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  داءــــــــــــــــاإله

  

  وأمي هما سبب وجوديإىل أبي 

  إخواني نرباس طريقي.    

  إىل أخواتي رموز اإلخالص والوفاء        

               
ً
  إىل كل من علمني حرفا

  إىل أسرة مكتبة جامعة أم درمان اإلسالمية                   

  أهدي هذا اجلهد.

  الباحث                                  
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قال تعالى:            

 )١(   
  

  وقال الشاعر: 

  )٢(الشكُر أنفُس ما وجدُت وإنما              أمل الفتى أن يقبل الموجودُ 

  

أتقدم بخـالص شـكري وتقـدیري وامتنـاني بعـد اهللا سـبحانه وتعـالى إلـى الـدكتور/   

وعلى مالحظاته الدقیقة وتوجیهاته الذي أشرف على هذا البحث   ا  ان

الســدیدة وقـــد منحنـــي مــن وقتـــه وجهـــده الكثیــر فلـــم یبخـــل علــي بعلمـــه الواســـع وفـــیض 

معرفتـه الزاخـر ممـا فـتح أمــامي آفاقـًا وأفكـارًا جدیـدة كانــت نبراسـًا وعونـًا عظیمـًا وســندًا 

أتقــدم قویــًا لدراســتي هــذه، أســأل المــولى عــّز وجــّل أن یجعلــه فــي میــزان حســناته، كمــا 

بالشــكر إلــى أســرتي الكریمــة التــي أعطتنــي الرعایــة الكاملــة حتــى أتممــت هــذا البحــث، 

كمـــا أتقـــدم بخـــالص شـــكري وتقـــدیري إلـــى أســـرة مكتبـــة جامعـــة أم درمـــان اإلســـالمیة، 

والشكر موصول إیضًا إلى كلیـة الدراسـات العلیـا وكلیـة اللغـة العربیـة التـي أتاحـت لـي 

  هذه الفرصة.

  خیرًا هللا سبحانه وتعالى الذي علَّم بالقلم علَّم اإلنسان ما لم یعلم.والشكر أوًال وأ  
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الصــورة البیانیــة تحتــل مكانــًا بــارزًا فــي الدراســة األدبیــة وتتضــح أهمیتهــا عنـــد 

اإلقــدام علــى تحلیــل الــنص الشــعري المعــیَّن وشــرحه، فالصــورة هــي التــي تفــك رمــوز 

  وطالسم كل أدب من اآلداب.

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على الصور البیانیة من خالل دیـوان (أسـالك 

للشــوكاني. واتبعــت فــي بحثــي هــذا منهجــین: المــنهج التــاریخي الــذي غطــى الجــوهر) 

جانب حیاة الشاعر وعصره، والثاني المنهج الوصفي الذي یناسب هـذه الدراسـة حیـث 

  یتم فیه عرض الظاهرة وتحلیلها ومن ثم استنباط النتائج منها.

ث وتناولـــت فـــي الفصـــل األول: (التشـــبیه عنـــد الشـــوكاني) وقّســـمته إلـــى مباحـــ

أربعـــة: المبحـــث األول: تعریـــف التشـــبیه لغـــة واصـــطالحًا، المبحـــث الثـــاني: التشـــبیه 

باعتبــار الطـــرفین، المبحــث الثالـــث: التشــبیه باعتبـــار األداة، المبحــث الرابـــع: التشـــبیه 

  باعتبار الوجه.

وفــي الفصــل الثــاني: (المجــاز عنــد الشــوكاني) تناولــت المجــاز ویشــتمل علــى 

نشأة الحقیقة والمجاز، والمبحث الثاني: أقسـام المجـاز. وفـي مبحثین، المبحث األول: 

ـــة  ـــد الشـــوكاني) تناولـــت االســـتعارة ویحتـــوي علـــى ثالث الفصـــل الثالـــث: (االســـتعارة عن

مباحث: المبحث األول: تعریف االستعارة لغة واصطالحًا، المبحث الثـاني: االسـتعارة 

  التصریحیة، المبحث الثالث: االستعارة المكنیة.

لفصل الرابع: (الكنایة عند الشوكاني) فتناولت فیه الكنایة وتحته مبحثـان: أما ا

المبحــث األول: تعریــف الكنایــة لغــة واصــطالحًا واألســلوب الكنــائي، المبحــث الثــاني: 

أقسام الكنایة وفیه ثالثة مطالب: المطلـب األول: الكنایـة عـن صـفة، المطلـب الثـاني: 

  لكنایة عن نسبة.الكنایة عن موصوف، المطلب الثالث: ا

ومن ثم كانـت خاتمـة البحـث وأهـم النتـائج والتوصـیات التـي توصـلت إلیهـا مـن 

  خالل البحث.
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Abstract 
 

The Researcher discussed the importance of figures of 
speech in literature and literany works, particularly when 
attempting to interpret and analyze poetry. They The tool that 
lend the literany work force and vividness. 

The objective of the study is to Throw light on figures of 
speed in the works of Alshawkani " Aslak Algawhr " The 
Researcher utilized Two research methods: The historical 
method that has covered the biography of the poet as well as the 
era in which he lived. The study Also utilized the descriptive 
method that suited the nature of the study, where, the Researcher 
has analyzed the phenomena and came out with the findings. 

The First chapter discussed the simile and has been 
divided into four themes. The first defined simile in language 
and leteral. The second topic tacked with the components of 
simile. The Third discussed simile in terms of elements such as: 
"like as" , The  fourth discussed the aspect of similarity. 

The second chapter discussed imagery in two themes. The 
first topic death with the origin of imagery and reality. The 
second discussed the types of imagery. 

The Third chapter discussed metaphor in two topic. The 
first theme discussed metaphor in language and literature. The 
second the implied and extended metaphor. 

Chapter four discussed epith in two themes: The first 
defined epith in language and literature. The second epith style 
and its types. The study came out with signicant findings  
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العـالمین، مالـك یـوم الـدین، خلـق اإلنسـان مـن سـاللة مـن طـین،  الحمـد هللا ربّ   

. فّضـــل اإلنســـان علـــى ســـائر مخلوقاتـــه، ثـــم ســـّواه بشـــرًا، فتبـــارك اهللا أحســـن الخـــالقین

بأحسن نعمه وآالئه، فآتـاه الحكمـة وعلّمـه البیـان، والصـالة والسـالم علـى سـیدنا محمـد 

  وصحبه أهل العلم والبیان. أفصح من نطق بالضاد وعلى آله

البالغــة هــي أحــد العلــوم التــي تشــرفت بانتمائهــا إلــى القــرآن الكــریم وضــارعت   

ــورةالعلــوم اإلســالمیة األخــرى فــي توضــیح إعجــازه وبیــان صــوره، فال البیانیــة تحتــل  صُّ

ـــة وتتضـــح أهمیتهـــا عنـــد اإلقـــدام علـــى تحلیـــل الـــنص  ـــًا بـــارزًا فـــي الدراســـة األدبی مكان

ــورةّین وشــرحه ونقــده، فالالشــعري المعــ هــي التــي توضــح وتفــك رمــوز وطالســم كــل  صُّ

أدب من اآلداب. وقد أحببت أن تكون هذه الدراسة متصلة بأدبنا األصیل وهو الشعر 

ـــق شـــاعرًا  ـــدان التطبی اإلســـالمي تـــراث األمـــة العربیـــة، وســـجل حضـــارتها، فجعلـــت می

بــد اهللا الشــوكاني. وقــد وعالمــًا مــن علمــاء الــیمن وهــو محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن ع

ــورجــاء البحــث تحــت عنــوان ال البیانیــة فــي (أســالك الجــوهر) للشــوكاني، وحاولــت  صُّ

ــورالوقــوف علــى بعــض األبیــات التــي وردت فیهــا ال البیانیــة، وقمــت بتوضــیح هــذه  صُّ

ـورال وشــرحها، ولــم یكــن غرضــي تنــاول كــل أثــر فــي (أســالك الجــوهر) فــذلك عمــل  صُّ

وررت أبرز اآلثار وأحفلها بالكشف عن أنواع الیطول مجاله ولكنني اخت   البیانیة. صُّ

  أوًال : سبب اختیار الموضوع :

  هناك أسباب كثیرة دفعتني الختیار هذا الموضوع دون غیره أذكر منها :  

  میلي الشدید لدراسة البالغة العربیة.(أ) 

مـا لعلـم كذلك ما للبالغـة مـن دوٍر فـي دراسـة اللغـة العربیـة وبیـان أسـرارها، و    ) ب(

البیـــان مـــن دوٍر خـــاص فـــي دراســـة مـــا وراء ألفـــاظ اللغـــة العربیـــة مـــن جمـــاٍل، 

 .للمشاهد وتصویرٍ 

أجــد نفســي عنــد ســماعي ألي نــصٍّ بیــانٍي، أطــوف بمخیِّلتــي فــي هــذا الــنَّص    ) ج(

ور والمشاهد التي یحكیها  .وأرسم له الصُّ

  

  ثانیًا : أهمیة الموضوع :
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میة عامــــة، وبـــین علــــوم اللغـــة العربیــــة مكانـــة علـــم البیــــان بـــین العلــــوم اإلســـال .١

 خاّصة.

ــور  .٢ إثــراء الخزانــة اللغویــة والمكتبــة العربیــة، خاّصــة فــي الجانــب التطبیقــي للصُّ

ــــى دیــــوان (أســــالك  ــــور تطبیقــــًا عل البیانیــــة حیــــُث أوردت كثیــــرًا مــــن هــــذه الص�

 الجوهر).

كــان مــردود هــذا البحــث علــى الباحــث إیجابیــًا حیــُث أتــاح لــي فرصــة االطــالع  .٣

 على كثیٍر من الكتب والوقوف على التراث اللغوي الضخم.

 تسهیل البحث في بعض المفاهیم والمصطلحات المبعثرة في الكتب المختلفة. .٤

  ثالثًا : منهج الدراسة :

  التحلیلي.و اتبعت في بحثي هذا المنهج التاریخي   

  رابعًا : مصادر الدراسة :

  دیوان أسالك الجوهر -١  

  لتي واجهت الباحث :الصعوبات اخامسًا : 

  من الصعوبات التي واجهت الباحث :  

  لم یكن الدیوان مشروحًا شرحًا وافیاً  -١

  ًا : هیكل البحث :دسسا

  یتكون من تمهید وخمسة فصول ومباحث ومطالب.  

 ولل اب اط ث و  ت وطم واا  

ورة المبحث   األول: مفهوم الصُّ

ورة لغةً  المطلب األول:   مفهوم الصُّ

ورة اصطالحاً    المطلب الثاني: مفهوم الصُّ

ورة األدبیة   المبحث الثاني: عناصر الصُّ

  المطلب األول: عناصرها في المقیاس األدبي

  المطلب الثاني: عناصرها في المقیاس التّصویري

  المبحث الثالث: مفهوم البیان

  المطلب األول: مفهومه في اللغة
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  فهومه عند البالغیینم المطلب الثاني:

 ل اث ا أر و ود ا ا  

  في اللغة واالصطالحالتشبیه  مفهومالمبحث األول : 

  المبحث الثاني : التشبیه باعتبار الطرفین

  المبحث الثالث : التشبیه باعتبار األداة

  المبحث الرابع : التشبیه باعتبار الوجه

ل اثا ا  و ود ا زن  

  المبحث األول : نشأة الحقیقة والمجاز

  المبحث الثاني : أقسام المجاز

ل ااث را  و ود ا رةا   

  لغة واصطالحاً  المبحث األول : تعریف االستعارة

  المبحث الثاني : االستعارة التصریحیة

  رة المكنیةالمبحث الثالث : االستعا

ل اسا  و ود ا ا بط ن و  

  لغة واصطالحًا واألسلوب الكنائي المبحث األول : تعریف الكنایة

  أقسام الكنایةالمبحث الثاني : 

  الكنایة عن صفة:  المطلب األول

  المطلب الثاني : الكنایة عن موصوف

  ةالمطلب الثالث : الكنایة عن نسب

  .، م ادر وارا، وارسا  ا واوت

وقبــل أن نــدخل فــي الدراســة الفعلیــة یستحســن أن نتنــاول الحــدیث عــن عصــر   

  الشاعر أوًال، وثانیًا حیاته، ثالثًا مؤلفه، لتكون مدخًال للدراسة الفعلیة.
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  صره :ع )١(

  ا ا (أ) 

حیاته في الربع األخیر من القرن الثاني  –رحمه اهللا  –الشوكاني عاش اإلمام   

بصـفة  –.  وفـي هـذه الفتـرة )١(عشر الهجري، والنصف األول من القـرن الثالـث عشـر

كـان العــالم اإلسـالمي فـي مشــرقه ومغربـه یعـیش حالــة مـن التفكـك والصــراع،  –عامـة 

الســنیة  –لــة العثمانیــة فقــد كانــت تتزعمــه فــي مشــرقه ثــالث دول إســالمیة هــي : الدو 

، والدولـة المغولیـة فـي  -الشیعیة المذهب  –، والدولة الصفویة في فارس  -المذهب 

  .)٢(الهند

بلغت الصـراعات المذهبیـة فیهـا درجـة أشـعلت الحـرب بـین الـدولتین: العثمانیـة   

والدولــة الصــفویة، وكــان المغــرب العربــي یعــاني مــن الصــراعات العرقیــة القبلیــة ممـــا 

  .)٣(اجتیاح الحمالت األسبانیة والبرتغالیة ألرجاء تلك البالدسهل 

ولعبت األسریة والقبلیة والقوة الدور الحاسم في تولي الحـاكم للسـلطة، ومـن ثـم   

تحدیــد طبیعــة النظــام الحــاكم، وقــد أدى وجــود الــدول اإلســالمیة المســتقلة إلــى ضــعف 

  .)٤(-أعداء اإلسالم  –ها دولة الخالفة العثمانیة، مما أضعف شوكتها أمام أعدائ

وكـــــذلك وجـــــود الغـــــزو الصـــــلیبي العســـــكري واالقتصـــــادي بشـــــقیه : الروســـــي   

واألوربي، وتنافس الدول على امتالك البالد العربیة واإلسالمیة بعد إنهاء حیـاة الرجـل 

المــریض (الدولــة العثمانیــة) وهــو المصــطلح الــذي أطلقتــه الــدول الصــلیبیة علــى دولــة 

  .)٥(الخالفة

نت الظـروف مهیـأة أمـام الغـزو الصـلیبي، فثغـور المسـلمین غیـر محصـنة، وكا  

وخاصــة علــى ســواحل البحــر األحمــر وبوابتیــه الشــمالیة والجنوبیــة، والخلــیج، والبحـــر 

                                                
وت(لبن�ان)، ،ط دار المعرف�ة، بیر٢محمد بن علي الشوكاني : الب�در الط�الع بمحاس�ن م�ن بع�د الق�رن الس�ابع، ج )١(

 ٢١٥ص 
م] مؤسس�ة الرس�الة ١٩٨٨ -ھ�ـ ١٤٠٨[ ١عبد الغني قاسم غالب الش�رجي : اإلم�ام الش�وكاني حیات�ھ وفك�ره، ط )٢(

  ٣٩ص 
  ٤١ - ٤٠المصدر نفسھ  ،  )٣(
  ٥٠٥، ص ٢الشوكاني، البدر الطالع، ج )٤(
، دمشق، بیروت: دار ابن كثی�ر، ١، ط١الشوكاني، مقدمة تحقیق السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار،ج )٥(

 ١٩م. ص ٢٠٠٠ھـ/١٤٢١



 )٥( 

العربــي (المحــیط الهنـــدي)، وتراخــي المســـلمین عــن الجهــاد فـــي ســبیل اهللا، ومـــواالتهم 

إلنجلیـز ضـد الفرنسـیین، وكمـا فعــل ألعـداء اإلسـالم، كمـا فعلـت الدولـة العثمانیـة مـع ا

(محمد على باشا) مـع الفرنسـیین ضـد اإلنجلیـز، وقـد تـآمرت هاتـان الـدولتان مـع أربـع 

  )١(دول أخرى على كل من القوتین، قوة العثمانیین وقوة محمد علي باشا.

ومن أهم األسباب األخرى التي ساعدت على هزائم المسـلمین أمـام الغـزو األوربـي،   

لمي والتقنـي الموجـود فـي سـاحة األعـداء، وكـذلك وجـود صـراعات سـاخنة وبـاردة التطور الع

علــى مســـتویات متعـــددة فـــي القـــوة والضـــعف بــین القـــوى اإلســـالمیة، وٕالیـــك بعـــض األشـــكال 

  المختلفة لتلك الصراعات :

صراع عثماني صوفي، وصراع عثماني وهابي، وصراع عثماني مصري، وصراع عثماني 

ـــراع إ ـــري، وصـ ـــي ســــعودي مصـ ـــراع یمنــ ــي، وصـ ـــاني فرنســ ـــراع عثمـ ـــري، وصـ ـــزي مصــ نجلیـ

  .)٢(سعودي، والصراع األخیر كان صراع مهادنة وحذر وتربص

التي عاش فیها الشوكاني، فكانت تعـیش أشـد حـاالت  –بصفة خاصة  –أما الیمن   

فسـببت كثـرة الـدویالت التــي  یةالفوضـى السیاسـیة والقبلیـة والصـراعات الداخلیـة. أمــا السیاسـ

غزو الـیمن مـن حـین آلخـر والنـزاع بـین أفـراد زعمـاء الدولـة الزیدیـة. أمـا القبلیـة فممـا كانت ت

كـان یجــري مــن المصــادمات والفــتن بــین الدولـة ورؤســاء العشــائر مــن جهــة، وبــین أصــحاب 

  .)٣(المذاهب والفرق المختلفة االتجاه من جهة أخرى

هـــي:  وقـــد وجـــدت صـــراعات داخلیـــة فـــي ظـــل نظـــام الحكـــم الزیـــدي اإلمـــامي  

صـراعات أسـریة علـى اإلمامـة، وصـراعات فیمــا بـین القبائـل ذات الشـوكة مـن ناحیــة، 

وفیما بینها وبین دولة اإلمامة من ناحیة أخرى، وصراعات بین دولـة األئمـة وبـین قـوة 

  .)٦)(٥(و (نجران) )٤(الحركة اإلسماعیلیة الباطنیة المتمركزة في منطقتي (حراز)

ن تهـــادن حركـــة محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب، فتبـــادل وكانـــت دولـــة األئمـــة الزیـــدیی  

مـن  رضـي اهللا عنـهأنصارها المكاتبات والرسل، وقاموا بتطبیق مـا قـام بـه سـیدنا علـي 

، وهـو سـلوك رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلمتحطیم للقباب وتسویة القبور، بأمر مـن 

                                                
 ٢٠، ص ١الشوكاني، مقدمة تحقیق السیل الجرار على حدائق األزھار.ج )١(
 ٧٤عبد الغني قاسم، اإلمام الشوكاني حیاتھ وفكره.ص  )٢(
 ٣١ م ، ص١٩٨١ھـ/١٤٠١محمد حسن بن أحمد العماري، اإلمام الشوكاني مفسراً، ط دار الشروق، جدة  )٣(
 ٢٤٠، ص ٣مخالف بالیمن. معجم البلدان ج -حرازان: َحَراُز بالفتح وتخفیف الراء وآخره زاي  )٤(
 ٢٦٦، ص ٥نجران: منطقة في مخالیف الیمن من ناحیة مكة. معجم البلدان، ج )٥(
 وفیھا تفاصیل ما جرى من حوادث ،  ٥٠٠٥ص ، ٢البدر الطالع، جالشوكاني،  )٦(



 )٦( 

ك المكاتبـات أثلج صدور علماء الحركة الوهابیة، وقد قام الشـوكاني بـدور بـارز فـي تلـ

  .)١(والمقابالت ألولئك العلماء

وكـــان للشـــوكاني دور بـــارز فـــي إقامـــة العالقـــات السیاســـیة مـــع أشـــراف مكـــة   

والحجــاز، وأشــراف أبــي عــریش والمخــالف الســلیماني، وقــوات محمــد علــي باشــا عبــر 

. وقــد أبــدى النظــام اإلمــامي اســتعدادًا طیبــًا لمشــاركة المســلمین فــي )٢(مكاتباتــه ورســله

العسكري، كاستعداده لمجابهة الحملة الفرنسـیة،  –االقتصادي  –الغزو الصلیبي  صد

وحمالت البرتغالیین، ورفض إقامة قاعدة إنجلیزیة في بـاب المنـدب، وتـولى الشـوكاني 

إعـــــالن المواقـــــف السیاســـــیة المتصـــــلة بهـــــذا االســـــتعداد، وكـــــان لهـــــذه  –بمكاتباتـــــه  –

  .)٣(ة واإلداریة والفكریةاألوضاع آثارها االجتماعیة واالقتصادی

  ا اد (ب) 

ــــرق مجتمعــــه  –رحمــــه اهللا  –عاصــــر اإلمــــام الشــــوكاني    مــــذاهب عصــــره، وف

الدینیـــة، والتـــي شـــملت المـــذهب الزیـــدي، والمـــذهب الشـــافعي واألشـــاعرة، والمتصـــوفة، 

والمعتزلــة، وكانــت لــه معهــا مواقفــه الخاصــة، فكــان ناقــدًا لجوانــب الخطــأ فــي مقوالتهــا 

  .)٤(ومزكیًا لجوانب الحق والصواب من آرائها ومناهجها

وفــي ظــل الحكــم اإلمــامي الزیــدي عاصــر الشــوكاني عصــبیة مذهبیــة وســاللیة   

وجمودًا على أقوال العلماء واألئمـة، دونمـا بحـث عـن الـدلیل مـن قبـل أربـاب التعصـب 

محاربتهـا والمقلدین فكانت للشوكاني أدواره اإلیجابیـة فـي تشـخیص ظـاهرة التعصـب، و 

بقلمه، وتدریسـه، وفتـاواه، وكـان لـه رأیـه السیاسـي فـي حـل الفتنـة العصـبیة التـي أطلـق 

م، فاســتجاب إمــام زمانــه لمقترحاتــه التــي ١٨٢٣علیهــا (فتنــة العاصــمة صــنعاء) عــام 

  .)٥(طالبت بنفي رؤساء تلك الفتنة إلى سجون متعددة بعیدة عن العاصمة

میــزة  –اإلمامــة فــي المــذهب الزیــدي  وهــو شــرط مــن شــروط –وُیعــد االجتهــاد   

اسـتطاع الشـوكاني فــي ظلـه أن یصـل إلــى درجـة االجتهـاد المطلــق، وبـذلك تمكـن مــن 

االنخــالع عــن المذهبیــة، فانتقــد المتعصــبین فــي كــل مــذاهب المســلمین، وقــام بالــدعوة 

                                                
  ٧٦ام الشوكاني حیاتھ وفكره. ص غالب الشرجي، اإلم )١(
 ٧٦المصدر نفسھ. ص  )٢(
 وفیھا تفاصیل ما جرى من حوادث. ٢٥-٤، ص ٢الشوكاني، البدر الطالع.ج  )٣(
  ٧٦عبد الغني قاسم، اإلمام الشوكاني حیاتھ وفكره. ص  )٤(
  ٤٥، واإلمام الشوكاني مفسراً، ص ٣٢٤، ص ٢الشوكاني، البدر الطالع. ج )٥(



 )٧( 

 إلى التمسك باإلسالم (جملة) وٕالى عدم التعصب ألقوال العلماء أو األئمة بـل االلتـزام

  .)١(بالكتاب والسنة، اللذین أمرنا اهللا تعالى باتباعهما

وكــــان الیمنیــــون قبــــل دخــــول المــــذهب الزیــــدي متمــــذهبین بالمــــذهبین المــــالكي   

والشافعي، وقد انقـرض المـذهب المـالكي، وبقـى المـذهب الشـافعي سـائدًا فـي المنـاطق 

لحــدیث بــالیمن الوسـطى والجنوبیــة والسـاحلیة مــن الـیمن، وعلــى یــد هـؤالء انتشــر علـم ا

وبقـــى ســــائدًا بهـــا ال ینازعــــه غیــــره حتـــى دخلتــــه المــــذاهب الهدامـــة كمــــذهب الباطنیــــة 

والقرامطــة والخــوارج والصـــوفیة والمعتزلــة وغیرهــا، ولـــم تــزل طائفــة مـــن أهــل الحـــدیث 

ثابتة،وكان الشوكاني أحد أفراد هذه الطائفة التي نبذت التقلید ودعت إلى اتبـاع السـنة 

. وشهد الشـوكاني صـراع )٢(لح وتحصیل االجتهاد في فهم الدلیلومذهب السلف الصا

  .)٣(القرمطیة)، وأفتى بكفرها –األئمة الزیدیین ضد طوائف اإلسماعیلیة (الباطنیة 

وأما موقف الشوكاني بالنسبة للمعتزلـة والصـوفیة، فكـان للشـوكاني معهـم جولـة   

دور فــي تحــریم رفــع طویلــة فــي مؤلفاتــه (أدب الطلــب ومنتهــى األرب) و (شــرح الصــ

القبـــور) و (الـــدر النضـــید فـــي إخـــالص كلمـــة التوحیـــد) و (قطـــر الـــولي علـــى حـــدیث 

الــولي) أو والیــة اهللا الطریــق إلیهــا باإلضــافة إلــى رســالته: (الصــوارم الحــداد القاطعــة 

. أمــا الرافضــة فقــد كشــف الشــوكاني النقــاب عــنهم، وفضــح )٤(لعالئــق أربــاب االتحــاد)

  .)٥(ون به من التشیعحقیقتهم فیما یتظاهر 

ـــة الدینیـــة فـــي عصـــر الشـــوكاني    ممـــا  –رحمـــه اهللا  –وهكـــذا ظهـــرت لنـــا الحال

  دفعت به إلى حمل لواء الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة.

  

  ا ا (ج) 

لقـــد أدى اضـــطراب الحالـــة السیاســـیة إلـــى تـــدهور األحـــوال االجتماعیـــة، فكـــان   

راع بــین القـوى اإلسـالمیة وبــین األتـراك والیمنیـین، وبــین هنـاك أنمـاط متعــددة مـن الصـ

األتـــراك والمصــــریین، وبــــین األتـــراك والوهــــابیین، وبــــین الوهـــابیین وأشــــراف المخــــالف 

                                                
  ٢٤اني، مقدمة تحقیق السیل الجرار. ص الشوك )١(
  ٤١-٤٠واإلمام الشوكاني مفسراً.ص  ٨١-٨٠عبد الغني قاسم، اإلمام الشوكاني حیاتھ وفكره. ص  )٢(
  ٨٤المصدر نفسھ. ص  )٣(
  ٢٤، ص ١الشوكاني، مقدمة تحقیق السیل الجرار. ج )٤(
  ٢٥، ص ١المصدر نفسھ. ج )٥(



 )٨( 

ـــد أدى هـــذا إلـــى تـــوهین قـــوة  الســـلیماني وبـــین أشـــراف الســـلیماني وحكـــام صـــنعاء، وق

  .)١(المجتمع اإلسالمي وتضاؤل مكانته في العالم

المحلــي، كــان الصــراع بــین المتعصــبین وبــین المنصــفین مــن وعلــى المســتوى   

العلمــاء وبــین المتفقهــین والعامــة، وبــین علمــاء اإلنصــاف واالجتهــاد مــن جهــة أخــرى. 

وتعرض المجتمع الصنعاني كثیرًا لحمالت القبائل التي انتشرت فـي أحیـاء كثیـرة، مـن 

مالیــة الســنویة، وٕان جــراء غــزو القبائــل التــي كــان بحثهــا عــن المزیــد مــن المقــررات ال

  .)٢(أغلفت ذلك بالدفاع عن المذهب السائد للدولة

لقــد كــان لهــذه الحالــة السیاســیة والدینیــة المضــطربة أثرهــا الســیئ علــى الحیــاة   

العامــة، بمـــا حملتــه مـــن الفرقــة واالنقســـام، وبمــا صـــاحبها مــن الفـــتن والمنازعــات بـــین 

مجتمع الشوكاني، وأدى العلماء دورًا  . وكان الجمود سمة بارزة في)٣(العشائر والقبائل

ســــلبیًا إزاء األمیـــــة الدینیـــــة والثقافیــــة لعامـــــة المجتمـــــع الیمنــــي، فكـــــانوا یـــــدارونهم فـــــي 

معتقــداتهم الخاطئــة وســـلوكیاتهم المناقضــة لإلســالم، ممـــا أدى إلــى االســتخفاف بهـــم، 

هم، وجهلـــة المتفقهـــة بعلمـــاء الـــیمن، وٕالحـــاق األذى بهـــم، وذلـــك أدى إلـــى خمـــول ذكـــر 

  .)٤(وتدهور مكانتهم في المجتمع

وأما الظلم االجتماعي فقد كان سمة غالبة في المجتمع الیمني، تبـدت مظـاهره   

فــي ســلوكیات القضــاة والعمــال (المحــافظین) والحكــام بمســاعدة علمــاء الســوء ووزراء 

  .)٥(الجور

 نوالحــظ الشــوكاني ســوء األحــوال االقتصــادیة واالجتماعیــة فــي الــیمن فحــاول أ  

یشخص أسباب تلك األحوال فـي كتابـه (الـدواء العاجـل فـي دفـع العـدو الصـائل)، وقـد 

ـــدعو إلیـــه مـــن عدالـــة  عـــزا تـــدهورها إلـــى االبتعـــاد عـــن حقیقـــة اإلســـالم، وهجـــر مـــا ی

اجتماعیــة، وحــاول رســم سیاســة اقتصــادیة عادلــة للنظــام اإلمــامي یحقــق مــن خاللهــا 

بدأ تطبیقها بعد اعتمادهـا مـن قبـل الدولـة العدل، ویرفع بها الظلم االجتماعي، وما إن 

                                                
  ١٠٥شوكاني حیاتھ وفكره. ص عبد الغني قاسم، اإلمام ال )١(
  ١٠٦المصدر نفسھ. ص  )٢(
  ٢٥العماري، اإلمام الشوكاني مفسراً.ص  )٣(
  ٢٣٤، ص ٢الشوكاني، البدر الطالع. ج )٤(
  ١٠٧عبد الغني قاسم، اإلمام الشوكاني حیاتھ وفكره.ص  )٥(



 )٩( 

ـــه وزراء الظلـــم، وعلمـــاء الســـوء، وقضـــاة الرشـــوة والحیـــف،  (اإلمـــام) حتـــى تكالـــب علی

  .)١(وأقنعوا اإلمام بالعدول عنها حتى ال تؤدي إلى تقویض الملك

وأما األحوال اإلداریة فقد كانت هي األخـرى تعكـس ضـعف السـلطة المركزیـة،   

كتابــه المــذكور ســابقًا اإلدارة المركزیــة بحیــث تصــل ســلطة الدولــة ودعــا الشــوكاني فــي 

إلــــى كــــل قریــــة، ومــــن خــــالل هــــذه اإلدارة تقــــوم الحكومــــة بتقــــدیم خــــدماتها التربویـــــة 

  .)٢(واالقتصادیة والتعلیمیة

)٢ (    

و (أ) ا  

 هو أبو علي بدر الدین محمد بن علي بن محمد بن عبـد اهللا بـن الحسـن بـن محمـد  

. كنـــاه بعـــض )٣(بـــن صـــالح بـــن إبـــراهیم بـــن محمـــد العفیـــف بـــن محمـــد بـــن رزق الشـــوكانيا

  ، وقال مادحًا لصنعاء:)٥(. ویقال له: الشوكاني، ثم الصنعاني)٤(المؤرخین بأبي عبد اهللا

  سالُم على صنعاء وإن قرَب العهدُ 
نيا هي العلُم الفردُ        ألم تك في الدَّ

  
  وحهاأيا حبَّذا الدنيا فمن حلَّ سُ 

  )٦(يالحظهُ في دهره الُيمُن والسعدُ     
  

رحمه اهللا  –عن ترجمته لوالده  –علیه السالم  –وقد أوصل الشوكاني نسبه إلى سیدنا آدم 

  .)٧(في البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع –

  دهو (ب)

ـ هـ١١٧٣ولد اإلمـام محمـد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني فـي شـهر ذي القعـدة سـنة   

  بینـها وبینن قرى السحامیة إحدى قبائل خوالن، ـ، وهي قریة م)٨(في بلدة (شوكان)

معمــــورة بأهــــل الفضــــل  )٢(، وهــــذه الهجــــرة)١(صــــنعاء نحــــو خمســــة وعشــــرین كیلــــومتراً 

  .)٣(والصالح والدین من قدیم األزمان ال یخلو وجود عالم منهم في كل زمان

                                                
  ٢٧، ص ١الشوكاني، مقدمة تحقیق السیل الجرار.ج )١(
  ٢٧المصدر نفسھ. ص  )٢(
  ٩م . ص ١٩٩٢ -ھـ١٤١٣، ط ١الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، ج )٣(
 ٥٤١، ص  م ١٩٩٣ ١،ط٣عمر رضا كحالة ، معجم المؤلفین، ج )٤(
محم��د الدس��وقي، اإلم��ام الش��وكاني فقیھ��اً ومح��دثاً م��ن خ��الل كتاب��ھ نی��ل األوط��ار، مجل��ة مرك��ز بح��وث الس��نة  )٥(

 م.١٩٨٧ -ھـ١٤٠٧جامعة قطر، العدد الثاني، سنة  والسیرة، الدوحة:
 ١٤٨، ص ٢الشوكاني، أسالك الجوھر،تحقیق:حسین بن عبد هللا العمري،ط )٦(
  ٩الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، ص  )٧(
م، ١٩٨٤ -ھ�ـ ١٤٠٤،ط ٣،ج شوكان: قریة من قرى الیمن من ناحیة زمار.یاقوت الحموي،أنظر معجم البلدان )٨(

 ٣٧٣ص 
  ٤٥٨مجلة مركز بحوث السنة والسیرة، ص  )١(



 )١٠( 

    (ج)

رعایــة والــده العــالم الصــالح الفاضــل الــذي ترعـرع ونشــأ فــي صــنعاء تحــت ظــل   

كان مدرسته األولى، وكانت لدیه مكتبة عـامرة بالمؤلفـات فـي مختلـف ألـوان الدراسـات 

الفقهیة واللغویة واألدبیة والتاریخیة. وكان الشوكاني منذ طفولته ذكیـًا ذا حافظـة قویـة، 

ین، وهــو غــالم وبدیهــة حاضــرة، حفــظ القــرآن الكــریم وجــّوده علــى جماعــة مــن المعلمــ

صــغیر، وبعــد أن أتــم حفــظ القــرآن أقبــل علــى مــا كــان لــدى والــده مــن كتــب كثیــرة یقــرأ 

، ثـــم شـــرع فـــي الدراســـة العلمیـــة، فـــدرس علـــى والـــده كتـــاب )٤(ویطــالع فـــي نهـــم وشـــوق

(األزهــار) لإلمــام المهــدي أحمــد بــن یحیــى المرتضــى أحــد فقهــاء المــذهب الزیــدي (ت 

الیمن، وُیعد هذا الكتاب من أمهات الكتـب فـي هـذا  هـ) وهو المذهب السائد في ٨٤٠

المذهب، وكذلك درس على غیر والده من العلماء والفقهاء ولم یدرس الشـوكاني الفقـه 

فقـــط، ولكنـــه درس أیضـــًا كتـــب الحـــدیث والتفســـیر واللغـــة والنحـــو والعـــروض والبالغـــة 

لعشــرین مــن والمنطــق وآداب البحــث والمنــاظرة، فقــد بــدأ نجمــه یســطع وهــو فــي نحــو ا

عمره وكادت الُفتیـا تـدور علیـه مـن عـوام النـاس وخواصـهم، وكـان ال یأخـذ علـى الُفتیـا 

، )٥(شیئًا تنزهًا، فإذا عوتب في ذلك قال: (أنا أخذت العلم بال ثمن فأریـد إنفاقـه كـذلك)

فقصده طالب العلم والمعرفة لألخذ عنه من الیمن، والهنـد، وغیرهـا حتـى طـار صـیته 

، وقـد كانـت تبلـغ دروسـه فـي الیـوم واللیلـة نحـو ثالثـة عشـر درســًا، )٦(دفـي جمیـع الـبال

  .)٧(منها ما یأخذه عن مشایخه ومنها ما یأخذه عنه تالمیذه

  

  

  أر  (د)

تنحــدر أســرة الشــوكاني مــن جــد یمنــي عریــق هــو الــدَّعام المشــهور الــذي كــان   

إلـى خروجه مـن الـرس  یذكره الهادي في ُخطبه لكونه من أنصاره وممن له العنایة في

                                                                                                                                       
  الھجرة: المقصود بھا بلدة شوكان )٢(
 ٤٥٨مجلة مركز بحوث السنة والسیرة، ص  )٣(
 ١٥ م.ص١٩٨٢ - ھـ ١٤٠٣ ٢،ط١الشوكاني، مقدمة السیل الجرار المتدفق على حدائق األزھار،ج )٤(
  ٢٢المصدر نفسھ، ص  )٥(
  ١١ي، إرشاد الفحول إلى تحقیق علم األصول. ص الشوكان )٦(
  ٤٥٩مجلة مركز بحوث السنة والسیرة. ص  )٧(



 )١١( 

الــیمن، وتنســب األســرة إلــى هجــرة (شــوكان) وهــي ال تبعــد كثیــرًا عــن صــنعاء شــرقًا. وكـــان 

الشــوكاني دقیقــًا حــین حــدد هــذه النســبة فقــال: (إنهــا لیســت حقیقیــة، ألن وطــن والــده ووطــن 

، وكـان لألسـرة عنـد سـلف األئمـة جاللـة عظیمـة، )١(سلفه وقرابته هو مكـان عـدني (جنـوبي)

هم رؤســـاء كبـــار ناصـــروا األئمـــة، والســـیما فـــي حـــروب األتـــراك فـــإن لهـــم فـــي ذلـــك الیـــد وفـــی

  .)٢(البیضاء

وعــالوة علــى هــذا الــدور المهــم، فقــد تمیــزت تلــك األســرة بمســتوى ثقــافي جیــد،   

أســهم إســهامًا فعــاًال فــي تطــویر الحیــاة الفكریــة فــي تلــك المنطقــة، مــن خــالل العلمــاء 

  .)٣(وما قدموه من مؤلفات غنیة جداً الذین تخرجوا من تلك األسرة 

()  ا   

إّن واحدًا كاإلمام الشوكاني، صاحب التصانیف المختلفـة، واآلثـار النافعـة لهـو   

إمــام األئمــة ومفتــي العامــة، بحــر العلــوم، وشــمس الفهــوم، ســند المجتهــدین  –بحــق  –

ر،...، هكــذا وصــفه أحــد الحفــاظ، فــارس المعــاني واأللفــاظ، فریــد العصــر، نــادرة الــده

. وقــال عنــه أیضــًا )٤(تالمیــذه العالمــة: حســین بــن محســن الســبعي األنصــاري الیمــاني

تلمیـذه: صـدیق حســن خـان: (... أحـرز جمیــع المعـارف، واتفـق علــى تحقیقـه المؤلــف 

والمخـــالف، وصــــار المشـــار إلیــــه فــــي علـــوم االجتهــــاد بالبنــــان، والمجلـــى فــــي معرفــــة 

  .)٥(ان)غوامض الشریعة عند الره

وفــي الواقــع فــإّن الشــوكاني بلــغ مكانــة اعتــرف لــه بهــا كبــار العلمــاء فــي الــیمن   

فهـذا هـو إبــراهیم بـن إسـحاق یكتــب إلیـه بأســئلة متعاقبـة یستوضـحه بهــا مسـائل علمیــة 

یعنـي ابـن  –تخفى على المتبحرین فیجیب علیهـا الشـوكاني برسـائل مسـتوفاة (مـع أنـه 

  . وقد مدحه قائًال :)٦(بعین وأنا في نحو الثالثین)عالي السن قد قارب الس –إسحاق 

  بفهمك إن الفهم أقوى الدالئل    أيا بدر دين اهللا هنئت أوالً 

  )١(ونلـت به ما لم ينـل كل نائل        بلغت به شأواً رفيعاً ومحتداً 

                                                
  ١٤الشوكاني، مقدمة أسالك الجوھر. ص  )١(
  ١٥المصدر نفسھ. ص  )٢(
  ٥، بیروت (لبنان): دار الكتب العلمیة. ص ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨ ١،ط١الشوكاني، مقدمة البدر الطالع، ج )٣(
 ١٧إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول. ص  الشوكاني،  )٤(
  ١٨المصدر نفسھ. ص  )٥(
 ١٩، ص،١الشوكاني، مقدمة السیل الجرار.ج  )٦(
 ١٧الشوكاني، أسالك الجوھر.ص  )١(



 )١٢( 

إذن یمكن القول: بأن الشوكاني قد توافرت له البیئة المناسبة لتعلیمـه وٕابداعـه،   

  .)٢(مكانة مرموقة شهد له الجمیع بها ولبلوغه

  و  (و)

  مشایخه كثیرون، سوف أقف على المشهورین منهم:  

والـــده: علـــي بـــن محمـــد بـــن عبـــد اهللا الحســـن الشـــوكاني المتـــوفى ســـنة  -١

هـ، فقد تواله والده بعنایته منذ الطفولة، فحّفظه القرآن وجوده له ١٣١١

م المختلفـــة، وكـــان لهـــذه كمـــا حّفظـــه عـــددًا مـــن المتـــون ومبـــادئ العلـــو 

  العنایة المبكرة أثرها البارز في بناء شخصیة الشوكاني.

هــــــ والمتـــــوفى ســـــنة ١١٥٨أحمـــــد بـــــن محمـــــد الحـــــرازي المولـــــود ســـــنة  -٢

هـ، تلقى علیه الشوكاني الفقه والفرائض، وظل مالزمًا له ثالث ١٢٢٧

 عشرة سنة.

فى هـــــ والمتــــو ١١٢١عبــــد الــــرحمن بــــن قاســــم الَمــــَداني، المولــــود ســــنة  -٣

 هـ، وتلقى علیه الشوكاني علم الفروع.١٢١١

هـ والمتوفى سـنة ١١٣٥عبد القادر بن أحمد شرف الدین المولود سنة  -٤

هـــ. قــرأ علیــه الشــوكاني العدیــد مــن العلــوم مثــل: علــم التفســیر، ١٢٠٧

 والحدیث، والمصطلح، وغیر ذلك من الفنون المختلفة.

