهرة ، ط – الكتب
 
( ، هو055أبو رثمان رمرو بن بحر الجاحظ )ت الحيوان الجشء الثالث واليامس ، -

تحقيق : رب  السالم محمو  هوارون ، مطبعوة مصوطفر البواب، الحمبو، بمصور ، 
 م .9966
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 ( ، تحقيق : محم  رم، اليجوارهو390صائص ، أبو الفتس رثمان بن جي، )تالي -
 ( .لمطبارة والي ر ، ) . ث،  ار اله ى 

 
يصائص األسموب ف، ال وقيات ، محم  الها ي الطرابمس، ، السمسة السا سوة ،  -

 م .9989،  02الفمسفة واآل اب ، تويس ، مجم  
 
،  ار  هووو(837)ت بوون حجووة الحمووويأبووو بكوور رموو، يشايووة األ ب وغايووة األرب ،  -

  .ث(بيروت . ) –القاموس الح يث لمطبارة والي ر 
 
اليطوواب السووييمائ، موون الكممووة الوور الصووورة ، طوواهر ربوو  مسوومم ،  ار ال ووؤون -

 م .0225،  9الثقافية العامة ، بغ ا  ، ط
 
( ، قورأ  هوو474-هوو479تيخ االموام ربو  القواهر الجرجواي، ) الئل اإلرجاش ، ال  -

 ،  3ورمجوووق رميوووه : أبوووو فهووور محموووو  محمووو   ووواكر ،  ار المووو ي، بجووو ة ، ط
 م .9990 -هو 9493

 
 ير المالك  راسة يق ية لمظواهر الفييوة فو، ال وعر العراقو، المعاصور ،  . محسون  -

،  0ُأطيمش ، وشارة الثقافة واالرالم ،  ار ال ؤون الثقافيوة العاموة ، بغو ا  ، ط
 م .9986

 
ق رميووه  . محمووو  حققووه وقوو م لووه ورم وو ( ،هووو409 يوووان ابوون  رجاج القسووطم، )ت  -

جووائشة ربوو  العشيووش سووعو  البووابطين لألبوو اع ال وووعري ، رموو، مكوو، ، مؤسسووة 
 م .0224،  0الكويت ، ط
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المسومر بالتبيوان  هوو(696)ت  يوان أب، الطيب المتيب، ب رح أب، البقاء العكبوري -
فو،  وورح الو يوان ، تحقيووق : مصوطفر السووقجا ، إبوراهيم األبيوواري ، ربو  الحفوويظ 

 م .0223 -هو 9403، بيروت ،   مب، ،  ار الفكر لمطبارة والي ر والتوشيع
 
ربو  اهلل الحسوين بون يالويوه  ( ، روايوة أبو،هوو357تفراس الحم اي، ) يوان أب،  -

( ، ُري، بجمعه وي ر   . سام، الو هان ، االيتبوار والتقو يم وال ورح هو372ت)
 م .0224أحم  ركي ي ، وشارة الثقافة ،  م ق ، 

 
حقيقه و ورحه :  . يوسو: ال ويخ محمو  ، بت يوان البحتري ، الجشء األول ، ُري،  -

 م .0222 -هو 9409لبيان ،  – ار الكتب العممية ، بيروت 
 
، قو جم لوه وضوبطه  الو ارم، التميمو،ج  يوان الفرش ق ، همجام بن غالب بن صعصوعة  -

بيوروت  –و رحه ووضع فهارسه  . صالح ال ين الهواري ،  ار ومكتبة الهالل 
 م .0227،  9، ط

 
هو( ، تحقيوق و ورح : أحمو  محمو  076بن قتيبة ال ييوري )تال عراء ، الال عر و  -

 م .9966 اكر ،  ار المعار: بمصر ، 
 
ال وووعرية العربيوووة األيوووواع واالغوووراض ، توووألي: : ر وووي  يحيووواوي ، مطبعوووة أفريقيوووا  -