والمتــوفى ســنة  هـــ١١٤١الحســن بــن إســماعیل المغربــي المولــود ســنة  -٥

 هـ. تلقى علیه الشوكاني علم المنطق وغیره من العلوم.١٢٠٨

هــــــ ١١٥٠صـــــدیق علـــــي المزجـــــاجي العالمـــــة الحنفـــــي المولـــــود ســـــنة  -٦

 .)٣(هـ. أخذ عنه الشوكاني اإلجازة في الحدیث١٢٠٩والمتوفى سنة 

  

  

  

  

                                                
  ٥الشوكاني، مقدمة البدر الطالع. ص  )٢(
  ٢١الشوكاني، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول. ص  )٣(



 )١٣( 

  ذه  (ز)

  استفاد من الشوكاني العامة والخاصة، ومن أشهر تالمیذه:  

ــــه:  -١ ــــد ســــنة ابن ــــي الشــــوكاني، ول ــــم والــــده ١٢٢٩أحمــــد بــــن عل هـــــ، وانتفــــع بعل

 –وبمؤلفاتـــه، حتـــى حـــاز الســـهم الـــوافر، وانتفـــع بـــه عـــدة مـــن األكـــابر، تـــوفى 

  هـ.١٢٨١سنة  -رحمه اهللا

هـ، والزم اإلمام الشوكاني مـن بدایـة ١١٧٨محمد بن أحمد الّسودي، ولد سنة  -٢

 طلب العلم، حتى مدحه الشوكاني بقوله:

  )١( وأنت على رغم الحواسد ماجده    المعاني أنت للدهر زينةأعزَّ 

محمـــد بــــن محمـــد بــــن هاشـــم بــــن یحیــــى الشـــامي، ثــــم الصـــنعاني، ولــــد ســــنة  -٣

 هـ.١٢٥١هـ وتوفى سنة ١١٧٨

هـــ وتبحــر فــي ١١٨٠علــي بــن أحمــد هــاجر الصــنعاني، ولــد فــي حــدود ســنة  -٤

 العلوم النقلیة، درس على الشوكاني علم المنطق.

ن محسـن بـن اإلمـام المتوكـل علـى اهللا إسـماعیل بـن القاسـم، أحمد بـن علـي بـ -٥

هــ واشـتغل بطلـب العلـم بعـد أن قـارب الخمسـین، والزم اإلمـام ١١٥٠ولد سنة 

 .)٢(هـ١٢٢٣الشوكاني نحو عشر سنین، توفى سنة 

  ؤ  (ح)

  تنقسم مؤلفات الشوكاني إلى قسمین:  

  المؤلفات المطبوعة.أوًال: 

 مخطوطة.المؤلفات الثانیًا: 

  منها: مؤلفاته المطبوعة: وهذه بعٌض  )١(

  هـ.١٣٢٨إبطال دعوى اإلجماع على مطلق السماع، ط حیدر آباد سنة  -١

 هـ.١٣٢٨ط حیدر آباد سنة  –مجموع أسانیده  –إتحاف األكابر بإسناد الدفاتر  -٢

أدب الطلــــــب ومنتهــــــى األرب،ط مركــــــز الدراســــــات الیمنیــــــة بصــــــنعاء ســــــنة  -٣

 هـ.١٤٠٠

                                                
 ١٢٨وكاني، أسالك الجوھر.ص الش )١(
  ٢٣ - ٢٢الشوكاني، إرشاد الفحول، ص  )٢(



 )١٤( 

إلــى تحقیــق الحــق مــن علــم األصــول، ط مطبعــة الســعادة ســنة إرشــاد الفحــول  -٤

 هـ.١٣٥٦هـ، والبابي الحلبي سنة ١٣٤٧هـ، والمنیریة سنة ١٣٢٧

إشـــكال الســـائل إلـــى تفســـیر ( -٥       (
، ط النهضـــة العربیـــة )١(

 .)٢(هـ١٣٩٥سنة 

 هـ.١٣٩٥اإلیضاح لمعنى التوبة واإلصالح، ط النهضة العربیة سنة  -٦

بحــث فــي االســتدالل علــى ثبــوت كرامــات األولیــاء، ط النهضــة العربیــة ســنة  -٧

 .)٣(هـ١٣٩٥

  منها: المخطوطة وهذه بعٌض  )٢(

إرشـــاد الغبـــي إلــــى مـــذهب أهـــل البیــــت فـــي صـــحبة النبــــي: (یتحـــدث اإلمــــام  -١

الشــوكاني فــي هــذا المخطــوط عــن وجــوب البعــد عــن ذم آل البیــت أو ســبهم، 

مــاع أهــل البیــت علــى ذلــك وقــال فیــه: (فــإني قــد ونقــل فــي هــذا المخطــوط إج

نقلـت فیـه نحــو أربعـة عشـر إجماعــًا ألئمـة أهـل البیــت، علـى تعظـیمهم جانــب 

  .)٤(الصحابة واتباعهم لهم وتمسكهم بمذهبهم

المختصـــر البـــدیع فـــي الخلـــق الوســـیع: وفیـــه ذكـــر خلـــق الســـماوات واألرض  -٢

ـــات و  األحادیـــث فـــي هـــذا والمالئكـــة واإلنـــس والجـــن، وغالـــب مـــا ورد مـــن اآلی

 .)٥(الشأن

هفوات األئمة األربعة: وهو مؤلف عن أئمة المذاهب األربعة، وروى القاضي  -٣

محمــد حســین الزهــري الیمنــي أن الشــوكاني یهــدف بهــذا الكتــاب إلــى تخفیــف 

ـــــب  ـــــّین فیـــــه أن لهـــــؤالء األئمـــــة األربعـــــة خطـــــأهم بجان ـــــد، حـــــین ب حـــــدة التقلی

 .)٦(صوابهم

  

                                                
 ]٣٩سورة یس اآلیة [ )١(
  ٢٥الشوكاني، إرشاد الفحول. ص  )٢(
 ٢٦المصدر نفسھ. ص  )٣(
الش��وكاني،قطر ال��ولي عل��ى ح��دیث  ال��ولي، تحقی��ق إب��راھیم إب��راھیم ھ��الل ب��ن الخطی��ب، الق��اھرة: دار الكت��ب  )٤(

 ٤٧ص ]. ١٩-الحدیثة [
  ٢٢٠، ص ٢الشوكاني، البدر الطالع.ج )٥(
  ٦٠الشوكاني، قطر الولي على حدیث الولي. ص  )٦(



 )١٥( 

  و  (ط)

سـالم الشــوكاني بعــد حیـاة حافلــة، بــالعلم والمعرفـة، یــوم األربعــاء تـوفى شــیخ اإل  

هــ، بصـنعاء، وُدفـن بخذیمـة، وذلـك ١٢٥٠السادس والعشرین من جمـادى اآلخـرة سـنة 

ـــن اإلمـــام المتوكـــل علـــى اهللا: أحمـــد بـــن اإلمـــام  فـــي عهـــد اإلمـــام المهـــدي: عبـــد اهللا ب

  .)١(هـ)١٢٥١المنصور: علي بن العباس (المتوفى سنة 

   

قــد خلَّــف اإلمــام الشــوكاني ابنــین، أولهمــا علــي وقــد تــوفي فــي حیــاة والــده قبــل   

هــ وُدفـن بجـوار قبـر أخیـه علـي ١٢٨١وفاته بأشهر. أما ثانیهما أحمد فتوفي فـي سـنة 

فــي مقبــرة حمــزة الروضــة. وبوفاتــه انقطعــت ســاللة اإلمــام مــن صــلبه، وبقــى مــن آل 

یســـت مــن حفــدة اإلمـــام بــل مـــن هــذا البیـــت شــوكان الیــوم فـــي صــنعاء وغیرهـــا ُأســر ل

. وهــذا شــيء یســیر عــن بحــر العلــوم اإلمــام الشــوكاني، ألن المجــال مجـــال )٢(الكبیــر

  تمهید ولیس مجال دراسة.

  أسالك الجوهر:مؤلفه دیوان نبذه عن  )٣(

إن الشــوكاني األلمعــي موهــوب بــدون شــك، وهــو عــالم بالعربیــة وفنــون األدب   

عــرف الســبیل األحــب إلــى تحقیــق مقاصــده فاختــار لــه أن وأغــراض الشــعر ومناحیــه، 

یكــون نظمــًا شــریفًا ألن مقاصــده شــریفة، ولــذا نظــم فــي هــذه األســالك مــا یربــو علــى 

بیتـــًا، ومقطعـــات تقصـــر حتـــى  ٧٨بیـــت مـــن الشـــعر تضـــمها قصـــائد مطولـــة  ٢٦٠٠

  .)٣(البیتین، وٕالى جانب هذا أبیات مفردة كثیرة

الـدیوان بآرائـه ومواقفـه وقضـایا مجتمعـه، وكـان  یلتـزم اإلمـام الشـوكاني فـي هـذا  

أدبـه وعلمــه رجعــًا صـادقًا للظــروف االجتماعیــة والسیاســیة والثقافیـة التــي كانــت تعــیش 

فیها الیمن في الربع األخیر مـن القـرن الثـاني عشـر والنصـف األول مـن القـرن الثالـث 

مـن القـرن التاسـع عشر للهجرة / النصف الثاني من القرن الثامن عشـر والثلـث األول 

  .)٤(عشر للمیالد

                                                
  ٢٩، ص ١الشوكاني، إرشاد الفحول.ج )١(
 ٤٠الشوكاني، مقدمة أسالك الجوھر. ص  )٢(
  ٣٨المصدر نفسھ. ص  )٣(
  ١٤المصدر نفسھ. ص  )٤(



 )١٦( 

ویظهر من خالل شعره أنه عالم وناقد لغّوي ال یبارى، وجامع هذا الدیوان هـو   

ـــد اهللا الشـــوكاني ( ـــي بـــن عب ـــن عل ـــن محمـــد ب  – ١٨١٤هــــ / ١٢٨١ -١٢٢٩أحمـــد ب

  .)١(م). وهو ثاني ابني اإلمام الشوكاني١٨٦٤

یلـة األحـد سـابع شـهر ذي وكان إنجاز تحریره عقب صالة العشاء اآلخرة من ل  

. )٣(. وقـد رتبـه علـى حـروف المعجـم)٢(القعدة الحرام عام اثنین وخمسـین وألـف ومئتـین

  وقام بتحقیقه ودراسته، الدكتور حسین عبد اهللا العمري.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

                                                
  ٣٩الشوكاني، أسالك الجوھر. ص  )١(
  ٣٦٢نفسھ. ص المصدر  )٢(
  ٥٩المصدر نفسھ. ص  )٣(



 )١٧(

  

  

  الفصل األول

  املفاهيم واملصطلحات

  

  وث اورةاوم ا  

  وم اورة ً  اطب اول

  وم اورة اط  ًا اطب

 ث اا دورة ار ا  

دس اا  ر  وب اطا  

ا  ر ب اطرياوس ا  

  اث اث وم ان

ا  و ولب اطا  

  اطب ا و د ان

  

  

  



 )١٨(

ورةالمبحث األول :    :مفهوم الصُّ

ورة لغةً    المطلب األول: مفهوم الصُّ

ـورة فــي الشـكل، والجمــع: صـّور، وِصــوّر، وقـد َصــّوره فتَصـّور. وَتَصــوَّرُت  الصُّ

  .)١(لي. والتصاویر: التماثیل روَّ صوهمت صورته، فتالشيء: ت

ــورة فـي كـالم العــرب علـى ظاهرهــا، وعلـى معنــى )٢(قـال ابـن األثیــر : (تـرد الصُّ

ــور حقیقـة الشـيء وهیئتـه، وعلــى معنـى صـفته. یقـال:  ة الفعـل كـذا وكـذا: أي هیئتــه، صُّ

ـــــــــــــــــــــــــور و  ـــــــــــــــــــــــــورة:               )٣(ة األمـــــــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــــــذا وكـــــــــــــــــــــــــذا، أي ِصـــــــــــــــــــــــــفتُه)صُّ                                                                         . والصُّ

  .)٤(هي (شبیه أو مماثل تنعكس فیه مالمح األصیل أو إبراز ما في هذه المالمح)

ورة اصطالحًا:   المطلب الثاني: مفهوم الصُّ

  ) مفهومها في اصطالح المفسرین:١(

ـور وقد وردت كلمة (    ( القـرآن الكـریم فـي قولـه تعـالي:ة) فـي عـدة آیـات مـن صُّ

                  ()كمـــا أنهـــا فـــي قولـــه تعـــالى )٥ ،

)                    ()٦(
 ، وجــاءت فــي قولــه عــّز وجــّل: ( 

                            

      ()وورد قولـــــه ســـــبحانه وتعـــــالى: ()٧ ،           

        ()ویقول اهللا جّل جالله:()٨ ،              ()٩(  

                                                
م، دار إحی��اء الت��راث العرب��ي، بی��روت (لبن��ان). ح��رف ١٩٩٦ھ��ـ/ ١٤١٦، ١اب��ن منظ��ور، لس��ان الع��رب، ط )١(

  ٤٣٨الصاد، باب الباء، مادة (صور)، ص 
ابن األثیر: ھو نصر هللا بن محمد بن محمد عبد الكریم الشیباني، الج�زري، أب�و الف�تح، ض�یاء ال�دین المع�روف  )٢(

ھ�ـ بجزی�رة اب�ن عم�رو، م�ن مؤلفات�ھ: المث�ل الس�ائر ف�ي أدب الكات�ب والش�اعر، ٥٥٨بابن األثیر الكات�ب، ول�د س�نة 
دار العل�م للمالی�ین،  ١٠،ط٨ھـ. الزركلي، األعالم،ج٦٣٧وكفایة الطالب في نقد كالم الشاعر والكاتب، توفى سنة 

   ٣١ص 
  ٥٨ ، ص٣ابن األثیر، النھایة في غریب الحدیث واألثر، المكتبة العلمیة، بیروت. ج )٣(
  ١٥٩م، بیروت (لبنان)، دار العلم للمالیین، ص ١٩٨٤، ٢جبور عبد النور، المعجم األدبي، ط )٤(
  ]٦٤سورة غافر اآلیة [ )٥(
  ]٣سورة التغابن اآلیة [ )٦(
  ]١١سورة األعراف اآلیة [ )٧(
  ]٦سورة آل عمران اآلیة [ )٨(
  ]٢٤سورة الحشر اآلیة [ )٩(



 )١٩(

ــورة    ــرون تفســیر هــذه اآلیــات الــذي ُیستشــف منــه مفهــومهم للصُّ وقــد أورد المفسِّ

واصطالحهم علیها. فجاء في تفسیر قوله تعالى: (              

       ٍوأنثــى،  : إي یجعلكــم علــى هیئــٍة مخصوصــٍة فــي أرحــام أمهــاتكم مــن ذكــر

  )١(وأسود وأبیض، وتاٍم وناقٍص، طویٍل وقصیٍر، وحسٍن وقبیٍح)

كذلك ورد في تفسیر قولـه تعـالى: (                 أصـل :

ـورة مائلـٌة إلـى شـبٍه وهیئـٍة،  ورة، من صاره إلى كـذا؛ أي: أمالـه إلیـه، فالصُّ اشتقاق الصُّ

ورة هیئًة یكون علیها الشيء بالتألیف)ور صُّ والتصویر جعل الشيء على    .)٢(ة، والصُّ

كما ورد في تفسیر قولـه تعـالى: (             : أي خلقكـم

ـــور فـــي أحســـن  ـــق صُّ ـــم یخل ـــًا أحســـن مـــنكم)ٍة ل ـــه تعـــالى)٣(حیوان :(. وتفســـیر قول   

           ُر ر المركـــــب لهـــــا علـــــى هیئـــــاٍت : (الُمَصـــــوِّ ): الموجـــــد للصـــــو�

  .)٤(مختلفة... ومعنى التصویر: التخطیط والتشكیل)

ــورة واصــطالحهم علیهــا ال    ومــن كــالم المفســرین هــذا ُیلمــس أن مفهــومهم للصُّ

ورة تعني هیئة الشيء وصفته.   یختلف عن المفهوم اللغوي، في أن الصُّ

ورة) مفهوم ٢(   ین:في اصطالح المحدِّث الصُّ

ــورة) فــي أحادیــث كثیــرة مــن أحادیــث    الرســول صــلى اهللا وقــد وردت كلمــة (صُّ

، ال یســـُع المجـــال إلـــى ذكرهـــا جمیعـــًا وتخریجهـــا، فهـــي مبثوثـــة فـــي كتـــب علیـــه وســـلم

الحـدیث المختلفـة، كمـا أن شــرحها مبثـوٌث فـي كتـب شــرَّاح األحادیـث النبویـة الشــریفة، 

ار إلیـه ابـن األثیـر فـي كتابـه النهایـة فـي ولكنني سـوف أكتفـي بـإیراد الحـدیث الـذي أشـ

ورة.   غریب الحدیث واألثر، والذي ُیفهم منه اصطالح المحدِّثین لمفهوم الصُّ

                                                
  ٤م. ص ١٩٩٢، دمشق، دار القلم، ٢، ط٢فسیر روائع البیان، جمحمد علي الصابوني، ت )١(
م، ١٩٨٩، ١أبي الطیب صدیق بن حسن بن علي الحسین القنوجي البخاري، ف�تح البی�ان ف�ي مقاص�د الق�رآن، ط )٢(

  ١٧٤، ص ٢المكتبة المصریة: بیروت (لبنان)، ج
  ٢٠٩ - ٢٠٨، ص ١٢المصدر نفسھ. ج )٣(
 ٦٩، ص ١٤بن علي الحسین القنوجي البخاري، فتح البیان في مقاصد القرآن. ج أبي الطیب صدیق بن حسن  )٤(



 )٢٠(

: (أتـاني اللیلـة صـلى اهللا علیـه وسـلموقد جاء كالم ابن األثیـر فـي تفسـیر قولـه   

ـور ربـي فـي أحسـن  ـورة تـرد فـي كـالم العـرب علـى ظاهرهـا وعلـى)١(ة)صُّ  ، یقـول: (الصُّ

ـور معنى حقیقة الشيء وهیئته، وعلى معنـى صـفته. یقـال :  ة الفعـل كـذا وكـذا؛ أي: صُّ

ور هیئته. و  ة األمر كذا وكذا؛ أي صفته. فیكون المراد بما جاء في الحدیث أنه أتـاه صُّ

، أي أتـاني النبـي صـلى اهللا علیـه وسـلمفي أحسن صفة، ویجوز أن یعود المعنـى إلـى 

ــور ربــي وأنــا فــي أحســن  ــورة كلهــا علیهــا إن شــئت ظاهرهــا أو ة. وتصُّ جــري معــاني الصُّ

ــورة علــى اهللا تعــالى فــال، تعــالى اهللا عــن  هیئتهــا، أو صــفتها. فأمــا إطــالق ظــاهر  الصُّ

  .)٢(ذلك علوًا كبیرًا)

والذي یلمس هنا أن ال اختالف بین اصطالح اللغویین والمفسِّرین والمحـدِّثین،   

ــم أجــد أحــدًا حملهــا علــى غیــر هــذا ومــن خــالل قراءتــي فــي كتــب الحــدیث وشــرحه ا ل

المعنى الذي ذهب إلیه ابن األثیر، اللهم إال أصحاب التأویالت فلم أقف على كتبهم، 

بـــل اكتفیـــت علـــى ظـــاهر المعنـــى، وكـــالم العلمـــاء األثبـــات، ورأیـــت أن ال داعـــي إلـــى 

  الخوض في مسائل ُتولد مشكالت واختالفات.

ورة) مفهوم ٣(   د:في اصطالح النّقا الصُّ

ــــورة فــــي األدب    ــــورة والصُّ وممــــا جــــاء فــــي اصــــطالح النقــــاد علــــى مفهــــوم الصُّ

تســــتعمل عــــادٌة للداللــــة علــــى مالــــه صــــلٌة بــــالتعبیر الحّســــي، وتطلــــق أحیانــــًا مرادفــــة 

ــورة هــذا االســتعمال، حــدیٌث فــي عــالم  لالســتعمال االســتعاري للكلمــات، واســتعمال الصُّ

ســابق یســتعملون لفــظ (االســتعارة) للداللــة األدب والبالغــة والنقــد، وكــان العــرب فــي ال

ــورة) اآلن. ومــدلولها یتســع حیــث یشــمل مــدلول  علــى بعــض مــا تــدل علیــه كلمــة (الصُّ

  .)٣(بعض األلفاظ مثل: (التشبیه، والكنایة، والمجاز)

ــورة یفیــد البحــث إذ یرمــي الباحــث مــن خاللــه إلــى    والتعبیــر بهــذا المــدلول للصُّ

ور البیانیة ف   ي دیوان (أسالك الجوهر) للشوكاني.استخراج الصُّ

                                                
  ٥٨، ص ٣ابن األثیر، النھایة في غریب الحدیث واألثر، ج )١(
  ٥٨، ص ٣المصدر نفسھ، ج )٢(
م، حط�ین، عم��ان ١٩٨٣ھ�ـ/١٤٠٣، ١ص�الح عب�د الفت�اح الخال�دي، نظری�ة التص�ویر الفن��ي عن�د س�ید قط�ب، ط )٣(

 ٧٥ (األردن). ص



 )٢١(

ـورة هـو: (تجسـیٌم ألمـٍر معنـوٍي، أو مشـهٍد خیـالي،    كما یبدو لـي أن مفهـوم الصُّ

ورة تجسیٌم ألمٍر معنوٍي، أو )١(یتخذ اللفظ أداًة له) . وهذا معنى جمیًال إذ یقرر أن الصُّ

ـــور البیانیـــة مـــن (تشـــبیٍه، واســـت عارٍة، ومجـــاٍز، خیـــالي، أداتـــه اللفـــظ. وهـــذا تشـــیعه الصُّ

ــور وكنایــٍة) إذ إنهــا تُبــرز المعنــوي فــي  ة المحســوس الُمشــاهد، وكــل ذلــك مــن خــالل صُّ

  دالالت األلفاظ.

ورة،    وفي هذا المقام أسوق رأي الدكتور العربي حسن درویش حول مفهوم الصُّ

ونقلــه لمفهومهــا عنــد نقــاٍد آخــرین، عــرب، وغــربیین، وعــرض مفهومــات هــؤالء النقــاد 

ورة، ولكن مـا یهمنـي فـي هـذا السـیاق، هـو مـا قـرره مـن أن هـذه المفـاهیم أجمعین ل لصُّ

ــورة ســمٌة مــن  ــدًا بیِّنــًا وذلــك یتضــح فــي قولــه: (التعبیــر بالصُّ ــورة لــم تحــددها تحدی للصُّ

ســمات األدب فــي كــل العصــور، غیــر أن عصــرنا قــد أضــاف إلــى العصــور الســابقة 

ـورة األدبیـة والتعبیـر بهـا. مجموعًة من األبحاث النقدیة الهامة التي عمق ت مفهـوم الصُّ

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن االتجـــــاه الســـــائد عنـــــد النقـــــاد المعاصـــــرین مـــــن العـــــرب والغـــــربیین 

ـورة  ـورة األدبیـة ألي عمـل أدبـي، فـإن حقیقـة الصُّ والمستشرقین فـي محاولـة دراسـة الصُّ

 مازالــت موضــع اخــتالٍف لــدیهم فــي مجــاالت التحدیــد، وهــم یــذهبون بــذلك إلــى مــذاهب

  .)٢(هي أقرب إلى الغموض منها إلى التوضیح والكشف واإلبانة)

ـــورة، فقــد عـــرض كثیــرًا مـــن    وأنقــل بعــض مـــا عرضــه مـــن تعریفــات النقــاد للصُّ

ـورة األدبیـة.  التعریفـات أكتفـي ببعضـها، وبالـذي قـرر هـو أنـه األقـرب إلـى تعریـف الصُّ

ـ ـورة كـالٌم فمما نقله: تعریف ولیم فـان، الـذي قـال عنـه أنـه ُیعـرِّف الصُّ ورة بقولـه: (الصُّ

مشـــحوٌن شـــحنًا قویـــًا، یتـــألف عـــادة مـــن عناصـــر محسوســـة: خطـــوط، ألـــوان، حركـــة، 

ظالل، تحمل في تضاعیفها فكرًة وعاطفًة، أي أنها توحي بأكثر مـن المعنـى الظـاهر، 

  .  )٣(وأكثر من انعكاس الواقع الخارجي، ُتؤلِّف في مجموعها كًال منسجمًا)

غریب والذي قرر أنـه یقـرب مـن تعریـف ولـیم فـان، وذلـك  ثم ذكر تعریف روز

ـــورة فـــي أبســـط وصـــف لهـــا: تعبیـــر عـــن حالـــة أو حـــدٍث بأجزائهـــا  حـــین تقـــول: (الصُّ

                                                
 ١٤٤ماھر حسن فھمي، المذاھب النقدیة، دار قطري بن الفجاءة للنشر، الدوحة (قطر). ص   )١(
)٢( 

م، مكتب�ة ١٩٨٨درویش، النق�د األدب�ي ب�ین الق�دامي والمح�دثین: مقاییس�ھ واتجاھات�ھ وقض�ایاه، ط  د. العربي حسن
 ٣١٥النھضة المصریة. ص 

  المصدر نفسھ والصفحة )٣(



 )٢٢(

ومظاهرها المحسوسة، هي لوحٌة مؤلفٌة من كلماٍت، أو مقطوعةٌ في الظاهر لكنها فـي 

اإلیحائیــة، التعبیــر الشــعري تــوحي بــأكثر مــن المظــاهر، وقیمتهــا ترتكــز علــى طاقتهــا 

فهي ذات جماٍل ذاتي تستمده من إجماع الخطوط، واأللـوان والحركـة، ونحـو ذلـك مـن 

عناصــر حسِّــیة، وهــي ذات قــوٍة إیحائیــة تفــوق قــوة اإلیقــاع، ألنهــا تــوحي بــالفكرة كمــا 

  .)١(توحي بالجو العاطفي)

ویقول الدكتور العربي حسن درویش معلقًا على كـالم روز غریـب هـذه: (وهـذا 

یــف امتــداد تقلیــدي لتعریــف (ولــیم فــان) الســابق، وشــرح لــه وكشــف لواقعــه، وٕان التعر 

أعوزتــه جــودة التركیــب وقــوة الصــیاغة، وهــي هنــا تالحــظ عــن كثــب الجانــب اإلیحــائي 

ـورة األدبیـة، وتـرى فـي ذلـك قـوًة إیحائیـة تتفـوق علـى قـوة  والتركیب االسـتعاري فـي الصُّ

لشعر، ولكنها قد تعـارض هـذا الـرأي الـذي الوزن العروضي أو اإلیقاع الموسیقي في ا

ـــورة وتتخطـــى حـــدود االســـتعارة،  نقلتـــه دون إدراك لهـــذه المعارضـــة. فهـــي تعتبـــر الصُّ

والمجاز، والتشبیه، وتتعدى مجال الخیال، والعاطفة، فقـد تنشـأ عـن أصـٍل واقعـيٍّ بعیـد 

فـي  عن الخیال من جهة، وضروب االستعارة من جهة أخرى، وهما الجانب اإلیحـائي

ـــورة الشـــعریة ال تنحصـــر فـــي  ـــه بقولهـــا:   (الصُّ ـــورة، وهـــذا مـــا أرادت التعبیـــر عن الصُّ

ور التشابه واالستعارات وسواهما من ضروب المجاز، ولكنها كل  ة توحي بأكثر مـن صُّ

  .)٢(معناها الظاهر، ولو جاءت منقولًة عن الواقع)

ورة، وذلك فـي ق ولـه: (هـي الوسـائل ثم ینقل تعریف األستاذ/ أحمد الشایب للصُّ

التي یحاول بها األدیب نقل فكرته وعاطفته معًا إلى قرائه أو سامعیه). ویتـابع عـرض 

ـورة بـأن ذكــر أنـه :(یــذكر لهـا معنیــین:  ـورة، والمعــاني للصُّ األسـتاذ/ أحمـد الشــایب للصُّ

األول: مـــا یقابـــل المــــادة األدبیـــة، ویظهـــر فــــي الخیـــال، والعبـــارة، والثــــاني: مـــا یقابــــل 

لوب، ویتحقــق بالوحــدة وهــي تقــوم علــى الكمــال والتــألیف والتناســب)، ویتــابع قولــه األســ

ـــة بأمانـــٍة و  ـــل الفكـــرة والعاطف ـــورة عنـــده: (هـــو مقـــدرتها علـــى نق ، دقَّـــةٍ بـــأن مقیـــاس الصُّ

ــورة هــي العبــارة الخارجیــة للحالــة الداخلیــة، وهــذا هــو مقیاســها األصــیل، وكــل مــا  فالصُّ

ــورٍة، وٕانمــا مرجعــه هــذا التناســب بینهــا وبــین مــا تتصــفها بــه مــن جمــاٍل وروعــٍة وقــو   صُّ

                                                
 ٣١٧درویش، النقد األدبي بین القدامي والمحدثین: مقاییسھ واتجاھاتھ وقضایاه، . ص  د. العربي حسن )١(
  ٣١٨المصدر نفسھ. ص  )٢(



 )٢٣(

مــن عقــل الكاتــب ومزاجــه تصــویرًا دقیقــًا خالیــًا مــن الجفــوة والتعقیــد، فیــه روح األدیــب 

  .)١(وقلبه بحیث نقرأه كأنا ُنحادثه، ونسمعه كأنا ُنعامله)

ویعلــق الــدكتور العربــي حســن درویــش علــى كــالم األســتاذ/ أحمــد الشــایب هــذا 

ـورة مـن جانـٍب، قـوٌة خالقـة قـادرٌة بقوله: ( وهذا المقیاس ذو أهمیٍة جدیرٍة بالتأمـل، فالصُّ

یة النَّفسـعلى نقل الفكرة، واستنباط العاطفة، وهي الشـكل الخـارجي المعبـر عـن الحالـة 

للشاعر وعن تفاعله الداخلي، وهي الضوء الكاشف عن كفاءة األدیـب الفنیـة، وروحـه 

ي وبهــا یتمیــز النَّفســاده التناســب بــین نقــل الفكــرة وتعبیرهــا الشــفافة الرقیقــة نتیجــة إلیجــ

عقــل الفنــان وُیحكــم علیــه بالدقَّــة واإلبــداع والتطــویر دون وســاطٍة أخــرى، وٕانمــا نقــرؤه 

ونسمعه من خالل هذا التناسب واالرتباط الـذي حققـه فـي هـذا العمـل األدبـي أو ذاك، 

ــورة) ــورة فــي تعریفهــا . ویقــول الــدكتور درویــش: (ولعــل هــ)٢(وهــو الصُّ ذا التحدیــد للصُّ

ــورة نظــرًا لمــا یحملــه مــن  ومعناهــا ومقیاســها مــن أفضــل المعــاییر الفنیــة الحدیثــة للصُّ

، ولعـل هـذا الـذي ذهـب إلیـه الـدكتور درویـش مـن )٣(الوضوح والمرونة والدقَّة العلمیـة)

ورة، هو أفضل المعاییر الفنیة الحدیثـ ـورة، أن مفهوم األستاذ/ أحمد الشایب للصُّ ة للصُّ

ـــه وجـــٌه یؤیـــده، وذلـــك مـــا قالـــه األســـتاذ/ ســـیِّد قطـــب ، حـــین تحـــدث عـــن التجربـــة )٤(ل

الشــعوریة، وأن التعبیــر هــو الوســیلة إلدراك هــذه التجربــة الشــعوریة، وأن التعبیــر یــدل 

  علیها بخصائص ثالث مجتمعة هي:

  الداللة اللغویة لأللفاظ والعبارات. -١

 یب.اإلیقاع الموسیقي للكلمات والترك -٢

ور والظالل التي یخلعها التعبیر من خالل الكلمات والعبارات. -٣  الصُّ

وزاد خاصیة رابعة وهي طریقة التناول، أو طریقـة السـیر فـي الموضـوع، أو مـا نسـمیه 

فـــه بأنـــه: (هـــو طریقـــة اإلحســـاس بالموضـــوع والســـیر فیـــه، وطریقـــة  األســـلوب، وقـــد عرَّ

                                                
 ٣١٧ - ٣١٦درویش، النقد األدبي بین القدامي والمحدثین: مقاییسھ واتجاھاتھ وقضایاه. ص  د. العربي حسن )١(
 ٣١٧المصدر نفسھ. ص   )٢(
 المصدر نفسھ والصفحة )٣(
م، ١٩٠٦ھ�ـ/١٣٢٤د قط�ب ب�ن إب�راھیم، مفك�ر إس�المي مص�ري م�ن موالی�د قری�ة (موش�ا) ف�ي أس�یوط ع�ام سی )٤(

تخرج بكلیة دار العلوم بالق�اھرة، ك�ان كاتب�اً بارع�اً، عم�ل ف�ي جری�دة األھ�رام وكت�ب ف�ي مجلت�ي الرس�الة والثقاف�ة، 
أص�ولھ ومناھج�ھ، وف�ي ظ�الل الق�رآن،  م، لھ كتب منھا (النقد األدب�ي:١٩٤٨أوفد في بعثة دراسیة إلى أمریكا عام 

 ١٤٨ - ١٤٧، ص ٣. الزركلي، األعالم، ج والتصویر الفني في القرآن)



 )٢٤(

ض األسـتاذ/ سـیِّد قطـب تجربـة شــعوریًة . وقـد عــر )١(تنسـیق العبـارات واختیـار األلفـاظ)

ــر عنهــا ب ــور مــرت بشــاعٍر وعبَّ ٍة موحیــٍة، فقــد عــرض للتجربــة الشــعوریة التــي مــرت صُّ

  بالشاعر عمر الخیام وذلك حین تناول بیتي شعره الذین یقول فیهما:

  وصوحت تلك الغصون الرطاب    طوت يد األقدار سفر الشباب

  تى؟ يا لهـفًا! أين غـابمـتى أ    وقـد شدا طير الصبي واختفى

ویقـــول األســــتاذ ســـید قطــــب: (فمـــا المعنــــى العـــام الــــذي یریـــد أن یبلغــــه لنـــا فــــي هــــذه 

الشطرات؟ إنه یرید أن یقول: إن شبابه قد ولى، وقد جفَّ عوده سریعًا، وانتهـى صـباه 

عاجًال، فما كاد یبدأ حتى انتهى. لكن األمر لم یكـن معنیـًى فـي ذهنـه، بـل شـعورًا فـي 

، وهـو یریــد مـا وراءه. ولهـذا آثــر أن یسـلك طریقــًة أخـرى فـي التعبیــر، غیـر التــي نفسـه

ــــا  ــــور ســــلكناها، فعــــرض علین ة بجوارهــــا للغصــــون الرطــــاب تصــــوح وتجــــف، وهمــــا صُّ

ور  الكآبة واألسى، وتغمرانها بالحسرة والوجوم، وتخلعـان علـى  النَّفستان توقعان في صُّ

شعرنا أنه لم یحس بشبابه ولم یستمتع به فلـم المشهد ظالًال كئیبة حزینة، ثم شاء أن ی

ور یقل لنا هذا المعنى مباشرًة بل رسمه لنا  ة متحركة، فقد شدا طیر الصبا واختفى، صُّ

وٕانه لواقف یتلفت في لهفٍة ویتساءل في وجیعٍة، متى أتى؟ متى غاب؟ ومن هنـا ینقـل 

طـائر الصـبا الجمیـل  –ئر إلینا شعوره نقًال حیًا موحیًا فنكاد نتلفت معه على هذا الطـا

  .)٢(الذي ما كاد یظهر حتى اختفى، وترك وراءه اللهفة واألسى!) –السریع 

وبعـد هـذا العــرض یبـد لــي: إن الـذي ذهـب إلیــه األستاذ/سـّید قطــب فـي كالمــه   

ـــورة التـــي أحـــسَّ بهـــا الشـــاعر،  الســـابق عـــن التجربـــة الشـــعوریة، وأنهـــا هـــي نقـــل الصُّ

ي أســلوٍب مــوحٍي مــؤثٍر فــي شــعور اآلخــرین، وذلــك مــن وخالجــت نفســه، فعّبــر عنهــا فــ

خـالل عرضـه وطریقــة أسـلوبه وســیره فـي الموضـوع. هــي ذاتهـا مــا عناهـا    األســتاذ/ 

ورة هو قدرتها على نقل الحالة الداخلیـة التـي أحسـها  أحمد الشایب من أن مقیاس الصُّ

بـین هـذه العبـارات، ومـا  وأمانٍة، وأن مرجع ذلك، التناسب دقَّةٍ الشاعر، والتعبیر عنها ب

                                                
، مواض�ع النق�د ٦٩٦م، الق�اھرة الع�دد ١٩٤٦أحمد حسن الزیات: مجلة الرس�الة، الس�نة الرابع�ة عش�ر، ن�وفمبر  )١(

 ١٢١٦األدبي لألستاذ سید قطب. ص 
   ١٢١٦المصدر نفسھ، ص  )٢(
 



 )٢٥(

ره مـــن عقـــل الكاتـــب ومزاجـــه، وأنهـــا تشـــفُّ عـــن روحـــه وقلبـــه بحیـــث نقـــرأه كأنـــا  تصـــوِّ

  نحادثه، ونسمعه.

ـورة األدبیـة فیـه    وأرجو أن یكون الذي ذهبت إلیه من عرض مفـاهیم النّقـاد للصُّ

یتحـدد  الكفایة على التعبیر عن مفهومها، وٕان كان مفهومها عند النّقـاد المعاصـرین لـم

التحدید الدقیق، كما یقـرر ذلـك الـدكتور العربـي حسـن درویـش فـي كتابـه النقـد األدبـي 

  .)١(بین القدامى والمحدثین... ولكنه یرجح تعریف األستاذ أحمد الشایب، وروز غریب

ولعلـــي أشـــاركهما هـــذه الرؤیـــا بمـــا أوردت مـــن كـــالم األســـتاذ ســـّید قطـــب عـــن   

  التجربة الشعوریة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٣١٩درویش، النقد األدبي بین القدامي والمحدثین: مقاییسھ واتجاھاتھ وقضایاه. ص  د. العربي حسن  )١(



 )٢٦(

ورةبحث الثاني: عناصر الم   األدبیة: الصُّ

ــــورة األدبیــــة لهــــا عناصــــر فــــي المقیــــاس النقــــدي األدبــــي، وعناصــــر فــــي    والصُّ

  المقیاس التصویري.

  المطلب األول: عناصرها في المقیاس األدبي:

  مفردات الدالالت اللغویة لأللفاظ. )١(

 ٍن.الداللة المعنویة الناشئة من اجتماع األلفاظ وترتیبها في نسٍق معی )٢(

اإلیقــاع الموســیقي الناشــئ مــن مجموعــة إیقاعــات األلفــاظ متناغمــًا بعضــها مــع  )٣(

 بعض.

 الصُّور والظالل التي تشعها األلفاظ متناسقًة في العبارة. )٤(

طریقة تناول الموضوع والسیر فیه أو األسلوب. إذ إن التنسیق هو الـذي یسـمح  )٥(

ــور ومــن اإلیقــاع، وهــو الــذ ي یؤلــف إیقاعــًا لكــل لفــظ بــأن یشــع شــحنته مــن الصُّ

 .)١(متناسقًا بین األلفاظ، وظالًال متناسقًة من األلفاظ

  المطلب الثاني: عناصرها في المقیاس التصویري:

ـــورة بكـــل جزئیاتهـــا الصـــغیرة التـــي ال  )١( التكامـــل: وهـــو القـــدرة علـــى رســـم الصُّ

یلتفت إلیها اإلنسان العادي، وٕانما تلفت نظر الفنان وحـدة داللتهـا الخاصـة 

تفلت منه لمسة من تلك اللمسات التي تكون لها قیمة فـي تعمیـق  بحیث ال

  موضوعاتها.

الزاویـــة: وهـــي المســـافة والموضـــوع الـــذي یحـــددهما الشـــاعر (أو األدیـــب)،  )٢(

ورة.  وقدرتها على التأثیر. فمن خاللها قد تستبدل مالمح الصُّ

ـــدى المصـــوِّ  )٣( ـــة الظـــل ل ـــورة البـــد أن تكـــون لهـــا اإلیحـــاء: هـــو بمثاب ر، فالصُّ

ر عـــن طریــــق الظـــل یرینــــا یحاءاتهـــا وٕاال فقـــدت أقــــوى تأثیراتهـــا. والمصــــوِّ إ

تعبیرات الوجـه الباسـم أو الثـائر أو الحـزین أو المفكـر، والشـاعر       (أو 

 األدیب) عن طریق لمساته الموحیة یرینا كل هذه التعبیرات.

  

 

                                                
  ٧٦ -٧٥صالح عبد الفتاح الخالدي، نظریة التصویر الفني عند سید قطب.ص  )١(
  



 )٢٧(

ورة ضروري، حتى ال تكون مجرد أشتات. )٤(  الترابط: الترابط في الصُّ

ـــورة فـــي صـــمیمها، اإلطـــا )٥( ر: نقصـــد بـــه كـــل مـــا هـــو خـــارج عـــن رســـم الصُّ

ــورة  كالموســیقى متمثلــًة فــي الــوزن والقافیــة، وتختلــف أنواعــه بــاختالف الصُّ

 .)١(نفسها، فهو تابٌع متمٌم لشكلها حین یمنحها التحدید الخارجي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

  ١٤٩ - ١٤٦، ٢د. ماھر حسن فھمي، المذاھب النقدیة، ط )١(



 )٢٨(

  مفهوم البیان: لثالمبحث الثا

  ة:المطلب األول: مفهومه في اللغ

هو الفصاحة والّلسن، كالم بـیِّن فصـیح. والبیـان: اإلفصـاح مـع الـذكاء، والبـیِّن   

، الفصیح الظریف، العالي الكالم، القلیل الرتج، فـالن أبـین اللِّسانمن الرجال: السمح 

  .)١(من فالن: أي أفصح منه لسانًا وأوضح كالماً 

لــو الكــالم، وٕاظهــار فالبیــان معنــاه اللغــوي ال یخــرج عــن الكشــف واإلیضــاح، وعُ   

المقصود بأبلغ لفظ.  وفي القرآن الكریم ورد لفظ بیان ومشتقاته بهذا المعنـى، قـال اهللا 

جــــــــــــــلَّ ثنــــــــــــــاؤه: (                  ()٢( ،

   وقـــــــال: (              ()إي لیوضـــــــح لهـــــــم  )٣

أمور دینهم.البیان إظهار المقصود بأبلغ لفظ، وهو من الفهم وذكاء القلب مـع الل�سـن، 

وأصــله الكشــف والظهــور، وتـــدل كلمــة البیــان أیضــًا علـــى معنــى زائــد علــى الوضـــوح 

فة السـحر التـي أطلقهـا المعني وهو جمال األداء عندئذ یكسب الكـالم قـوة التـأثیر وصـ

  .)٤(: (إن من البیان لسحرا)صلى اهللا علیه وسلمعلیه رسولنا 

فالبیان: (ملكة یهبها اهللا لمن یشاء من عباده، فیسـتطیع أن یصـرع بحجتـه فـي   

، وقــوة القلــب، اللِّسـانالمقامـات، واألحــوال التـي تقتضــي اإلبانــة واإلفصـاح، مــن ذالقــة 

تصـرف فــي القـول. وذلــك اعتبـار مــن أهـم االعتبــارات ورباطـة الجــأش، والقـدرة علــى ال

ــــى  ــــاس مــــن أهــــم المقــــاییس التــــي تفضــــلهم عل التــــي ُتعــــرف بهــــا أقــــدار الرجــــال، ومقی

  )٥(أندادهم)

  

  

  

  

                                                
  ١٩٩: دار صادر، حرف الباء، باب الیاء، مادة (بیَّن). ص، بیروت١، ط٢ابن منظور، لسان العرب، ج )١(
  ]٤ – ١سورة الرحمن اآلیات [ )٢(
  ]٤سورة إبراھیم اآلیة [ )٣(
الق��اھرة: دار ، تحقی��ق عب��د العزی��ز ب��ن عب��د هللا ب��ن ب��از، ١، ط٩اإلم��ام الح��افظ أحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر العس��قالني، ف��تح الب��اري بش��رح ص��حیح البخ��اري، ج )٤(

  ٢٤٥، ص ٥١٤٦م.  حدیث رقم ١٩٩٨ھـ/ ١٤١٩، الحدیث
  ٦١، مكتبة األنجلو المصریة. ص ٣بدوي طبانة، البیان العربي، ط )٥(



 )٢٩(

  المطلب الثاني: مفهومه عند البالغیین:

، إذ أن مفهـوم البیـان عنـده یتحـدد )١(وأول من أبدأ به في هـذا الجانـب الجـاحظ  

جــامٌع لكــّل شــيء كشــف لــك قنــاع المعنــى، وهتــك الحجــاب دون  بقولــه: (البیــان أســمٌ 

علـى محصـوله كائنـًا مـا كـان ذلـك  ویهجـمالضمیر، حتى ُیفضي السامع إلى الحقیقة، 

البیـان، ومــن أيِّ جــنٍس كــان الــدلیل، ألن مــدار األمـر والغایــة التــي إلیهــا یجــري القائــل 

فهـام، وأوضـحت عـن المعنـى، والسامع، إنما هـو الفهـم واإلفهـام، فبـأي شـيٍء بلغـت اإل

  .)٢(فذلك هو البیان في ذلك الموضع)

إن كــالم الجــاحظ هــذا واٍف لمعنــى البیــان ومفیــد، وذلــك أنــه جعلــه اســٌم جــامٌع   

لكـل شـيٍء كشــف قنـاع المعنــى، فهـو فــي هـذا ال یخــتص بلفـظ، وال بلغــٍة معینـٍة، وٕانمــا 

ن اإلشـارة، وغیرهـا مـن یشمل كل ما یحصـل بـه الفهـم مـن ألفـاظ، وتراكیـب، وغیرهـا مـ

، ألن غایة اإلنسـان أن یفهـم غیـره عمـا فـي نفسـه، فبـأي النَّفسأدوات التعبیر عما في 

  وسیلة كان هذا اإلفهام، فهو بیان.

ثم أنتقل إلى عالٍم آخر من علماء البالغة، بل من واضعي أسسها، وذلـك هـو   

أي  -ا هــو مــبقولــه: (إن، فمفهــوم البیــان عنــده یتضــح )٣(اإلمــام عبــد القــاهر الجرجــاني

خبٌر واستخباٌر، وأمـٌر ونهـٌي، ولكـلٍّ مـن ذلـك لفـٌظ قـد وضـع لـه، وجعـل دلـیًال  –البیان 

علیــه. فكـــل مـــن عـــرف أوضــاع لغـــٍة مـــن اللغـــات، عربیــة كانـــت، أو فارســـیة، وعـــرف 

 )٤(علــى النطــق بهــا، وعلــى تأدیــة أجراســها اللِّســانالمغــزى مــن كــلِّ لفظــٍة، ثــم ســاعده 

  في تلك اللغة كامل األداء، بالغ من البیان المبلغ الذي المزید )٥(و بیِّنوحروفها، فه

. ویعــرض لــه مــرة أخــرى فــي كتابــه )١(علیــه، ُمنتــٍه إلــى الغایــة التــي ال مــذهب بعــدها)

تامًة على وجٍه یكون أقرب  النَّفسأسرار البالغة بقوله: (هو تأدیة المعاني التي تقوم ب

                                                
األدب،  الجاحظ: ھو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالوالء، اللیثي، أبو عثمان، الشھیر بالجاحظ. كبیر أئم�ة )١(

في البصرة. مات والكت�اب عل�ى ص�دره، ول�ھ تص�انیف كثی�رة  رئیس الفرقة الجاحظیة، في المعتزلة، مولده ووفاتھ
 ،ص  ١،ط٥منھا: (الحیوان) أربع مجلدات، (البیان والتبیین). خیر الدین الزركلي، معجم األعالم،ج

  ٧٦، ص ١، دار الفكر: بیروت، ج٤الجاحظ، البیان والتبیین، ط )٢(
ج��اني، أب��و بك��ر واض��ع عل��م البالغ��ة، م��ن أھ��ل الجرج��اني: ھ��و عب��د الق��اھر ب��ن عب��د ال��رحمن ب��ن محم��د الجر )٣(

،دار ١،ط٤جرجان، لھ شعر، من كتب�ھ: أس�رار البالغ�ة، دالئ�ل اإلعج�از، والجم�ل ف�ي النح�و.الزركلي، األع�الم،ج
  ٤٨م،ص ١٩٩٢العلم للمالیین 

  أجراسھا: جمع جرس: وھو الصوت أو الخفي منھا )٤(
  بیِّن : أي فصیح مبین )٥(
 ٦م، مطبعة المدني، القاھرة، ص ١٩٩٢ھـ/١٤١٣،  ٣اني، دالئل اإلعجاز، طعبد القاھر الجرج )١(



 )٣٠(

، فمفهوم البیان عند عبـد القـاهر مفهـوٌم شـامٌل واٍف، )٢(ر)إلى القبول وأدعى إلى التأثی

مفصــٌل فیــه أدوات البیــان أتــّم تفصــیل، فعنــده البیــان لــیس مختصــًا بلغــٍة دون أخــرى، 

ــه مــن اآللــة  فــالمعّول فیــه علــى الشــخص، ومــدى معرفتــه بأوضــاع لغــٍة مــا، ثــم البــد ل

فــاظ تلــك اللغــة. ثــم إنــه فــي القــادر علــى النطــق بأل اللِّســانالمؤدیــة لهــذا البیــان، وهــي 

تعریفـــه اآلخـــر للبیـــان تجـــده ینظـــر إلیـــه مـــن حیـــث تأدیـــة المعـــاني التامـــة مقبولـــًة لـــدى 

اآلخرین، مؤثرًة في نفس الوقت. إذ غایة المتكلم إفهام اآلخـرین والتـأثیر فـیهم، والبیـان 

  لغٍة ما ثم التأثیر بها في شعور اآلخرین. عقائم على التأثیر بأوضا

 )٣(لبیـــان یتحــدد عنـــد عـــالم آخــر مـــن علمـــاء البالغــة، وهـــو الســـكاكيومفهــوم ا  

وذلــك فــي قولــه: (هــو إیــراد المعنــى الواحــد بطــرٍق مختلفــٍة بالزیــادة فــي وضــوح الداللــة 

  .)٤(علیه، والنقصان بالدالالت لوضعیه)

إن هــذا المفهــوم، مفهــوٌم علمــي للبیــان، وذلــك أنــه عنــد الســكاكي یأخــذ وظیفتــه   

التعبیـــر، إذ أنـــه هـــو إیـــراد المعنـــى الواحـــد بطـــرق مختلفـــة، وذلـــك أن  التــي یؤدیهـــا فـــي

المعنــى الواحــد یمكــن أن یــؤدى عـــن طریــق التشــبیه، واالســتعارة، والمجــاز، والكنایـــة. 

وهذه الطرق المختلفة تزیـد مـن وضـوح الداللـة علـى المعنـى المـراد تأدیتـه. أمـا الداللـة 

  لماء في تحدیدهم لمفهومه.الوضعیة، فهي مقصورة على ما تواضع علیه الع

ومن هنا ُیفهم أن المفهوم قد أخذ عنـد السـكاكي منحـًا وظیفیـًا، إذ إنـه انصـرف   

إلى أنواع البیان، وطرق أدائها للمعنى. ونفـس هـذا المفهـوم الـذي عنـد السـكاكي أخـذه 

  مضیفًا إلیه كلمة (علم) إذ هو عنده:(وهو علٌم ُیعرف به إیراد )٥(الخطیب القزویني

  .)١(عنى الواحد بطرٍق مختلفٍة في وضوح الداللة علیه)الم

                                                
 م، دار الكتب العلمیة، المقدمة أ، بیروت لبنان١٩٨٨ ھـ/١٤٠٩، ١عبد القاھر الجرجاني، أسرار البالغة، ط )٢(
ن آثاره: ھـ م٦٣٦ھـ وتوفى سنة ٥٥٥ھو یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي، أبو یعقوب، ولد سنة  )٣(

 ١٤٨، ص ٤تلخیص مفتاح العلوم، ومصنف الزھرة، عمر رضا كحالة، معجم المؤلفین، ج
  ٣٢٩م، دار الكتب العلمیة، بیروت (لبنان). ص ١٩٨٧،  ٢السكاكي، مفتاح العلوم، ط )٤(
دمشق،ولد سنة  ھو محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي جالل الدین القزویني المعروف بخطیب )٥(

م،من مؤلفاتھ:اإلیضاح في تلخیص المفتاح،والود المرجاني في شعر االرجاني،توفى سنة ١٢٦٨ -ھـ ٦٦٦
 ١٩٢،ص ٦م.الزركلي، األعالم.ج١٣٣٨ -ھـ ٧٣٩

 
 ٢٣٦ -  ٢٣٥م، دار الكتاب العربي، بیروت (لبنان)، ص ١٩٣٢،  ٢القزویني، التلخیص في علوم البالغة، ط )١(



 )٣١(

ل    ویبـد لـي أن أكتفــي بـآراء هـؤالء العلمــاء فـي تحدیـد مفهــوم البیـان ألنهـم الُمَعــوَّ

أكثر تحدیدًا للمـراد مـن هـذه المصـطلحات، ومـا  همعلیهم في أخذ المفاهیم البالغیة، ف

  عداهم إما عالة علیهم أو ناقل عنهم.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )٣٢(

  

  

  

  

  الثانيالفصل 

  التشبيه عند الشوكاني

  

  وث اوما ًطوا ً ا  

  اث ا  ا ر اطرن

 ا  ثث ااداةر ا  

ور ا ا راث اا  

  

  

  

  

  

  

  



 )٣٣(

  :صطالحمفهوم التشبیه في اللغة واالالمبحث األول : 

  في اللغة: مفهومه(أ) 

ـــِبیُه : الِمْثـــُل، والجمـــع أشباُه.وأشـــبه الشـــيُء الشـــيَء:  ـــَبُه والشَّ ـــْبُه والشَّ شـــبه: الشِّ

(. قال تعـالى : )١(ماثلهُ                     ()(، وقـال: )٢   

      ()٤(ه فـــالن أمــــه: یضـــرب لمـــن یضـــعف ویعجــــز. وفـــي المثـــل أشـــب)٣( .

  .)٥(والتشبیه : التمثیل

  مفهومه عند البالغیین:(ب) 

ومــا اصــطلح علیــه علمــاء البالغــة فــي مفهــوم التشــبیه یتضــح فــي أقــوالهم عــن 

  مفهومه، والتي سأوردها حسب مفهوم كل عالم.

بِّه  یقــول عبــد القــاهر الجرجــاني عــن مفهــوم التشــبیه: (اعلــم أن الشــیئین إذا ٌشــ

  أحدهما باآلخر كان ذلك على ضربین:

  أحدهما: أن یكون من جهة أمٍر بیٍِّن ال یحتاج فیه إلى تأویل.

ل) والـذي ٌیفهـم مـن قولـه هـذا أن  )٦(واآلخر: أن یكون الشبه محصًال بضرٍب مـن التـأوٌّ

مفهــوم التشــبیه عنــده، هــو اشــتراك شــیئین فــي صــفٍة مــن الصــفات التــي تجمــع بینهمــا، 

الصـفة، إمـا أن تكــون بیِّنـًة واضـحة تٌــدرك مـن غیـر تــأّوٍل وٕاعمـال فكـٍر، وٕامــا  وأن هـذه

ل یتفـاوت مـن حالــٍة  ٍل وٕاعمـال فكـٍر. وهـذا التـأوٌّ أن تكـون غیـر واضـحٍة تحتـاج إلـى تـأوٌّ

إلــى حالـــة، كمـــا بــیَّن اإلمـــام عبـــد القــاهر ذلـــك باألمثلـــة. یقــول: (فمثـــال األول: تشـــبیه 

ـورة والشـ كل، نحـو أن یشـبه الشـيء إذا اسـتدار بـالكرة فـي جهـٍة، الشـيء مـن جهـة الصُّ

... أو جمـع وبالحلقة من وجٍه آخر. وكالتشبیه من جهة اللون، كتشبیه الخدود بـالورد 

ــورة واللــون معــًا كتشــبیه الثریــا بعنقــود الَكــْرم  ــالصُّ ، وكــذلك التشــبیه مــن جهــة ...ورالمّن

                                                
 ١٧،ص ٨ابن منظور، لسان العرب، حرف الشین، باب الباء، (مادة شبھ).ج )١(
  ]١٥٧[ سورة النساء اآلیة )٢(
 ]٩٩سورة األنعام اآلیة [ )٣(
 ٥١٧م، ص ١٩٦١،بیروت: مكتبة الحیاة، ١أبي الفضل أحمد بن محمد النیسابوري، مجمع األمثال،ج )٤(
 ٤٩٠م، القاھرة، ص ١٩٦٠ -ھـ ١،١٣٨٠،ط١إبراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط،ج )٥(
م، مطبعة ١٩٩١ھـ/١٤١٢، ١محمود محمد شاكر، ط عبد القاھر الجرجاني، أسرار البالغة، قرأه وعلق علیھ )٦(

  ٩٠المدني بمصر، ص 



 )٣٤(

ــــه مســــتٍو منتصــــٍب مدیــــد، كتشــــبیه الــــذا هب علــــى االســــتقامة بالّســــهم الهیئــــة نحــــو: أن

  .)١(السدید،...، وكذلك كل تشبیه جمع بین شیئین فیما یدخل تحت الحواس...)

مبینـًا أن هـذا الضـرب مـن التشـبیه بـیٌِّن غیـر مفتقـٍر  –یقول اإلمام عبد القـاهر   

ٍل  ل وال یفتقـــر إلیـــه فـــي  -إلـــى تـــأوُّ :(فالتشـــبیه فـــي هـــذا كلـــه بـــیِّن ال یجـــري فیـــه التـــأوُّ

ل یجــري فــي مشــابهة الخــدِّ للــورد فــي الحمــرة، وأنــت تراهــا هنــا كمــا تحصــیل ه، وأي تــأوُّ

. فعنـده أن )٢(تراها هناك؟! وكذلك تعلم الشجاعة في األسد كما تعلمهـا فـي الرجـل...)

ٍل، فالصـــفة التــي تجمـــع بـــین  وجــه الشـــبه فــي هـــذه التشــبیهات بـــیٌِّن ال یحتــاج إلـــى تــأوُّ

واقع تحت الحواس، أو ُمـدرك مـن الغرائـز والطبـاع،  المشبه والمشبه به في كل ما هو

  بیِّنٌة واضحٌة غیر محتاجٍة إلى تأویٍل وٕاعمال فكر.

ل  –وضــرب مثــاًال للثـــاني     –أي الضــرب الـــذي یحتــاج إلــى ضـــرٍب مــن التـــأوُّ

ل فــي هــذا المثــال، وفحـــوى )٣(فــي الظهــور) الشَّــمسبقولــه: (ُحجــٌة ك . وقــد ســاق التــأوُّ

ال ینكرهـا منكـٌر  الشَّـمسفي وضوح داللتها على الحق ظاهرٌة بیِّنـٌة كتأویله: أن الُحجة 

  .)٤(إال ویكن مدخوٌل في عقله)

ل یتفـاوت تفاوتـًا شـدیدًا، فمنـه    ل یقول: (ثـم أن مـا طریقـه التـأوُّ وعن تفاوت التأوُّ

ما یقرب مأخذه ویسهل الوصول إلیه ویعطى المقادة طوعًا، ...، ومنـه مـا یحتـاج فیـه 

ل، ومنــه مــا یــدُِّق ویغمــض حتــى یحتــاج فــي اســتخراجه إلــى فضــل  إلــى قــدرٍ  مــن التــأوُّ

  .)٥(رویٍة ولطف فكرٍة)

بقـولهم: كـالم ألفاظـه كالمـاء فــي  –أي القریـب المأخـذ  –وضـرب مثـاًال لـألول   

قــة، وكالعســل فــي الحــالوة) ل فــي أن هــذا )٦(السالســة، وكالنســیم فــي الرِّ . وســاق التــأوُّ

ــاٌج إلــى ضــر  ٍب مــن التلطــف فــي تبیــین الصــفة التــي جعلــت الكــالم یشــابه الكــالم محت

الماء، والنسیم، والعسل. بأن بین صفات هذه األشیاء، وحاجة اسـتخراجها إلـى إعمـال 

  .)٧(الفكر)

                                                
  ٩٠عبد القاھر الجرجاني، أسرار البالغة ، ص  )١(
  ٩٢المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ٩٢المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ٩٢المصدر نفسھ، ص  )٤(
 ٩٣المصدر نفسھ، ص  )٥(
 ٩٣المصدر نفسھ، ص  )٦(
 ٩٣المصدر نفسھ، ص  )٧(



 )٣٥(

ل فقـد سـاق لـه كـالم كعـٍب األشـعري فـي    أما مثال ما یحتاج إلى مزید من التأوُّ

ن وصـل إلـى قـول: (أیهـم كـان قصته مع الحجاج وقد سأله عن بنـي المهلـب... إلـى أ

ـــن طرفاهـــا) . ویقـــول اإلمـــام عبـــد )١(أنجـــد؟ فقـــال: كـــانوا كالحلقـــة المفرغـــة ال یـــدرى أی

القاهر: (فهذا كما ترى ظاهر األمر في فقره إلى فضل الرفق به والنظر، أال ترى أنـه 

ال یفهمــه حــقَّ فهمــه إال مــن لــه ذهــٌن ونظــر یرتفــع بــه عــن طبقــة العامــة. ولــیس كــذلك 

ـــمسه الحجـــة بتشـــبی ، فإنـــه كالمشـــترك البـــیِّن االشـــتراك، حتـــى یســـتوي فـــي معرفتـــه الشَّ

ل. وهكـذا تشـبیه األلفـاظ بمـا ذكـرت قـد تجـده فـي كـالم فـاللبیب الیقظ والمضـعوف المع

العـامي. فأمــا مـا كــان مذهبـه فــي اللطـف مــذهب قولـه: (هــم كالحلقـة) فــال تـراه إال فــي 

  .)٢(وي العقول الكاملة)اآلداب والحكم المأثورة عن الفضالء وذ

كــذلك عــن مفهــوم التشــبیه یقــول الســكاكي: (هــو اشــتراك شــیئین فــي أمــٍر مــن   

األمور لغرٍض، أو بمعنى آخر هو اشتراك المشبه والمشبه به في صفة مـن الصـفات 

  .)٣(لغرٍض)

یتضح بقوله: (التشبیه: الوصف بأن أحد  )٤(ومفهومه عند أبي هالل العسكري  

. ومن كالم أبي )٥(ناب اآلخر بأداة التشبیه ناب منابه أو لم ینب)الموصوفین ینوب م

هالل هذا ُیفهم أن التشبیه هو اشـتراك شـیئین فـي صـفٍة مـن الصـفات عـن طریـق أداة 

التشبیه، أو أن المشبه اتصف بالصفة التي تجمع بینـه وبـین المشـبه بـه حقیقـًة، أو لـم 

ء فــي الشــعر وســائر الكــالم بغیــر یتصــف بهــا حقیقــة. وهــذا مــا یشــرحه قولــه: (وقــد جــا

فهذا القول الصواب في العرف وداخـٌل  –أداة التشبیه، وذلك كقولك زیٌد شدیٌد كاألسد 

في محمود المبالغة، وٕان لم یكن زیٌد في شدَّته، كاألسد على الحقیقـة... علـى أنـه (قـد 

*  روي) أن إنسانًا قـال لـبعض الشـعراء: زعمـت أنـك ال تكـذب فـي شـعرك، وقـد قلـت:

وأنـت أجــرأ مــن أسـامة * أو یجــوز أن یكــون رجـٌل أشــجع مــن أسـد؟!، فقــال: قــد یكــون 

                                                
 ٩٤ھر الجرجاني، أسرار البالغة ، ص عبد القا  )١(
  ٩٤المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ٩٤المصدر نفسھ، ص  )٣(
الحسن بن عبد هللا بن سھیل بن سعید أبي یحیى بن مھران العسكري، أبو ھالل، عالم باألدب، لھ شعر. من  )٤(

 ١٩٦، ص ٢جكتبھ: (جھرة األمثال)، (الحض على طلب العلم)، ولھ دیوان شعر. الزركلي، األعالم، 
،بیروت(لبن�����ان):دار الكت�����ب ٢العس�����كري: كت�����اب الص�����ناعتین الكتاب�����ة والش�����عر،تحقیق مفی�����د قمیح�����ة،ط  )٥(

 ٢٦١م،ص ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤العلمیة،



 )٣٦(

. وعلـى هـذا )١(ذلك، فإنا قد رأینا مجزأة بن ثور فتح مدینة ولم نر األسد فعـل ذلـك...)

قوله: (ناب منابه أو لم ینب) أي إذا شاركه في هذه الصفة جملـًة أو شـابهه مـن وجـٍه 

  واحٍد.

بیه عنــد هــؤالء العلمــاء األجــالء مــن علمــاء البالغــة، وهــم هـذا عــن مفهــوم التشــ  

المعّول علیهم فـي تحدیـد المفـاهیم والمصـطلحات البالغیـة، وقـد قسـمه البالغیـون إلـى 

  تقسیمات كثیرة، غیر أنني سوف أتناوله من حیث الطرفان واألداة ووجه الشبه.

لـه مـن حیــث وقـد قسـمه البالغیـون إلـى تقسـیمات كثیــرة، غیـر أننـي سـوف أتناو   

  الطرفان واألداة ووجه الشبه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٢٦١العسكري: كتاب الصناعتین الكتابة والشعر، ص  )١(



 )٣٧(

  

  المبحث الثاني : التشبیه باعتبار الطرفین

والمشــبه: هــو األمـــر الــذي تثبــت الصــفة لـــه  ، )١(الطرفــان همــا المشــبه والمشـــبه بــه  

كخالــد فــي قولــك: خالــد كاألســد فــي الشــجاعة. والمشــبه بــه: هــو األمــر الــذي وضــحت فیــه 

  ، وأما أن یكونا حسیین أو عقلیین أو مختلفین.)٢(في المثال السابق الصفة، كاألسد

  الحّسیان: أوًال:

  .)٣()ما یدركان هما ومادتهما أي أجزاؤهما بإحدى الحواس الخمس الظاهرة(  

  یدرك بالبصر : أ/ ما

كقولـــه عـــّز وجـــّل: (           ()شـــبه الحـــور فـــي جمــــالهن )٤ ،

  یاقوت والمرجان، ووجه الشبه في صفاء اللون والحسن والجمال في كٍل.بال

  :الشوكانيوقال 

  )٥(ما حاَل دون سناها عارُض السُّحبِ     لوكان مطلُع شمسي غير أرضُكمُ 

ــمسصــّور علومــه وهــي ظــاهرة للنــاس وهــم یجهلــون بهــا ب التــي طلعــت فــي لیلــة ظلمــاء  الشَّ

  وعلو المكانة. فبددت ظالمها، فوجه الشبه في اإلضاءة

  وقال واصفًا ألصحابه:

  بهم خضعت من كل صعٍب مراكبهُ     مياميَن سباقيَن في كـل غايةٍ 

  )٦(بـدا كوكُب تأوي إليه كواكُبه    نجوُم سماٍء كلما انفض كوكبُ 

شــبه أصــحابه وهــم یتســابقون لفعــل الخیــر بــین النــاس بــالنجوم التــي كلمــا اختفــى منهــا 

  ي علو المكانة.نجم ظهر آخر، فوجه الشبه ف

  وقال في مدیحه:

                                                
، دار الجیل، بیروت، ١، طمحمد عبد المنعم خفاجى، عبد العزیز شرف، البالغة العربیة بین التقلید والتجدید )١(

  ٤٤م، ص ١٩٩٣ - ھـ ١٤١٧
  ١٤٤المصدر نفسھ. ص  )٢(
  ٢١٤المراغي، علوم البالغة(البیان، والمعاني والبدیع)، ط دار الكتب العلمیة، بیروت (لبنان)، ص  )٣(
  ]٥٨سورة الرحمن، اآلیة [ )٤(
 ٧٤الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٥(
 ٧٦المصدر نفسھ، ص  )٦(



 )٣٨(

  )١(كأنما نُظمت في سلكها الشُّهبُ     انظر إلى مدح منه ُمجّودة

شــبه مدیحـــه وهــو مـــنظم وفیــه أفكـــار مضــیئة للفكـــر، بالســماء التـــي انتظمــت نجومهـــا 

  لتضيء للناس الطریق، فوجه الشبه في اإلضاءة.

  وقال:

  )٢(عداء كالقدرٍ بيُض وبيُض على األ    بجحفٍل كسواد الّليـل أنجمهُ 

شبه الجیش العظیم الكثیف باللیل المظلم، ووجه الشبه في السواد، وكذلك شبه جنـوده 

  بالنجوم، وشبه السیوف وهي تحسم الرؤوس بالقدر الذي ال ینجوا منه أحد.

  وقال واصفًا للروض في الحدائق وقت الصباح:

  )٣(كالخمر يعلوُه الحبابْ     والروُض أصبَح باسماً 

روض وهــو متفــتح علــى األغصــان فــي الصــباح البــاكر، وســطعت علیــه أشــعة شــبه الــ

  ، بالخمر التي ظهرت علیها فقاقیع كرویة، ووجه الشبه في االستدارة.الشَّمس

  لما طال بها الحصار وكثرت األمراض بها: )٤(وقال في مدینة جبلة

  )٦)(٥(جهـرًة غير خفيٍة وهي نهبُ     قد رأينا مدافَن الناس فيها

قبــور المــوتى فــي هــذه المنطقــة وهــي ظــاهرة ال خفــاء فیهــا بالغنیمــة التــي أخــذها شــبه 

  قاطعوا الطرق عنوة.

  وقال في وصف مكان مرتفع في أطراف الجبال المحیطة بصنعاء:

  )٧(حبُّ الزمـرد ناظُر في ناظرِ     كقطيفٍة خضراء قد نثرت بها

طیفـــة التـــي فـــي غایـــة شـــبه الجبـــال مغطـــاة بالنبـــات األخضـــر مـــن كثـــرة األمطـــار، بالق

  االخضرار ووضع علیها بعض األحجار الكریمة، فوجه الشبه في بهاء المنظر.

  وقال:

                                                
 ٨٠شوكاني، أسالك الجوھر، ص ال )١(
 ١٧٥المصدر نفسھ، ص  )٢(
 ٩١المصدر نفسھ ص  )٣(
  ٨٤ِجْبلَة: مدینة یمنیة، الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٤(
ْھُب: الغنیمة، ابن منظور، لسان العرب،حرف النون، باب الھاء، (مادة نھب)،ج )٥(  ٧٧٣، ص ١٣نَ
   ٨٤الشوكاني، أسالك الجوھر، ص )٦(
 ٢٠٦در نفسھ ص المص )٧(



 )٣٩(

  )١(كمثل مصباٍح بكفِّ من عميِ     ُم الفتى إن لم يكن ذا ورعٍ لْ عِ 

شبه علم اإلنسـان الـذي لـم تكـن معـه مخافـة اهللا بالمصـباح الـذي یحملـه الكفیـف لیـرى 

.به الطریق، ووجه الشبه في عد   م االستفادة من كلٍّ

  وقال:

  هـ  عجباً في عجبِ     انظر إلى الزَّهٍر ترا

  )٢(في قضيٍب من ذهب    كأنَُّه جـواهـر

شـــبه الزهـــر وهـــو فـــي غایـــة االخضـــرار، وبهـــاء منظـــره علـــى األغصـــان بالعقـــد الـــذي 

  صیغت حباته من سبائك الذهب، فوجه الشبه في جمال المنظر.

  ب/ ما یدرك بالسمع:

  لصوت الحسن بالموسیقى، واألسلحة في وقعها بالصواعق.كتشبیه ا  

  ومن أمثلة ذلك في الدیوان قوله:

  ـران ترتجُّ بالصَّداء هضابُه    لو سمعتْم أصوات ظفراَن في ظفـ

  )٣(ق تألأل وظلـَّلتـه سحابُه     قلتُم  الرعـُد قد تجلجل والبر

القلوب بدوي الرعد فـي  شبه أصوات الجنود وهم بداخل الحصن وأصواتهم عالیة تفزع

  لیلة ممطرة وبرقها یلمع، فوجه الشبه في األصوات المخیفة.

  وقال:

حرَّ الجالِد أراه ُجل مقُصودي    مرُح الجياد مع رقص الهجان كذا
)٤(  

صــّور حركــة الجیـــاد الكریمــات األصــل مـــع حركــة الهجــان مـــن الجیــاد بحركــة حامـــل 

  الحركة وتنوع األصوات.السیف لضرب الرقاب، ووجه الشبه في اضطراب 

  وقال:

                                                
 ٣٢٤الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
 ٩٤المصدر نفسھ ص  )٢(
 ٩٥المصدر نفسھ ص  )٣(
 ١٦٦المصدر نفسھ ص  )٤(



 )٤٠(

  يبُ رَ  بـهِ يْ فما في رَ  مـانِ ُب الزَّ يْ رَ      هاك بِ هَ ما دَ  ىَ حيْ ابن يَ  كَ ليْ خفِّْف عَ 

  السُّحبُ  جابتِ انْ  حتىَّ  ُقُ◌ افها البرَ رِ أطْ     في فَ ما تألَّ  صيفٍ  ةَ حابَـ ت سَ كانَ 

  )١(بُ لها ُكثُ  ادتْ ما مَ ى الجبال فَ لَ عَ       حفتْ زٍع زَ عْ زَ  ت رياحٍ وْ صَ  لَ أو مثْ 

صــّور مــا أصــاب ابــن یحیــى مــن مصــائب الزمــان وأهوالــه بأصــوات الریــاح التــي تمــر 

  على الجبال، فوجه الشبه في عدم التأثیر.

  وقال واصفًا لصوت مغنیة:

  )٢(إن مرَّ بالمصروع َيشَفى    وكأنَّ رجـع حديثها

ألن النفــوس  یةالنَّفســشــبه صــوت المغنیــة وهــي تغنــي بالــدواء الــذي یعــالج األمــراض 

  ترتاح له عند سماعه فتشفى، فوجه الشبه في الشفاء والعالج.

  الذوق:ب/ ما یدرك ج

  . كقول امرئ القیس:)٣(كتشبیه الفواكه الحلوة بالعسل، والریق بالخمر  

  رُ طْ القَ  نشرو  يزامَ الخُ  ريحو     الغمام وصوبَ  دامَ المُ  نَّ كأَ 

  )٤(المستحرُّ  ذا طرِّب الطائرُ إِ        يابـهاأنَ  بـه بردُ  ـلُّ عَ يُـ           

  :الشوكاني وقال

  )٥(من بلَّ وابله رضابْ     وغذا لثغر أقاحهِ 

  شبه میاه األمطار وهي صافیة وعذبة بریق الفم الحلو المذاق.

  وقال:

  )٦(فذاك هـو الُمدامـةُ والنَّديمُ     إذا اجتمَع الصديُق مع صديقٍ 

                                                
 ٨٠الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
 ٢٤٤المصدر نفسھ ص  )٢(
  ٢١٥المراغي، علوم البالغة، ص  )٣(
 ١٥٨ -  ١٥٧امرئ القیس، دیوانھ، ص  )٤(
 ٩١الجوھر، ص  الشوكاني، أسالك )٥(
 ٣٢٦المصدر نفسھ، ص  )٦(



 )٤١(

ــه مــن حــالوة شــبه اجتمــاع كــل صــدیق مــع صــدیقه ومــا یحدثونــه  مــن حــدیث ثــٍر ومال

  بالخمر.

  وقال:

  )١(ورشِف المداِم وروح الجنانِ     نظاُم أراُه كروِح النظـام

شـبه قصــائده بأنهــا الـروح، وكــذلك شــبهها بشـراب الخمــر، وكــذلك شـبهها بالــدواء الــذي 

  یشفي القلوب، ووجه الشبه في االستمتاع.

  / ما یدرك بحاسة اللمس:د

، وذلــك كتشــبیه الجســم )٢(وبــة ویبوســة، خشــونة وغیرهــامــن حــرارة وبــرودة، ورط  

  :)٣(بالحریر في النعومة كقول ذي الرمة

  )٤(ال هراء وال نذر )١(رقيق الحواشي    لها بشر مثل الحـرير ومنطق

  وهذا التشبیه ال یوجد عند الشوكاني.

  / ما یدرك بحاسة الشم:هـ

  كتشبیه رائحة الریاحین المجتمعة بالغالیة.  

  كاني:قال الشو 

  )٥(عطَّر األكوان َنشره    وصَل النَّظُم الذي قد

شبه قصائده التي ینظمها مجودة وهي منتشرة بین الناس بالعطر الذي یفوح شـذاُه فـي 

  وقال: الكون فیعطره، ووجه الشبه في الشیوع واالنتشار.

  ويروح روح الرَّبـا والتاللِ     سالٌم يفـوُح بكل الفيوح

  )٧(يُعطّــر أيامـها والّليالي    عسالٌم يضوح بتلك الربو 

                                                
 ٣٣٥الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ٢٤، دار الفرقان، األردن، ص ١٠فضل حسن عباس، البالغة فنونھا وأفنانھا (البیان والبدیع)،ط )٢(
د ھو غیالن بن عقبة بن نھیس بن مسعود العدوي، شاعر من فحول الطبقة الثانیة، لھ دیوان شعر في مجل )٣(

  ١٢٤، ص ٥ضخم، توفى بأصبھان، وقیل بالبادیة. الزركلي، األعالم،ج
م ، ١٩١٩ -ھـ ١٣٣٧رقیق الحواشي: لین، ذي الرمة، دیوانھ، تحقیق كارییل، ھنري،مطبعة كلیة كمبردج،  )٤(

  ٢١٢ص 
 ٢١٢الشوكاني، أسالك الجوھر، ص )٥(
  ٢٠٩المصدر نفسھ، ص  )٦(
 ٢٨١ص ،المصدر نفسھ )٧(



 )٤٢(

  شبه سالمُه بالعطر وهو ما یدرك بحاسة الشم.

  العقلیان : ثانیًا:

فهما ما لم یدركا، هما وال مادتهما بإحدى الحواس، كتشبیه الضالل عن الحق   

  .)١(بالعمى، والعلم بالحیاة

  قال الشوكاني رافعًا لقیمة العلم :

  )٢(بدون علـم بال روح وال مهج    تالعلم روُح المعاني وهي إن حصل

شبه العلم وما له من أهمیة في كالم الناس بالروح بالنسـبة للمعـاني، ووجـه الشـبه هنـا 

  في أساس الشيء. ویدخل في العقلي، الوهمي :

وهو ما لیس ُمدركًا بإحدى الحواس، ولكنه لـو أدرك، لكـان مـدركًا بهـا، كـروس   

 قولــه تعــالى: (، وفـي )٣(الشـیاطین وأنیــاب األغــوال         ()٤(  ،

  : )٥(وقول امرئ القیس

  )٦(وَمسنونةُ زرٌق كأنياِب أغوالٍ     أيقتلني والمشرفيِّ ُمضاجعي

ـــور فهاتـــان ال تان ال تـــدركا بـــالحس، لعـــدم وجودهمـــا، ولكـــن لـــو أدركتـــا لـــم تـــدركا إال صُّ

  بحاسة البصر.

  الوجداني :

  .)٧(جوع بالنار، والعطش باللهب وتسعُّر الناركتشبیههم ال  

  قال الشوكاني:

  )٨(فعٌل كفعل الخمر حين يُراقُ     ال تُنكروني إن ثملُت فللهوى

                                                
 ٢١٥ي، علوم البالغة، ص المراغ )١(
  ١١٣الشوكاني، أسالك الجوھر ص  )٢(
 ٢١٥المراغي، علوم البالغة ص  )٣(
 ]٦٥سورة الصآفات، اآلیة [ )٤(
ُحج��ر ب��ن الح��ارث الكن��دي،من بی��ت آك��ل المرار،أش��ھر ش��عراء الع��رب عل��ى اإلطالق،یم��اني األص��ل ول��د س��نة  )٥(

ُدح وقی٤٩٧ ل ملیك�ة وقی�ل ع�دي، وك�ان أب�وه مل�ك أس�د وغطف�ان، ویُع�رف م واختلف المؤرخون في اسمھ فقیل ُحْن
 ١١،ص ٢،.ج١٠م. األعالم،ط٥٤٥امرؤ القیس بالملك الضلّیل وذي القروح،توفى سنة

 ٣٣امرئ القیس،دیوانھ،.ص  )٦(
  ٢١٦المراغي، علوم البالغة، ص  )٧(
 ٢٥٥الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٨(



 )٤٣(

شــبه الحــب عنــدما یصــیب اإلنســان بمــن ســكر بــالخمر التــي تعطــل العقــل وتجعلــه ال 

  یمیز األشیاء، ووجه الشبه في خلط األمور وعدم تمییزها.

  مختلفین: أن یكونا ثالثًا:

  أ/ عقلي وحسي:

  قال الشوكاني:

  )١(مدى الدهر ال يرضى له بالمذلة    يصمُم عزماً كالحسام وهّمة

شـــبه عـــزم ممدوحـــه فـــي اإلمضـــاء واإلقبـــال علـــى األمـــور بالســـیف المصـــقول الحـــاد 

  القاطع، ووجه الشبه في الجدَّ واإلمضاء.

  وقال:

  )٢(هُ وكذبُ فذاك لمُع سراٍب كلَّ     إن وجدت فبيحاً بعد مخبرةٍ 

شبه كل قبیح یسمعه اإلنسـان مـن أخیـه بالسـراب الـذي یتـراءى للعیـون مـاء وهـو غیـر 

.   ذلك، ووجه الشبه في خیبة األمل في كلٍّ

  وقال:

نان    عقوُد ما نظمت من الجمانِ    )٣(أم الصَّهباء أرقَت من الدِّ

التـأثیر علـى  شبه القصائد في نظمها بالعقود، وكذلك شبهها بالخمر، فوجـه الشـبه فـي

  الفكر.

  وقال:

  )٤(لمَع السَّراُب لطالِب الوردِ     خذ الجواَب فإنَُّه عندي كما

شـــبه الجـــواب الـــذي ُیرجـــى اإلجابـــة علیـــه وهـــو ال فائـــدة لـــه بلمـــع الســـراب الـــذي یریـــد 

  العطشان أن یشرب منه وال یحصل على شراب.

  وقال:

                                                
 ١٠٣الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ٧٩المصدر نفسھ ، ص  )٢(
 ٣٣٣المصدر نفسھ ص  )٣(
 ١٣٩المصدر نفسھ ص  )٤(



 )٤٤(

  )١(الِ حمٍد وتعداِد الحصى والرم    حمداً كعد الحمد من كل ذي

  شبه حمده وهو كثیر إلى ربه بالحصى وبعدد ذرات الرمال، فوجه الشبه في الكثرة.

  وقال:

  )٢(دخاناً وإمساَك الدُّخاِن عسيرُ     ومن يأمن الّدنيا يكن مثل قابضٍ 

شـبه اإلنسـان الـذي یـأمن الـدنیا ولـم یفطـن لمصـائبها في هذا البیت أثـر حكمـة ظـاهرة حیـث 

عـدم الحصـول ض الـدخان وال یقـدر علـى ذلـك، ووجـه  الشـبه فـي باإلنسان الذي یحاول قـب

  على شيء.

  وقال:

اِء العضالِ     فقد برَح الخفاُء فال تجبهُ    )٤)(٣(فإنَّ الجهل كالدَّ

ــورة ُیشــیر إلــى الحكمــة حیــث  شــبه الجهــل الــذي یكــون مالزمــًا الشــوكاني فــي هــذه الصُّ

نسـان الـذي یعجـز األطبـاء عـن لإلنسان وما یلحقُه به من أضرار بالمرض المالزم لإل

  عالجه، فوجه الشبه في وقوع الضرر في كٍل.