 م . 9999،  9ال رق ، المغرب ، ط
 
و( تحقيوق : السوي  هو395الصاحب، ، ألبو، الحسوين أحمو  بون فوارس بون شكريوا )ت -

 ت( ..أحم  صقر ، مكتبة ومطبعة  ار إحياء الكتب العربية . ) 
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العرب، ،  . محم  حسين األررج، ، المركش  رالصراع بين الق يم والج ي  ف، ال ع -
 لبيان . ) .ت( . –العرب، لمثقافة والعموم ، بيروت 

 
بوو  اهلل بوون سووهل الصوويارتين الكتابووة وال ووعر ، تصوويي: أبوو، هووالل الحسوون بوون ر -

هوووو( ، تحقيوووق : رموو، محمووو  البجووواوي ، محموو  أبوووو الفضووول 395العسووكري )ت
 ، ) .ت( . 0إبراهيم ،  ار الفكر العرب، ، ط

 
األ بية ، فرايسو موورو ، ترجموة رون الفريسوية وقو جم لوُه :  . رمو، يجيوب  الصورة -

 .  م 9995 م ق ،  –إبراهيم ،  ار الييابيع لمطبارة والي ر والتوشيع 
 
رؤيووة بالغيووة ل ووعرية األيطوول  –الصووورة االسووتعارية فوو، ال ووعر العربوو، الحوو يث  -

بيووروت ،  –الصوواي، ، المركووش الرئيسوو، لم راسووات والي وور  الصووغير ،  . وجوو ان
 م . 0223،  9ط

 
لوك ا ي لوويس ، ترجموة :  . أحمو  يصوي: الجيواب، ، م –الصورة ال عرية ، س،  -

راجعوة :  . ريوا  غوشوان إسوماريل ، مؤسسوة ميري ، سممان حسون إبوراهيم ، م
 م . 9980اليميج لمطبارة والي ر ، الكويت ،  ار الر ي  لمي ر ، بغ ا  ، 

 
وو  ، المركووش ال ووعرية الصووورة  - فوو، اليطوواب البالغوو، واليقوو ي ، تووألي: : الووول، محمج

 م . 9992،  9الثقاف، العرب، ، ط
 
ريوو  العوورب ، جووابر رصووفور ،  ار الصووورة الفييووة فوو، التووراث اليقوو ي والبالغوو،  -

 م .9974الثقافة لمطبارة والي ر ، القاهرة ، 
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ربوو  موور  ووعر األر وور الكبيوور( ،  .ميحوور تطبيقوو، رالصووورة الفييووة معيووارًا يقوو يًا ) -
 م . 9987،  9اإلله الصائ، ،  ار ال ؤون الثقافية العامجة ، بغ ا  ، ط

 
مو  ثووامر جهوا  ،  ار ال وؤون الثقافيووة رالميوا فو، صوورة / قووراءات سوييمائية ، أح -

 م . 0226، 9بغ ا  ، ط –العامجة 
 
رمووم أسوواليب البيووان ،  . غوواشي يموووت ،  ار األصووالة لمطبارووة والي وور والتوشيووع ،  -

 م . 9983 -هو 9423،  9لبيان ، ط –بيروت 
 
جراءاته ،  . صالح فضل ،  - ميتار لمي ر والتوشيع  مؤسسةرمم األسموب مبا ئه وا 

 م .9990، القاهرة ، 
 
،  9رمووووم البوووو يع ،  . ربوووو  العشيووووش رتيووووق ،  ار اآلفوووواق العربيووووة ، القوووواهرة ، ط -

 م .0226 -هو 9407
 
ة لمسائل البيان ،  . بسيوي، رب  الفتاح فيجوو  ، مؤسسوة رمم البيان  راسة تحميمي -

 م .0224 -هو 9405،  0الميتار لمي ر والتوشيع ، القاهرة ، ط
 
رموووم البالغووة البيووان والمعوواي، والبوو يع ، تووألي: : أحموو  مصووطفر المراغوو، ،  ار  -