  ب/ حسي وعقلي:

وهو أن یكون المشبه حسي والمشبه بـه عقلـي، وللبلغـاء رأي فـي هـذا التشـبیه،   

یقــول العســـكري: (لــیس هـــذا التشـــبیه بالمختــار ولـــو أن بعـــض النــاس یســـتملحه، ألنـــه 

ـــــرى بالعیـــــان إلـــــى مـــــا یعـــــرف بـــــ ـــــاني ، كمـــــا أجـــــازه)٥(الفكرة)إخـــــراج مـــــا ُی مَّ مـــــع  )٦(الرُّ

وفــي الشــعر  إذ یقــول: (إنــه جــاء فــي القــرآن الكــریم )٨(، وأجــازه ابــن رشــیق)٧(اســتقباحه

                                                
 ٢٩٦الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
 ١٩٩المصدر نفسھ، ص  )٢(
العضال: ھو  المرض الذي یُعجز األطباء فال دواء لھ. ابن منظور، لسان العرب حرف العین، باب الضاد،  )٣(

 ٤٥٢، ص ١١(مادة عضل)، ج
 ٢٧٧أسالك الجوھر ص  الشوكاني، )٤(
  ٩٩العسكري، الصناعتین، ص  )٥(
مَّاني: ھو علي بن عیسى بن علي بن عبد هللا أبو الحسن )٦( اني، باحث ومفسر، من كبار النح�اة، ول�د س�نة  الرُّ مَّ الرُّ

ھ��ـ ، ل��ھ نح��و مائ��ة مص��نف، منھ��ا كت��اب التفس��یر، واألس��ماء والص��فات. خی��ر ال��دین ٣٨٤ھ��ـ وت��وفى س��نة ٢٩٦
 ٢٧١،بیروت(لبنان) : دار العلم للمالیین، ص ٤،ط٤،معجم األعالم،جالزركلي

اني، النكت في إعجاز القرآن،ط )٧( مَّ   ٨١، ص ٣الرُّ
م، أدیب وناقد، باحث، كان أبوه ١٠٠٠ ھـ =٣٩٠ابن رشیق: ھو الحسن بن رشیق القیرواني أبو علي ولد سنة  )٨(

زر إحدى مدنھا إلى أن توفى. من كتبھ: العمدة في صناعة من موالي األزد، انتقل إلى جزیرة صقلیة، أقام بما
 ١٩١،دار العلم للمالیین، ص ٤،ط٢الشعر ونقده، والشذوذ في اللغة. الزركلي، األعالم، ج



 )٤٥(

، وكذلك صاحب الطراز یقول: (هو من لطیـف التشـبیهات وأرقهـا وأدخلهـا )١(الفصیح)

  .)٢(في البالغة وأرقاها)

  :الشوكاني وقال

هللا درُّك فهو عقـد بهاءِ     هللا درُّك يابن إسماعيل بل
)٣(  

شبه عطاء ابن إسماعیل للفقراء بانتظام بالعقد الذي انتظمت حباته فأصـبح فـي غایـة 

  الحسن والجمال.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ٢٢٨، ص ١ابن رشیق، العمدة ، ج )١(
  ٣٠٦، دار الكتب العلمیة، بیروت (لبنان)، ص ١العلوي، الطراز، ج )٢(
 ٦٨ھر، ص الشوكاني، أسالك الجو )٣(



 )٤٦(

  المبحث الثالث : التشبیه باعتبار األداة

  أداة التشبیه:

  .)١()أسماً ما یربط بین المشبه والمشبه به، وقد تكون حرفًا، أو فعًال، أو : (هي  

  حرف:الأوًال: 

ــــه جــــلَّ ثنــــاؤه: () الكــــافأ( : ویلیهــــا المشــــبه بــــه دائمــــًا، كقول         

    ()ـــه وســـلم. وكقولـــه )٢ : (النـــاس كإبـــل مائـــة ال تجـــد فیهـــا صـــلى اهللا علی

  )٣(راحلة)

  وقال الشاعر:

  )٤(ذا الدين الغريمُ كما يَعتاُد     تأوبهُ خيال من ُسليمى

شـبه خیـال محبوبتـه ومنحـه الحیـاة والحركـة حیـث  ه للخیالتشخیص الصٌّورةالجمال في هذه 

ــبه فــــي  ــدین، ووجـــه الشــ ــى المــ ــذي یتــــردد علـ ــدین الـ ــام بطالــــب الــ ــي المنـ ـــه فــ وهـــو یتكــــرر علی

  االستمرار.

  قال الشوكاني:

  )٦(تعبِ  في الشَّمسزال الخفاُش بنور     الظالم وما )٥(وأنتُم كخفافيش

ــمسشــبه خصــومه ألنهــم ال یــرون الحــق ظــاهرًا بالخفــافیش  التــي ال تــرى ضــوء  ، ووجــه الشَّ

ــور موضــع الجمــال هــو فــي جعــل خصــومه خفــافیش، وهــي  الشــبه فــي عــدم الرؤیــا لكــلٍ  ة صُّ

  .حیوانیة

  وقال واصفًا النهَر بین الحدائق:

  )٧(بين الرِّياض لُه انسياْب◌ِ     والنهر كاألفعى جرى

                                                
  ٢٧م ، ص ٢٠٠٥،األردن: دار الفرقان،١٠فضل حسن عباس، البالغة فنونھا وأفنانھا (علم البیان والبدیع)،ط )١(
  ]٣٩سورة النور، اآلیة [ )٢(
، ٦٠٣٠م ، حدیث ١٩٩٥ھـ/١٤١٦، القاھرة ، ١، ط٥أحمد بن حنبل، المسند، تحقیق وشرح أحمد شاكر،ج )٣(

 ٣٥٢ص 
 ٥٣م، ص ١٩٢٠ضبي، دیوان المفضلیات،ط بیروت، كلیة أكسفورد، المفضل بن محمد ال )٤(
الخفاش: واحد خفافیش وھي ضرب من الطیور تطیر باللیل: ابن منظور، لسان العرب، حرف الخاء، باب   )٥(

 ٢٩٩، ص ٦الفاء، (مادة خفش)،ج
 ٧٢الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٦(
 ٩١المصدر نفسھ ص  )٧(



 )٤٧(

في هذا البیت هو التصویر الحي لهذا النهر، ورسـم مالمـح حركتـه وتشخیصـها فـي  الجمال

شــبه النهــر وهــو یجــري بــین الحــدائق الغنــاء فــي ســهولة ویســر ومــا یعتریــه مــن ســیره حیــث 

  تعرجات في طریقه بالثعابین التي تزحف على األرض، ووجـه الشبه في التعرج

  وسهولة االنسیاب.

  وقال أیضًا:

  لواتِ في الفَ  عِ الشَّرْ  مِ وٌل باسْ هُ جَ     اامهَ مَ ر زِ رُّ جُ يَ  اغيتٍ وَ من طَ  مْ وكَ 

  ايا أو بلفظ هبـاتِ صَ الوَ  ظِ لفْ بِ     وتارةً  ذورِ النـُّ  جيء بألفـاظِ يَ 

  )١(فاتِ هي الماُء ال يعبأ بفقـد صِ       قائالً  باء في الّدنَّ هْ َب الصَّ رِ شَ  نْ مَ كَ 

علم، باإلنسان الذي شرب الخمر ظانًا أنها  شبه اإلنسان الذي یفتي للناس وهو جاهل بغیر

  ماء، فوجه الشبه في عدم تمییز األشیاء.

:ب(   ) كأنَّ

ــبه، كقولــــه تعــــالى: (   ــا المشــ ویلیهــ       ()صــــلى اهللا علیــــه . وقولــــه )٢

ي ، والزبیبــة هــ)٣(: (أســمعوا وأطیعــوا ولــو اسـتعمل علــیكم عبــٌد حبشــي كـأن رأســه زبیبــة)وسـلم

  حبة العنب الیابسة.

  شبه سواد شعر الحبشي بحبة العنب الیابسة، فوجه الشبه في السواد في كٍل.

  قال:الشوكاني یمیل إلى تشبیهات الطبیعة حیث 

  )٤(فكأنها زهُر بصحن ُخدود    وزهور ذاك الرَّوض باسمُة به

ــورة التشــبیه هنــا تنبعــث مــن جمــال المنظــر حیــث  بــاكر شــبه الزهــور فــي الصــباح الصُّ

  وهي متفتحة، بالزهر الذي وضع على خدود الحسناء لیزیدها جماًال.

  وقال:

يُل يجري في المروج كأنَّهُ    )٥(ُمبيُض أعـالٍم بخضٍر برودِ     والسَّ

                                                
  ١١٠ھر، ص الشوكاني، أسالك الجو )١(
  ]٥٠سورة المدثر، اآلیة [ )٢(
  ٢٦١٢، ص،٦،ج٦٧٢٣البخاري، كتاب األحكام،باب السمع والطاعة لإلمام مالم تكن معصیة،حدیث  )٣(
 ١٣٨الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٤(
 ١٣٩المصدر نفسھ ص  )٥(



 )٤٨(

شبه السیل وهو یجـري بـین المـروج الخضـراء الخصـبة ومیاهـه بیضـاء بـأعالم بیضـاء 

  تحفه خضرة.وتحفها أعالم خضراء، فوجه الشبه في وجود شيء أبیض 

  وقال:

  

رِ  )١(سموطُ     كأنـه  نظـام منه وافٍ  بأنَّ    )٢(الدَّراري أو عقوُد من الدُّ

شبه ِشعره وهو ُمحكم في وزنه وقافیته بالعقد الذي ُنظمت حباتـه فاكتمـل شـكلُه، فوجـه 

  الشبه في حسن الترتیب.

  :)٣(وقال لما مرض اإلمام المهدي

  

  )٤(تبدو بعد إغالسِ  الشَّمس كأنهُ     متى يكوُن بروز الرأس للنَّاس

التــي تظهــر بعــد ظــالم اللیــل، فوجــه الشــبه فــي  الشَّــمسشــبه ظهــور المهــدي للنــاس ب

  الوضوح.

  وقال:
  

  يا حبَّذا ذلَك النظامُ     نظامك الدٌّرٌّ قد أتاني

  بنوره الزَّاهر الظَّالمُ     كأنَُّه البدُر قد تجلَّى

  )٥(والكمامكأنَُّه الزهُر       كأنه الزَّهر في سماءٍ 

  

یرى بعض العلماء أن (كأن) مركبة من كلمتـین، (الكـاف) و (إن) الدالـة علـى   

التأكید، وذهب بعض العلماء إلى أنها ال تكون للتشبیه إال إذا كان خبرها ُمشتقًا فإنهـا 

تفیــد الظــن والشــك ، فــإذا قلــت: (كــأنَّ خالــدًا قــائم) فإنهــا تفیــد الظــن، ألن (قــائم) وهــي 

                                                
  السموط: مفردھا سمط، وھو خیط النظم أو القالدة )١(
 ١٧٣جوھر، ص الشوكاني، أسالك ال )٢(
م) آخر من عاصر اإلمام ١٨٣٥ – ١٧٩٣ھـ/١٣٥١ – ١٣٠٨المھدي: ھو المھدي عبد هللا بن المتوكل أحمد ( )٣(

  ٢١٦الشوكاني من األئمة، وأول من بایعھ، الشوكاني، أسالك الجوھر، ص 
 ٢١٦المصدر نفسھ ص  )٤(
 ٣١٨المصدر نفسھ ص  )٥(



 )٤٩(

 ، اسم فاعل في المشتقات، ولكن جمهرة العلماء على أنها للتشـبیه فـي جمیـع خبر كأنَّ

ــدًا قــائم) أي حالتــه التــي هــو علیهــا اآلن تشــبه حالتــه وهــو  أحوالهــا، فمعنــى (كــأنَّ خال

  .)١(قائم

  ) َأْم:ج(

  وقد تكون للتشبیه )٢(وهي حرف من حروف العطف  

  قال الشوكاني:

ر المنظم في أسالِك أم ُشهباأم ا    أهديَت يا فخرَ  األوانِ  البدرَ    )٣(لدُّ

شبه أبیات الشعر التي أهداها له وما تحمله من أفكار بالبدر الذي ینیر للناس، فوجه 

الشــبه فــي اإلضــاءة فــي كــٍل، وكــذلك شــبهها وهــي محكمــة ا لســبك بالعقــد الــدر الــذي 

ة انتظمــت حباتــه لیــزداد جمــاًال، ووجــه الشــبه فــي النظــام، وكــذلك شــبهها وهــي مضــیئ

  لألفكار بالنجوم التي تزیح الظالم، فوجه الشبه في اإلضاءة في كٍل.

  وقال :

  )٥(يا واحد العصرين بيَن البدِو والحضر    أم عقُد من الدُّررِ  )٤(صغَت الدَّراري

  

شــبه قصــائده ومالهــا مــن شــیوع وانتشــار بــین النــاس بــالعطر الــذي ُیعطِّــر مــن حولــه، 

  عقد الذي انتظمت حباته فصار جمیل المنظر.وكذلك شبهها في نظمها المنسق بال

  ثانیًا: فعًال:

  وقد تكون أداة التشبیه فعًال مثل: َیحكْى وُیشبه.  

  

  

  

  

                                                
  ٢٩ھا، ص فضل حسن عباس، البالغة فنونھا وأفنان )١(
  ١٦بیروت، ص  –،طبعة دار الكتب العلمیة ١موفق الدین أبي البقاء، شرح المفصل للزمخشري،ج )٢(
 ٨٢الشوكاني، أسالك الجوھر،ص  )٣(
  ٣٠٠، ص ٤الدَّراري: بتشدید الیاء العطار. ابن منظور، لسان العرب، حرف الدال، باب الراء، (مادة درر) ،ج )٤(
 ١٧٨جوھر، ص الشوكاني، أسالك ال )٥(



 )٥٠(

  :)٦(أ/ َیحكىْ 

  قال الشوكاني:

  

  

  )٢(في الصَّبب )١(كما حكى زويَب اللُّجينِ     وماُؤها َيحكي الهواء رقَّةً 

هواء البــارد الــذي یــنعش شــبه المــاء وهــو منســاب رقــراق بــالهــذا تصــویٌر جمیــٌل، حیــث 

فترتـــاح لـــه، فوجـــه الشـــبه فـــي الرقـــة، وكـــذلك شـــبهه وهـــو أبـــیض صـــافي اللـــون  الـــنَّفس

  بالفضة، ووجه الشبه في البیاض في كٍل.

  وقال واصفًا للمجلس الذي یكون في اغتیاب اآلخرین:

  )٣(ديدله ريح حكى ريَح الصَّ     كذلَك مجلٌس فيه اغتيابُ 

ــور هــذه  شــبه المكــان الــذي لٌم متــأثٌر بثقافتــه فــي حرمــة الغیبــة حیــث ة منفــرة ألنــه عــاصُّ

یكـون فیـه الكـالم القبـیح فـي غیبـة اآلخــرین برائحـة الجـرح الـذي یحمـل أوسـاخًا ورائحــًة 

 كریهــــًة، فوجــــه الشــــبه فـــــي التنفیــــر مــــن الفعــــل، وهـــــذا امتثــــال لقولــــه تعـــــالى: (

                 ()٤(.  

  وقال:

  )٥(ذكيٌّ يفوق السَّيَف منُه لسانُ     قريٌض يحاكي الدٌّر نظم عقده

شبه شعره وهو موزون ُمقفى بالّدر الذي تّم نظمه فـي العقـد، فوجـه الشـبه فـي النظـام، 

  وكذلك شبه شعره وفیه قوة الحجة على اآلخرین بالسیف القاطع الحاد.

  وقال:

                                                
  ٢٩فضل حسن عباس، البالغة فنونھا وأفنانھا، ص  )٦(
  ٣٧٩، ص ١٣اللجین: الفضة . ابن منظور، لسان العرب، حرف الالم، باب الجیم، (مادة لجن) ، ج )١(
 ٩٩الشوكاني، أسالك الجوھر،ص  )٢(
 ١٤٥المصدر نفسھ ، ص  )٣(
  ]١٢سورة الحجرات، اآلیة [ )٤(
 ٣٤٦الجوھر، ص  الشوكاني، أسالك )٥(



 )٥١(

  )٦(قريحُة من يروي الفهوم بما يروي    هدتُه نحونانظاٌم يحاكي الدُّر أ

  ب/ (یشبه):

  :)٧(قال رحمه اهللا في اإلمام المتوكل

  

  ثم الجـواد وظُلـًة تترفَّــع    شبهُت موالنا اإلمـام وسيفهُ 

  )١(سحٌب وضوء البرِق فيها يلمع    بدٌر على علم وقد دارت به

ـــدر الـــذي ُیـــزیح  ـــشـــبه اإلمـــام وهـــو بهـــي الطلعـــة بالب ـــالظَّ به فـــي جمـــال الم، فوجـــه الشَّ

المنظر، وكذلك شبه سیفه وهو أبیض بالبرق، فوجه الشبه في اإلضاءة ، وكذلك شبه 

  ظل جواده بالسحب.

  ثالثًا: اسمًا:

قد تكون أداة التشبیه اسمًا (لمثل) وما كان في معناه (شـبه) أو مشـابه، محـاك   

  .)٢(أو مماثل...إلخ

  قال الشوكاني:

  )٣(في كـل يـوٍم ودِع  الغـبـَّا    ثل شمِس الضُّحىأطلْع علينا مُ 

ـــمسشــبه ممدوحــه وهـــو ظــاهر بـــین النــاس مــن غیـــر حجــاب ب فــي أول الصـــباح،  الشَّ

  ووجه الشبه في اإلشراق والوضوح.

  وقال:

  )٤(زالت عطاياُه مثل العارِض الهتنِ     وافي عطاُء أمير المؤمنين فال

تفضــیل أحــد علــى آخــر بــالمطر الــذي ینــزل شـبه عطــاء أمیــر المــؤمنین للســائلین دون 

  على الفقیر والغني، ووجه الشبه في كثرة العطاء.

                                                
 ٣٥٥المصدر نفسھ ص  )٦(
م)، الشوكاني، أسالك ١٨١٦ – ١٨٠٩ھـ/١٢٣١ – ١٢٢٢ھو اإلمام المتوكل أحمد بن المنصور علي ( )٧(

  ٩٢الجوھر، ص 
  ٢٤٠الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
 ٢٨، ص  م١٩٦٥ - ھـ ١٣٨٥على محمد العماري، أسرار البیان، دار الكتب القومیة العربیة للطباعة، )٢(
 ٩٨الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٣(
 ٣٤٦المصدر نفسھ ص  )٤(



 )٥٢(

  وقال:

  )٥(يقلبها في كفِّه الدهر أبكم    وكم قائٍل قد صرتُم مثل آلةٍ 

ورة یشیر إلى الحكمة حیث    قال:الشوكاني في هذه الصُّ

  )٦(تقضت فكانت شبه أحالم نائمِ     ولهفي على تلَك الخالئِق إّنّ◌ها

شبه المخلوقات وهي تموت وال یكون لها أثر باألحالم التي یراهـا اإلنسـان فـي نومـه، فوجـه 

  الشبه في عدم بقاء األثر.

وقــد ینــوب عــن األداة ویغنــي عنهــا فعــل مــن أفعــال الیقــین أو الرجحــان كعلــم وظــن   

اة محذوفة، األدبل وحسب، ویكون منبئًا عن حال التشبیه في القرب والبعد، وال یعتبر أداة، 

 كقوله تعالى:(                 ()١(
 .  

  وكقول الشاعر:

  )٢(وسناَن حرِة ُمستهل األدمعِ     بمقلتي حوراء تحسُب طرَفها

ي تملكــه شـبه عیــون محبوبتــه وهــي ســوداء ویخالطهــا البیــاض مــع فتــور، باإلنســان الــذ

  عاس.النَّ 

  :)٣(ویقول بشار

  ـك سقتك بالعينين خمـرًا◌ِ     حوراُء إن نظرت إليـــ

  )٤(يـه ثيابهـا ذهبـاً وعطرًا◌ِ     وتخال ما جمعت علـــ

شــبه جســمها الصــافي الــذكي الرائحــة بالــذهب والعطــر، وهــذا تشــبیه مســتفاد مــن جعــل 

ا ذهــب وعطــر، فلــم تفــد الــذهب خبــرًا عــن (مــا) قبــل دخــول الناســخ، كأنــه قــال: جســمه

  (تخال) إال بعد التشبیه.

                                                
 ٣١٢المصدر نفسھ ص  )٥(
 ٣٠٩المصدر نفسھ ص  )٦(
  ]٣٩سورة النور، اآلیة [ )١(
 ٥٣الضبي، المفضلیات، ص  )٢(
، نشأ في م.أشعر المولدین على اإلطالق وكان ضریراً ٧١٤بشار بن برد العقلي بالوالء، أبو معاذ. ولد سنة  )٣(

ق في الطبقة األولى ُجمع بعضھ في (دیوان  ٣ط)  -البصرة، أدرك الدولتین األمویة والعباسیة وشعره كثیر مفرَّ
 ٥٢م، ص ١٩٧٩، ٤، ط٢م. الزركلي، األعالم، ج٧٨٤أجزاء، توفى سنة 

 ٣٩٥ - ٣٩٤م ص١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦، بیروت: دار الجیل،١،شرح حسین حموي،ط٢بشار بن برد، دیوانھ ،ج )٤(



 )٥٣(

ونجد أن أفعـال الیقـین أو الرجحـان لـم یسـتخدمها الشـوكاني فـي شـعره. وینقسـم   

  التشبیه باعتبار حذف األداة وذكرها إلى :

مـــا ُحـــذفت أداتـــه، كقولـــه عـــّز وجـــّل: ( :وهـــو ) مؤكـــد:أ(   ...        

()فـــي هـــذه اآلیـــة الكریمـــة ُحـــذفت أداة التشـــبیه وهـــي الكـــاف فهـــو تشـــبیه )٥ .

  مؤكد. 

  وقد ورد هذا التشبیه عند الشوكاني في قوله:

  )٢)(١(لنفسي ومدُح النَّفس لمُع سرابِ     وها أنا قد قابلته بمدائحي

شبه مدحُه لنفسه وال یجد فیه شیئًا بلمع السراب الذي یتراءى للعیون ماء وهـو خـالف 

  ذلك، ووجه الشبه في عدم الحصول على شيء.

  وقال:

  )٣(بين الحدائق مشيَة المجهودِ     والماُء يجري بالهوينى َمشيهُ 

ــور موضــع الجمــال هــو تشــیخص المــاء ومنحــه الحیــاة، ورســم  شــبه ة متحركــة حیــث صُّ

الماء وهو یجري في الجداول ببطء بین الحدائق الغناء بمشیة اإلنسان الُمتعب، فوجـه 

  ه في السیر البطيء في كٍل. فهذا تشبیه ُحذفت أداته وهي الكاف.الشب

  وقال:

  )٤(أهداُه خير أب برِّ إلى ولدٍ     نظامَك الدُّر يابن األكرمين أتى

  شبه قصائده بالدُّر فهذا التشبیه ُحذفت منه األداة وهي الكاف.

  وقال:

  )٥(اضُ فنورك مـن نـور النُّبوة فيَّ     ضحوةً  الشَّمسطلعت علينا طلعَة 

                                                
  ]٨٨سورة النمل، اآلیة [ )٥(
السراب: اآلل، وقیل السراب الذي یكون نصف النھار الطئاً باألرض الصقاً بھا كأنھ ماٍء جاٍر. ابن منظور،  )١(

 ٤٦٥،ص ٧لسان العرب، حرف السین، باب الراء، (مادة سرب)،ج
 ٨١الشوكاني ، أسالك الجوھر، ص  )٢(
 ١٣٨المصدر نفسھ ص  )٣(
 ١٣٢فسھ ص المصدر ن )٤(
 ٢٢٤المصدر نفسھ، ص  )٥(



 )٥٤(

  ولكنه حذف األداة وهي مثل. الشَّمسشبه ممدوحه ب

  وقال:

  فريـُد أواني في جميع المعـارفِ     هب النَّاَس قالـوا باتفاٍق بأنني

  )٦(أسير قصور مشيُه مشُي زاحفِ     فما النفُع في هذا وما ضرَّ قولهم

  

  ) المرسل:ب(

  ، كقولـه تعـالى: ()١(وهو ما ذكـرت فیـه األداة          

  ()شـــــبه الســـــماء بالـــــدهان وأداة التشـــــبیه الكـــــاف، ووجـــــه الشـــــبه التمـــــوج )٢ ،

: (مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار عـذب صلى اهللا علیه وسلموالذوبان. وكقوله 

  )٣(على باب أحدكم یغتسل فیه كل یوم خمس مرات فما یبقى من درنه شيء)

  هذا التشبیه ورد كثیرًا عند الشوكاني نذكر منه:و 

  )٤(وصيَّرت رأس أهل العلِم كالذَّنبِ     يا فرقًة ضيَّعت أعالمها سفهاً 

  شبه العلماء بالذنب وأداة التشبیه الكاف، ووجه الشبه في تأخیر المكانة.

  وقال:

  )٥(بُغصونها ليموَنها كنهودِ     وإذا تمايلِت الغصون بدا لنا

ون وهـو علـى األغصـان بنهـود الفتیـات البكـر الالئـي لـم یمسـهن أحـد، فوجـه شبه اللیم

  الشبه في االستدارة، فذكر األداة وهي الكاف.

  وقال في الرثاء:

َر دمُع العيِن كالدُّرر    بموت من فجعتنا الكلَّ موتته   )٦(حتى تحدَّ

                                                
 ٢٤٩المصدر نفسھ ص  )٦(
  ٢٣٣المراغي، علوم البالغة، ص  )١(
 ]٣٧سورة الرحمن، اآلیة [ )٢(
 ٤٦٣، ص ١رواه مسلم،كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب المشي تمحى بھ الخطایا وتُرفع بھ الدرجات، ج )٣(
 ٧٢الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٤(
 ١٣٨ر نفسھ ص المصد )٥(
 ١٧٤المصدر نفسھ،ص  )٦(



 )٥٥(

الشـبه فـي شبه دمـع العـین وهـو ینهـال علـى الخـدود حزنـًا علـى المفقـود بالـدرر، فوجـه 

  االستدارة. وأداة التشبیه الكاف.

  ) البلیغ:ج(

وهو ما ذكر فیه الطرفان فقط وحذف منـه الوجـه واألداة، وسـبب تسـمیته بـذلك   

ألن حـــذف الوجـــه واألداة یـــوهم باتحـــاد الطـــرفین وعـــدم تفاضـــلهما فیعلـــو المشـــبه إلـــى 

ضـعف داة فیفیـد مسـتوى المشـبه بـه، وهـذه هـي المبالغـة فـي قـوة التشـبیه، وأمـا ذكـر األ

المشــبه وعــدم إلحاقــه بالمشــبه بــه، كمــا أن ذكــر الوجــه یفیــد تقییــد التشــبیه وحصــره فــي جهــة 

  .)١(واحدة

ـــاؤُه: (   ــد ورد هـــذا التشـــبیه فـــي قولـــه جـــّل ثن وقـ            

  ()ــالى )٢ ــین جعـــل اهللا ســــبحانه وتعـ ــذي ُیفتــــرش، ، ففـــي هـــاتین اآلیتـ األرض كالمهـــاد الـ

: (والصـالة نـور، والصـدقة صـلى اهللا علیـه وسـلموالجبال كاألوتاد. ومن التشبیه البلیـغ قولـه 

  . وورد هذا التشبیه عند الشوكاني في قوله:)٣(برهان)

  بهم خضعْت من كلِّ صعٍب مراكبهُ     مياميَن سباقين في كلِّ غـايةٍ 

  )٤(كوكـٌب تأوي إليه كواكبه  بدا    نجوُم سماٍء كلما انقض كوكبٌ 

شبه أصـحابه وهـم ظـاهرون بـین النـاس ویهـدونهم كـالنجوم التـي تهـدي الضـال فالتشـبیه هنـا 

  وقال: ألنه حذف من األداة وهي الكاف، ووجه الشبه الهدایة. ؛بلیغ

  )٥(عطاشاً وأنت البحُر يابَن األكارمِ     أشيخ شيوُخ العصر كيف تركتنا

  واسع العطاء لهم بالبحر الذي ال یبخل على أحد، فحذف شبه شیخه حین مات وهو

  وقال: األداة ووجه الشبه.

  )٦(مرح األغّـَّر بجانب الميـدان    قد كنُت ذا طمرين أمرُح في العلى

                                                
  ٣٣المراغي، علوم البالغة، ص  )١(
  ]٧، ٦سورة النبأ، اآلیتان [ )٢(
  ٢٠٣، ص ١رواه مسلم، كتاب الطھارة، باب فضل الوضوء، ج )٣(
 ٧٦الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٤(
 ٣٠٩المصدر نفسھ، ص  )٥(
 ٣٣٨المصدر نفسھ، ص  )٦(



 )٥٦(

ـــور  ــدان ة جیـــدة حیـــث صُّ ــوب فـــي میـ ــیل الـــذي یجـ ــوم بالحصـــان األصـ شـــبه خوضـــه فـــي العلـ

  المعركة، فحذف األداة ووجه الشبه.

  وقال:

  )٧(أحمُد بحُر العلم بدر السُّرى    معين وعليَّ كذاوابُن 

ورةف هنا جمیلة في تصویره لممدوحه بأنه بحـر العلـم وبحـر السُّـرى، فحـذف األداة  الصٌّ

  ووجه الشبه.

  المبحث الرابع: التشبیه باعتبار الوجه

  وجه الشبه:

هــو الوصــف الخــاص الــذي اشــترك الطرفــان فیــه، فقولــك علــي كاألســد، ووجــه   

. الوجه فـي األول الجـرأة واإلقـدام وشـدة الـبطش المشـهورة فـي األسـد، الشَّمسك سعدى

ـــاني الحســـن والبهـــاء الثابتـــان للشـــمس ، وینبغـــي أن یكـــون وجـــه الشـــبه فـــي )١(وفـــي الث

  .)٢(منه في المشبه، حتى یصح التشبیه ىالمشبه به أقو 

  وینقسم الوجه إلى عدة أقسام:  

  أ/ تحقیقي:

، كقولــه تعــالى: ()٣(ي الطــرفین علــى وجــه التحقیــق)(وهــو مــا كــان متقــررًا فــ    

              ()فوجــه الشــبه هــو العظــم والضــخامة فــي كــٍل )٤ ،

  من المراكب والجبال على جهة الحقیقة.

  قال الشوكاني واصفًا لحال الدنیا:

  َدخـالً وَخْرجـابربع فنائنا     كأنَّ وجـود هذا بعد هذا

  )٥(من األوراِق ينشر منُه َدرجا    كتاُب مطالٍع إن يطو درجاً 

                                                
  ١٨٦المصدر نفسھ، ص  )٧(
  ٢٢٠المراغي، علوم البالغة، ص  )١(
 ٣٠ م، ص٢٠٠٥، ١٠فضل حسن عباس، البالغة فنونھا وأفنانھا، ط )٢(
 ٢٢١المراغي، علوم البالغة، ص  )٣(
  ]٢٤سورة الرحمن، اآلیة [ )٤(
 ١١٣الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٥(



 )٥٧(

ورة شبه حال الدنیا وتقلب أیامها بـین الخیـر والشـر بكتـاب هنا معرفیة للعلم حیث  الصٌّ

الطالب الذي یفتحه مرة ویغلقه أخرى، فوجه الشبه هو عدم الثبات على هیئة واحدة ، 

  ء على جهة الحقیقة.في الدنیا وكتاب القاري

  وقال:

  )٦(زالت عطاياُه مثل العارِض الهتنِ     وافي عطاُء أمير المؤمنين فال

شبه عطاء أمیر المؤمنین لرعایاه بالمطر الذي إذا نزل عـّم خیـره الفقیـر والغنـي فوجـه 

  الشبه هو الكثرة. وهو على جهة الحقیقة.

  یلي:یب/ تخ

، فهـو )١(ال علـى ضـرب مـن التأویـلوهو مـاال یكـون وجـوده فـي أحـد الطـرفین إ  

مــاال یوجـــد فـــي المشـــبه بــه فـــي الحقیقـــة إال علـــى ســبیل التخّیـــل، ویكـــون هـــذا التشـــبیه 

المقلوب أو في التشبیه الذي یكـون فیـه المشـبه حسـیًا والمشـبه بـه عقلیـًا، كقولـه صـلى 

  )٢(اهللا علیه وسلم: (قد تركتكم على البیضاء لیلها كنهارها)

  / مفصل:ج

   )٣(كر فیه وجه الشبه، كقولنا: (هي كاللؤلؤ في الصفاء)هو ما ذ  

  قال الشوكاني:

  )٤(كما حكى زوَب اللُّجيِن في الصَّببِ     وماُؤهـا يحكي الهـواَء رقّـَةً 

فهنــا المــاء هــو المشــبه والمشــبه بــه هــو الهــواء وأداة التشــبیه فعــل وهــو یحكــي، ووجــه 

  الشبه في الرقة والصفاء فالتشبیه مفصل.

  

  

  

  

                                                
 ٣٤٦المصدر نفسھ ، ص  )٦(
  ٢٢١المراغي، علوم البالغة، ص  )١(
 ١٦، ص ١واه ابن ماجة، المقدمة، باب إتباع سنة الخلفاء الراشدین المھدیین، جر )٢(
  ٢٢٩المراغي، علوم البالغة، ص  )٣(
 ٩٩الشوكاني، أسالك الجوھر ، ص  )٤(



 )٥٨(

  مل:/ مجد

  . )٥(هو الذي لم یذكر فیه وجه الشبه  

في هذا البیت الشوكاني یدعو إلـى رفـض الضـعف والتبعیـة والـدعوة إلـى التمـرد حیـث 

  قال:

  )٦(تصير بهذا ُمشبهاً للبهيمة    وال تُك مطوعاً ذلوالً  لرائض

د المشبه اإلنسان الذي ال رأي له، والمشبه به البهیمة فوجه الشبه محذوف وهو االنقیا

  والتبعیة.

  وقال:

  / أما أن یكون مركبًا وهو: (التشبیه التمثیلي): هـ

ور وهو ما كان وجه الشبه    ة منتزعة من متعدد، وهو من أبلغ التشبیهات لمـا صُّ

، وللعلمـاء آراء )١(في الوجه مـن التفصـیل الـذي یحتـاج إلـى إمعـان فكـر، وتـدقیق نظـر

ر الجرجـاني: (البـد أن یكـون وجـه الشـبه مختلفة في التشبیه التمثیلي، یقـول عبـد القـاه

، واتفق معه السكاكي علـى هـذا الـرأي، )٢(حسیًا، فإن لم یكن حسیًا ال یسمى التمثیلي)

غیر أنه خالفه في أن وجه الشبه البد أن یكـون هیئـة منتزعـة مـن متعـدد وال یمكـن أن 

خطیـــب ، علـــى خـــالف عبـــد القـــاهر الـــذي ال یشـــترط ذلـــك، ثـــم جـــاء ال)٣(یكـــون منفـــرداً 

وهــو  -)٤(القزوینــي وهــو یــرى: (أن التمثیــل ال ینبغــي أن یكــون ووجــه الشــبه فیــه مفــرداً 

ـــة الجرجـــاني  ـــه ال ینبغـــي أن یقتصـــر  –یتفـــق مـــع الســـكاكي فـــي مخالف ولكنـــه یـــرى أن

ورالتمثیل على وجه الشبه العقلي المركب فهناك    حسیة بدیعة لوجه  صُّ

فیــرى: (أن كــل تشــبیه  )٦(مــا الزمخشــري، أ)٥(الشــبه الحســي حــري بهــا تــزیین التمثیــل)

  .)٧(تمثیل حتى ولو كان مفردًا)

                                                
  ٢٢٨المراغي، علوم البالغة، ص  )٥(
 ١٠٥ الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٦(
   ٢٦٥، بیروت: دار إحیاء التراث العربي،ص٢بیان والبدیع، طأحمد الھاشمي، جواھر البالغة في المعاني وال )١(
  ٦٨الجرجاني، أسرار البالغة، ص  )٢(
  ٣٤٦السكاكي، مفتاح العلوم، ص  )٣(
  ٩٠، ص ٤القزویني، اإلیضاح، ج )٤(
 ٩٤، ص ٤القزویني، اإلیضاح، ج )٥(
احب الكشاف والمفصل توفى لیلة ھو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي ص )٦(

ھـ. شمس الدین محمد بن عثمان الذھبي، سیر أعالم النبالء، تحقیق شعیب األرناؤوط، ط الرسالة ٥٣٨عرفة سنة 
  ١٥١، ص ٢٠ج



 )٥٩(

وبعـــد هـــذا الســـرد نجـــد أن البیـــانیین قـــد اســـتقروا علـــى رأي الخطیـــب، وهـــو أن   

ــور التشــبیه التمثیلــي هــو مــا كــان وجــه الشــبه فیــه  ة منتزعــة مــن متعــدد محسوســة أو صُّ

ـورمعقولة، ألن هناك إبداعًا كثیرًا من ال تفاعـل معهـا النفـوس، كقولـه جـلَّ الحسـیة ت صُّ

ثنـــــــــاؤه: (                          ()٨( ،

ــا فیهـــا مـــن تكـــالیف فیهـــا الخیـــر لهـــم؛ ولكـــنهم  فالمشـــبه الیهـــود وقـــد كلفـــوا بـــالتوراة والقیـــام بمـ

بهــا، والمشــبه بــه: الحمــار الــذي یحمــل األســفار الثمینــة النفیســة أعرضــوا عنهــا ولــم ینتفعــوا 

ــور المفیــدة، ولكــن لــیس لــه منهــا إال التعــب واإلجهــاد، ووجــه الشــبه  ة منتزعــة مــن متعــدد: صُّ

  ة من إذا هیئت له نفائس األشیاء فلم یزدد بها إال تعبًا دون أن یحصل على فائدة.صُّور 

  قال الشوكاني:

  أشجارُه فصافحتُه األغصنُ     حفت بهكأنَّ وجه النَّهر إذ 

  )١(ينظرَن فيـها أيُّهنَّ أحسنُ     مرآُة غيٍد قد وقفن حولها

ــیل عنـــدما تعكـــس  ـــى ضـــفتیه فـــي وقـــت األصـ ـــمسشـــبه وجـــه النهـــر واألشـــجار عل ظـــل  الشَّ

األغصان على سطح ماء النهر بالمرآة التي تجمعت حولها نساء ینظرن فیها أیهن أجمـل، 

ــور ووجـه الشــبه  ــور منتزعــة مــن متعــدد:  ةصُّ ــور ة األغصــان علــى ســطح المــاء و صُّ ة النســاء صُّ

  حول المرآة فهو تشبیه تمثیلي.

  وقال رحمه اهللا في اإلمام المتوكل:

  ثم الجـواد وظُلَّـًة تترفَّــع    شبهُت موالنا اإلمـام وسيفهُ 

  )٢(سحٌب وضوء البرِق فيها يلمع    بدٌر على علم وقد دارت به

ــورةم المتوكــل وهـو یحمــل ســیفه ویركـب جــواده وهنــا تكتمـل الفالمشـبه اإلمــا ویتكــون  صُّ

الظــل، المشــبه بــه: هــو القمــر الــذي ســطع ضــوءه علــى الجبــل ثــم ظللتــه ســحب مــن 

ــور الغیــوم وضــوء البــرق یظهــر تــارة ویختفــي تــارة أخــرى، ووجــه الشــبه  ة منتزعــة مــن صُّ

                                                                                                                                       
أبو القاسم، جار هللا محمود بن عمر الزمخشري، الكشاف، الطبعة األخیرة، مكتبة مصطفى البابي الحلبي:  )٧(

 ٢٠١،ص  القاھرة
  ]٥سورة الجمعة، اآلیة [ )٨(
 ٣٢٥الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ٢٤٠المصدر نفسھ، ص  )٢(



 )٦٠(

ور متعدد :  ـور ة اإلمام على جواده، و صُّ یـل البهـیم علـى الجبـل وضـوء ة القمـر فـي اللصُّ

  البرق یلمع.

  وقال واصفًا لحال الدنیا:

  بربع فنائنا َدخـالً وَخْرجـا    كأنَّ وجـود هذا بعد هذا

  )٣(من األوراِق ينشر منُه َدرجا    كتاُب مطالٍع إن يطو درجاً 

فالمشــبه الــدنیا ال اســتقرار فیهــا علــى حــال واحــد، والمشــبه بــه : كتــاب الطالــب الــذي 

ـور یرید المذاكرة یفتحه مرة ویغلقه مـرة أخـرى، ووجـه الشـبه هنـا  عندما ة منتزعـة مـن صُّ

ـــور متعـــدد:  ـــور ة الـــدنیا وعـــدم االســـتقرار فیهـــا و صُّ ة كتـــاب الطالـــب الـــذي یفتحـــه مـــرة صُّ

  ویغلقه أخرى.

  ومن أنواع التشبیه:

  أ/ التشبیه الضمني:

القضـایا، ثـم  ویسمى الكنائي، وهـو أن یـأتي بمعنـى مـن المعـاني أو قضـیة مـن  

، وهو ال یصرح فیه بأركان التشبیه على الطریقـة المعلومـة )١(یأتي لها ببرهان أو دلیل

بـــل یفهـــم مـــن معنـــى الكـــالم، وهـــذا األســـلوب مـــن التشـــبیه فیـــه عمـــق الفكـــرة، وغـــزارة 

المعنى، وحرارة اإلمتـاع، ووضـوح اإلقنـاع، وقـد یتوسـل الشـاعر بهـذا األسـلوب فیصـل 

، وإلیمان الشعراء بأن البالغـة عمـق فكـر، وكـد ذهـن، )٢(قیم الحجةإلى ما یریده وهو ی

  فقد زینوا شعرهم بالكثیر من هذه التشبیهات، فلذا أورد الشوكاني في شعره:

  )٤)(٣(والصَّخُر بالنطح يوماً ليس ينشعبُ     من ينطح الَّصخرة الصماء تهشمهُ 

تعرض له من خصومه فلن شبه نفسه بالصخرة القویة ألنه ثابت فیما یقوله وكل من ی

ینال منه، والدلیل على ذلك إذا نطـح اإلنسـان الصـخرة برأسـه ال یسـتطیع أن یكسـرها، 

                                                
 ١١٣المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ٦٣فضل حسن عباس، البالغة فنونھا وأفنانھا، ص  )١(
  ٢٣٤المراغي، علوم البالغة، ص  )٢(
عرب، حرف الشین، باب العین، الشعب: الصدع والتفّرق في الشيء والجمع شعوب. ابن منظور، لسان ال )٣(

  ٤٩٨، ص ٧(مادة شعب) ، ج
 ٨٠الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٤(



 )٦١(

ـور ووجه الشبه في عـدم التـأثیر فـي كـٍل وهـذا ُیلمـح مـن خـالل التركیـب ولـیس فـي  ة صُّ

  التشبیه المعروفة.