 م .9993 -هو 9494،  3، طلبيان  -الكتب العممية ، بيروت 
 
رمووو، الحسووون بووون ر ووويق  ،العمووو ة فووو، محاسووون ال وووعر وي ابوووه ، تصووويي: : أبووو -

هوو( ، حققوه وفصومه ورموق رمور حوا ويه : محمو  463هوو أو456القيرواي، )ت
 -هوووو 9353،  9حووو، الووو ين ربووو  الحميووو  ، مطبعوووة حجووواشي ، القووواهرة ، طم

 م .9934
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رن بياء القصي ة العربية الح يثة ،  . رمو، ر وري شايو  ،  ار الفصوحر لمطباروة  -
 م .9989والي ر ، القاهرة ، 

 
( هوو300)تن أحم  بن طباطبا العمووي ريار ال عر ، تألي: : أب، الحسن محم  ب -

ر رب  العشيش بن ياصر الموايع ، مي وورات اتحوا  الكتواب العورب ، تحقيق ال كتو 
 م .0225،  م ق ، 

 
فمسفة البالغة بين التقيية والتطور ،  . رجاء ري  ، مي وأة المعوار: باالسوكي رية  -

 ) .ت( . ، 0، ط
 
 راسة تحميمية ف، البالغة واليق  مع التطبيق رمر األ ب الجواهم،  -فن االستعارة  -

رب  السي  الصاوي ، الهيئة العامة المصرية لمكتواب ، االسوكي رية ،  ،  . أحم 
 م .9979

 
 م .9979،  6لبيان ، ط –فن ال عر ،  . إحسان رباس ،  ار الثقافة ، بيروت  -
 
م 9975،  9فيون بالغية ،  . أحم  مطموب ،  ار البحوث العممية ، الكويوت ، ط -

. 
 
الفيوول ، مي ووورات  ات السالسوول ، الكويووت ، فيووون التصوووير البيوواي، ،  . توفيووق  -

 م .9987 -هو 9427،  9ط
 
 ، 9لبيوان ، ط –ف، ال عرية ، كمال أبو يب ، مؤسسة االبحواث العربيوة ، بيوروت  -

 م .9987
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ووى  إلور الجو ور األقو م ، طورا   –ف، ال عرية العربيوة  - يحوو ورو، مفهووم، ج يو  ر 
 م .9998،  9األر ن ، ط –ن االكبيس، ، أشمية لمي ر والتوشيع ، رمج 

 
،  9قراءات بالغية ،  . فاضل ربو  التميم، ،  ار الضياء ، اليجو: األ ور: ، ط -

 م .0228 -هو 9409
 
الكياية أساليبها ومواقعها ف، ال عر الجاهم، ، محم  الحسن رم، األموين أحمو  ،  -

 م .9985 -هو 9425لبيان ،  – ار الي وة الج ي ة ، بيروت 
 
ة السييمائية ، مارسيل مارتن ، ترجمة : سع  مكاوي ، مراجعة : فري  الموشاوي المغ -

، المؤسسة المصرية العامة لمتألي: واأليبواء والي ور ، الو ار المصورية لمتوألي: 
 م .9964والترجمة ، 

 
ا  ، مكتبوة المغة ال اررة مشايا الفن والتعبير ف، المغة العربية ، رباس محمو  العقجو -

 م .9962لمصرية ، االيجمو ا
 
مبا ىء اليق  األ ب، ، ريت ار ش ، ترجمة :  . مصطفر بو وي ، المؤسسوة العاموة  -

 م .9963لمتألي: والترجمة والي ر ، القاهرة ، 
 
هوو( ق موه 600)تالمثل السائر ف، أ ب الكاتب وال ارر ، لضياء ال ين بن االثير  -

طباية ، الجشء الثواي، والثالوث ورمجق رميه وحققه :  . أحم  الحوف، و  . ب وي 
 القاهرة . ) .ت( . –والرابع ،  ار يهضة مصر لمطبع والي ر ، الفجالة 