  وقال:

  )٥(فما ضرَّها يوماً طنيُن ذباب    ومن حجب الشَّمَس المنيرَة ضوءها

ورةجمال  في إنه جعـل العـالم شـمس واألعـداء ذبـاب فهـذا دفـاع عـن أفكـاره حیـث  الصٌّ

التي تضيء للناس وأعداؤه یریدون إطفاؤها شـبه فعلهـم بأصـوات  الشَّمسشبه علومه ب

  ال تتأثر بأصوات الذباب. الشَّمسالذباب فهم ال ینالون منه والدلیل على ذلك أن 

  وقال:

  )١(إذا ضعفت عن نورها األعين الرُّمد    هي ُمنيرةٌ هل ضرَّ شمَس األفق و 

  ألنـها تضيء للناس الطریق فالجاهلون ال یرونها فهـذا ال الشَّمسشبه علومه ب 

  ال ینقص نورها إذا نظر إلیها شخص الشَّمسینقص من شأنه، والدلیل على ذلك  

  وهو مصاب بالرمد.

  ب/ التشبیه المقلوب:

ه الـذي هـو النـاقص باألصـالة مشـبهًا بـه، ویجعـل (وهو الـذي یجعـل فیـه المشـب  

 )٣( ) ویســمیه ابــن األثیــر (الطــرد العكســي))٢(المشــبه بــه وهــو الكامــل باألصــالة مشــبهاً 

وقد ورد هذا التشبیه في القرآن الكریم، فقال جلَّ  )٤(ویسمیه العلوي (التشبیه المنعكس)

 شــأنه: (                ()ــالغوا فــي حــل الربــا حیــث )٥ ، فقــد ب

جعلوه األصـل وشـبهوا بـه البیـع، فهـذا إلحـاق الفـرع باألصـل. وورود هـذا التشـبیه قلیـل 

  :)٦(في دیوان الشوكاني ومنه قوله عند وصوله إلى جبل ضوران المسمى بالدامغ

  )٧(كالعقِد مشدوداً على الُعنقِ     في معقٍل صار النجوم لهُ 

                                                
 ٨١المصدر نفسھ ص  )٥(
 ١٤٣الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ٩٩بدوي طبانة، علم البیان، ص  )٢(
  ٤٠٣، ص ١ابن األثیر، المثل السائر، ج )٣(
  ٣٠٩، ص ١العلوي، الطراز، ج )٤(
  ]٢٧٥بقرة، اآلیة [سورة ال )٥(
  ٢٦٢الدامغ: حصن جنوب غرب صنعاء، الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٦(
 ٢٦٢المصدر نفسھ ص  )٧(



 )٦٢(

شــبه الجبــل وهــو ثابــت علــى األرض والجنــود حولــه بالعقــد الــذي انتظمــت حباتــه علــى 

صــدر الحســناء لتــزداد جمــاًال فالتشــبیه مقلــوب حیــث جعــل األصــل فرعــًا وهــو الجبــل 

  والمشبه به العقد.

  



 )٦٢(

  

  

  

  

  

  

  لثالثاالفصل 

عند الشوكاني ازا  

  

  وث ازاوا ة ا  

  ث از ام اأ  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )٦٣(

  :نشأة الحقیقة والمجازالمبحث األول : 

إن أبسط تصّور لنشأة الحقیقـة والمجـاز كوسـیلتین مـن وسـائل التعبیـر، هـو أّن 

وضع كل لفظ بإزاء معنى من المعاني، بحیـث إذا  العربّي عندما وضع مفردات لغته،

نطــق بهــذا اللفــظ لــم یفهــم منــه ســوى هــذا المعنــى الــذي ُوضــع بإزائــه، وعنــدما اســتعمل 

العربي المفردات في تراكیب استعملها على نحو خـاص معّبـرًا فیهـا عـن المعـاني التـي 

أفــق العربــي، وضـعها لهــا، وهـذا مــا یعــرف بعـد باســم الحقیقــة. ثـم بمــرور الــزمن اتسـع 

وأصــبح یشــعر بأحاســیس، ومشــاعر تضــیق لغتــه هــذه عــن التعبیــر عنهــا، كمــا بــدأت 

 مفردات اللغة تكتسب معاني جانبیة جدیدة، فاسـتعمل هـذه الـدالالت الجانبیـة لأللفـاظ،

وهكـذا لجــأ إلـى طریقــة  وأصـبح یسـتعمل اللفــظ لیعبـر بــه عـن هــذا المعنـى الجـانبي الخــاص،

د اللفــظ إلــى مــا لــم یوضــح لــه فــي اللغــة فكانــت هــذه الوســیلة التــي جدیــدة لإلســناد فكــان یســن

ــد باســـم المجـــاز ــا بعـ ــاء )١(عرفـــت فیمـ ، وهـــو مـــن أهـــم المباحـــث التـــي ُحظیـــت باهتمـــام العلمـ

: (هـــو مـــن أحســـن الوســـائل )٣(، فقـــال أحمـــد الهاشـــمي)٢(وعنــایتهم بـــل جعلـــوه البیـــان بأجمعـــه

حســیة، وقــد اســتعملت عنــى متصــفًا بصــفة البیانیــة التــي تهــدي إلیهــا الطبیعــة، إلیضــاح الم

، )٤(العرب المجاز لمیلها إلى االتسـاع فـي الكـالم، وللداللـة علـى كثـرة معـاني األلفـاظ)

كمـــا عدتـــه مـــن مفـــاخر كالمهـــا وبانـــت بـــه لغتهـــا عـــن ســـائر اللغـــات، وهـــو أبلـــغ مـــن 

 الحقیقــة، وأحســـن موقعـــًا فـــي القلـــوب، واألســماع، فصـــار التشـــبیه، واالســـتعارة، داخلـــة

تحت المجاز إال أنهم خصوا به بابًا بعینه، وذلك بأن یسمى الشيء باسـم مـا قاربـه أو 

  .)٥(كان بسبب

  

  

  

                                                
، دار النھضة، مصر،  م١٩٦٥ -ھـ ١٣٨٥، ١حفني محمد شرف، الصور البیانیة بین النظریة والتطبیق،ط )١(

 ١٨٩ -  ١٨٧ص 
 ١٠٥ل السائر، ص ابن األثیر، المث )٢(
ھو أحمد بن إبراھیم بن علي بن إبراھیم بن محمد الھاشمي، من مؤلفاتھ: شرح األحكام، وشرح اإلبانة، توفي   )٣(

 ٨٧، ص ١ھـ. معجم المؤلفین، ج٣٥٣سنة 
 ٢٩٠أحمد الھاشمي، جواھر البالغة، ص  )٤(
م، ط دار ١٩٧٢، ٤الدین عبد الحمید،ط، تحقیق محمد محي ١أبي علي الحسن بن رشیق القیرواني، العمدة،ج )٥(

  ٢٦٦الجیل، بیروت (لبنان)، ص 
  



 )٦٤(

  تعریف المجاز لغة:

  هو من جاز الموضع جوازًا، ومجاز وجاوزته، وجازه سلكه وسار فیه  

. وسمي مجازًا )١(وجزت الموضع سرت فیه، وأجزته قطعته والمجاز الطریق والمسلك 

  .)٢(موضعه األصلي، أو جاز هو مكانه الذي وضع فیه أوالً  ألنهم جازوا

البــد أن نعــّرف الحقیقــة أوًال، فالحقیقــة فــي االصــطالح قبــل أن نعــّرف المجــاز   

. ومنه قولـه )٣(في اللغة: هي من َحّق األمر َیحق ویحقُّ حقًا وحقوقًا: صار حقًا وثبت

 تعـــالى: (         ()أي ثبـــت. أو هـــي كـــل كلمـــة ُأریـــد بهـــا مـــا )٤ ،

  ، وهي ضربان:)٥(وضعت له في وضع واضع وقوعًا ال یسند إلى غیره

  أ/ لغویة:

  وهي الكلمة المستعملة فیما وضعت له في اصطالح التخاطب.  

  ب/ عقلیة:

، )٦(وهي إسناد الفعل أو مـا فـي معنـاه إلـى مـا هـو لـه عنـد المـتكلم فـي الظـاهر  

  .)٧(یقة لثبوت اللفظ على أصل وضعهوسمیت بالحق

  المجاز : اصطالحًا:

(هــو الكلمــة المســتعملة فــي غیــر مــا وضــعت لــه فــي اصــطالح التخاطــب مــع   

، والمجــاز أمــره عجیــب، فهــو الســاحة التــي یمــارس فیهــا الفنــان )٨(قرینــة عــدم إرادتــه)

راته، ویحلــــق بعیــــدا عــــن حریتــــه مــــع خیالــــه وٕابداعــــه حــــین یســــتجیب ألحالمــــه وتصــــوّ 

الضـوابط، ضـوابط اللغـة واألعـراف، وقیـود المفــاهیم واألحكـام، وفیـه یقفـز مـن القنــوات 

الشرعیة للعادات والتقالید وطبیعة األشیاء، ویقیم لنفسـه عالمـًا آخـر، بعیـدًا عـن أمـواج 

األلفــة والعــادة. ویظــل علــى شــاطئ الخیــال یبنــي لنفســه علــى الرمــال قصــورًا وأكواخــًا 

  اًال وودیانًا، ویعید تنظیم الكون ونوامیـسوحدائقًا وأشجارًا، وجب

                                                
 ٣٢٦، ص ٥حرف الجیم، باب الواو، (مادة جوز)ج ابن منظور، لسان العرب، )١(
  ٢٤٨المراغي، علوم البالغة، ص  )٢(
  ٤٩، ص ١٠ابن منظور ، لسان العرب، ج )٣(
  ]٧سورة یس ، اآلیة [ )٤(
  ٣٠٣غة، ص الجرجاني، أسرار البال )٥(
 ٢٤٧المراغي، علوم البالغة، ص  )٦(
  ١١١م، مكتبة ومطبعة محمد علي صبیح وأوالده، ص ١٩٥٨، ٢أحمد الدمنھوري، شرح الجوھر المكنون،ط )٧(
  ٣٠٧م، ص ١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦، ١القزویني، اإلیضاح، ط )٨(



 )٦٥(

، والمجــاز یعــدل عــن الحقیقــة لمعــاٍن ثالثــة، وهــي )١(الطبیعــة بالطریقــة التــي تــروق لــه 

االتساع، والتوكید، والتشبیه، وٕان عـدمت هـذه األوصـاف كانـت الحقیقـة البتـة، كمـا أن 

اهر الجرجـاني: (إن ، یقـول عبـد القـ)٢(أكثر اللغة مجاز ال حقیقة، وذلك عامـة األفعـال

التجــوز یكــون فــي المعنــى ولــیس فــي اللفــظ، وذلــك أن اللفــظ أســد إذا اســتعرته للرجــل 

الشجاع إنما هو مستعمل علـى مـا وضـع لـه، ولكـن ُجعـل الرجـل بشـجاعته أسـدًا وهـذا 

  .)٣(تجوز في المعنى اللفظ ال في اللفظ نفسه)

مــون أن اللغــة كلهــا اختلــف النــاس فــي وجــود المجــاز والحقیقــة، فمــنهم مــن یزع  

حقیقة وینكرون المجاز ویذهبون إلى أنـه غیـر وارد فـي القـرآن الكـریم، وال فـي الكـالم، 

ومـــنهم مـــن زعـــم أن اللغـــة كلهـــا مجـــاز وهـــذان مـــذهبان ال یخلـــوان مـــن فســـاد، فإنكـــار 

الحقیقــة فــي اللغــة إفــراط وٕانكــار المجــاز تفــریط، والصــواب أن القــرآن واللغــة مشــتمالن 

، كمـــا أن هنــاك قــوم ینكـــرون المجــاز، ویطعنـــون )٤(والمجـــازات جمیعــًا) علــى الحقــائق

علـى القـرآن بالمجـاز فیقولـون أن الجـدار ال یریـد أن یـنقض فـي قولـه تعــالى: (  

         ()ـــیهم ابـــن قتیبـــة)٥ قـــائًال: (بـــأن هـــذا مـــن أشـــنع  )٦(، رد عل

رهم، وقلــة إفهــامهم، ولــو كــان المجــاز كــذب فــإن كــل جهــاالتهم، وأدلهــا علــى ســوء نظــ

  )٧(فعل ُینسب إلى غیر الحیوان باطل أو كان أكثر كالمنا فاسدًا)

  

  

  

  

  

                                                
  ٢٧٤معارف باإلسكندریة، ص م، منشأة دار ال٢٠٠٢، ٤منیر سلطان، بدیع التراكیب في شعر أبي تمام،ط )١(
  ٧٤، ص ١ابن األثیر، المثل السائر، ج )٢(
  ٢٨١الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص  )٣(
 - ھـ ١٤٠٠، دار الكتب العلمیة، بیروت(لبنان) ١یحیى بن حمزة بن علي بن إبراھیم العلوي، الطراز،ج )٤(

 ٤٥ - ٤٤م، ص ١٩٨٠
  ]٧٧سورة الكھف، اآلیة [ )٥(
ھـ، من أئمة األدب، من مؤلفاتھ: تأویل ٢١٣ھو عبد هللا بن مسلم بن قتیبة أبو محمد، ولد ببغداد سنة ابن قتیبة:  )٦(

 ١٣٧، ص١٠،ط٤ھـ. الزركلي، األعالم، ج٨٢٨مختلف الحدیث، أدب الكاتب، والشعر والشعراء، توفي سنة 
 ١٣٢م، ص ١٩٨١ - ھـ ١٤٠١،  ٣ابن قتیبة، تأویل مشكل القرآن: شرحھ ونشره السید أحمد صقر،ط )٧(



 )٦٦(

  المبحث الثاني: أقسام المجاز

  ینقسم المجاز إلى قسمین:  

  المجاز العقلي: أوًال:

، وهــو الكــالم )١(یسـمى المجــاز الحكمــي، واإلســناد المجــازي والمجــاز اإلســنادي

لمفـاد بـه خـالف مـا عنـد المـتكلم فـي الحكــم فیـه بضـرب مـن التأویـل، وهـو أحـد علــوم ا

، إال أن الخطیــب أورده فــي علــم المعــاني، وقــال: (هــو إســناد الفعــل أو معنــاه )٢(البیــان

  .)٣(إلى مالبس له غیر ما هو له بتأویل)

للمجاز العقلي شأن عظیم، فهو مرتكـز فـي طبـائع النـاس وٕان لـم یعرفـوه، وهـو 

  .)٤(كنز من كنوز البالغة، ومادة الشاعر المفلق، والكاتب البلیغ

  وینقسم المجاز باعتبار طرفیه إلى أربعة أقسام:

  أ/ المسند والمسند إلیه مجاز:

  كقولنا: (أحیا األرض شباب الزمان).  

  ب/ المسند حقیقة والمسند إلیه مجاز:

  نحو: (أنبت البقل شباُب الزمان).

  سند إلیه حقیقة:/ المسند مجاز والمج

  نحو: (أحیا األرض الربیع).  

  / المسند والمسند إلیه حقیقة:د

  .)٥(نحو: (أنبت الربیع البقل)

 –المكانیـة  –الفاعلیـة  –المفعولیـة  –المصـدریة  –أما عالقاتـه فهـي: السـببیة 

  الزمانیة وغیرها.

  

  

  

                                                
 ١٠٧بدوي طبانة، علم البیان، ص  )١(
  ٢٩٣السكاكي، مفتاح العلوم، ص  )٢(
 ٩٢، ص ١القزویني، اإلیضاح، ج )٣(
 ٢٩٨الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص  )٤(
  ٥٦م، مكتبة اآلداب، ص ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦، ١القذویني، اإلیضاح، تحقیق عبد القادر حسین،ط )٥(



 )٦٧(

  السببیة:  ) أ(

    ) ب(

  .)٦(وهي التي لم تخرج بالكلمات عما وضعت له في اللغة  

كقولــــــــه تعــــــــالى: (                        

                  ()إن فرعـــون لـــیس هـــو الـــذي ذّبـــح األبنـــاء )١ ،

كـان هـو السـبب واآلمـر  واستحیا النساء إنمـا الـذین فعلـوا ذلـك ُجنـده كـل مـا فـي األمـر

  بذلك العمل.

  ) المصدریة:ب(

  كقول الشاعر:  

  سيذكرني قومي إذا جّد جدهم
  )٢(وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدرُ     

  

  . فاعل فقد أسند الفعل الماضي(جد) إلى المصدر جدهم

  وقال الشوكاني:

  فسْير إليها سير ُمتهورٍ 
  )٣(ُمستبدًال فيها الحيا بالَوقاح    

  

  أسند فعل األمر (َفسِّیْر) إلى المصدر سیر فالعالقة المصدریة. حیث 

  وقال:

  لي بارَك اهللا فيُكما اأال فادعو 
  )٤(فقد فاَح من ريح القبول قبولُ     

  

  فقد أسند المصدر (القَّبُول) إلى المصدر َقُبول.

  وقال:

  طال صبري فمتى إسعاُدها
  )٥(أنحلت جسمي بوعد بعد َوعدُ     

  

  صدر (بوعد) إلى المصدر وعد.حیث أسند الم

  ) المفعولیة:ج(

                                                
  ١٣٥الغة فنونھا وأفنانھا، ص فضل حسن عباس، الب )٦(
   ]٤سورة القصص، اآلیة [ )١(
م، ١٩٦٦ - ھـ ١٣٨٥أبو فراس الحمداني، دیوانھ :روایة أبي عبد هللا الحسین خالویھ،ط دار صادر،بیروت،  )٢(

  ١٦١ص 
  ١١٦الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٣(
  ١١٥المصدر نفسھ، ص  )٤(
  ١٦٩المصدر نفسھ، ص  )٥(



 )٦٨(

وذلــك حینمـــا نـــأتي باســـم الفاعـــل ونریـــد اســـم المفعـــول كقولـــه ســـبحانه وتعـــالى:   

)                  ()٦(.  

  المجاز في لفظ (ماء دافق)، وهي اسم فاعل والمراد به اسم المفعول أي مدفوق.

  الشوكاني: قال

  ودم يا بن خير الرسل في ظل نعمة
  )١(مـن اهللا إنَّ اهللا أكـرَم واهـبِ     

  

  ذكر اسم الفاعل وهو لفظ (واهب)، والمراد به اسم المفعول أي موهوب.

  وقال رحمه اهللا:

  دع كل ُنصٍح عند ُنصحي فأنني
  )٢(أنا الَصائَح المحكي واآلخُر الص�دى    

  

  ، وهي اسم فاعل والمراد به اسم المفعول ُمصیح.فالمجاز في لفظ (الصائح)

  ) الفاعلیة:د(

وذلك إذا ذكر اسم المفعول وأرید اسم الفاعل، ومنه قوله جّل ثناءه: (       

      ()المجاز في لفظ (مأتي) اسم مفعول ولكن المراد بـه اسـم الفاعـل أي )٣ ،

  إن وعده آتیًا.

  قال الشوكاني:

  )٤(َجهوٌل باسم الشرع في الفلوات    من طواغيٍت َيجُر زمامها وكمْ 

  المجاز في (َجُهول) اسم مفعول ولكن المراد به اسم الفاعل أي جاهل.

  وقال:

  )٥(لديك أماُن منك أو جانب سهل    فهْل لجهوٍل خاَف صعَب ذنوبهِ 

  وقال:

                                                
 ]٦ -٥طارق، اآلیات [سورة ال  )٦(
  ٧٨الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ١٣٧المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ]٦١سورة مریم، اآلیة [ )٣(
  ١١٠الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٤(
  ٣٠٠المصدر نفسھ ، ص  )٥(



 )٦٩(

  )٦(القول َجُهوٍل إن صفا الحقَّ كدَّر     وأنُشـرما ضفتـه غير هائبٍ 

  وقال:

  )١(مارام فهو لُه ُمطيع ساِمع    أم نظُم من لّباه من أوج العلى

المجـاز فــي لفــظ (ُمطیـع) وهــي اســم مفعــول والمـراد بــه اســم الفاعـل ، أي طــائع وهــو مشــتق 

  من الطاعة.

في هذه األبیات تظهر لنا ثقافة الشـاعر بعلـم مصـطلح الحـدیث، بالروایـة، والغلـط، والسـنة، 

  قال:یث واالصطالحات ح

  )٢(فما الذي قد روى يوماً بمعصومِ     أو كان ذا غلٍط فيما رواُه لنا

  المجاز في كلمة (معصوم) وهي اسم مفعول والمراد به اسم الفاعل وهو عاصم.

  وقال:

  )٣(وفي ُلغاٍت رواها غيُر متهومِ     في ُسنٍة واصطالحاٍت لطائفةٍ 

  اسم الفاعل وهو تاهم. المجاز في لفظ (متهوم) وهو اسم مفعول والمراد به

  المكانیة:(هـ) 

كقوله تعالى: (               ()إسناد الجري إلى األنهار إسـناد )٤ ،

مجازي ألن األنهار ال تجري إنما یجري الماء الذي في األنهار، وٕاسناد الجري إلى األنهار 

  مجاز عقلي عالقته المكانیة.

  ي:قال الشوكان

  )٥(سـاب كالحيات سودا    وجـرْت أنهاره تنــ

  إسناد الجري إلى األنهار إسناد مجازي ألن األنهار ال تجري وٕانما یجري الماء الذي فیها.

  الزمانیة:(و) 

                                                
 ١٩٦المصدر نفسھ، ص  )٦(
  ٢٣١الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
 ٣١٦المصدر نفسھ، ص  )٢(
 ٣١٦نفسھ، ص  المصدر )٣(
 ]٦سورة األنعام، اآلیة [ )٤(
 ١٧٠الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٥(



 )٧٠(

كقولــــه تعــــالى: (        ()ــاز )٦ ــناد المكــــر إلــــى اللیــــل والنهــــار مجــ ، إســ

  نهما زمان المكر.أل ؛عقلي عالقته الزمانیة

  قال الشوكاني:

  )١(بأسجاٍل قديماٍت البناءِ     ويُمضي الليل في نشٍر وطيٍّ 
  

  إسناد (المضي) إلى اللیل، فاللیل ال یمضي وٕانما یمضي اإلنسان فیه.

  وقال:

  من لْم يُكن برياِض العلِم ُمبتهجاً 
  )٢(عاَش الزماَن بحٍظ غير ُمبتهجِ     

  

  مجازي ألن الزمان ال یعیش إنما ُیعاش فیه. إسناد (العیش) للزمان إسناد

  وقال:

  تمرَّ الليالي ال تواصَل بيننا
  )٣(إلى اهللا أشكو ما تكنُّ جوانحي    

  

  إسناد المرور إلى اللیل إسناد مجازي ألن اللیل ال یمر إنما یمر فیه اإلنسان.

  المجاز اللغوي: ثانیًا:

أخــرى بینهمــا صــلة مناســبة،  وهــو نقــل األلفــاظ مــن حقائقهــا اللغویــة إلــى معــانٍ   

  وهو قسمان:

مجــاز العالقـــة فیــه بـــین المعنــى الحقیقـــي والمجــازي المشـــابهة، ویســمى االســـتعارة،  أ/

  سوف أتحدث عنه في الفصل الثالث.

  .)٤(مجاز العالقة فیه غیر المشابهة وهو المجاز المرسل ب/

  تعریفه:

قـــة بـــین مـــا هـــو مـــا كانـــت العال(قـــال فـــي تعریفـــه صـــاحب كتـــاب اإلیضـــاح:   

استعمل فیه، وما وضع له مالبسة غیر التشـبیه، كالیـد إذا اسـتعملت فـي النعمـة؛ ألن 

من شأنها أن تصدر عن الجارحة، ومنها تصل إلى المقصـود بهـا، ویشـترط أن یكـون 

في الكالم إشارة إلى المولى لها، فال یقال: اتسعت الید فـي البلـد، أو اقتنیـت یـدًا، كمـا 

                                                
  ]٣٣سورة سبأ، اآلیة [ )٦(
  ٦٥الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ١١٢المصدر نفسھ ، ص  )٢(
  ١٢١المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ٣١٠القزویني، اإلیضاح، ص  )٤(



 )٧١(

عمة في البلد، أو اقتنیت نعمة، وٕانما یقال: جلـت یـدُه عنـدي، وكثـرت یقال: اتسعت الن

، ونحـــو ذلـــك. ونظیـــر هـــذا قـــولهم فـــي صـــفة راعـــي اإلبـــل: إن لـــه علیهـــا  أیادیـــه لـــديَّ

أصبعًا، أرادوا أن یقولوا: له علیها أثر حذق، فدلوا علیه باألصبع؛ ألنه ما من حـذٍقٍ◌ 

صــــابع. واللطـــف فــــي رفعهــــا فـــي عمــــل یــــد إال وهـــو مســــتفاد مــــن ُحســـن تصــــریف األ

ووضعها، كما في الخط والنقش، وعلى ذلك قیل في تفسـیر قولـه تعـالى: (     

          ()أي نجعلها كخف البعیر؛ فال یتمكن من األعمال اللطیفـة، )١ ،

 مطلقـًا حتـى فأرادوا باألصبع األثر الحسن، حیث ُیقصد اإلشارة إلـى حـذق الصـنعة ال

ُیقال: رأیـت أصـابع الـدار، ولـه أصـبع حسـنة وأصـبع قبیحـة. علـى معنـى: أثـر حسـن، 

  .)٢()وأثر قبیح ونحو ذلك

هذا كالم الخطیب القزویني في تعریـف المجـاز المرسـل واإلشـارة إلـى عالقاتـه   

أنـه الكلمـة المسـتعملة فــي  –وهـو معنـى قـول البالغیـین، فـي تعـریفهم للمجـاز المرسـل 

ما وضعت له لعالقة غیـر المشـابهة، مـع قرینـة مانعـة عـن إرادة المعنـى الحقیقـي. غیر 

وللمجــاز عالقــات كثیـــرة، أشــار إلیهـــا الخطیــب القزوینـــي فــي كتـــاب اإلیضــاح بقولـــه: 

  ، وأشهر هذه الوجوه هي:)٣((وهذا الضرب من المجاز یقع على وجوه كثیرة)

  (أ) السببیة:

الرسـول ومؤثرًا فـي شـيء آخـر نحـو قـول  كون الشيء المنقول عنه سبباً  :وهي  

ألمهـــات المـــؤمنین علـــیهن رضـــوان اهللا: (أســـرعكن لحوقـــًا بـــي  صـــلى اهللا علیـــه وســـلم

، المجاز في كلمة ید عبر عنهـا بطـول العطـاء وهـي سـبب فیـه فعالقـة )٤(أطولكن یدًا)

  المجاز السببیة.

  قال الشوكاني:

  فال رََفعْت يَداَك إليك سوطاً 
  )٥(رعُة الخطاءِ وال نقلتك مس    

  

  المجاز في كلمة (ید)، والمراد منها القدرة فالید سبب في تحریك القدرة.

                                                
  ]٤سورة القیامة، اآلیة [ )١(
  ٣١١اإلیضاح، ص  القزویني، )٢(
  ٣١٣المصدر نفسھ، ص  )٣(
  )٢٤٥٢أخرجھ مسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل زینب أم المؤمنین رضي هللا عنھا، حدیث ( )٤(
  ٦٢الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٥(



 )٧٢(

  وقال:

  ويطوي البشَر عني من أصافي
  )٦(ويَنسى ما لديه من األياِديْ     

المجــاز فــي كلمــة (أیــادي) والمــراد بهــا الــنعم فالیــد ســبب فــي إعطــاء الــنعم، فالعالقــة 

  السببیة.

  وقال:

  ًال بعد تجربٍةُ◌ فإن وجدَت جمي
  )١(فاشُدد يديَك فهذا عندَي الحسبُ     

  وقال:

  )٢(يروي بها علَم األئّمِة عن يدِ     َفسل األماثَل والَمحافِل من َغدا
  

  وقال:

  فهذا بيد الَوالي
  )٣(وهذا بيِد الّساعي    

  

  ) المسببیة:ب(

معنــى وذلــك حینمــا یكــون اللفــظ المــذكور ُمســّببًا عــن المعنــى المــراد، ویكــون ال  

المراد سببًا في اللفظ المذكور. كقولـه جـّل وعـال: (               

                    ()المــــــراد بهــــــذا إذا أردتــــــم القیــــــام )٤ ،

  إلرادة.للصالة یجب علیكم الوضوء، فالغسل مسبب عن ا

  قال الشوكاني:

  قل لوادي الظَّهر حياُه الحيا
  )٥(أنت[قد] أذكرتنا جنَّاِت عدنِ     

المجــاز فــي كلمــة (الحیــا) والمــراد المطــر، فــالعرب تســمي المطــر حیــاة ألنــه یحیــى بــه 

  النبات، فالنبات یأكله الحیوان، والحیوان یأكله اإلنسان، وهكذا تستمر الحیاة.

  وقال:

  )٦(ـُر من ُسحب الحيـا َوبَلـهُ     الزَّهــ َوهْل صافَح ذلك
  

                                                
  ١٢٧المصدر نفسھ، ص  )٦(
  ٧٩الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ١٣٤المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ٢٣٣لمصدر نفسھ، ص ا )٣(
  ]٦سورة المائدة، اآلیة، [ )٤(
 ٣٤٧الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٥(
  ٢٧٣المصدر نفسھ ، ص  )٦(



 )٧٣(

  وقال:

  

  

    يا دياَر الكبس حياِك الحيـا
  

  )٣)(٢(الجوِد وافي الوكفِ  )١(بالُملثِ 
  

  ) الجزئیة:٣(

تكون عالقة المجاز المرسل جزئیة إذا كان اللفظ المستعمل جزًء من المعنى المـراد   

 وذلــك كقولــه ســبحانه وتعــالى: (                          

       ()المجاز في كلمة (تقم)، والمراد من القیام الصالة، ولمـا كـان القیـام )٤ ،

: صــلى اهللا علیــه وســلمجــزًء مــن الصــالة، حســن أن یســتعمل فیهــا ویــدل علیهــا، ومنــه قولــه 

، المجــاز فــي كلمــة (قــام)، )٥(انــًا واحتســابًا ُغفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه)(مــن قــام رمضــان إیم

  من الصالة.والمراد من القیام الصالة فالقیام جزء 

  قال الشوكاني:

  يَقوُم إلى المحراِب والناُس نـُّومُ 
  )٦(ليركَع للخّلّ◌اق طوراً وَيسُجدا    

  

جـزء مـن الصـالة، وأیضـًا المجاز في كلمـة (یركـع)، والمـراد بـالركوع الصـالة، فـالركوع 

  المجاز في كلمة (یسجد)، فالسجود جزء من الصالة، فالعالقة الجزئیة.

  وقال:

  َروِِّح القلَب فما الرَّاُح إذا
   )٧(ما أدارتها أكفَّ للجَواري    

  

  المجاز في كلمة (أكّف)، والمراد بها الید وهي جزء من أعضاء اإلنسان.

  وقال:

                                                
الملث: أول سواد اللیل، اختالط الضوء بالظلمة. ابن منظور، لسان العرب، حرف المیم، باب الالم، (مادة  )١(

  ١٩٢، ص ٢ملت) ج
. ابن منظور، لسان العرب،حرف الواو، باب سال :وَوَكفاناً  وُوكوفاً  وَوِكیفاً  فاً وْك  والماء الدمعُ  وَكف الوكف: )٢(

 ٣٦٢،ص٩الكاف (مادة وكف).ج
 ٢٥١الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٣(
  ]١٠٨سورة التوبة، اآلیة [ )٤(
  ٥٢٣، ص ١،ج٧٥٩أخرجھ مسلم: كتاب صالة المسافرین وقصرھا، باب الترغیب في قیام رمضان، حدیث  )٥(
  ١٦٠الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٦(
  ١٩٣المصدر نفسھ ، ص  )٧(



 )٧٤(

  عيُن الرَّقيب بأعُين الــ
   )٨(ـمنُثور كان لها ذهابْ     

  

  المجاز في كلمة (عین) والعین أهم أعضاء اإلنسان، فبدونها ال تكون رؤیة األشیاء

  وقال:

  لتبِك ُعيوُن األمهاِت فإنَّها
   )١(غدْت ُعقوٍق من بنيها ُتكابُدهْ     

  

  وقال:

  )٢(لفتنِة تغشاهـم بصبصوا    وجوُه سوء إن غلى مرجل
  

  ) والوجه یعطي اإلنسان جماًال ویكمل منظرهالمجاز في لفظ (وجوه

  قال:هنا تظهر لنا ثقافته بمصطلح الحدیث في قوله الدلیل حیث 

ليل تعصباً    إنَّ امرءًا يأبى الدَّ
   )٣(فهو الذي لألنِف منُه جادعُ     

  

  المجاز في لفظ (أنف) وهي من الجوارح وبها یمیز اإلنسان الروائح.

  ) الكلیة:د(

تعمل الكـــل ونریـــد الجـــزء، كقولـــه تعـــالى:(وذلـــك حینمـــا نســـ        

 ()فالمجــاز فــي كلمــة (أصــابعهم)، فاإلنســان ال یســتطیع أن یــدخل أصــابعه )٤ ،

كلهــا فــي أذنــه، فعبــر باألصــبع وأراد األنملــة، فالعالقــة بــین األصــبع واألنملــة، عالقــة 

  الجزء بالكل.

  قال الشوكاني:

  يُقيُم الجسُم في أوطانهٍ عجباً 
  )٥(والقلُب من بُعِد الدياِر أتَاكا    

  

اإلنسان ال یستطیع أن یسكن في كل الوطن، وٕانما یسكن في منزل واحد، فـذكر الكـل 

  وأراد الجزء فالعالقة الكلیة.

  وقال:

  يجوُس دياَر الحّي في كلِّ ساعةٍ 
  )٦(ويَنزُل في أرجائـها بالّسـَويةِ     

  
                                                

  ٩١المصدر نفسھ، ص  )٨(
  ١٢٩الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ٢٢١المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ٢٣٢المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ]١٩سورة البقرة، اآلیة [ )٤(
  ٢٦٤الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٥(
  ١٠٣المصدر نفسھ، ص  )٦(



 )٧٥(

مـــة (یجــوس دیـــار الحــي)، فاإلنســـان ال یســتطیع أن یمـــر بكــل الـــدیار، المجــاز فــي كل

  وٕانما یمر في جزء منها فالعالقة الكلیة.

  وقال:

  هذي بيوُت حل فيها القاصرُ 
  )١(فلتقف ما ألقى عليَك الخاطرُ     

  

المجاز في كلمة (بیوت)، فاإلنسان ال یمكـن أن یحـل فـي كـل البیـوت، وٕانمـا فـي بیـت 

  واحد منها.

  عتبار ما كان:) اهـ(

وهو أن یسمي الشيء المستعمل باسم ما كان علیه في الماضي، كقوله جلَّ وعال:   

)                     ()ــار )٢ ــًا باعتبــ ، ســــماه مجرمــ

  حاله التي كان علیها في الدنیا.

  ) اعتبار ما یكون:و(

وهــو أن یســمي الشــيء المســتعمل باســم مــا یــؤول إلیــه فــي المســتقبل، كقولــه تعــالى:   

)      ()٣(.  

  ) الحالیة:ز(

وهــي أن یكــون اللفــظ المســتعمل حــاًال فــي المعنــى المــراد فنطلــق اســم الحــال ونریــد   

 المحل، وذلك مثل قولـه سـبحانه: (      ()المجـاز فـي كلمـة (نعـیم) حیـث )٤ ،

  ذكر الحال وأراد المحل، وأن الجنة محل النعیم وهو حالٌّ فیها.

  قال الشوكاني:

  وُدم يا بن األكارم في نعيمِ 
   )٥(عظيٍم في الصِّفاِت وفي الصَّفاءِ     

  

  المجاز في لفظ (نعیم) حیث ذكر الحال وأراد المحل وهو الجنة فالعالقة حالیة.

  وقال:

  روَح عبد الهادي البَّر ُدمِت في أيا
  )٦(نعيٍم وإكـراٍم من اِهللا خالقي    

  
                                                

  ٢٠٧الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ]٧٤سورة طھ، اآلیة [ )٢(
  ]١٠١سورة الصافات، اآلیة [ )٣(
 ]١٣سورة االنفطار، اآلیة [ )٤(
  ٦٦الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٥(
  ٢٦١المصدر نفسھ، ص  )٦(



 )٧٦(

  وقال:

  ورجعُت نحو الرحمِة العظمى إلى
  )١(ما أرتجي من فضِل ذي األفضالِ     

  

  المجاز في كلمة (الرحمة العظمى)، وهي الجنة، فذكر الحال وأراد المحل.

  وقال:

  شيخنا دمَت في النعيِم المقيم
  )٢(اإللـُه بالتّسليـمِ وَحَبـاَك     

  

  ) المحلیة:ح(

وهــو أن یكــون اللفــظ المســتعمل محــًال والمعنــى المــراد حــاًال فیــه كقولــه تعــالى:   

)    ()القریة ال تسئل وٕانما ُیسئل أهلها فذكر المحل وأراد أهلُه.)٣ ،  

  ل:قاعند الشوكاني حیث  النَّفسفي هذا البیت نلمح العزَّة والفخر ب

َم يوَم كل رهـانِ     وسِل المجالَس في المدارس من غدا   )٣(فيها المّقـَدَّ

المجاز في لفـظ (المجـالس)، فالمجـالس ال تسـئل وٕانمـا ُیسـئل أهلهـا فـذكر المحـل وأراد 

  أهله.

  قال:هنا ثقافة الشاعر الدینیة من خوٍف وورٍع من اهللا حیث 

  )٤(دري وهـذا ُمنتَهى أحواليص            فغدا الرَّجاء والخوُف يعتلجاِن في

  المجاز في كلمة (صدري) والمراد به القلب فذكر المحل وأراد الحال، فالعالقة محلیة.

  وقال:

  )٥(أجُل بناٍء شيَّدتُه الخالئقُ     ليهنكُم داُر المسرَِّة إنَّها

  المجاز في لفظ (دار المسرَّة) فالدار ال تهنى وٕانما یهنى أهلها.

  وقال:

  )٦(لديكْم من جاللِة ذي الجاللِ     الصُّدور ذي جاللٍ  وِقيسوا في

دور)، والمراد بها القلوب.   المجاز في كلمة (الصُّ

                                                
  ٣٠١الشوكاني، أسالك  الجوھر، ص  )١(
  ٣٢٢المصدر نفسھ ، ص  )٢(
  ]٨٢آلیة [سورة یوسف، ا )٣(
 ٣٣٨الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٣(
 ٣٠١المصدر نفسھ، ص  )٤(
 ٢٤٩المصدر نفسھ، ص  )٥(
 ٢٧٧المصدر نفسھ، ص  )٦(



 )٧٧(

  ) اآللیة:ط(

  وهي أن تكـون الكلمـة المسـتعملة آلـة لمـا هـو مـراد. كقولـه تعـالى: (  

        ()آلة اللغة. –كما نعلم  – ساناللِّ ، المراد (بلغتهم)، و )١  

  :الشوكاني یتحلى بالصبر على األذى ونجد ذلك في قوله

  )٢(بلسانِه بيَن األناِم بمشهدِ     دْع من يشنُّ عليك غاراِت األذى

  المجاز في لفظ (لسان)، وهو آلة النطق والتعبیر عن ما بداخل اإلنسان.

  وقال:

  )٣(وهفوِة الَجنانِ     من ذلِة الّلسانِ 

الشوكاني رّبـه أن ال یخطـئ وال یجـرح أحـدًا مـن النـاس بلسـانه فالمجـاز فـي لفـظ  یدعو

  (لسان). 

  وقال:

  )٤(على ِمكيالهْم أبدًا يُدورُ     أكيُل لهْم بمكياٍل تـراهُ 

  المجاز في كلمة (مكیال) وهو آلة من آالت الوزن فعالقة المجاز اآللیة.

  وقال:

  )٥(كيَل الصَّاِع بالصَّاعِ   بالظُّلمِ     واهللاُ بالمرصـاِد َيجزيُكـمُ 

اع آلة من آالت الكیل. أع)، فالصَّ   المجاز في لفظ (الصَّ

  وقال:

  )٦(ُغلِّق وأظهر سرَّ ما أظهرا    وافتْح بالمفتاح أرتاَج ما

  المجاز في كلمة (المفتاح)، والمفتاح آلة من اآلالت.

  وقال:

  

                                                
  ]٤سورة إبراھیم، اآلیة [ )١(
  ١٣٣الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٢(
  ١٧٢المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ١٨٨المصدر نفسھ، ص  )٤(
  ٢٣٨المصدر نفسھ، ص  )٥(
  ١٨٤مصدر نفسھ، ص ال )٦(



 )٧٨(

  لبعِض النِّعمْ  وفيُت بالشُّكرِ              لو كـان لي كـلُّ لساٍن لما

  )١(وليَس لي غيُر لساٍن وفـمْ     فكيَف الأعجُز عن شكرها

  ) المجاورة:ي(

  وهو أن یسمى الشيء المستعمل باسم المجاور له كقول الشاعر:  

  )٢(ليس الكريُم على القنا بمحرَّمِ     فشككُت بالرمح األصّم ثيابهُ 

  للقلب، فالمجاز عالقته المجاورة. أي شككت بالرمح قلبه، وٕانما عبَّر بالثیاب لمجاورتها

  قال الشوكاني:

  )٣(ـجفِن فالعيُش قبل فقد الشَّبابِ     زلَّ عنَك الشَّباُب فابك بملِء الـ

  ذكر الجفن ألنه محیط بالعین ومجاورها فالعالقة المجاورة.

  وقال:

  )٤(لم يحكها في الحسن روض أريض    سرحت طرفي منه في جنَّة

  والمراد به العین، فالطرف مجاور للعین. المجاز في لفظ (طرفي)،

  وقال:

  )٥(فيما يَروُق الطَّرَف والسَّمعا    خيُر البالِد بأسرها َصْنعا

  وقال:

  )٦(كتمُت َوجدي والغراَم تَباكى    والطَّرُف نَمَّام عليَّ فكلما

  وقال:

  )٧(إنَّها أهُل الذاكا    فأِدر طرفَك فيها

  وقال:

  )٨(تَنتابُني األحـراُق واغـراقُ     الُبكاءَوظللُت من ناِر الجوانِح و 

  ذكر الجوانح وهي الضلوع، والمراد بها القلوب فالعالقة المجاورة.

                                                
 ٣٢٨الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
 ١٦٢م، الریاض: دار الكتب، ص ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧، ٣، تحقیق محمد سعید مولوي،طھعنترة بن شداد، دیوان )٢(
  ١٠٠الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٣(
  ٢٢٥المصدر نفسھ ، ص  )٤(
  ٢٣٩المصدر نفسھ، ص  )٥(
  ٢٦٤المصدر نفسھ، ص  )٦(
  ٢٦٦المصدر نفسھ، ص  )٧(
  ٢٥٦المصدر نفسھ، ص  )٨(



 )٧٩(

  ) الخصوص:ك(

  كإطالق الشخص على القبیلة.  

  قال الشوكاني:

  )١(والمنعمين بسيب ُيخجُل الدِّيما    يابَن البهاليل واألطواِد من مضرِ 

  ممدوح فالعالقة الخصوصیة.ذكر القبیلة مضر وأراد الشخص ال

  وقال:

  )٢(ـالم يابن الكراِم من َعْدنانِ     وعليَك السَّالُم يا زينَة األعــ

  المجاز في لفظ (عدنان) وهو ُیرد به شخص معّین.

  وقال:

  )٣(فيسمُعها إذا صرخْت ُسعودُ     وتصرُخ في رُبا نجٍد جهاراً 

  وقال:

ُه المختاُر في مثل يومهِ    )٤(بيٍع واهُب الفضِل سالبهْ بشهِر ر     قضَى جدَّ

ذكر شـهر ربیـع ألنـه أكثـر الشـهور خضـرة وحیویـة وجمـاًال فالكـل مسـرور ویعـیش فـي 

  سعادة، فالعالقة الخصوصیة.

  

  

  

  

  

                                                
  ٣١٨الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ٣٣٧المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ١٦١المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ٧٦المصدر نفسھ، ص  )٤(



 )٨٠(

  

  

  

  

  

  

  الرابعالفصل 

  االستعارة عند الشوكاني

  

  ً واطًارة اث او  رف 

  ث ااررة اا  

  ثث اارة اا  

  

  

  

  

  

  

  



 )٨١(

  

  لغًة واصطالحًا: االستعارةالمبحث األول : تعریف 

  :لغةً االستعارة 

اریــة هــي مــا یتداولــه النــاس بیــنهم، اســتعار: طلــب مصــدر عاریــة، والع( :هــي

  .)١()العاریة، استعار الشيء طلب منه أن ُیعیره إیاه

  كقول الشاعر:

  عيـنـاً لغيرك دمُعـها مدرارُ            نزف البكاُء دموع عينك فاستعر

  )٢(أرأيـت عينـاً للُبكاء تُعـاُر؟    مـن ذا يُعيرك عينـُه تبكي بهـا

، وهــذا مــا )٣(ن شــخص إلــى شــخص، وفیهــا معنــى الرفــع والتحویــلوهـي نقــل الشــيء مــ

فــي الحــدیث الشــریف: (مثــُل المنــافق  الرســول صــلى اهللا علیــه وســلمیرشــد إلیــه قــول 

، بمعنــى إنهــا تنتقــل وتتحــول ال تســتقر علــى أمــر )٤(كمثــل الشــاة العــائرة بــین الغنمــین)

  واحد. قال الشاعر:

  )٥(لعارياِت دوامْ هيهات ما ل    كم نستعير اآلخرين ونجتدي

  أما االستعارة في االصطالح:

فقـــد عّرفهـــا البالغیـــون بتعـــاریف كثیـــرة، عرفهـــا الجـــاحظ بقولـــه: (هـــي تســـمیة   

. وفي كتاب الحیوان أورد في باب (مـا یحتـاج إلـى )٦(الشيء باسم غیره إذا قام مقامه)

ال مــن بعــض ألفــاظ أطلــق علیهــا اســتعارة، وذلــك كمــا یالحــظ فــي االســتعم)٧(معرفتــه)

بقولـــه: (هـــي  )٨(عالقـــة المشـــابهة بـــین المســـتعار والمســـتعار لـــه. وعّرفهـــا ابـــن المعتـــز

، وعرفهــا قدامــة ابــن )٩(اســتعارة الكلمــة لشــيء لــم یعــرف بهــا إلــى شــيء قــد عــرف بهــا)

                                                
م، ص ١٩٩٠،ط دار ص�ادر بی�روت،  ٤ابن منظور، لسان العرب. حرف العین، ب�اب ال�واو، (م�ادة ع�ور)، ج )١(

٦١٨ 
 ١٣٩م، ص ١٩٦٥ -ھـ ١٣٨٥یوانھ،ط دار صادر بیروت، العباس بن األحنف، د  )٢(
  ١٦٣فضل حسن عباس، البالغة فنونھا وأفنانھا، ص  )٣(
 ٢١٤٦، ص ١٧في صحیحھ، كتاب صفات المنافقین، حدیث رقم  رواه مسلم )٤(
  ١١، ص ٤أحمد شوقي، دیوان الشوقیات، ج )٥(
  ١٥٣تبة الخانجي بالقاھرة، ص م، مك١٩٦٨ - ھـ ١٣٨٨، ٣،ط١الجاحظ، البیان والتبیین، ج )٦(
  ٢٨٠م، ص ١٩٦٩ھـ/١٣٨٣،  ٣،ط٢الجاحظ، الحیوان، تحقیق وشرح عبد السالم ھارون، ج )٧(
عبد هللا بن المعتز با� محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم بن ھارون الرشید العباسي، أدیب وشاعر ولد سنة  )٨(

تھ: الجوارح والصید، البدیع. عمر رضا كحالة، معجم م، لھ دیوان شعر من مؤلفا٩٠٨م وتوفى سنة  ٨٦٣
 ٣٠٠م، ط مؤسسة الرسالة، ص ١٩٩٣ - ھـ ١٤١٤، ١، ط٢المؤلفین.ج

  ٢ابن المعتز، كتاب البدیع، شرح وتعلیق أغناطیوس، ص  )٩(



 )٨٢(

بقوله: (هي استعارة بعـض األلفـاظ فـي موضـع بعـض علـى التوسـع والمجـاز  )١(جعفر

فـي كالمهـم، ثـم أوضـح مفهومهـا باألمثلـة، وعـّد  فذكر السبب في احتیـاج العـرب إلیهـا

ومثـل لهـذا )٢(منها أنطاق الربـع وكـل مـا ینطـق، إذا ظهـر فـي حالـة مـا یشـاكل النطـق)

النـــــوع بقولـــــه تعـــــالى: (              ()فهـــــذا )٣ ،

بعــد اســم (االســتعارة المكنیــة). وعّرفهــا النــوع مــن االســتعارة هــو مــا أطلــق علیــه فیمــا 

بما معناه: (هي استعارة المعنى بما لـیس لـه إذا كـان یقاربـه، فتكـون اللفظـة  )٤(اآلمدي

، أمــا الّرمــاني )٥(المســتعارة حینئــذ الئقــة بالشــيء الــذي اســتعیرت لــه ومالئمــة لمعنــاه)

ي أصــــل فعرفهــــا بقولــــه: (االســــتعارة اســــتعمال العبــــارة علــــى غیــــر مــــا وضــــعت لــــه فــــ

بقولـه: (مــا اكتفـي فیهـا باالســم المسـتعار عــن  )٧(. وعّرفهـا القاضــي الجرجـاني)٦(اللغـة)

األصــل، ونقلــت العبــارة وُجعلــت فــي مكــان غیرهــا، ومالكهــا بقــرب التشــبیه، ومناســبة 

المستعار للمستعار لـه، وامتـزاج اللفـظ بـالمعنى حتـى ال یوجـد بینهمـا منـافرة، وال یتبـین 

، وعّرفهــا أبــو هــالل العســكري بقولــه: (االســتعارة: )٨(ن اآلخــر)فــي أحــدهما إعــراض عــ

نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غیره لغرض، وذلك الغرض إما 

یكــون شــرحًا وفضــل اإلبانــة عنــه، أو تأكیــده والمبالغــة فیــه، واإلشــارة إلیــه بالقلیــل مــن 

صــاف موجــودة فــي االســتعارة اللفــظ، أو تحســین المعــرض الــذي یبــرز فیــه، وهــذه األو 

المصــیبة، ولــو ال أن االســتعارة المصــیبة تتضــمن مــا ال تتضــمنه الحقیقــة، مــن زیــادة 

  .)٩(فائدة، لكانت الحقیقة أولى منها استعماًال)

                                                
اظ، قدامة بن جعفر بن زیاد، كاتب، یضرب بھ المثل في البالغة ولھ مؤلفات منھا: نقد الشعر، جواھر األلف )١(

  .١٩٩١م، ص ١٩٩٢، ١٠، ط٥. الزركلي، معجم األعالم. ج٩٤٨توفي سنة 
  ٤٦قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  )٢(
  ]٣٠سورة ق اآلیة [ )٣(
اآلمدي: ھو الحسن بن بشر بن یحیى اآلمدي، أبو القاسم، عالم باألدب ومن الكتاب، لھ شعر، أصلھ آمد  )٤(

عاني الشعر اللخموي)، (الخاص والمشترك)،(الموازنة). عمر رضا ومولده ووفاتھ بالبصرة ومن كتبھ: (م
 ١٨٥م ط دار العلم للمالیین، ص ١٩٧٩، سنة ٤،ط٢كحالة، معجم المؤلفین، ج

  ٢٣٤، ص ١اآلمدي، الموازنة، ج )٥(
 -ھـ ١٣٨٧، ٢الحسن الّرماني، ثالثة رسائل في إعجاز القرآن، تحقیق محمد خلف، محمد زغلول سالم،ط )٦(

 ٨٥م، ط دار المعارف بمصر، ص ١٩٦٨
علي بن عبد العزیز الحسن الجرجاني، قاضي من العلماء باألدب، ولد بجرجان وولي القضاء، توفي  )٧(

  ٣٠٠، ص ٤بنیسابور، وھو دون السبعین ومن كتبھ: الوساطة، تفسیر القرآن. الزركلي، األعالم، ج
  ٢٧٠، ص ١ابن رشیق، العمدة، ج )٨(
  ٢٩٥ب الصناعتین، ص العسكري، كتا )٩(



 )٨٣(

أما الجرجـاني فإنـه عّرفهـا بقولـه: (االسـتعارة فـي الجملـة أن یكـون اللفـظ أصـًال   

ى أنه اخـتص بـه حـین وضـع، ثـم یسـتعمله في الوضع اللغوي معروفًا تدل الشواهد عل

الشــاعر أو غیــر الشــاعر فــي غیــر ذلــك األصــل، وینقلــه إلیــه نقــًال غیــر الزم، فیكــون 

، أي (هـــي تســـمیة المرجـــوح الخفـــي بـــالراجح الجلـــي للمبالغـــة فـــي )١(هنـــاك كالعاریـــة)

دع ، وعّرفها الجرجاني مرة أخرى بقوله: (أن ترید تشبیه الشيء بالشيء، فتـ)٢(التشبیه)

ـــه  أن تفصـــح بالتشـــبیه وتظهـــره، وتجـــيء إلـــى االســـم المشـــبه بـــه فتعیـــره المشـــبه وتجرُب

، وعّرفهــا الســكاكي بقولــه: (االســتعارة أن تــذكر أحــد طرفــي التشــبیه وتریــد بــه )٣(علیــه)

الطــرف اآلخــر، مــدعیًا دخــول المشــبه فــي جــنس المشــبه بــه، داًال علــى ذلــك بإثباتــك 

مــا ابــن األثیــر فعرفهــا بقولــه: (االســتعارة هــي طــي . أ)٤(للمشــبه مــا یخــص المشــبه بــه)

ــــول إلیــــه واالكتفــــاء بــــذكر المســــتعار الــــذي هــــو  ذكــــر المســــتعار لــــه الــــذي هــــو المنق

ـــال: (االســـتعارة نقـــل المعنـــى مـــن لفـــظ إلـــى لفـــظ )٥(المنقـــول) ، وعّرفهـــا مـــرة أخـــرى فق

ُعـرف  ، (هي نقل شيء من مكانه الذي)٦(للمشاركة بینهما مع طي ذكر المنقول إلیه)

، والخطیـــب القزوینـــي )٧(بـــه إلـــى مكـــان أو (بیئـــة) أخـــرى ال ُیعـــرف عنـــه أنـــه یرتادهـــا)

  .)٨(عّرفها بقوله: (االستعارة ما تضمن تشبیه معناه بما وضع له)

تلـــك طائفـــة مـــن تعریفـــات االســـتعارة تبـــین مفهومهـــا لـــدى كبـــار رجـــال البالغـــة   

هـا تكـاد تكـون متفقـة مضـمونًا.  العربیة في عصـورها المختلفـة وهـي وٕان اختلفـت عبارات

ومــن كــل التعریفــات الســابقة یتجلــى لنــا تعریــف االســتعارة اصــطالحًا: (هــي اســتعمال 

اللفـظ فـي غیـر مـا وضــع لـه لعالقـة المشـابهة بـین المعنــى المنقـول عنـه والمعنـى فیــه، 

مــع قرینـــة صــارفة عـــن إرادة المعنـــى األصــلي، والقرینـــة التـــي تمنــع مـــن إرادة المعنـــى 

قي قد تكون لفظیة أو حالیة، والبد لكل استعارة من أن تشتمل علـى أركـان ثالثـة الحقی

لفظ المشبه به والمسـتعار لـه وهـو المشـبه والمسـتعار  –المستعار، وهو الكلمة (وهي: 

                                                
  ٢٢الجرجاني، أسرار البالغة، ص  )١(
ابن أبي األصبع المصري، تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن، تحقیق: حفني محمد  )٢(

  ٩٧ھـ ، ص ١٣٨٣شرف، ط القاھرة، 
  ٦٧الجرجاني، دالئل اإلعجاز،  )٣(
  ٣٦٩السكاكي، مفتاح العلوم، ص  )٤(
  ١٣٩، ص ١ابن األثیر، المثل السائر، ج )٥(
  ١٤٢المصدر نفسھ، ص  )٦(
ورة الفنیة في شعر المتنبي، ط دار المعارف، اإلسكندریة،  )٧(   ١١٦م، ص ٢٠٠٢منیر سلطان، الصُّ
  ٣١٩القزویني، اإلیضاح، ص  )٨(



 )٨٤(

منه وهو المعنى المشبه به، ونجد أن المشبه به في االستعارة، إذ أنه األساس لـركنین 

ار منــه، أمــا المشــبه فلــیس إّال ركنــًا واحــدًا فقــط، وهــو مــن أركانهــا المســتعار والمســتع

  .)١(المستعار له)

هناك فرق بین االستعارة والتشبیه وهو أن االسـتعارة أقـوى مـن التشـبیه تـأثیرًا وأعظـم 

ــور منــه إبــرازًا لألشــیاء فــي  ة مســتجدة وذلــك أنهــا تهــدِّم الحــواجز بــین الحــدین اللــذین یقــف صُّ

ن مسافات، وتوجد بینهما في شكل لیس له وجـود مسـبق وعالقـة علیهما وُتذیب ما بینهما م

جدیدة لم توجد مـن قبـل، وهـي إن لـم تكـن داخلـة فـي جـواهر الشـاعریة ونظـام عمـود الشـعر 

عند القدماء فإنها مـن أدّق مقومـات التصـویر البیـاني فـي الشـعر لمـا فیهـا مـن طاقـة خیالیـة 

ــور  ریة قــادرة علــى تجســید األشــیاء وتجســیمها فــيتصــوّ  ، وأكــّد ذلــك )٢(ة رائعــة بارعــة مــؤثرةصُّ

الفرق الّرمـاني بقولـه: (أن مـا كـان مـن التشـبیه بـأداة فـي الكـالم، فهـو علـى أصـله، لـم یغیـر 

عنه في االستعمال، ولیس كذلك االستعارة، ألن مخرج االستعارة مخـرج مـا لـیس العبـارة لـه 

یقــع الفــرق عنــدي بــین التشــبیه ، إال أن ابــن ســنان الخفــاجي یقــول: (لــیس )٣(فــي أصــل اللغــة

واالستعارة بأداة التشبیه فقط، ألن التشبیه قد یرد بغیـر األلفـاظ الموضـوعة لـه ویكـون حسـنًا 

، أمـــا العلـــوي فأیضـــًا یقـــول: بـــأن الفـــرق بـــین )٤(مختـــارًا، وال یعـــده أحـــد فـــي جملـــة االســـتعارة)

ي ال یوجـد إال بـین شـیئین التشبیه واالستعارة لیس في األداة فقط فقال: (التشـبیه حكـم إضـاف

مشبه ومشبه به بخالف االسـتعارة فإنهـا ال تفتقـر إلـى شـيء مـن ذلـك، بـل ُتفهـم مطلقـة مـن 

غیــر إشــارة إلــى وراء االســتعارة، فإنــك تجــد فرقــًا بــین قولنــا: زیــد أســد، وجــاءني أســد، فــاألول 

احب الوســاطة ؛ والتشــبیه عنــد صــ)٥(تشــبیه والثــاني اســتعارة مــع اتفاقهمــا فــي إضــمار األداة)

بشـيء؛ أمــا االسـتعارة هــي مـا اكتفــي فیهـا باالســم هـو: (إمـا ضــرب مثـل أو تشـبیه شــيء 

وُجعلــت فــي مكــان غیرهــا، والبــد أن یكــون بینهمــا عــن األصــل، وُنقلــت العبــارة  رالمســتعا

، وذهــب قــوم إلــى أن التشــبیه مــن بــاب الحقیقــة، ولكــن جمهــور )٦(مناســب)قــرب شــبه 

المجــاز وهــو األصــح، وثبــوت األداة فــي بــاب التشــبیه أو  العلمــاء یــرون أنــه مــن بــاب

تقــدیرها فیــه مــع طــي ذكــر المشــبه بــه، وســقوطها فــي بــاب االســتعارة مــع وجــود ذكــر 

                                                
  ١٦٥فضل حسن عباس، البالغة فنونا وأفنانھا، ص  )١(
  ٤٦١م،ص ١٩٨٦سنة  ٢د هللا بن المعتز شاعراً، ط دار الثقافة، الدوحة،طغضوب عبد هللا خمیس، عب )٢(
  ٨٦ - ٨٥الّرماني، النكت في إعجاز القرآن، ص  )٣(
، ٢صححھ عبد المتعال الصعیدي، مطبعة محمد علي صبیح وأوالده، مصر، ط ابن سنان، سر الفصاحة، )٤(

 ١٣٥م، ص ١٩٥٣ - ھـ ١٣٧٢
 ٤١، ص ١،ج العلوي، الطراز )٥(
 ٤١الجرجاني، الوساطة بین المتنبي وخصومھ، ص  )٦(



 )٨٥(

أقـوى فـي المبالغـة مـن التشـبیه ( :، واالسـتعارة هـي)١(المستعار لیكون أبلـغ مـن التشـبیه

ربیـة، وذلـك بمـا تضـیفه مـن أروع األسـالیب الع( :، وهي)٢()لما فیها من تناسي التشبیه

من الفتنة والجمال فتكسب المعنى قوًة وجماًال ووضوحًا، فتبرز الفكرة فـي لوحـة بدیعـة 

ــق بالســامع فــي ســماء الخیــال  یتضــح علــى صــفحتها كــل معــالم اإلبــداع، والفــن، وتحّل

ــورفتصــور لــه الجمــاد حیــًا ناطقــًا، والزهــر باســمًا، وغیــر ذلــك مــن ال الجمیلــة التــي  صُّ

، وهــي مــن أفضــل أنــواع )٣()یــد االســتعارة فرفعتهــا إلــى أعلــى مراتــب الجمــالرســمتها 

المجــاز، وأول أبــواب البــدیع، ولــیس فــي جــّل الشــعر أعجــب منهــا، وهــي مــن محاســن 

مـن الحقیقـة وتفعـل  الـنَّفس، بـل أوكـد فـي )٤(الكالم إذا وقعت موقعها، ونزلت موضعها

  .)٥(في النفوس ماال تفعله الحقیقة

االســـتعارة ومیزاتهـــا: التـــزیین والتجمیـــل واالختصـــار واإلیجـــاز  وأهـــم خصـــائص  

، وقــد تنـاول عبــد القــاهر الجرجــاني هـذه الخصــائص فقــال: (اعلــم )٦(والجـدة واإلیضــاح

  .)٧(أن االستعارة أمّد میدانًا، وأشّد افتنانًا، وأكثر جریانًا، وأعجب حسنًا وٕاحسانًا)

غیــر أننـــي ســـوف أتنـــاول كثیـــرة  تقســـیماتوقــد قّســـم البالغیـــون االســتعارة إلـــى   

  أشهرها وهي االستعارة التصریحیة والمكنیة.

  

  

  

  

  

  

  

                                                
نجم الدین أحمد بن إسماعیل بن األثیر الحلبي، جواھر الكنز، تحقیق محمد زغلول سالم، ط منشأة المعارف  )١(

  ٦٠باإلسكندریة، ص 
  ٢٨١المراغي، علوم البالغة، ص  )٢(
 ١٠٣م، مكتبة الكلیات األزھریة، ص ١٩٨٤ -ھـ ١٤٠٤، ٢محمود شیخون، االستعارة نشأتھا وتطورھا، ط )٣(
  ٢٦٨م، ص ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١، ٥،ط١ابن رشیق، العمدة،ج )٤(
، دار الكتب العلمیة، ١أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ، البدیع في البدیع في نقد الشعر، تحقیق علي مھنا، ط )٥(

  ٧١م، ص ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧بیروت (لبنان)، 
  ١٦٥فنونھا وأفنانھا، ص فضل حسن عباس ، البالغة  )٦(
  ٣٠الجرجاني، أسرار البالغة، ص  )٧(



 )٨٦(

  المبحث الثاني: االستعارة التصریحیة

ـــه تعـــالى: ()١(وهـــي: (مـــا ُصـــرِّح فیهـــا بلفـــظ المشـــبه بـــه)   ، كقول   

   ()لتوصـیل إلـى ، والصراط: هو الطریق، فقـد شـبه الـدین بالصـراط بجـامع ا)٢

الهــدف فــي كــٍل منهمــا، وحــذف المشــبه وهــو اإلســالم وأبقــى المشــبه بــه، علــى ســبیل 

فــي الحــدیث: (مــن هــّدم  الرســول صــلى اهللا علیــه وســلماالســتعارة التصــریحیة. وكقــول 

، یعني من قتـل نفسـًا، حیـث شـبه القتـل بالهـدم بجـامع اإلزالـة )٣(بنیان ربَّه فهو ملعون)

ح بلفــــظ المشــــبه بــــه وهــــو الهــــدم، علــــى ســــبیل االســــتعارة والخــــراب فــــي كــــٍل ثــــم صــــرَّ 

التصـــریحیة. وقـــد وردت هـــذه االســـتعارة فـــي شـــعر الشـــوكاني نـــذكر منهـــا علـــى ســـبیل 

  المثال ال الحصر قوله:

  )٤(ُيصانعوَن لترغيٍب وال رهب    ال ينثنوَن عن الهدي القويم وال

ـــه وهـــو الهـــد ـــم صـــّرح بلفـــظ المشـــبه ب ـــى ســـبیل حیـــث شـــبه اإلیمـــان بالهـــدي، ث ي، عل

  االستعارة التصریحیة، والقرینة المانعة هي (ال ینثنون).

  وقال:

  )٥(كسَب اإلخاِء فهذا األمُر ُمضْطربُ     فلذ بحبل التُّقى والعلم ُمطرحاً 

الحبل العهد في كالم العرب، وسمي بذلك ألن المتعلق بـه سـوف ینجـو، حیـث ُصـّور 

بلفـظ المشـبه بـه وهـو الحبـل، علـى سـبیل الدین بالحبل بجامع النجاة في كٍل ثم صـّرح 

  االستعارة التصریحیة

  وقال: 

  )٦(لألمر ال يلوي للمع سـرابهِ     يَمشي على سنن الُهداء ُمفوضاً 

حیث صّور اإلیمان بالسنن وهـي الطـرق ثـم صـّرح بلفـظ المشـبه بـه وهـي السـنن علـى 

  قیقي هي(یمشي).سبیل االستعارة التصریحیة،والقرینة المانعة من إرادة المعنى الح

                                                
  ٢٧٠المراغي، علوم البالغة، ص  )١(
  ]٦سورة الفاتحة، اآلیة [ )٢(
، تحقیق محمود على الطناحي، المكتبة اإلسالمیة، الریاض، ٥ابن األثیر، النھایة في غریب الحدیث واألثر،ج )٣(

  ٢٥٢ص 
 ٧٢ر، ص أسالك الجوھ الشوكاني، )٤(
  ٧٩المصدر نفسھ، ص  )٥(
  ٨٦المصدر نفسھ، ص  )٦(



 )٨٧(

  وقال:

  )١(بها ُمصيبا ُم الّصوابِ هْ دا سَ غَ     الّدفاتر فيه حتىَّ  وصنَّفتُ 

بالسهم بجامع اإلصابة وتحقیق الهـدف فـي كـٍل ثـم صـّرح بلفـظ  النافذحیُث شبه الرأي 

المشــــبه بــــه وهــــو الســــهم، علــــى ســــبیل االســــتعارة التصــــریحیة والقرینــــة المانعــــة هــــي 

  (صّنفت).

  وقال:

  )٢(وتنجاَب من داعي الهوى كل ظُلمة    ى المبيضَّ من طُرق الهدىإلى أن ير 

حیــث صــّور الــدین بــالطرق بجــامع التوصــیل إلــى المطلــوب فــي كــٍل ثــم صــّرح بلفــظ 

المشــبه بــه وهــو الطــرق، علــى ســبیل االســتعارة التصــریحیة، والقرینــة المانعــة مــن إرادة 

  المعنى الحقیقي هي (یرى المبّیض).

  وقال:

  )٣(عاش الزَّمـاَن بحظٍّ غير مبتهجِ     برياض العلم ُمبتهجاً من لم يكْن 

حیُث شبه مجالس العلم بالریاض بجامع الثمرة في كٍل ثم صّرح بلفظ المشـبه بـه وهـو 

  الریاض، على سبیل االستعارة التصریحیة.

  وقال:

  )٤(وُيضوُع األزهاَر بالعرف النَّدي    وغدا اّلذي يدري سباحَة بحرهم

اب (البحر الزّخار) بالبحر بجامع العطاء الوافر في كٍل ثم صّرح بلفظ حیُث صّور كت

المشــبه بــه وهــو البحــر، علــى ســبیل االســتعارة التصــریحیة، والقرینــة المانعــة مــن إرادة 

  المعنى الحقیقي هي (سباحة).

  وقال:

  )٥(قـد غاَص في بحـر لهم ُمترّددِ     وسل األئمَة من شيوخي عن فتىً 

  بالبحر بجامع العطاء المتواصل في كٍل ثم صّرح بلفظ المشبه حیُث شبه علومهم 

                                                
  ٩٩الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ١٠٣المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ١١٢المصدر نفسھ، ص  )٣(
 ١٣٥المصدر نفسھ، ص  )٤(
  ١٣٥المصدر نفسھ، ص  )٥(



 )٨٨(

بــه وهــو البحــر علــى ســبیل االســتعارة التصــریحیة والقرینــة المانعــة مــن إرادة المعنــى  

  الحقیقي هي (غاص).

  وقال في رثاء صدیقه:

ّ◌ر منُه صفـوُه ومشـاربه    وأكسَف بدُر الّتم بعد طلوعه   )١(وَكدَّ

بجامع الرفعة وعلو المكانـة والظهـور ثـم صـّرح بلفـظ المشـبه  رحیُث صّور مرثیه بالبد

بــه وهــو البــدر، علــى ســبیل االســتعارة التصــریحیة، والقرینــة المانعــة مــن إرادة المعنــى 

  الحقیقي هي (أكسف).

  وقال:

  )٢(بسهِم الُمقلة الشَّهلة                رمى قلبي فأصماهُ       

فــي إصــابة الهــدف فــي كــٍل ثــم صــّرح بلفــظ  حیــُث شــبه النظــرة بالســهم بجــامع التــأثیر

المشــبه بــه وهــو الســهم، علــى ســبیل االســتعارة التصــریحیة، والقرینــة المانعــة مــن إرادة 

  المعنى الحقیقي هي: (رمى).

  وقال في رثاء شیخه:

عائمِ     أما آن لألرض التزلزُل بعـدما   )٣(هوى جبُل العلم الطَّويُل الدَّ

الثبــات والرســوخ فــي كــٍل ثـم صــّرح بلفــظ المشــبه بــه  حیـُث صــّور مرثیــه بالجبــل بجـامع

  وهو الجبل، على سبیل االستعارة التصریحیة، والقرینة المانعة هي: (هوى).

  وقال:

  )٤(فواهاً على بحـر الُهـدى المتالطمِ     قضى البحُر في كل المعارِف عن يد

بحــر، علــى حیـُث شــبه مرثیــه بــالبحر بجـامع العطــاء ثــم صــّرح بلفــظ المشـبه بــه وهــو ال

  سبیل االستعارة التصریحیة.

  )٥(وهوًى تزاحم في الصُّدور    درر تلوُح من السُّطور

  حیُث صّور القصـائد بالّدرر بجامع اإلضـاءة للفكـر ثم صّرح بلفظ المشبه بـه

                                                
 ٧٥الشوكاني، أسالك  الجوھر، ص  )١(
  ٢٧٣المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ٣٠٨، ص المصدر نفسھ )٣(
  ٣٠٨المصدر نفسھ، ص  )٤(
  ١٧٧المصدر نفسھ، ص  )٥(



 )٨٩(

ـــدُّرر، علـــى ســـبیل االســـتعارة التصـــریحیة، والقرینـــة المانعـــة مـــن إرادة المعنـــى  وهـــو ال

  الحقیقي هي: (السطور).

  وقال:

  )١(وقد كان ليالً فاحماً بسوادِ     هار بعارضيوقد طلعت شمُس النّ 

بجامع البیـان والظهـور ثـم  الشَّمس: شمس النهار حیث شبه الشیب باالستعارة هنا في

، على سبیل االستعارة التصریحیة، والقرینة المانعة الشَّمسصّرح بلفظ المشبه به وهو 

  ). رضيبعامن إرادة المعنى الحقیقي هي (

  وقال:

  )٢(وشببت ناَر الوجِد بين األضلع    يا برُق قد أجريت بحَر َمدامعي

حیُث صّور الحب بالنار بجامع التأثیر فـي أعضـاء الجسـم ثـم صـّرح بلفـظ المشـبه بـه 

وهــــو النــــار، علــــى ســــبیل االســــتعارة التصــــریحیة، والقرینــــة المانعــــة مــــن إرادة المعنــــى 

  الحقیقي هي: (شببت).

  وقال:

  )٣(تكساً إلى الظُّلمات يا بئَس البدال    ن في النُّور األتمِّ فعاد مرقد كا

  في هـذا البیت استعارتان األولى: في النـور حیُث شبه النـور باإلیمـان بجامع

ــــور، علــــى ســــبیل االســــتعارة  ــــم صــــّرح بلفــــظ المشــــبه بــــه وهــــو الن الهدایــــة فــــي كــــٍل ث

بالظلمــات بجــامع التخــبط وعــدم  التصــریحیة. والثانیــة: فــي الظلمــات حیــث شــبه الكفــر

معرفــــة الحقیقــــة ثــــم صــــّرح بلفــــظ المشــــبه بــــه وهــــو الظلمــــات، علــــى ســــبیل االســــتعارة 

  التصریحیة.

  وقال:

ُدرَّ على جيد اإلجادة المع    بدُر بأفالك البالغة طالعُ 
)٤(  

حیـُث صـّور ممدوحــه بالبـدر بجـامع البیــان والظهـور للنــاس ثـم صـّرح بلفــظ المشـبه بــه 

  على سبیل االستعارة التصریحیة. وهو البدر،

                                                
  ١٤٠الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ٢٣٠المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ٢٩٠المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ٢٣١المصدر نفسھ، ص  )٤(



 )٩٠(

  المبحث الثالث: االستعارة المكنیة:

أبلـغ ( :، وهـي)١(وهي: (ما حذف فیها المشبه به وُرمز إلیه بشـيء مـن لوازمـه)  

، وأجمل تصویرًا؛ وذلك ألن العمـل اإلبـداعي فیهـا أدّق منـه فـي النَّفسوأكثر تأثیرًا في 

الحیـــاة فیمـــا لـــیس بحـــي؟ وتثیـــر الحركـــة،  االســـتعارة التصـــریحیة، أال تـــرى أنهـــا تبعـــث

، )٢()وتٌنمي الخیال، فتضـفي جمـاًال وهـي تضـیف إلـى األشـیاء صـفات تزینهـا وتجملهـا

وقـــد وردت فـــي مواضـــع كثیـــرة فـــي القـــرآن الكـــریم منهـــا قولـــه تعـــالى: (     

       ()ــــذُّل بطــــائر بجــــامع  )٣ الخضــــوع واســــتعیر ، حیــــث شــــبه ال

للطائر الـذُّل ثـم حـذف الطـائر ورمـز إلیـه بشـيء مـن لوازمـه، وهـو الجنـاح علـى سـبیل 

االســتعارة بالكنایــة وٕاثبــات الجنــاح للــذُّل، اســتعارة تخیلیــة وهــي قرینــة المكنیــة. وبجعــل 

الطائر مستعارًا للمخاطب أي الولد فـي معاملـة والدیـه، واألصـل اخفـض لهمـا جناحـك 

  ذًال.

  لشاعر:كقول ا

  )٤(إلى كنف عطفاه أهـل ومرحب    خفضت لهم مني جناحي مودة

ومـن مــا الشــك فیــه أن األحادیــث النبویــة الشـریفة قــد اشــتملت أیضــًا علــى أنــواع كثیــرة 

: (ُبنــي اإلســالم علــى خمــس صــلى اهللا علیــه وســلممــن االســتعارة المكنیــة ومنهــا قولــه 

 وٕاقــــام الصــــالة وٕایتــــاء الزكــــاة والحــــج شـــهادة أن ال إلــــه إّال اهللا وأن محمــــدًا رســــول اهللا

، حیــث صــّور اإلســالم بالبیــت فكمــا أن للبیــت أركانــًا ودعــائم یقــوم )٥(وصــوم رمضــان)

علیها، فكذلك اإلسالم، ثم حذف البیت ورمز إلیـه بشـيء مـن لوازمـه وهـو البنـاء علـى 

  سبیل االستعارة المكنیة. ودیوان الشوكاني مليء بهذه االستعارات منها: قوله:

  )٦(يرى طعـَم المنيَّة كالمناءِ     تساوى عندُه خير وشرُّ 

                                                
  ٢٧١المراغي، علوم البالغة، ص  )١(
  ١٨١فضل حسن عباس، البالغة فنونھا وأفنانھا، ص  )٢(
  ]٢٤اإلسراء، اآلیة [ سورة )٣(
  ٢٧١المراغي، علوم البالغة، ص  )٤(
: بُني اإلسالم على خمس، النبي صلى هللا علیھ وسلم، كتاب اإلیمان، باب: قول ١رواه البخاري في صحیحھ:ج )٥(

 ٧، ص  ٨حدیث رقم 
  ٦٣الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٦(



 )٩١(

 شبه الموت بالطعام ثم حذف الطعـام، ورمـز إلیـه بشـيء مـن لوازمـه وهـو الطعـم علـى

  سبیل االستعارة المكنیة، والقرینة المانعة من إرادة المعنى هي: (طعم).

  وقال:

  )١(فطالُبها ضاقت عليه مذاهُبه    لتبك بملء الجفن سنُة أحمدٍ 

ـورة هــو فــي تشخیصـه الُســنَّة بإنسـان ثــم حــذف اإلنسـان ورمــز إلیــه  موضـع جمــال الصُّ

  بشيء من لوازمه وهو الجفن والمراد العین على سبیل االستعارة المكنیة.

  وقال:

  )٢(بكأس النَّوى من بعد فقُد صاحب    ويا دهُر كم جرعتني فقد صاحبٍ 

رمــز إلیهــا بشــيء مــن لوازمهــا وهــو شــبه النــوى وهــو البعــد بــالخمر ثــم حــذف الخمــر و 

  الكأس على سبیل االستعارة المكنیة، والقرینة المانعة هي: (جرعتني).

  وقال:  

  )٣(وترُك الفهوم العوالي حيارى    وسقُي الخصوم بكأس السُّموم

فـي هــذا البیــت اسـتعارتان األولــى: فــي كـأس الســموم صــّور الّسـموم بــالخمر ثــم حــذف 

مــن لوازمهــا وهــو الكـــأس، والقرینــة المانعــة هــي: (ســـقي). الخمــر ورمــز إلیهــا بشـــيء 

والثانیـــة: فـــي العـــوالي حیـــارى، حیـــث شـــبه العـــوالي وهـــي الرمـــاح باإلنســـان ثـــم حـــذف 

  اإلنسان ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو الحیرة، على سبیل االستعارة المكنیة.

  وقال:

  )٤(انبوأنحى عليه الهجُر من كل ج    أناخ عليه كلكـُل البين ُكلَّه

ور فالجمال یظهر في تصویره للفراق إذ رسم له  ثم حذف الجمـل ة شاخصة بالجمل صُّ

ورمـــز إلیـــه بشـــيء مـــن لوازمـــه وهـــو الكلكـــل علـــى ســـبیل االســـتعارة المكنیـــة، والقرینـــة 

  المانعة من إرادة المعنى الحقیقي هي: (أناخ).

  وقال:

  

                                                
  ٧٥الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ٧٧ھ، ص المصدر نفس )٢(
  ١٩٠المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ٧٧المصدر نفسھ، ص  )٤(



 )٩٢(

  )١(وق ما يجبوقد بلوت اَألخالَّ ف    وإنني قد حلبُت الدَّهر أشطرهُ 

ــورة فــي هــذا البیــت هــو جعــل الــدهر حیــوان عضــوي،  ثــم حــذف الحیــوان، جمــال الصُّ

ورمـــز إلیـــه بشـــيء مـــن لوازمـــه وهـــو أشـــطره علـــى ســـبیل االســـتعارة المكنیـــة، والقرینـــة 

  المانعة من إرادة المعنى الحقیقي هي: (حلبت).

  وقال:

  )٢(ابإن عضَّ هذا الدهُر يوماً بن    وأطرَّح الهمَّ إلى حينه

صّور الدهر بحیوان ثم حذف الحیوان، ورمز إلیه بشـيء مـن لوازمـه وهـو النـاب علـى 

.(   سبیل االستعارة المكنیة، والقرینة المانعة من المعنى الحقیقي هي: (عضَّ

  وقال:

  )٣(في قلب ناظرها َعذاب    وعيوُن نرجسه لها

شـيء مـن لوازمـه ثـم حـذف اإلنسـان ورمـز إلیـه ب فالجمال في تصـویر النـرجس بإنسـان

  وهو العیون على سبیل االستعارة المكنیة.

  وقال:

  )٤(أنفقته في الّدور في أدرابه    والعمُر وهو أجّل ما خّولتهُ 

شــبه العمــر بالمــال، ثــم حــذف المــال، رمــز إلیــه بشــيء مــن لوازمــه وهــو اإلنفــاق علــى 

  سبیل االستعارة المكنیة.

  وقال:

  )٥(ب فليهن المشيبُ لمجد الشيّ     وأنفقُت الشبيبة غير وانٍ 

ــور ال الشــبیبة بالمــال ثــم حــذف المــال، ورمــز إلیــه بشــيء مـــن  ة جمیلــة فــي تصــویرصُّ

  لوازمه وهو اإلنفاق على سبیل االستعارة المكنیة.

  وقال:

  )٦(وثنى عنان الحبِّ عن أحبابه    جعل الّشعار له محبة ربّه

                                                
  ٧٩الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ٨٣المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ٩٢المصدر نفسھ، ص  )٣(
 ٨٥المصدر نفسھ، ص  )٤(
 ٨٩المصدر نفسھ، ص  )٥(
  ٨٧المصدر نفسھ، ص  )٦(



 )٩٣(

ورة هو االنصیاع للمحب حیث  بالدابة بجـامع االنقیـاد شبه الحب الجمال في هذه الصُّ

فـــي كـــٍل ثـــم حـــذف الدابـــة، ورمـــز إلیهـــا بشـــيء مـــن لوازمهـــا وهـــو العنـــان علـــى ســـبیل 

  االستعارة المكنیة، والقرینة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي هي: (ثنى).

  وقال:

  )١(إذا أهديتُه عيُن السَّماح    فصلني بالدُّعاء فذاك عندي

إنسان ثم حذف اإلنسان ورمز إلیه بشيء من لوازمه السماح بفي هذا البیت یجسم لنا 

  وهو العین على سبیل االستعارة المكنیة.

  وقال:

  )٢(على قدر من غالب أو ُمغلب    ولكنَّها األياُم يَلبُسها الفتى

ورة یظهر في جعل ثـم حـذف الثیـاب، ورمـز إلیهـا بشـيء  ُتلبس األیام ثیاب جمال الصُّ

  ل االستعارة المكنیة.من لوازمها وهو اللباس على سبی

  وقال:

  )٣(على الّضيم ِشيبت بالقذى والكُدورة    ويقنُع من ورد الّصباِء بشربة

شبه الّصبا بالماء بجامع العطاء في كٍل ثم حذف المـاء ورمـز إلیـه بشـيء مـن لوازمـه 

  وهو الورود على سبیل االستعارة المكنیة.

  وقال:

  )٤(فيهم وراح جاء بمرِّ الحقِّ     يُمزقون الِعرض منـُه إذا

شبه العرض بالثوب ثم حذف الثوب، ورمز إلیه بشيء من لوازمـه وهـو التمزیـق علـى 

  سبیل االستعارة المكنیة.

  وقال:

  )٥(وغدا عليها جندٌل وصفائحُ     أين العلوُم وكيف واراها الثرَّى

                                                
  ١١٩الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ٩٧ المصدر نفسھ، ص )٢(
  ١٠٤المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ١١٧المصدر نفسھ، ص  )٤(
 ١١٨المصدر نفسھ، ص   )٥(



 )٩٤(

ــور جمــال ال العلــوم بالمیــت ثــم حــذف المیــت، ورمــز إلیــه بشــيء مــن  ة فــي تصــویرصُّ

وهــو الثــرى علــى ســبیل االســتعارة المكنیــة، والقرینــة المانعــة مــن إرادة المعنــى  لوازمــه

  الحقیقي هي: (واراها).