 
الجوشءان الثواي، والثالوث  . أحم  مطمووب ، معجم المصطمحات البالغية وتطورها ،  -

 م .9987  -هو 9427مطبعة المجمع العمم، العراق، ، ،
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يم بحا ية المصوح: ال وري: ، وضوعه محمو  أللفاظ القرين الكر مفهرس المعجم ال -

 م .0229 -هو 9400القاهرة ،  –فؤا  رب  الباق، ،  ار الح يث 
 
المعجووم الوسوويط ، قووام ب يراجووه : إبووراهيم مصووطفر ، أحموو  حسوون الشيووات ، حاموو   -

ار ، المكتبة األسوالمية لمطباروة والي ور والتوشيوع رب  القا ر ، محم  رم، اليجج 
 يا . ) .ت( .ترك –، استايبول 

 
ف، األصول والميهج والمفاهيم ( ، تألي: : حسن  مفاهيم ال عرية )  راسة مقارية -

 م .9994،  9بيروت ، ط –ياظم ، المركش الثقاف، العرب، 
 
مفتووواح العمووووم ، أبوووو يعقووووب يوسووو: بووون أبووو، بكووور محمووو  بووون رمووو، السوووكاك،  -

 -هوو 9356،  9طهو( مطبعة مصطفر الباب، الحمبو، وأوال   بمصور ، 606)ت
 م .9937

 
مفهوم األ بية ف، التراث اليق ي إلر يهاية القرن الرابوع ، توفيوق الشيو ي ، سوراس  -

 م .9985تويس ،  –لمي ر 
 
مفهوم الييال ووظيفته ف، اليق  الق يم والبالغة ،  . فاطمة سعي  أحمو  حمو ان ،  -

اء الي ووور ، مطوووابع جامعوووة أم القووورى فهرسوووة مكتبوووة المموووك فهووو  الوطييوووة اثيووو
 م .0222 -هو 9409

 
مق مووة فوو، ال ووعر ، جوواكوب كوورج ، ترجمووة : ريوواض ربوو  الواحوو  ،  ار ال ووؤون  -

 م .0224،  9بغ ا  ، ط –الثقافية العامة 
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  . ،  - راسوة موضوورية فييوة  -قصي ة العربية ف، ال عر االي لس،مق مة ف، ال -
       ، 9بغوووووو ا  ، ط –هوووووو ى  وووووووكت بهيووووووام ،  ار ال ووووووؤون الثقافيووووووة العامووووووة 

 م .0222
 
 ار   ) كتوووواب ( الميووووشالت ، الجووووشء األول ) ميشلووووة الح اثووووة ( ، طوووورا  الكبيسوووو، ، -

 م .9990بغ ا  ،  –ال ؤون الثقافية العامة 
 
: هوو( تحقيوق684ن حواشم القرطواجي، )ت، أبوو الحسو ميهاج البمغاء وسراج األ باء -

 .م9966ية ، تويس ، ار الكتب ال رقبن اليوجة ،  لحبيب محم  ا
 
هووو( وأبوو، ربووا ة 039المواشيووة بووين  ووعر ) أبوو، تمووام حبيووب بوون أوس الطووائ، )ت -

أبو،  ، تصويي: االموام اليقوا ة :( هوو( 084الولي  بون ربيو  البحتوري الطوائ، )ت
هوو( ، حقوق اصووله 372القاسم الحسن بن ب ر بون يحيور اآلمو ي البصوري )ت

 ) .ت( . ،رب  الحمي  ، ال ين يورمق رمر حوا يه ، محم  مح
 
     ،  . إبوووراهيم يميووول ، رموووان ،  –مووو يل إجرائووو،  –الووويص األ بووو، تحميموووه وبيووواؤ   -

 م .9995، 9ط
 
ة ، يظرية البيائية ف، اليق  األ ب، ،  . صالح فضول ،  ار ال وؤون الثقافيوة العامجو -

 م .9987،  3بغ ا  ، ط
 
          هووووو( ، تحقيووووق وتعميووووق : 307يقووو  ال ووووعر ، ألبوووو، الفوووورج ُق امووووة بوووون جعفوووور )ت -