  وقال:

  )١(يطيُب بذكرهم بطُن البطاح    كذلك ما أجازتني ُشيـوخ

ــورةجمــال  ثــم حــذف الحیــوان  فــي هــذا البیــت هــو یجســم فیــه الصــحاري بــالحیوان الصٌّ

  طن على سبیل االستعارة المكنیة.ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو الب

  وقال:

  )٢(ببطن الثَّرى واغبرَّ أُفق المكارم    فكيف ثُبوُت الشُّهب والبدُر قد ثوى

شبه الثرى وهو التراب اللین بالحیوان ثم حذف الحیوان، ورمـز إلیـه بشـيء مـن لوازمـه 

نـى الحقیقــي وهـو الـبطن علــى سـبیل االسـتعارة المكنیــة، والقرینـة المانعـة مــن إرادة المع

  هي: (ثوى).

  وقال:

بيبة كلَّ حين   )٣(سالٌم ما تقهقهِت الرُّعودُ     على عصر الشَّ

الرعــود بإنســان بجــامع إحــداث الصــوت فــي كــٍل ثــم حــذف اإلنســان،  فقــد شــّخص لنــا

ورمـــز إلیـــه بشـــيء مـــن لوازمـــه وهـــو القهقهـــة علـــى ســـبیل االســـتعارة المكنیـــة، والقرینـــة 

  قیقي هي: (سالم).المانعة من إرادة المعنى الح

  وقال:

  )٤(وعابُوا ما يُرجحه اجتهادي    إطفاء علمي –ال رَُعوا  –راُموا 

ور ال علمـه بالنـار ثـم حـذف النـار، ورمـز إلیهـا بشـيء مـن  ة تبـدو جمیلـة فـي تصـویرصُّ

  لوازمها وهو اإلطفاء على سبیل االستعارة المكنیة.

  وقال:

                                                
  ١١٨الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ٣٠٨المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ١٢٣المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ١٢٨المصدر نفسھ، ص  )٤(



 )٩٥(

  )٢(والنـََّقدِ  )١(فرَق بين النـَّْقدِ لم يعرفوا ال    الزلت تفري أديم الجهل من نفر

بحیوان ثـم حـذف الحیـوان، ورمـز إلیـه بشـيء مـن موضع الجمال هو تشخیص الجهل 

لوازمــه وهــو الجلــد الــذي یكــون ملتصــقًا بلحــم الحیــوان علــى ســبیل االســتعارة المكنیــة، 

  والقرینة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي هي: (تفري).

  وقال:

  )٣(بثوب الُهدى وانقاد طوعاً له المجدُ     درج العزِّ وارتدىفتًى قد غدا في م

فــي هــذا البیــت اســتعارتان: األولــى: فــي ثــوب الهــدى حیــث شــبه الهــدى باإلنســان ثــم 

حذف اإلنسان ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو الثوب علـى سـبیل االسـتعارة المكنیـة، 

، والثانیة في المجد حیث شـبه والقرینة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي هي: (ارتدى)

المجد بالدابة ثم حذف الدابـة ورمـز إلیهـا بشـيء مـن لوازمهـا وهـو االنقیـاد علـى سـبیل 

  االستعارة المكنیة.

  وقال:

  )٤(والزهُر ينفح بالشَّذى المعهود    حرَّرتهُ والبدُر يضحُك في الدُّجى

ورةجمال  ور في تصویر البدر. إذ رسم له  الصٌّ ثم حـذف  ان یضحكة شاخصة بإنسصُّ

اإلنســان ورمــز إلیــه بشــيء مــن لوازمــه وهــو الضــحك علــى ســبیل االســتعارة المكنیــة، 

  وٕاسناد الضحك إلى البدر على سبیل التخییل.

  وقال:

  )٥(لكنهم قالوا حنيُن رعودِ     والسحُب تبكي والرعوُد حنينها

ثــم  ســانتشــخیص الســحب بإناألولــى: الجمــال البیــاني فــي فــي هــذا البیــت اســتعارتان: 

حذف اإلنسان ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو البكاء علـى سـبیل االسـتعارة المكنیـة. 

ن لوازمـه ـثم حذف اإلنسـان ورمـز إلیـه بشـيء مـجعل الرعود إنسان یحن الثانیة: وفي 

  نـعة مـو الحنین على سبیل االستعارة المكنیة والقرینـة المانـوه

                                                
  ١٣٢النّْقد: نوع من الغنم قبیح قميء. الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
 ١٣٢المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ١٤٤المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ١٣٩المصدر نفسھ، ص  )٤(
  ١٣٩المصدر نفسھ، ص  )٥(



 )٩٦(

  إرادة المعنى الحقیقي هي: (قالوا).

  ال:وق

  )١(فهو بعد الجماِح  ُملقي القياد    وإذا ما الزَّمـاُن صار جموحاً 

ورةالجمال البیاني في هذه  ثـم حـذف الدابـة، ورمـز إلیهـا بشـيء جعل الزمان دابة  الصٌّ

  من لوازمها وهو الجماح على سبیل االستعارة المكنیة.

  وقال:

  )٢(جَّداأراد بجوِف اللَّيل أن يته    وأقبح شيء نَهُي عبد ُمقربٍ 

ورةجمال  شبه اللیل بإنسان ثم حذف اإلنسان، ورمز في جعل الجوف للیل حیث  الصٌّ

إلیه بشيء من لوازمه وهو الجوف على سبیل االستعارة المكنیـة، والقرینـة المانعـة مـن 

  إرادة المعنى الحقیقي هي: (أراد).

  وقال:

  )٣(بذاك العصر كان لها رُكودُ     وريُح الرَّأي والتَّقليد فيهم

حیــث صــّور الــرأي الصــائب الــذي فیــه منفعــة النــاس بــالعطر الــذي ترتــاح القلــوب لــه، 

وتــثلج الصــدور بــه، ثــم حــذف العطــر ورمــز إلیــه بشــيء مــن لوازمــه وهــو الــریح علــى 

  سبیل االستعارة المكنیة.

  وقال:

  )٤(وجاء عرُف وزال نُكر    روائُح الخير قد أظلَّت

ورمـز إلیـه بشـيء مـن لوازمـه وهـو الرائحـة علـى شبه الخیر بالعطر ثم حـذف العطـر، 

  سبیل االستعارة المكنیة.

  وقال:

  )٥(يجوُد به على غاٍد وجائي    فرأُس المجد عن الحرِّ علمُ 

  حیُث صّور المجد بإنسـان ثم حذف اإلنسان ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهـو 

                                                
  ١٤٦الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
 ١٦٠المصدر نفسھ، ص   )٢(
  ١٦٢المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ١٩٦المصدر نفسھ، ص  )٤(
  ٦٣المصدر نفسھ، ص  )٥(



 )٩٧(

بیل االسـتعارة الرأس، فالرأس أشـرف أعضـاء اإلنسـان ألن العقـل موجـود فیـه، علـى سـ

  المكنیة.

  وقال:

  )١(وَقذفتني بالَبيِن َقْذفا    باهللا كيَف تركتني

شــبه البــین وهــو الفــراق بــالحجر ثــم حــذف الحجــر، ورمــز إلیــه بشــيء مــن لوازمــه وهــو 

  القذف على سبیل االستعارة المكنیة.

  وقال:

  )٢(صدَع الُقلوَب فراقُنا صدعا    ُحثُّوا المطيَّ إلى ربُا صنعا

ّور القلوب بالزجاج بجامع التأثیر في كٍل ثم حذف الزجاج ورمـز إلیـه بشـيء حیُث ص

  من لوازمه وهو الصدع الذي معناه الكسر على سبیل االستعارة المكنیة.

  وقال:

  )٣(فهل لديَك جماَل الدِّين إسعافُ     قد أينعت ثمـراُت للعُقول به

حـذف النبـات، ورمـز إلیـه  حیث صّور األفكار بالنبات بجامع العطاء الثـر فـي كـٍل ثـم

بشـيء مــن لوازمــه وهــو اإلینـاع وٕاســناد اإلینــاع للعقــول علـى ســبیل التخییــل فاالســتعارة 

  مكنیة.

  وقال:

  )٤(يحلُّ عقال الُمْشكالت البوارك    يَقولوَن هذا عالُم المصر الذي

شبه الُمْشكالت باإلبل ثم حذف اإلبل، ورمز إلیها بشيء من لوازمها وهو عقـال علـى 

).سب   یل االستعارة المكنیة، والقرینة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي هي: (یحلُّ

  وقال:

  )٥(يزدان من علمك الفيَّاض والعملِ     ودام مجدَك تاجاً للزَّمان به

                                                
  ٢٤٥الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ٢٣٩المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ٢٤٨المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ٢٦٨المصدر نفسھ، ص  )٤(
  ٢٨٧المصدر نفسھ، ص  )٥(



 )٩٨(

في هذا البیت استعارتان األولـى: فـي تـاج الزمـان حیـث شـبه الزمـان بالملـك ثـم حـذف 

التاج على سبیل االسـتعارة المكنیـة. والثانیـة:  الملك، ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو

في علمك الفیاض، شبه العلم بالنهر ثم حذف النهر ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو 

  الفیضان على سبیل االستعارة المكنیة.

  وقال:

  )١(من ماِء مزٍن كابنة العنقودِ     والريُح رنَّحت الغصوَن براحها

لخمـر بإنسـان ثـم حـذف فـي هـذا البیـت تشخیصـه ل والجمـالابنة العنقود: هـي الخمـر، 

  اإلنسان ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو االبنة على سبیل االستعارة المكنیة.

  وقال:

  )٢(وأهدم جوراً وابتداعاً ُمنكرا    أطل ُعمري حتى أرى الحقَّ ظاهراً 

سبیل  شبه الجور بالبناء ثم حذف البناء، ورمز إلیه بشيء من لوازمه وهو الهدم على

  االستعارة المكنیة، والقرینة المانعة من إرادة المعنى الحقیقي هي: (أهدم).

  وقال:

  )٣(وتريُد رضاُه وهو للملك يهِدمُ     أتسمُح بالملك العقيم ألجله

في هذا البیت استعارتان األولى: الملك العقیم، والعقیم هي المـرأة التـي ال تجـيء بولـد 

فجمـــال  خیـــرات، والملـــك العقـــیم الـــذي ال خیـــر فیـــه،والولـــد مـــن أعظـــم الـــنعم وأجســـم ال

ورة حیُث شبه الملك بـالمرأة التـي ال تنجـب الولـد  في تشخیصه للملك وجعله امرأة الصٌّ

ثـــم حـــذف المـــرأة، ورمـــز إلیهـــا بشـــيء مـــن لوازمهـــا وهـــو العقـــم علـــى ســـبیل االســـتعارة 

ف البنیــان، ورمــز المكنیــة. والثانیــة: فــي ملــك یهــّدم، حیــُث شــبه الملــك بالبنیــان ثــم حــذ

  إلیه بشيء من لوازمه وهو: (الهدم).

  وقال:

ـرَّ وُتجلي منها صدا األذهان    دمت ُتحيي علوم أيّامك الغــ
)٤(  

                                                
  ١٣٩الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ١٩٦المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ٣١٤المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ٣٣٧المصدر نفسھ، ص  )٤(



 )٩٩(

فــي هــذا البیــت اســتعارتان األولــى: تحیــي العلــوم، حیــُث شــبه العلــوم وقــد جمعــت بعــد 

  ن لوازمهتفرق بالمیت الذي ُأعیدت له الحیاة، ثم حذف المیت، ورمز إلیه بشيء م

وهــو الحیــاة علــى ســبیل االســتعارة المكنیــة، وٕاســناد الحیــاة للعلــوم تخییــل. والثانیــة: فــي 

صــدأ األذهــان، حیــُث شــبه األذهــان بالحدیــد ثــم حــذف الحدیــد، ورمــز إلیــه بشــيء مــن 

لوازمــه وهــو الصــدأ علــى ســبیل االســتعارة المكنیــة، والقرینــة المانعــة مــن إرادة المعنــى 

  ).الحقیقي هي: (ُتجلي

  وقال:

نيا فليس بضارعٍ    )١(يوماً لنيِل طعامه وشرابه    قد طلَّق الدُّ

حیُث شبه الدُّنیا بـالمرأة ثـم حـذف المـرأة، ورمـز إلیهـا بشـيء مـن لوازمهـا وهـو الطـالق 

  على سبیل االستعارة المكنیة.

  وقال:

  )٢(عن مزهٍر أو طنبٍر أو عود    وغنا الحمائم بيننا ُمغٍن لنا

ور رسم لنا الشاعر  ة بیانیة للحمائم فجعلها تغني، حیث شبه الحمائم بإنسان وحـذف صُّ

ورةاإلنسان ورمز إلیه بشيٍء من لوازمه وهو الغناء، فجمال  یتجلى في تشخیصـه  الصٌّ

  لصوت الحمائم بآالت الطرب.

  وقال:

  بالنَّهر من بعـٍد بكاِء الغمام    كأّنما األغصاُن إذا حدَّقْت 

  )٤(فسن فأزريَن دموَع الخصام     يتناعلى مرآة حسٍن  )٣(غيدٌ 

ورةجمال  ور في تصویره للغمام. إذ رسم له  الصٌّ ة شاخصة بإنسـان وهـو یبكـي علـى صُّ

  سبیل االستعارة المكنیة.

  

                                                
  ٨٦الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
 ١٣٨الجوھر، ص  الشوكاني، أسالك )٢(
غید: جمع غیداء وھي المرأة المتثنیة لیناً والتي بشرتھا لطیفة وحسنھا على الكمال والطویلة العنق. القاموس  )٣(

  ١٥٤٥المحیط، ص 
 ٣٢٥الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٤(



 )١٠٠(

  

  

  

  

  امسخلالفصل ا

  عند الشوكاني الكناية

  

ف ار  وث اا ًطوا ً وب اوا  

  ث اام اأ  

 ن ا  ولب اطا  

  اطب ا ا ن ووف

 ن ا ثب اطا  

  

  

  

  

  

  



 )١٠١(

  :واألسلوب الكنائي لغًة واصطالحاً  لكنایةاالمبحث األول : تعریف 

والعقــــل، ونقــــل العواطــــف  الــــنَّفسیــــؤدي األدب وظیفــــة التعبیــــر عــــن حاجــــات 

واالنفعاالت التي یحسها رجل الفن إلى غیره من الناس، وغایة مـا یسـعى األدیـب إلیـه 

هـو حقیقــة التــأثیر، واإلقنــاع بصــدق اإلحســاس، وهــذا یســتلزم اإلبانــة والوضــوح، ولهــذا 

وریلجأ األدباء إلى  التشبیه واالستعارة وغیرها. وهنالك كثیر من المعاني ال یـتمكن  صُّ

األدبــاء مــن التصــریح بهــا فیعبــرون عنهــا بألفــاظ أخــرى، ولتلــك المعــاني الجدیــدة صــلة 

بالمعـاني األصــلیة، وبإدراكهــا یمكـن التوصــل إلــى المعــاني الحقیقیـة، وقــد یقــال إن فــي 

  .)١(وضًا وهذا ما ینافي ما ننشده في العمل األدبياللجوء إلیها خفاًء وغم

وللكنایة دور حیوي في التعبیـر األدبـي، ووظیفتهـا تـرتبط كثیـرًا باإلقنـاع العقلـي 

ــذات بإثبــات دلیلهــا فهــي أقــرب إلــى الِحجــاج العقلــي مــن التعبیــر الوجــداني،  وٕاثبــات ال

، وهــي فـن مـن التعبیــر )٢(بینمـا التشـبیه واالســتعارة بنـات الوجـدان فالكنایـة بنـت الفكــر،

توخــاه العــرب اســتكثارًا لأللفــاظ التــي تــؤدي مــا یقصــد مــن المعــاني، وبهــا یتفنــون فــي 

  ،.)٣(األسالیب ویزینون ضروب التعبیر

ومــن حســن الكنایــة أن تــأتي عــن طریقهــا المبالغــة فــي الوصــف، ألن للتعبیــر 

ــابع مــن القــوة والحســن مــا لــیس فــي اللفــظ الموضــوع،  فهــي أفصــح مــن بــالردف أو الت

ور، بل هي من ال)٤(التصریح، وأجمل من اإلفصاح األدبیة اللطیفة، التي ال یصـل  صُّ

إلیهـــا إال مـــن لطـــف طبعـــه، وصـــفت قریحتـــه. ولهـــا مـــن أســـباب البالغـــة فـــي میـــدان 

التصویر األدبي ما یجعلها دائمة اإلشراق، واضحة المعالم، دقیقة التعبیـر والتصـویر، 

ة بـدلیلها، والقضـیة وفـي طیهـا برهانهـا. وممـا الشـك فیـه أّن فهي تأتي بالفكرة مصـحوب

  أأكد إلثباته.و  النَّفسذكر الشيء یصحبه برهانه أوقع في 

                                                
 ١٧٤ - ١٧٣بدوي طبانة، علم البیان، ص  )١(
 -ھ��ـ ١٤١٣عب��د الفت��اح عثم��ان: التش��بیھ والكنای��ة ب��ین التنظی��ر البالغ��ي والتوظی��ف الفن��ي، ط مكتب��ة الش��باب  )٢(

  ١٧٣م ص ١٩٩٣
  ٣٠٩المراغي، علوم البالغة، ص  )٣(
  ٢٠٥بدوي طبانة، علم البیان، ص  )٤(



 )١٠٢(

ـور كمـا أنهـا ُتظهـر المعـاني فـي  ة المحسوسـات، وتمكـن مـن أن تشـفي الغلیـل مــن صُّ

ن الخصم من غیر أن تجعل له إلیك سبیًال، دون أن تخدش وجه األدب ویمكنها التعبیر ع

  . )١(القبیح بما تسیغ اآلذان سماعه، وهذا من أسرار بالغتها

  الكنایة في اللغة:

من مادة كنى الُكْنیة على ثالثة أوجـه، أحـدها أن ُیكنـى عـن الشـيء الـذي یسـتفحش   

: (ذكره بالظاهر، كقوله سبحانه وتعالى       ()كنایة عن الحـدث. ، )٢

  جل باسم تعظیمًا كقول الشاعر:الثاني أن ُیكنى الر 

  )٣(وال ألقبه والسوأة اللقب    أكنيه حين أناديه ألكرمه

، كنى عـن الشـيء كنایـة )٤(الثالث أن تقوم مقام االسم. والكنایة: أن تتكلم بشيء وُترید غیره

  .)٥(وكنى ولده وكناه بكنیة حسنة، وتكنَّى أبا عبد اهللا أو بأبي عبد اهللا

  :ألسلوبوا أما في االصطالح

قــد بلغــت عنایــة العلمــاء بفــن الكنایــة حــدًا كبیــرًا، فــال یكــاد یخلــو أثــر مــن اآلثــار مــن 

أقـــدم الـــذین ، ولعـــل )٦(الكنایـــة وبالغتهـــا، وٕان اختلفـــت عنـــدهم أســـماؤها، وألقابهـــا، وأقســـامها

إذ یـرى أن اللفـظ فـي العبـارة لـم یوضـع فـي  )٧(تعرضوا لهذه الدراسة أبـو عبیـدة المثنـى

أصــحاب اللغــة للداللــة علــى هــذا المعنــى، إنمــا ُفهمــت تلــك الداللــة مــن  األصــل عنــد

ـــة )٨(ســـیاق الكـــالم بشـــيء مـــن الرؤیـــا وٕاعمـــال العقـــل ، وقـــد أشـــار الجـــاحظ إلـــى الكنای

، كمـا ذكرهمـا )٩(والتعریض فذكر أنهما ال یعمالن في العقول عمل اإلفصـاح والكشـف

  .)١٠(ابن المعتز وعدهما من محاسن الكالم ولم یعرفهما

                                                
�ورة األدبی�ة ف�ي الق�رآن الك�ریم، ط ش�ركة أب�و الھ�ول للنش�ر، الق�اھرة،  )١( م، ١٩٩٥صالح الدین عبد الت�واب: الصُّ

  ٦٨ - ٦٧ص 
  ]٧٥سورة المائدة، اآلیة [ )٢(
��ورة البالغی��ة عن��د بھ��اء ال��دین الس��بكي، ط دار الھجرة،دمشق(سوریة)،س��نة  )٣(  -ھ��ـ ١٣٩٩محم��د برك��ات: الصُّ

 ٩٥م، ص ١٩٧٩
، م١٩٩٠، ط دار ص��ادر، بی��روت، ٥منظ��ور، لس��ان الع��رب، ح��رف الكاف،ب��اب الن��ون، (م��ادة كن��ي)،ج اب��ن )٤(

  ٢٣٣ص
جار هللا القاسم بن القاسم، محمود بن عمر الزمخشري: أساس البالغة، باب كنى، ط دار صادر، بیروت، س�نة  )٥(

 ٥٥٢م، ص ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢
  ١٧٩بدوي طبانة، علم البیان، ص  )٦(
 ٢٠٠م ول�ھ نح�و ٧٢٨ب�ن المثن�ى التیم�ي ب�الوالء، م�ن أئم�ة العل�م ب�األدب واللغ�ة، ول�د بالبص�رة س�نة  ھو معمر )٧(

 ٢٧٢، ص ٧م. الزركلي، األعالم، ج٨٢٤مؤلف، توفي سنة 
  ١٥، علق علیھ محمد فؤاد، ط مكتبة الخانجي، مصر، ص ١أبو عبیدة المثنى: مجاز القرآن،ج )٨(
  ١١٧ص  ،١الجاحظ، البیان والتبیین، ج )٩(
  ٦٤ابن المعتز، البدیع، ص  )١٠(



 )١٠٣(

رداف، وقال: (هو أن یرید الشاعر داللـة علـى أما قدامة بن جعفر فأسماها اإل

معنــى مــن المعــاني، فیــأتي بلفــظ یــدل علــى معنــى هــو ردفــه وتــابع لــه فــإذا أدل التــابع 

أیضــًا كــل لفظــة دلــت علــى معنــى یجــوز حملــه علــى جنبــي ( :، وهــي)١(أبــان المتبــوع)

والمجــاز. والــدلیل علــى ذلــك أن الكنایــة  الحقیقــة والمجــاز، بوصــف جــامع بــین الحقیقــة

ـور، وقـد وردت )٢()في أصل الوضع أن تـتكلم بشـيء وتریـد غیـره لهـا بهـذا المعنـى  صُّ

 في القـرآن الكـریم فقولـه عـّز وجـّل: (              ()٣( 

الظـاهر لهـذا اللفـظ ومثلهـا لفـظ (الغــائط)  فكلمـة (الرفـث) لـم یـرد بهـا لفظهـا أو المعنـى

ــــــه تعــــــالى : (  فــــــي قول                 ()ــــــة )٤ ، فالكنای

أطلق وأرید به الزُم معناه مع جواز إرادة معناه كقولك (فالن طویل النجـاد) أي (لفظ: 

ى) أي مترفـة غیـر محتاجـة إلـى السـعي بنفسـها فـي طویل القامة، و(فالنة نؤوم الضح

إصالح المهمات؛ وذلك أنه وقت سعي نساء العرب في أمر المعاش، وكفایة أسبابه، 

، وتدبیر إصـالحها؛ فـال تنـام فیـه نسـاؤهم توتحصیل ما یحتاج إلیه في تهیئة المتناوال

اد مـع ذلـك طـول إال من تكون لها خدم ینوبون عنها في السعي لذلك، وال یمتنع أن یـر 

ل . وذكـر صـاحب الطـراز أن الكنایـة واٍد )٥()النجاد، والنوم في الضـحى، مـن غیـر تـأوُّ

وغمـوض، ومـن أجـل ذلـك  دقَّـةٍ من أودیـة البالغـة وركـن مـن أركـان المجـاز وتخـتص ب

حصــل الزلــل لكثیــر مــن الفــرق، لســبب التــأویالت ومــا ذلــك إال مــن جهلهــم بمجاریهــا 

  استعملت في اللغة والُعرف واالصطالح. ولكثرة دورها في الكالم 

ــُه  ــي، وكنیّت ــى َیكْن المجــرى األول:هــو فــي لســان أهــل اللغــة فالكنایــة مصــدر كنَّ

تكنیًة حسنة، والُمها واو ویاُء، یقال: كناه بكنیة ویكنـوُه والكنایـة بـاألب واألم. والمجـرى 

ریـد بـه غیـره والكنیـة الثاني في عرف اللغة فالكنایة مقولة على ما یتكلم بـه اإلنسـان وی

بضم الفـاء كسـرها واشـتقاقها مـن السـتر، ویقـال: كنّیـُت الشـيء إذا سـترته، وٕانمـا جـرى 

هـذا االسـم علـى هـذا مـن الكـالم، ألنـه یسـتر معنـى ویظهـر غیـره، وذكـر اشـتقاقها مــن 

                                                
  ١٥٧قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص  )١(
  ٢٩٢، ص ٤ابن األثیر، المثل السائر، ج )٢(
  ]١٨٧سورة البقرة، اآلیة [ )٣(
  ]٤٣سورة النساء، اآلیة [ )٤(
  ٣٦٥القزویني، اإلیضاح في علوم البالغة، ص  )٥(



 )١٠٤(

الستر فهو ظاهر ألن المجـاز المسـتور بالحقیقـة حتـى یظهـر بالقرینـة فالحقیقـة ظـاهرة 

ي وأمــا اشــتقاقها مــن الكنیــة فهــو ممكــن أیضــًا ألن الرجــل إذا كــان اســمه والمجــاز خفــ

محمدًا فهو كالحقیقة في حقه وأما قولنا أبو عبد اهللا فإنـه أمـر طـارئ بعـد َجـرْي محمـد 

علیه ألنه كأنهم ال یطلقونه علیه إال بعد أن صار له ابن یقـال لـه: عبـد اهللا حقیقـة أو 

، فالكنایــة عنـد أبــي )١(ا كـان موضـحًا لالســم وكاشـفًا عنـهتفـاؤًال فلهـذا قلنــا بأنـه كنیـة لمــ

أن یكنــى عــن الشــيء ویعــرض بــه وال ُیصــّرح علــى حســب مــا (هــالل العســكري هــي: 

علموا بـاللحن والتوریـة عـن الشـيء، كمـا فعـل العنبـري إذ بعـث إلـى قومـه ِبُصـّرِة شـوك 

لرمـــــل وُصـــــّرة رمـــــل وحنظلـــــة، یریـــــد: جـــــاءتكم بنـــــو حنظلـــــة فـــــي عـــــدد كثیـــــر ككثـــــرة ا

أن یریــد المــتكلم إثبــات معنــى مــن ( :، والكنایــة عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني)٢()والشــوك

ــه فــي اللغــة ولكــن یجــيء إلــى معنــى هــو تالیــه  ــاللفظ الموضــوع ل المعــاني فــال یــذكره ب

وردفــه فــي الوجــود فیــؤمي بــه إلیــه ویجعلــه دلــیًال علیــه مثــال ذلــك قــولهم: (هــو طویــل 

(كثیـــر رمـــاد القـــدر) یعنـــون كثیـــر القـــرى والمـــرأة (نـــؤوم النجـــاد) یریـــدون طویـــل القامـــة 

الضحى) والمراد إنها مترفة مخدومة لها من یكفیها أمرها فقد أرادوا في هذا كله معنى 

ثــم لــم یــذكروه بلفظــه الخــاص بــه ولكــنهم توصــلوا إلیــه بــذكر معنــى آخــر مــن شــأنه أن 

ا طالـت طـال الّنجـاد؟ وٕاذا یردفه في الوجود وأن یكون إذا كان. أفال تـرى أن القامـة إذ

كثر القرى كثر رماد القـدر؟ وٕاذا كانـت المـرأة مترفـة لهـا مـن یكفیهـا أمرهـا، رِدف ذلـك 

  )٣(.)أن تنام إلى الضحى؟

وقد وردت الكنایة كثیرًا في أشـعار العـرب، وٕان أكثـر علمـاء البیـان عـدَّ الكنایـة 

ب إلیــه مــن أنهــا لیســت مــا ذهــ )٤(مــن أنــواع المجــاز، وأنكــر علــى ابــن الخطیــب الــرازي

  ، وهذا الفرق یظهر من وجهین:)٥(مجازاً 

أحدهما: أن قرینة المجاز تمنع مـن إرادة المعنـى الحقیقـي، أمـا القرینـة فـي الكنایـة فـال 

تمنــع مــن إرادة المعنــى الحقیقــي، بــل یجــوز إرادتــه كــذلك، وٕانمــا قلنــا یجــوز إرادتــه ألن 

                                                
  ٣٦٦ - ٣٦٤، ص ١العلوي، الطراز، ج )١(
  ٣٨١أبو ھالل العسكري، كتاب الصناعتین، ص  )٢(
 ٦٦ الجرجاني، دالئل اإلعجاز،  ص  )٣(
ھو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین التمیمي أبو عبد هللا الرازي، إمام ومفسر قرشي النسب، أصلھ من  )٤(

درایة اإلعجاز، وشرح سقط  طبرستان، مولده بالري، ویقال لھ ابن خطیب الري، من مؤلفاتھ: نھایة اإلیجاز في
  ٣١٣، ص ٦الزند للمعري. الزركلي، معجم األعالم، ج

  ٣٧٦، ص١العلوي، الطراز، ج )٥(



 )١٠٥(

ى الحقیقـي للفــظ مــع ذلــك فــإن هــذا ال بعـض الكنایــات ال یمكــن أن نحملهــا علــى المعنــ

  .)١(یدخلها في المجاز، فالمعول في الكنایة إذن أن تعبر عن المعنى بغیر لفظه

والثـاني: أن مبنـى الكنایــة علـى االنتقــال مـن الـالزم إلــى الملـزوم، ومبنــى المجـاز علــى 

لــى مجــاز، ألن حقیقــة المجــاز: مــا دّل ع( :وهــي )٢(االنتقــال مــن الملــزوم إلــى الــالزم

معنى خالف ما دّل علیه بأصل وضعه، والكنایة إما أن تدل علـى معنـى مخـالف لمـا 

دلت علیه بالوضع أم ال، فإن لم تدل فال معنـى للكنایـة. وٕان دلـت وجـب القـول بكونـه 

. ومعنـى الكنایـة الـذي اسـتقر علیـه )٣()مجازًا، لما كـان مخالفـًا لمـا دلـت علیـه بالوضـع

التعبیـر الـذي ال یریـد بـه المعنـى الـالزم ( :ب الكنـائي هـوأن األسلو  رأي البالغیین هو

ـــــة العـــــرف  ـــــزوم والـــــذي یحـــــدد هـــــذه العالق ـــــى التبعیـــــة أو الل لعالقـــــة بینهمـــــا تقـــــوم عل

. لكثیر من الكنایـات التـي حفـل بهـا التـراث األدبـي مثـل (جبـان الكلـب) )٤()االجتماعي

  (مهزول الفصیل) في قول الشاعر:

  بان الكلب مهزول الفصيلج    وما يك فيَّ من عيب فإني

فقــد تعـــارف العـــرب علــى أن تعـــّود الكلـــب علــى الضـــیوف نتیجـــة لتــرددهم علـــى بیـــت 

صـــاحبه یجعلـــه یجـــبن ویكـــف عـــن النبـــاح ومعنـــى هـــذا كـــرم صـــاحبه حیـــث َیِفـــْد علیـــه 

الزائرون كثیرًا، وهزال الفصیل یعني حرمانه من لبن أمـه الـذي ُیقـّدم إلـى الضـیوف أو 

سها حیث ُتذبح إكرامًا للزائرین وٕاذا كـان العـرف االجتمـاعي العربـي حرمانه من األم نف

یحـــدد الكنایـــات الســـابقة مـــن كثـــرة الرمـــاد وجـــبن الكلـــب وهـــزال الفصـــیل فـــإن العـــرف 

االجتماعي المعاصر یحدد الكنایات المـأخوذة مـن الواقـع الحـدیث مثـل: (یسـتخدم لغـة 

عـن السـالم) وینظـر إلـى الـدنیا  المدفع كنایة عن القوة) ویحمـل غصـن الزیتـون (كنایـة

بمنظــار وردي كنایــة عــن األمــل والتفــاؤل وینظــر إلــى الــدنیا بمنظــار أســود كنایــة عــن 

عدم التفاؤل الحسن، وولد وفي فمه ملعقة ذهب كنایـة عـن التـرف والنعمـة وغیـر ذلـك 

  كثیر.

                                                
  ٢٤٧فضل حسن عباس، البالغة فنونھا وأفنانھا، ص  )١(
  ٢١٣السكاكي، مفتاح العلوم، ص  )٢(
  ١٨٦بدوي طبانة، علم البیان، ص  )٣(
  ١٥٠ -  ١٤٩نایة بین التنظیر البالغي والتوظیف الفني، ص عبد الفتاح عثمان، التشبیھ والك )٤(



 )١٠٦(

وبجانـــب الكنایـــة التـــي یفســـرها العـــرف العربـــي القـــدیم والحـــدیث توجـــد كنایـــات   

ثابتــــة مرتبطــــة بالطبیعــــة العضــــویة مثــــل: تصــــعیر الخــــد كنایــــة عــــن التكبــــر أخــــرى 

  ، ولقد أجمع العلماء على تقسیم الكنایة إلى أقسام ثالثة، وهي:)١()والغرور

  كنایة عن صفة، وكنایة عن موصوف، وكنایة عن نسبة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ١٥٢ -  ١٥١عبد الفتاح عثمان، التشبیھ والكنایة بین التنظیر البالغي والتوظیف الفني، ص   )١(
 



 )١٠٧(

  أقسام الكنایة:المبحث الثاني: 

  :المطلب األول: الكنایة عن صفة

ـــــذكر الموصـــــوف وتســـــتر الصـــــفة، مـــــع أنهـــــا هـــــي المقصـــــودة. ( :وهـــــي أن ت

، ومن )١()والموصوف هو الملزوم الذي تلزم عنه الصفة، أو تالزمه، ومنه تنتقل إلیها

  أجمــل هــذه الكنایــات مــا ورد فــي قولــه جــّل شــأنه: (       

             ()فالغـــــــل إلـــــــى العنـــــــق كنایـــــــة عـــــــن )٢ ،

ـور البخل، وفي الكنایـة تصـویر محسـوس لهـذه الصـفة الذمیمـة فـي  ة منفـرة. والبسـط صُّ

ــور كنایــة عــن اإلســـراف والتبــذیر، وهــو تصـــویر لــه ب ة ملموســـة تجعــل المعنــى قویـــًا صُّ

شوكاني، واستعان الشوكاني فیـه بكثیـر مـن مؤثرًا، وهذا النوع كثیر ومتنوع في دیوان ال

العناصر، واستغل معها مقدرته الفنیة على إبراز المعاني وتصویرها في عرض حسـن 

  وأسلوب بلیغ، فقال:

  )٤)(٣(وضاق بحملِه وجُه الثَّراء    فإنِّي إن ألمَّ الخطُب يوماً 

جــه األرض صـّور بأسـلوب الكنایـة إذا أصـابته المصـائب فــي حیاتـه ولـو كانـت تمـأل و 

  من كثرتها فإنه سوف یصبر على ذلك فهي كنایة عن صفة الكثرة.

  وقال:

ماءِ     فأنحى جازُر يوماً عليها   )٥(وضرَّج قادميها بالدِّ

عّبــر بأســلوب الكنایــة عــن ناقتــه بأنهــا تــّم قتلهــا مــن ِقبــل الجــازر لــذلك امــتألت قــدمیها 

  بالدماء وهي كنایة عن صفة القتل.

  وقال:

  )٦(وال نقلتك مسـرعُة الُخطاء    اك إليك سوطاً فال رفعت يَد

  فال رفعت یداك إلیك سوطًا، كنایة عن صفة السلم.

                                                
  ٣٥٣م، ص ١٩٨١ - ھـ ١٤٠١، دار السؤال، دمشق، ٤فكتور الكك/أسعد أحمد علي: صناعة الكتابة، ط )١(
  ]٢٩[ سورة اإلسراء، اآلیة )٢(
 ٦٢: ھي التراب اللیّن، ومّداھا ھنا (الثراء) للضرورة الشعریة، الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  الثرى )٣(
 ٦٢الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٤(
 ٦٢المصدر نفسھ، ص  )٥(
 ٦٢المصدر نفسھ ، ص  )٦(



 )١٠٨(

  وقال رحمه اهللا ورضي اهللا عنه متوجعًا من بعض أهل العلم:

  )١(خالطتم ُحبُه باللَّحم والَعَصِب◌ِ     أم ابتعادي لما قد زاَف من كلم

مــتالك واالســتحواز للشــيء الــذي خــالطتم حبــه بــاللحم والعصــب، كنایــة عــن صــفة اال

  یرغب فیه.

  وقال أیضًا راثیًا لشیخه:

  )٢(يقصر عنه عجمهُ وأعاربُهْ     إماُم رقا في دارة العلِم منزالً 

رقــا فــي دارة العلــم كنایــة عــن صــفة التطــور والنمــاء الــذي بذلــه فــي ســبیل تطــور العلــم 

  وتقدمه.

  وقال:

  )٤(مناكُبهْ  )٣(ت السَّماكتزاحُم هاما    وما مات من أبقى لنا كل سيَّدٍ 

  ُتزاحم هامات السماء مناكبه كنایة عن صفة علو المكانة والرفعة.

  وقال:

  )٥(بُمطرف مجٍد في صميم المناصب    تبحبح في بحبوحة العزَّ وارتدى

  بحبوحة العز كنایة عن صفة الترف وسعة النعمة.

  وقال:

  )٦(ندي الحسبفاشدد يديَك فهذا ع    فإن وجـدَت جميـًال بعد تجربةٍ 

  فشد الید كنایة عن صفة الجّد والحزم واالجتهاد.

  وقال یهجو قومًا:

  )٧(في ربعهم لألخّال يَرفـُع الطنبُ     ولسُت مستثنياً منهم سوى نفرٍ 

  یرفع الطنب كنایة عن صفة البخل والشح والجبن.

  دحًا لقومه:اوقال أیضًا م

                                                
  ٧٢الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ٧٥المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ٧٦الشوكاني، أسالك الجوھر، ص السماك: نجم،  )٣(
  ٧٦الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٤(
  ٧٧المصدر نفسھ، ص  )٥(
  ٧٩المصدر نفسھ، ص  )٦(
  ٧٩المصدر نفسھ، ص  )٧(



 )١٠٩(

  )١(بعض ما يجب حاجاتهم إذ رأوه    يقدمون قضا حاج الصَّديق على

تقدیم حاجات الصدیق على قضاء حاجاتهم كنایة عـن صـفة اإلیثـار وفـي هـذا امتثـاًال 

لقوله تعالى: (                  ()٢( .  

  وقال:

  )٤(في كـل خـيٍر جئتـه بطالبه    الرواحل معلناً  )٣(فقطعت أنساع

بأنـــه كـــان شـــاقًا، فقطـــع أنســـاع الرواحـــل كنایـــة عـــن صـــفة التعـــب یصـــف هـــذا الســـفر 

  والمشقة والمعاناة.

  وقال:

ــ   )٥(ــه متاعبي ومنيت من أوصابه    وهجرت فيه مالعبي ولقيت فيـ

  هجر المالعب فیه كنایة عن صفة الترك.

  وقال:

  )٦(وأنختـه في مخصبـات شعـابه    فحططُت رحلي بين ُسّكان الحمى

  لمكان أي أقمت فیه، حط الرحل كنایة عن صفة اإلقامة.حططت رحلي في ا

  وقال:

نيا فليس بضارعٍ    )٧(يومـاً لنيل طعامـِه وشرابهِ     قد طلَّق الدُّ

فــي هــذا البیــت وصــف ممدوحــه بأنــه ال یهــتم بملــذات الحیــاة الــدنیا فلــذلك طلَّــق الــدنیا وهــي 

  وقال:كنایة عن صفة الزهد.

  )٨(العزوَل وال قبيَح عتابِه  أخشى    ووضعت عن عنقي عصا الترحال

  وضع عصا الترحال كنایة عن صفة اإلقامة وعدم التنقل.

  وقال رضوان اهللا علیه مجریًا لقریحته في میدان الحماسة:

                                                
  ٨٠الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ]٩سورة الحشر، اآلیة [ )٢(
  ٨٥الجوھر، ص  األنساع: مفردھا نسع وھو سیر یُشد بھ الرحل. الشوكاني، أسالك )٣(
 ٨٥المصدر نفسھ، ص  )٤(
  ٨٥المصدر نفسھ، ص  )٥(
 ٨٦المصدر نفسھ، ص  )٦(
  ٨٦المصدر نفسھ، ص  )٧(
  ٨٦المصدر نفسھ، ص  )٨(



 )١١٠(

  سرادقهم من دونه كل كـوكبِ     ولي سـلٌف فـوق المجرَّة خيَّموا

  )٢)(١(لمشطبِ وذادوا الورى عنُه بحدِّ ا    رقوا في مراقي العـزَّ شأواً ممنعاً 

یصـــف الشـــوكاني أجـــداده بـــأنهم أنـــاس ذوو مكانـــة عالیـــة بـــین مـــن یعـــیش معهـــم، فهـــم فـــوق 

المجــرة كنایــة عــن صــفة علــو المكانــة، رقــوا فــي مراقــي العــّز كنایــة عــن صــفة التــرف ورغــد 

  العیش.

  وقال داعیًا لربه:

  فقـد طـال من ضيقـه اكتئابي    يا رب كن شـارحاً لصدري

  )٣(وضيُِّق الصـدر في عــذاب    في نعيـمفواسُع الّصـدر 

فــي هــذا البیــت كنایتــان األولــى: واســع الصــدر كنایــة عــن صــفة الحلــم، والثانیــة: هــي ضــّیق 

  الصدر كنایة عن صفة الحماقة وسرعة الغضب.

  وقال:

  )٤(كما قيل إال فرقـة الحشوِّية    ودع عنك علماً ال تهز قناته

  هّز القنا كنایة عن صفة القتال

  متوجعًا من جماعة [من أهل العلم]: –رضي اهللا عنه  –ل وقا

  )٥(علّي مدى األيام صفَو مسرتي    هُم أضجروني كل حيٍن وكدَّروا

  مدى األیام كنایة عن صفة االستمرار والشمول.