 لبيان ) .ت( . –ج، ،  ار الكتب العممية ، بيروت ايفال . محم  رب  الميعم 
 



واصدر وااملااع امل

 

979 

)      هوو(386اليكت ف، إرجاش القرين ، أبو الحسن رمو، بون ريسور الرمواي، )ت -
ضووومن ثوووالث رسوووائل فووو، إرجووواش القووورين ( تحقيوووق : محمووو  يمووو: اهلل أحمووو  ، 

  ار المعار: بمصر ) .ت( .ومحم  شغمول سالم ، 
 
إبووراهيم ،  . هووو( 626يهايووة اإليجوواش فوو،  رايووة األرجوواش ، فيوور الوو ين الووراشي )ت -

رمووان ،  –السووامرائ، ،  . محموو  بركووات حموو ي ،  ار الفكوور لمي وور والتوشيووع 
 م .9985

 
أميوور يهووج البالغووة ، وهووو مجموووع مووا ايتووار  ال ووري: الرضوو، موون كووالم سووي يا  -

مووام ال وويخ : ( ،  وورح األسووتا  اإلبوون أبوو، طالووب )رميووه السووالم المووؤميين رموو،
محموو  ربوو   مفتووو، الوو يار المصوورية سوووابقًا ،  ار المعرفووة لمطبارووة والي ووور ، 

 لبيان ، ) .ت( –بيروت 

 
هوو( 390مقاض، رم، رب  العشيش الجرجواي، )تالوساطة بين المتيب، ويصومه ، ل -

 –المكتبوة العصورية محم  البجاوي ،، تحقيق : محم  أبو الفضل إبراهيم ورم، 
 . ) .ت( بيروت ،

 
الوور، والفوون ، توألي: : غيووورغ، غات و: ، ترجمووة :  . يوفول ييجووو: ، مراجعووة :  -

الكويووووت ،  – . سووووع  مصووووموح ، المجمووووس الوووووطي، لمثقافووووة والفيووووون واآل اب 
 م .9992 -هو 9492

 
ال ين أحم  بن محمج  بون  وفيات األريان وأيباء ابياء الشمان ، ألب، العباس  مس -

هوو( ، تحقيوق : محمو  محيو، الو ين ربو  الحميو  ، 689أب، بكر بون يمكوان )ت
 م . 9948،  9مكتبة اليهضة المصرية ، ط
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و
و

 :وثدنيًدو:والاسدئلواواألطد يح
 

ييوان ة ف، التراث البالغ، واليق ي ، ) أطروحوة  كتوورا  ( ، يهموة بالصورة التيييميج  -
 -هوو 9499جامعوة بغو ا  ،  –محم  الي اوي ، مق مة إلر مجمس كميوة اآل اب 

 م .9998
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)         الصورة ال عرية ف، اليق  العرب، الح يث ف، ضووء توأثير اليقو  اإليكميوشي -

مفهومهووا وميوواهج  راسووتها ( ، ) أطروحووة  كتووورا  ( ، حيوو ر محمووو  غوويالن ، 
 م .0223 -هو 9404امعة بغ ا  ، ج –مق مة إلر مجمس كمية اآل اب 

 
 (  كتوورا  ) أطروحوة  ر الصوف، ف، القرن السابع الهجريالصورة الفيية ف، ال ع -

جامعووة  –، يسوورين سووتار جبووار السووار ي ، مق مووة إلوور مجمووس كميووة اآل اب 
 م .0228 -هو 9409بغ ا  ، 

 
لرسول الجبووري الصورة ف،  عر الروجا  ) أطروحة  كتورا  ( ، رمياء سع ي رب  ا -

 -هوووو 9406الجامعوووة المستيصووورية ،  –، مق موووة إلووور مجموووس كميوووة التربيوووة 
 م .0225

 
الصووورة المجاشيووة فوو،  ووعر المتيبوو، ) أطروحووة  كتووورا  ( ، جميوول ر ووي  فووالس ،  -

 م .9985 -هو 9425جامعة بغ ا  ،  –مق مة إلر مجمس كمية اآل اب 
 
ورا  ( ، أحم  فتحو، رمضوان ، مق موة إلور الكياية ف، القرين الكريم ) أطروحة  كت -

 م .9995 -هو 9495جامعة الموصل ،  –مجمس كمية اآل اب 
 
لغووة ال ووعر ريوو  أبوو، فووراس الحموو اي، ) رسووالة ماجسووتير ( ، يالوو  جفووال لفتووه ،   -

  م .0229جامعة البصرة ،  –مق مة إلر مجمس كمية اآل اب 
 
و
و
و
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و

 : ثدلثًدو:والبحوث
 

، بغو ا  ،  42، موج 3) ال عرية ( ،  . أحم  مطموب ، مجمة المجمع العممو، ، ج -
 م .9989

 
 –.يريت وار ش ، ترجموة : ياصور حوالوي ، مجموة كميوة اآل اب ا) ف، االسوتعارة ( ،  -

 م .9974، السية السابعة ،  9جامعة البصرة ، ع
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ربو  الوو و  رثموان  ،  . إيوا  )مو ايل تيظيريوة( ( االسوتعارة) ف، تأصيل مصطمس  -

هوو 9408، بغو ا  ،  54موج،  3ج،  المجموع العممو، العراقو،الحم اي، ، مجمة 
 م .0227 -

 
،  . إيوا  ربو  الوو و  رثموان الحمو اي، ،  ( المجاش تباين المفهووم وتعو   الورؤى)  -

 م .9998البصرة ،  ، جامعة 07، ع  اباآل كمية مجمة
 
ب، القو يم ،  . ياصور حوالوي ، مجموة األقوالم مفهوم ) الصورة ( ف، الموروث العر  -

 م .9992 –تموش  – 7، ع
    



 Conclusion  A 

 

 

Conclusion 
 

 

The Study of the place considers one of the modern 

Studies which stated first on novel , story and play . 

 

The study of place get main role in creation statement 

and it was late because the view was not suitable with  critical 

taste but the book of  Bashlar ( graces of place ) . 

  

Which draw someone's attention to its vsing in prosaic 

work , the researcher found the necessity to make the study of 

place get along with Fertility of poetry and the reverses poetry 

is suitable one to this study to its places .  

 

I took the advice of my teacher Dr. Khalil Ibraheem 

AL Qassi to study the place in another conception we could 

change the title of this research in to The picture of the plan . 

  

Expresses on relation in imagination the poetry 

researches in text of this study and the place in reverse poetry 

would not be useful to be as mere hostrical or geoghraphic 

policy .  

 

After researching and getting advice we decided to 

divide this study in to introducation which deals with the 

concept of picture of place followed with three chapters . 



 Conclusion  B 

  

First chapter deals with subjective place in reverse 

poetry and divided the chapter into sections first the tamed 

place , second hostile place .  

 

The second chapter  I  study in to imagintic place which 

divided into three sections , first the mythical and second the 

wishing place which deals with reality place and unreality , 

third is remembering place .  

 

The third chapter contained on three sections First it 

studied the activety of the place and its impact in forming the 

poem though in troducation , the best escaping conclusion . 

  

At second , I studied the hypthesis of related the picture 

of the place with purpose . 

  

As experimental work looking after imagination , 

because that , I  considered it as ( hypothesis ) we showed the 

pictuve of the place in praise , spelling , and elegizing for the 

third section deals with activity of the picture in forming 

places and that consistes of similarity , borrowing and 

employment of metonymy and symbol , the research ended 

with aconclusion which included results , and scientific notes 

was the summery for this effort lastly Iam not try now to hid 

my fear because It was hard to begin with this research , but 

Dr. Eyad A. Outhman AL Hamadani , God saves him , who 



 Conclusion  C 

helps me too much and gives me advices and vseful ideas            

I would like to thank him for that , I want to say this 

experimental study was the first one I hapthere will be Futher 

more studies I wish I do the best and God is perfeet but man's 

work should be contains mistake and that is God will .  

 

 

Researcher .       
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