  وقال:

  )٦(عن ُحبِّها لعـازل أو لالح    ُمشمراً قدم صّم ال ينثني

  د.مشمرًا قدم كنایة عن صفة الجّد واالجتها

  وقال:

  )٧(يمينُه ألقى الَعصا واستراح    سعى فلّما ظفرت بالُمَنى 

  ألقى العصا كنایة عن ترك األمر وعدم االستمرار فیه وهي كنایة عن صفة.
                                                

  ٩٦المشطب: من صفات السیف. الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ٩٦المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ١٠١المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ١٠٥المصدر نفسھ، ص  )٤(
  ١٠٦المصدر نفسھ، ص  )٥(
  ١١٦المصدر نفسھ، ص  )٦(
  ١١٦المصدر نفسھ، ص  )٧(



 )١١١(

  وقال رحمه اهللا ذاكرًا لما وقع معه أیام االشتغال بالدرس والتدریس:

  ويكثُر في مناقبـه الجحـودُ             ومن كثرت فضائله يعادى

  )١(وهم عند الحضور لهُ سجود    إذا غـاب يلمزُه أنـاس

یصف نفسه بأنه له هیبة ووقار، ولكنه ال یخلو من األعداء الذین یغتابونه. له سجود 

  كنایة عن صفة الخضوع والذلة والهوان.

  وقال:

  )٢(وينسى ما لديه من األيادي    ويطوي البشر عنَّي ما أصافي

  تغّیر المودة واإلخاء. یطوي البشر كنایة عن صفة وهي

  وقال:

  )٣(وقد لبست من قبل ثوَب حداد    وعادت لنا األياُم بيًضا زواهراً 

كنایة مبنیة على االستعارة كونه جعل األیام إنسانًا یلبس أثوابـًا اسـتعارة. واألیـام بـیض 

  كنایة عن السرور، ثوب حداد كنایة عن الحزن.

  وقال:

  )٤(ن العليا رفيَع عمادأشاد م    ولكّن ترحالي لزورة ماجدٍ 

  رفیع العماد كنایة عن صفة علو المكانة.

  وقال:

  )٥(تقاصر عنـها طـارفي وتالدي    أبا أحمٍد أهديت لي منك مدحةً 

صــّور بأســلوب الكنایــة مــا مدحــه بــه أبــو أحمــد ُیعجــز أن یــؤتى بمثلــه قــدیمًا أو حــدیثًا 

  وهي كنایة عن صفة.

  وقال:

  )٦(أو ليس يكفي مدمعي بخـدودي    أعلى الذي ألقى طلبت شهودي

  مدمعي بخدودي كنایة عن صفة الحزن الذي یدل علیه استمرار الدموع.

                                                
  ١٢٤الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ١٢٧المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ١٣٩المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ١٤٠المصدر نفسھ، ص  )٤(
  ١٤١المصدر نفسھ، ص  )٥(
  ١٣٧المصدر نفسھ، ص  )٦(



 )١١٢(

  وقال:

  )١(فارس رأس رفيـع العماد    كاتُب شاعُر لبيُب أريبُ 

  رفیع العماد كنایة عن صفة علو المكانة والشرف.

  وقال:

  )٢(يضيُق بها المنافذ والنُّجـود    ولو هبَّت لهبَّ لها أناسٌ 

  یضیق بها المنافذ والنجود كنایة عن صفة الكثرة.

  وقال:

  )٣(أنحـلت جسمي بوعٍد بعد وعدِ     طال صبري فمتى إسعاُدهـا

  أنحلت جسمي أي ضعف جسمه وأصابه الهزال وهي كنایة عن صفة الضعف.

  وكتب رحمه اهللا إلى صدیق:

  )٤(هجراوواصًال لسهاد الجفن مذ     يا غائباً بعده السُّلواَن ما حضرا

  سهاد الجفن كنایة عن صفة وهي صفة األرق وعدم النوم.

  وقال:

  )٥(بدون نكـٍر من مناكر    وبقلبـه داُء القلـوب

داء القلـــوب المـــرض الـــذي یصـــیب القلـــوب وهـــو كنایـــة عـــن صـــفة الحســـد والبغضـــاء 

  وغیرها.

  وقال:

  )٦(من في المكارم والُعلى يَتبخترُ     نجل األئمَّة فخرها وعمادها

  تبختر المشي بتیه وعجب، وهي كنایة عن صفة التكبر.ال

  وقال:

                                                
  ١٤٦ص الشوكاني، أسالك الجوھر ،  )١(
  ١٦٢المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ١٦٩المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ١٨٨المصدر نفسھ، ص  )٤(
  ١٩١المصدر نفسھ ص  )٥(
  ٢١١المصدر نفسھ ، ص  )٦(



 )١١٣(

  )٢(أنت بال مرا الخلُّ الوفي )١(الثَّفْناتِ     يا طـاهر النَّفثات بل يا طاهـر

  .كثرة السجودطاهر الثفنات كنایة عن 

  وله رحمه اهللا مرغبًا في طلب العلم:

  )٣(تساوى لديه عيش خصب وشاظف    إذا شغفت نفس الفتى بالمعارف

في هذا البیت كنایتـان األولـى: عـیش خصـب كنایـة عـن صـفة الرخـاء وكمـال النعمـة، 

  والثانیة: عیش شاظف كنایة عن صفة ضیق العیش والجدب.

  وقال:

  )٤(أقمَت لدين إلهي شعـارا    قهرَت الُجنود هتكت البنود

  البنود: هي رایات الحرب، هتكت البنود كنایة عن صفة القتل.

  وقال:

  )٥(وفي حضراتنا رعُش الجنانِ     ا غبنا مقاالً ُيسي بنا إذ

  الجنان: القلب، رعش الجنان كنایة عن صفة الخوف.

  وقال:

  )٦(ومنك الَقبوُل بإقرار عيني    أروُم الوصول وترك الفضول

  .الرضاإقرار العین كنایة عن صفة 

  الكنایة عن موصوف: :المطلب الثاني

د أن تكـون الصـفة المـذكورة مـن أن تذكر الصـفة وتریـد الموصـوف والبـ( :وهي  

. قـال السـكاكي فـي الكنایـة عـن الموصـوف: (فـي )٧()خصائص الموصـوف المحـذوف

هــذا القســم تقــرب تــارة، وتبعــد أخــرى، فالقرینــة هــي: أن یتفــق فــي صــفة مــن الصــفات 

اختصاص بموصوف معین عارض، فتذكرها متوصًال بها إلـى ذلـك الموصـوف، مثـل 

د زیدًا العارض اختصاص للمضیاف زید. والبعیدة هي: أن تقول: جاء المضیاف، تری

                                                
الثفنات: مفردھا ثفنة، وھي في اإلنسان الركبة والفخذ، ویقال لمن یكثر التعبد ذو الثفنات. الشوكاني، أسالك  )١(

  ٢٤٦الجوھر، ص
  ٢٤٦ر نفسھ، ص المصد )٢(
 ٢٥٣المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ١٩٠المصدر نفسھ، ص  )٤(
  ٣٣٥المصدر نفسھ، ص  )٥(
 ٣٤٣المصدر نفسھ، ص  )٦(
  ٢٥٠فضل حسن عباس، البالغة فنونھا وأفنانھا، ص  )٧(



 )١١٤(

أن تتكلف اختصاصها، بأن تضـم إلـى الزم آخـر وأخـر، فتلفـق مجموعـًا وصـفیًا مانعـًا 

عن دخول كل ما عـداه مقصـودك فیـه؛ مثـل أن تقـول فـي الكنایـة عـن اإلنسـان: حـّي، 

  .)١(مستوي القامة، عریض األظفار)

(كنایـــــات منهـــــا قولـــــه تعـــــالى: والقــــرآن الكـــــریم ملـــــئ بمثـــــل هــــذه ال     

 ()شــدید القــوى: جبریــل علیــه الســالم وهــي كنایــة عــن موصــوف، ومــن كــالم )٢ ،

، القواریر )٣(المصطفى صلى اهللا علیه وسلم قوله: (رویدك یا أنجشة سوقك بالقواریر)

الكنایـات منهـا كنایة عن موصوف وهو النساء. زین الشوكاني شـعره بـالكثیر مـن هـذه 

  قوله:

  )٤(عظيم في الصفـات والصفاء    ودم يابن األكـارم في نعيم

  النعیم: هو الجنة، وهي كنایة عن موصوف.

  وقال:

  )٥(دفعَت بها الورى نحو الوراء    وصغت من القريض بنات فكر

  بنات الفكر كنایة عن موصوف وهي القصائد.

  وقال:

  )٦(راً في جهـله ولعـابهمتطـو     وكذا ابن سبعين المهين فقد غدا

  ابن سبعین كنایة عن موصوف وهو عبد الحق بن إبراهیم األشبیلي.

  وقال:

  )٧(ويقطُع فيها حبل كل وصيلةِ     يُهاجُر في ُحبِّ المليحة إلفةُ 

  الملیحة كنایة عن موصوف وهي المرأة الجمیلة.

  وله رضوان اهللا علیه:

                                                
  ٤٠٤السكاكي، مفتاح العلوم، ص  )١(
  ]٥سورة النجم، اآلیة [ )٢(
، كتاب األدب، باب المعاریض مندوحة عن الكذب، ٣لبخاري، جابن حجر، فتح الباري بشرح صحیح ا  )٣(

 ٦٢١٢، ص ٦٢١٠حدیث 
  ٦٦الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٤(
  ٦٤المصدر نفسھ، ص  )٥(
  ٨٨المصدر نفسھ، ص  )٦(
  ١٠٣المصدر نفسھ، ص  )٧(



 )١١٥(

  عليِّ من قريش األباطحِ سليل            سالم على عزِّ المعالي محمد

  )١(إلى اهللا أشكو ما تكّن جوانحي    تمرُّ الليالي ال تواصل بيننا

  الجوانح كنایة عن موصوف وهي الصدور.

  وقال:

  وليس يخـاف من حمـر أسودُ             وليس يضرُّ بنبح الكلب بدراً 

  )٢(تمـرَّ على جوانبـها ثمـودُ     وما الشُّمُّ الشوامخ عند ريح

  الشوامخ كنایة عن موصوف وهي الجبال. الشم

  وقال:

  )٣(إن كان البُدَّ من إنكاره فردوا    ال تنكروا مورداً عذباً لشاربه

  المورد العذب وهو القرآن الكریم وهو كنایة عن موصوف.

  وقال:

  )٤(ويروي قوُل طَه كل صادي    فقوُل اهللا يشفي كـل داء

  ة عن موصوف.قول طه (السنة النبویة الشریفة) وهي كنای

  وقال:

نا   )٦(ما له ُجهد )٥(إذا عافها ذو عنَّة    وما عيُب بيضاء التَّرائب في الدُّ

  بیضاء الترائب هي المرأة، كنایة عن موصوف.

  وقال:

  )٧(ُأديرت كؤس [من] رحيق شهاد    وال للقا خوٍد رادٍح بذكرها

  الخود كنایة عن موصوف وهي المرأة.

  وقال:

  

                                                
  ١٢١الشوكاني، أسالك الجوھر ، ص  )١(
  ١٢٤المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ١٢٦المصدر نفسھ، ص  )٣(
 ١٢٧المصدر نفسھ، ص  )٤(
م، ٢٠٠٠، ط ١٠العنین: الذي ال یأتي النساء وال یریدھن، بین العنانة والعنّینیّة. ابن منظور، لسان العرب، ج )٥(

 ٣١٠ص 
 ١٤٣ص  الشوكاني، أسالك الجوھر، )٦(
  ١٤٠المصدر نفسھ، ص  )٧(



 )١١٦(

  هللا فـوق العـدَّ                   أقوُل بعد الحمد

  )١(على رئيس األنبياء    ُمسّلماً مصليـا

  رئس األنبیاء كنایة عن موصوف وهو النبي صلى اهللا علیه وسلم.

  وقال رحمة اهللا علیه مجریًا للقریحة في الحماسة وكان ذلك في عنفوان الشباب:

  )٢(د والرودفي الضمَّر القوُد ال في الخر     أضحى غرامي وتهيامي وُمطربي

في البیـت كنایتـان األولـى: الضـمر القـود كنایـة عـن موصـوف وهـي الخیـول، والثانیـة: 

  الخرد والرود كنایة عن موصوف وهي النساء.

  وقال:

  

  )٤(ولم تعـد في االعـراب المـبرد    ُمجوداً  )٣(وأتقنَت حرف ابن العالء

  حرف ابن العالء كنایة عن موصوف وهي القصائد.

  هللا راثیًا لبعض سادات تهامة:وقال رحمه ا

  )٦(ربع الفخار وبيض الهند والسمر    من شادوا لمجدهم )٥(أعني البهاليل

یبین الشاعر بأن هؤالء الملوك بنوا مجدهم ببیض الهند والسمر، بیض الهند السـیوف 

  وهي كنایة عن موصوف، والسمر هي الرماح كنایة عن موصوف.

  عابه بتأخر العصر: وقال رضي اهللا عنه مجیبًا على من

  )٧(فأجبُت دار الُخلد ُأخرى    قـالـوا أتيت مؤخـراً 

  دار الخلد كنایة عن موصوف وهي الجنة.

وأجاب رحمه اهللا عن أبیات وصلت إلیه من بعض األدباء یطلب منه دیوان الحماسـة 

  بقول:

                                                
  ١٤٩الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ١٦٦المصدر نفسھ، ص  )٢(
التمیم�ي الم�ازني البص��ري، أب�و عم�رو، ویلق��ب أب�وه ب�العالء: م��ن أئم�ة اللغ��ة  اب�ن الع�الء: ھ��و زبّ�ان ب�ن عم��ار )٣(

 ٤١، ص ٣واألدب وأحد القراء السبعة، ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكوفة. الزركلي، األعالم، ج
  ١٦٧الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٤(
 ١٧٠م، ص ٢٠٠٠، ط ٢لعزیز الجامع لكل خیر.ابن منظور،لسان  العرب،جالبھالیل: جمع بھلول وھو: ا )٥(
 ١٧٤الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٦(
  ١٧٦المصدر نفسھ، ص  )٧(



 )١١٧(

  )١(فجّلت وجلَّت بل جلَّت ربَّة الخدر    أذكرى حبيٍب أبرزت دميُة القصر

  در البیت الذي تقیم فیه المرأة، وربة الخدر كنایة عن موصوف وهي المرأة.الخ

  وله رضوان اهللا علیه:

  )٢(أديم بها شكري لما قمُت بالشكر    ولو كان لي ملء البسيطة ألسنُ 

  البسیطة هي األرض وهي كنایة عن موصوف.

  وقال:

  )٣(أضحى عليها الُحسُن َوقفا    مكحولُة الحدقات وطفا

  لحدقات كنایة عن موصوف وهي المرأة.مكحولة ا

  وقال:

  )٤(قول خير األنبيا والرُّسل    ما حوى القرآُن أو ما كان من

  خیر األنبیاء الرسول صلى اهللا علیه وسلم، كنایة عن موصوف.

  وقال:

مُ     وهل منكم ذبَّ عن الُملك إنَّهُ    )٥(على جرٍف هاٍر غداً يتهدَّ

  ات.جرف هار كنایة عن موصوف بعدم الثب

  وقال:

م    وهم ورثوا الُمختار فيما أتى به   )٦(ووارث هذا الدين فيه الُمقدَّ

  المختار كنایة عن موصوف وهو النبي صلى اهللا علیه وسلم.

  وقال:

  )٧(وعندنا صار راعيكم وراعينا    الّرأُس فينا ورأُس الشَّيء أشرفهُ 

  الرأس كنایة عن موصوف وهو سّید القوم.

  وله رضي اهللا عنه:

                                                
  ١٨٦الشوكاني، أسالك الجوھر ، ص  )١(
  ١٩٨المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ٢٤٤المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ٢٨٠المصدر نفسھ ، ص  )٤(
  ٣١٥المصدر نفسھ، ص  )٥(
  ٣١٢المصدر نفسھ، ص  )٦(
  ٣٤٨المصدر نفسھ، ص  )٧(



 )١١٨(

  )١(مـن طينـة صـّورُه اهللا    صى أبو العالم وهو الذَّيع

  أبو العالم كنایة عن موصوف وهو سّیدنا آدم علیه السالم.

  وقال:

  )٢(األرضي بجمع الّشمل فالجمٌع أجمل    وسل من بنى السَّبع الطِّباق ومن دحا

الســبع الطبــاق كنایــة عــن موصــوف وهــي الســماوات الســبع. وهــذه بعــض النمــاذج مــن 

  كنایة عن موصوف استغل فیها الشوكاني مقدراته الفنیة الرائعة.ال

  المطلب الثالث: الكنایة عن نسبة:

وبها ُیذكر الموصوف، ویذكر معـه شـيء مـالزم لـه، وتُـذكر الصـفة، ثـم تُنسـب هـذه   

الصـــفة إلـــى الشـــيء المـــالزم للموصـــوف ویقولـــون فـــي تحدیـــد هـــذا النـــوع مـــن الكنایـــة، هـــي: 

، وفـي القـرآن هـذا النـوع )٣(وف، أو إثبـات أمـر ألمـر أو نفیـه عنـهتخصیص الصفة بالموصـ

ـــراء ـــا الفــ ــد دلَّ علیهــ ـــر، فقـــ ـــالى: ( )٤(كثیــ ـــرض لقولـــــه تعــ  إذ عــ    ()ــال:  )٥ فقـــ

من القـوم، ومعناهـا واحـد: نـزل بـك العـذاب  )٦(والعرب تجتزئ بالساحة العقوة –(معناه: بهم 

ق العــذاب بهــم بــل نســبه إلــى ســاحتهم. وفــي الشــعر العربــي حــیل ، أي لــم)٧(وبســاحتك ســواء)

  األزدي: )٨(مثل هذا النوع موجود بكثرة وعلى سبیل المثال قول الشنفرى

  )٩(إذا بيـوت بالمالمـة حلَّت    يبيت بمنجاة من اللوم بيتها

  قد نفى الشاعر في هذا البیت نسبة اللوم عن بیتها، وهي كنایة عن نسبة.

  :)١٠(اسوقال أبو نو 

                                                
  ٣٥٩الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )١(
  ٢٧٥المصدر نفسھ، ص  )٢(
  ٣٥٤فكتور الكك وأسعد أحمد علي، صناعة الكتابة، ص  )٣(
ذ عنھ الفراء: یحیى بن زیاد بن عبد هللا بن منظور أبو زكریا الدیلمي المعروف بالفّراء اإلمام المشھور، أخ )٤(

الكسائي، لھ مصنفات كثیرة مشھورة في النحو واللغة/، مات بطریق مكة سنة سبع ومائتین.مجد الدین محمد ابن 
یعقوب، البلغة في تاریخ أئمة اللغة، تحقیق محمد المصري،ط منشورات وزارة الثقافة واإلعالم، دمشق، 

  ٢٨٠م، ص ١٩٧٢ - ھـ ١٣٩٢
  ]١٧٧سورة الصآفات، اآلیة [ )٥(
 العقوة: عقوة الدار: ساحتھا وما حولھا. )٦(
  ٣٣٤ - ٣٣٣أحمد عبد الواحد، الدراسات البیانیة، ص  )٧(
الشنفرى: ھو عمرو بن مالك األزدي، من قحطان، شاعر جاھلي، یماني من فحول الطبقة الثانیة، وھو  )٨(

 ٨٥، ص ٤، ط٥صاحب (المیة العرب). الزركلي، األعالم، ج
 ٤١ص  الضبي، المفضلیات، )٩(
أبي نواس: الحسن بن ھانئ بن عبد األول بن صباح الحكّمي بالوالء، أبو نواس، شاعر العراق في عصره،  )١٠(

ولد في األھواز، ونشأ بالبصرة، وقد نظم في جمیع أنواع الشعر، وأجود شعره خمریاتھ، لھ دیوان شعر مطبوع، 
  ٢٢٥، ص ٤،ط٢. الزركلي، األعالم،جط) - ودیوان آخر سمي(الفكاھة واالئتناس في مجون أبي نواس



 )١١٩(

  )١(ولكن يسير الجود حيث يسيرُ     فما حازه جود وال حل دونه

أراد أن یثبت الجود للممدوح ولكنه كنَّى عن ذلك فجعـل الجـود مالزمـًا لـه یسـیر حیـث 

ســار. هــذا النــوع مــن الكنایــة عــن النســبة فــي دیــوان الشــوكاني ال یوجــد بكثــرة بــل قلیــل 

  جدًا، ورد في قوله:

  )٢(ال َمشرٌب قـد عابها أو ماكل    نقية أثواب زهدك ُمتَّ وهي

  فقد نسب الزهد إلى أثوابه ولم ینسبها إلى الممدوح نفسه.

  وقال:

  )٣(سرادقُه معقودُة بالكواكبِ     فتى قد سما فوق السَّماك مكانهُ 

  فقد نسب المجد إلى سرادقه ولم ینسبه إلى ممدوحه.

  وقال:

  )٤(بداُه فـرط تصابيقذى كـدٍر أ    مضى طاهر األذيال ما شاب صفوهُ 

  فقد نسب الطهر إلى األذیال ولم ینسبه إلى الممدوح نفسه.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ٢٩٩أبي نواس، دیوانھ،ط دار صادر، بیروت، ص  )١(
  ٢٨٥الشوكاني، أسالك الجوھر، ص  )٢(
  ٧٧المصدر نفسھ، ص  )٣(
  ٨١المصدر نفسھ، ص  )٤(



 )١٢٠(

ا  

الحمد هللا الذي یسَّر لي الطریق إلى هذا البحث وهیأ لي الوصول بـه إلـى هـذه 

  المرحلة من الدراسة، وقد توصلت فیه إلى النتائج اآلتیة:

ور البیانیة في شعره.الشوكاني عالم باللغة العربیة فلذا اس -١   تخدم كل الصُّ

 شعره كان رجعًا صادقًا لنفسه. -٢

ــور البیانیــة ورودًا فــي شــعره ؛ إال أن التشــبیه المقلــوب  -٣ التشــبیه كــان أكثــر الصُّ

 كان نادرًا.

ورة مناسبة. -٤  المجاز ورد في دیوانه بصُّ

 الكنایة عن نسبة، وردت قلیلة. -٥

 .كان یمیل إلى وصف الطبیعة وتشخیصها في شعره -٦

 ثقافته الدینیة كانت ظاهرة من خالل شعره. -٧

لذا أوصي الباحثین أن یلحقوا هـذه الدراسـة التـي سـبقت بدراسـات أخـرى حتـى 

  تُبرز كل ما في هذا الدیوان من درر وكنوز لم تكن معروفة.

ـــدیر أن یهـــدینا ألقـــوم الطریـــق، ویجنبنـــا مـــن ذالت القلـــم    ـــيِّ الق ونســـأل اهللا العل

  ه نعم المولى ونعم النصیر.وعثرات اللِّسان، إن

  

  

  

  

  

  

  

  



 )١٢١(

  

  

  

  

  الفهارس الفنية

  

  رس ات -١

 رس ادث -٢

 رس ار -٣

 رس ام -٤

 رس ادر وارا وادورت -٥

            رس اووت - ٦

  

 

  

  

  



 )١٢٢(

 رس ات

  اورة  ا  ارم
رم 

ا  
  ءاز

رم 

ا  

١.          ٨٦  ١  ٦  الفاحتة  

٢.        ...  ٧٤  ١  ١٩  البقرة  

٣.            

  ...  
  ١٠٣  ١  ١٨٧  البقرة

٤.               

  ...  
  ٦١  ٣  ٢٧٥  البقرة

٥.                   

    
  ١٨  ٣  ٦  آل عمران

٦.                       

    ...  
  ١٠٣  ٥  ٤٣  النساء

٧.                 ..  ٣٣  ٥  ١٥٧  النساء  

٨.                

                 

 ...   

  ٧٢  ٦  ٦  املائدة

٩.        ...   ١٠٢  ٦  ٧٥  املائدة  

١٠.              ...   ٦٩  ٧  ٦  األنعام  

١١.             ...  ٣٣  ٧  ٩٩  األنعام  



 )١٢٣(

١٢.                ١٨  ٨  ١١  األعراف  

١٣.                   

               ..  
  ٧٣  ١١  ١٠٨  التوبة

١٤.      ...  ٧٦  ١٣  ٨٢  يوسف  

١٥.                  

      ...  
  ٧٧، ٢٨  ١٣  ٤  إبراهيم

١٦.              

  ...  
  ٩٠  ١٥  ٢٤  اإلسراء

١٧.             ...  ١٠٧  ١٥  ٢٩  اإلسراء  

١٨.           ...  ٦٥  ١٦  ٧٧  الكهف  

١٩.         .  ٦٨  ١٦  ٦١  مريم  

٢٠.                   

     ... 
  ٧٥  ١٦  ٧٤  طه

٢١.         

 ...  
  ٥٢، ٤٦  ١٨  ٣٩  النور

٢٢.               

  ...  
  ٥٢  ٢٠  ٨٨  النمل

٢٣.             

   ...  
  ٦٧  ٢٠  ٤  القصص

٢٤.       ...  ٦٩  ٢٢  ٣٣  سبأ  



 )١٢٤(

٢٥.           ...  ٦٤  ٢٢  ٧  يس  

٢٦.         ...  ١٤  ٢٣  ٣٩  يس  

٢٧.          .ز   ٤٢  ٢٣  ٦٥  الصآفات  

٢٨.       ..  ٧٥  ٢٣  ١٠١  الصآفات  

٢٩.        ... ١١٨  ٢٣  ١٧٧  الصآفات  

٣٠.            

         
  ١٨  ٢٤  ٦٤  غافر

٣١.               

    ...  
  ٥٠  ٢٦  ١٢  احلجرات

٣٢.                 

   .  
  ٨٢  ٢٦  ٣٠  ق

٣٣.        .  ١١٤  ٢٧  ٥  النجم  

٣٤.         ..   ٢٨  ٢٧  ٣-١  الرمحن  

٣٥.               ٥٦  ٢٧  ٢٤  الرمحن  

٣٦.            

     
  ٥٤  ٢٧  ٣٧  الرمحن

٣٧.              

      ...   

 

  الرمحن
٥٦-

٥٨  
٣٧  ٢٧  



 )١٢٥(

٣٨.                

     
  ١٠٩  ٢٨  ٩  احلشر

٣٩.                ١٨  ٢٨  ٢٤  احلشر  

٤٠.                  

          
  ٥٨  ٢٨  ٥  اجلمعة

٤١.                  

    
  ١٨  ٢٨  ٣  التغابن

٤٢.          ٤٩  ٢٩  ٥٠  املدثر  

٤٣.                  ٧١  ٢٩  ٤  القيامة  

٤٤.             

   
  ٥٥  ٣٠  ٧-٦  النبأ

٤٥.          ٧٥  ٣٠  ١٣  االنفطار  

٤٦.               

 
  ٦٧  ٣٠  ٦-٥  الطارق

  

  

  

  

  

  

  



 )١٢٦(

 رس ادث

  رم ا  ادث  ارم

  ٢٠  ةصُّور  أتاني اللیلة ربي في أحسن   .١

  ٢٨  إن من البیان لسحرا   .٢

  ٤٦  الناس كإبل مائة ال تجد فیها راحلة...   .٣

  ٤٧  أسمعوا وأطیعوا ولو استعمل علیكم عبٌد حبشي ...   .٤

  ٥٤  مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جاٍر عذب...   .٥

  ٥٥  ... والصالة نور والصدقة برهان...   .٦

  ٥٧  قد تركتكم على البیضاء لیلها كنهارها...   .٧

  ٧١  أسرعكن لحوقًا بي أطولكن یدا   .٨

  ٧٣  من قام رمضان إیمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه...   .٩

  ٨١  مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بین الغنمین...   .١٠

  ٨٦  من هدَّم بنیان ربه فهو ملعون...   .١١

  ٩٠  بني اإلسالم على خمس...   .١٢

  ١١٤  رویدك یا أنجشة سوقك بالقواریر...   .١٣

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )١٢٧(

 رس ار

  ار  ات  ارم
رم 

ا  

  طوت يد األقدار سفر الشباب   .١
  ٢٤  عمر الخیام  وصوحت تلك الغصون الرطاب                          

  خفضت لهم مني جناحي مودة   .٢

  إلى كنف عطفاه أهـل ومرحب
  ٩٠  ال أعلم قائله

  أكنيه حين أناديه ألكرمه   .٣
  وال ألقبه والسوأة اللقب

  ١٠٢  أعلم قائله ال

  يبيت بمنجاة من اللوم بيتها   .٤

  إذا بيـوت بالمالمـة حلَّت
  ١١٨  ال أعلم قائله

  مـن ذا يُعيرك عينـُه تبكي بهـا   .٥

  أرأيـت عينـاً للُبكاء تُعـاُر؟

العباس ابن 

  األحنف
٨١  

  وتخال ما جمعت عليــــ   .٦

  يــه ثيابهـا ذهبـًا وعطراً 
  ٥٢  بشار

  جدهمسيذكرني قومي إذا جّد    .٧

  وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدرُ 

أبو فراس 

  الحمداني
٦٧  

  لها بشر مثل الحـرير ومنطق   .٨

  رقيق الحواشي ال هراء وال نذر
  ٤١  ذي الرمة

  كأن المدام وصوب الغمام   .٩

  ونشر الخزامي وريح القطر
  ٤٠  امرئ القیس

  فما حازه جود وال حل دونه   .١٠

  ولكن يسير الجود حيث يسيرُ 
  ١١٩  أبي نواس

  بمقلتي حوراء تحسُب طرَفها   .١١

  وسناَن حرِة ُمستهل األدمعِ 
  ٥٢  ال أعلم قائله

  أيقتلني والمشرفيِّ ُمضاجعي   .١٢

  وَمسنونةُ زرٌق كأنياِب أغوالٍ 

  

  ٤٢  امرئ القیس



 )١٢٨(

  وما يك فيَّ من عيب فإني   .١٣

  جبان الكلب مهزول الفصيل
  ١٠٥  ال أعلم قائله

  كم نستعير اآلخرين ونجتدي   .١٤

  ياِت دوامْ هيهات ما للعار 
  ٨١  أحمد شوقي

  فشككُت بالرمح األصّم ثيابهُ    .١٥

  ليس الكريُم على القنا بمحرَّمِ 

عنترة ابن 

  شداد
٧٨  

  تأوبهُ خيال من ُسليمى   .١٦

  كما يَعتاُد ذا الدين الغريمُ 
  ٤٦  ال أعلم قائله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )١٢٩(

 رس ام

  رم ا  ا  ام  ارم

  ٨٢  ن یحیى اآلمديالحسن بن بشر ب  اآلمدي .١

نصر الدین بن محمد بن محمد عبد الكریم أبو   ابن األثیر .٢

  الفتح ضیاء الدین

٨٣،٦١،٢٠،

١٩،١٨  

أحمد بن إبراهیم بن علي بن إبراهیم بن محمد   أحمد الهاشمي .٣

  الهاشمي

٦٣  

  ٤٢،٤٠  حجر بن الحارث الكندي  امرئ القیس .٤

  ٥٢  بشار بن برد العقلي بالوالء أبو معاذ  بشار .٥

  ١٠٢،٨١،٢٩  عمرو بن بحر محبوب  الجاحظ .٦

١٠٤،٨٥،٨٣  عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني  الجرجاني .٧

٨٢،٦٥،٥٨،

٣٣،٢٩  

  ٤١  غیالن بن عقبة بن نهیس بن مسعود العدوي  ذي الرمة .٨

  ٤٤  الحسن بن رشیق القیرواني أبو علي  ابن رشیق .٩

،١٩،٢٥،٣٥  أبو الحسنعلي بن عیسى بن علي بن عبد اهللا   الرُّماني .١٠

٧٦،٧٨  

  ٥٨  أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري  الزمخشري .١١

ابن سنان  .١٢

  الخفاجي

  ٨٤  عبد اهللا بن محمد بن سعید بن سنان أبو محمد

١١٣،٨٣،٥٨  یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي  السكاكي .١٣

٣٥،٣٠  

  ٢٥،٢٤،٢٣  سید قطب بن إبراهیم  سید قطب .١٤

  ١١٨  عمر بن مالك األزدي  الشنفرى .١٥

  معمر بن المثنى  أبو عبید المثنى .١٦

  

١٠٢  



 )١٣٠(

١٠٤،٨٢،٤٤  الحسن بن عبد اهللا بن سهیل بن سعید بن یحیى  العسكري .١٧

٣٥،٦،٤  

  ١١٦  زیَّان بن عمار التمیمي  ابن العالء .١٨

  ١١٨  زیاد بن عبد اهللا بن منظور المعروف بالفراء  الفراء .١٩

القاضي  .٢٠

  الجرجاني

  ٨٢  زیز بن الحسن الجرجانيعلي بن عبد الع

  ٦٥  عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة أبو محمد  ابن قتیبة .٢١

قدامة ابن  .٢٢

  جعفر

  ١٠٣،٨١  أبو الفرج بن جعفر بن قدامة بن زیاد

محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي جالل   القزویني .٢٣

  الدین القزویني

٨٣،٧١،٥٨،

٣٠  

،٥٩،٥٠  المتوكل أحمد بن منصور علي  المتوكل .٢٤

١٥،١٣  

عبد اهللا بن المعتز باهللا محمد بن المتوكل جعفر   ابن المعتز .٢٥

  المعتصم

١٠٢،٨١  

  ٤٨  عبد اهللا بن المتوكل أحمد  المهدي  .٢٦

  ١١٨  الحسن بن هانئ  أبو نواس .٢٧
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )١٣١(

رادر واا  

  القرآن الكریم .١

  م١٩٦٠-هـ١٣٨٠إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، القاهرة،  .٢

ألثیـــر الحلبـــي، نجـــم الـــدین أحمـــد بـــن إســـماعیل، جـــواهر الكنـــز، تحقیـــق: محمـــد ابـــن ا .٣

  زغلول سالم، اإلسكندریة: منشأة المعارف

ابن األثیر، نصر اهللا بن محمـد بـن األثیـر، المثـل السـائر فـي أدب الكاتـب والشـاعر،  .٤

  تحقیق: أحمد الحوفي، بدوي طبانة، بیروت: مطبعة الرسالة

ـــ .٥ ـــر، النهایــــة فـ ــاحي، ابــــن األثیـ ـــي الطنــ ــد علـ ــر، تحقیــــق: محمــ ـــدیث واألثــ ي غریــــب الحـ

  الریاض: المكتبة اإلسالمیة

، بیــروت: ٢أحمــد إبــراهیم الهاشــمي، جــواهر البالغــة فــي المعــاني والبیــان والبــدیع، ط .٦

  دار إحیاء التراث العربي

، مصــر: مكتبــة ومطبعــة محمــد علــي ٢أحمــد الــدمنهوري، شــرح الجــوهر المكنــون، ط .٧

  م١٩٥٨صبیح وأوالده، 

  م٢٠٠٠، القاهرة، ١أحمد شوقي، الشوقیات، تحقیق: على عبد المنعم، ط .٨

  أحمد عبد الواحد، الدراسات البیانیة، مكة المكرمة، [بدون تاریخ] .٩

ابـن أبــي األصــبع المصـري، تحریــر التحبیــر فـي صــناعة الشــعر والنثـر وبیــان إعجــاز  .١٠

  هـ١٣٨٣القرآن، تحقیق: حفني محمد شرف، القاهرة، 

  ، مصر: دار المعارف٤القیس، حجر بن الحارث، دیوانه، تحقیق أبو الفضل، طامرئ  .١١

البــاقالني، أبــو بكــر محمــد بــن الطیــب المعــروف بالبــاقالني، إعجــاز القــرآن، تحقیــق:  .١٢

  م١٩٦٣السید أحمد صقر، مصر: دار المعارف،

  م١٩٩٢البخاري، محمد بن إسماعیل، صحیحه، ط ، تونس: دار سحنون،  .١٣

  م١٩٦٢-هـ١٣٨١، القاهرة: مكتبة األنجلو المصریة، ٣علم البیان، طبدوي طبانة،  .١٤

-هـــ١٤١٦، بیــروت: دار الجیــل، ١بشــار بــن بــرد، دیوانــه، شــرح: حســین حمــوي، ط .١٥

  م١٩٩٦

ــو الجـــاحظ،  .١٦ ــد عثمـــان عمرو أبــ ــد الســــالم محمــ ــین، تحقیــــق: عبـ ــن بحـــر، البیــــان والتبیـ بــ

  هـ١٣٨٨، القاهرة: مكتبة الخانجي، ٣هارون، ط

، ٣الجـاحظ، عمـرو بـن بحــر، الحیـوان، تحقیـق وشـرح: عبــد السـالم محمـد هــارون، ط .١٧



 )١٣٢(

  هـ١٣٨٣بیروت: دار الفكر العربي، 

  م١٩٨٤، بیروت(لبنان): دار العلم للمالیین، ٢جبور عبد النور، المعجم األدبي، ط .١٨

الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن بـن محمـد، أسـرار البالغـة، علـق علیـه محمـد  .١٩

  م١٩٨٨-هـ١٤٠٩، بیروت(لبنان): دار الكتب العلمیة، ١رضا، طرشید 

الجرجــاني، عبــد القــاهر بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد، دالئــل اإلعجــاز، تحقیــق: محمــد  .٢٠

  محمد شاكر، مطبعة المدني

الجرجــاني، علــي بــن عبــد العزیــز، الوســاطة بــین المتنبــي وخصــومه، تحقیــق وشــرح:  .٢١

  : مكتبة الحلبي وشركاه، القاهرة٣محمد أبو الفضل إبراهیم، ط

ابــن حجــر العســقالني،أحمد بــن علــي بــن حجــر، فــتح البــارئ بشــرح صــحیح البخــاري،  .٢٢

 -هــــ١٤١٩، القـــاهرة: دار الحـــدیث، ١تحقیـــق: عبـــد العزیـــز بـــن عبـــد اهللا بـــن بـــاز، ط

  م١٩٩٨

، القـــاهرة: دار ٢الحســـن بـــن بشـــر اآلمـــدي، الموازنـــة، تحقیـــق الســـید أحمـــد صـــقر، ط .٢٣

  م١٩٧٣المعارف، 

ـــورفنــي محمـــد شـــرف، الح .٢٤ البیانیـــة بــین النظریـــة والتطبیـــق، مصـــر: دار النهضـــة،  صُّ

  ١٩٦٥ -هـ١٣٨٥

ــاكر، ط .٢٥ ــند، تحقیـــق وشـــرح: أحمـــد شـ ـــل، المســ ، القــــاهرة، ١ابـــن حنبـــل، أحمـــد بـــن حنب

  م١٩٩٥-هـ١٤١٦

  م١٩٧٩خیر الدین الزركلي، معجم األعالم، بیروت: دار العلم للمالیین،  .٢٦

، تحقیق: شعیب األرناؤوط، سیر أعالم النبالءبن أحمد، الذهبي، شمس الدین محمد  .٢٧

  بیروت: مؤسسة الرسالة

ابــن رشــیق، الحســن بـــن رشــیق القیروانــي، العمــدة فـــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقـــده،  .٢٨

  م١٩٨١-هـ١٤٠١، بیروت: دار الجیل، ٥تحقیق: محمد محي الدین، ط

مـن ثـالث رسـائل فـي  الرٌّماني، علـي بـن عیسـى بـن علـي ، النكـت فـي إعجـاز القـرآن .٢٩

 ، مصر: مطبعة دار المعارف٣إعجاز القرآن، ط
  

ــدوس أبــــو صــــالح، دمشــــق،  .٣٠ ــد القــ ــیالن بــــن عقبــــة، دیوانــــه، تحقیــــق: عبــ ذي الرمــــة، غــ

  م١٩٧٣-هـ١٣٩٣

، أسـاس البالغـة، بیـروت: دار صـادر، محمـود بـن عمـرجـار اهللا اسـم القالزمخشري،  .٣١



 )١٣٣(

  م١٩٩٢-هـ١٤١٢

، الكشاف، الطبعـة األخیـرة، القـاهرة: محمود بن عمر جار اهللااسم الزمخشري، أبو الق .٣٢

  مصطفى البابي الحلبي

ــوم، ط .٣٣ ـــاح العلــ ـــر، مفتـ ـــي بكـ ـــان): دار الكتــــب ٢الســــكاكي، یوســــف بــــن أبـ ، بیروت(لبنـ

  م١٩٨٧-هـ١٤٠٧العلمیة، 

ابــن ســنان، عبــد اهللا بــن محمــد بــن ســنان، ســر الفصــاحة، صــححه وعلــق علیــه عبــد  .٣٤

  م١٩٥٣-هـ١٣٧٢المتعال الصعیدي، 

الشوكاني، محمد بن علي، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول، ط  .٣٥

  م١٩٩٢ -هـ١٤١٣سنة 

الشــوكاني، محمــد بـــن علــي، أســـالك الجــوهر، تحقیـــق: حســین بـــن عبــد اهللا العمـــري،  .٣٦

  م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، سوریا، دمشق: دار الفكر، ٢ط

الســـابع، بیـــروت  الشــوكاني، محمـــد بـــن علـــي، البـــدر الطـــالع بمحاســن مـــن بعـــد القـــرن .٣٧

  (لبنان): دار المعرفة

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، السیل الجرار المتدفق على حدائق األزهار،  .٣٨

  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١تحقیق قاسم غالب أحمد وآخرون، دمشق: دار ابن كثیر،

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، قطر الولي على حدیث الولي، تحقیق: إبراهیم  .٣٩

  ]١٩-، القاهرة: دار الكتب الحدیثة، [إبراهیم هالل

األدبیة في القرآن الكریم، القاهرة: شركة أبو الهول  صُّورةصالح الدین عبد التواب، ال .٤٠

  م١٩٩٥للنشر، 

، عمـــان ١صـــالح عبـــد الفتـــاح الخالـــدي، نظریـــة التصـــویر الفنـــي عنـــد ســـید قطـــب، ط .٤١

  م١٩٨٣(األردن): حطین، 

، بیـروت ١تح البیـان فـي مقاصـد القـرآن، طأبي الطیب، صدیق بن حسن الغنوجي، ف .٤٢

  م١٩٨٩(لبنان): المكتبة المصریة، 

  م١٩٦٥العباس بن األحنف، دیوانه، بیروت: دار صادر،  .٤٣

ـــره، ط .٤٤ ـــه وفكـ ــوكاني حیاتـ ـــام الشــ ـــرجي، اإلمـ ــم غالــــب الشـ ــي قاســ ـــروت: ١عبــــد الغنــ ، بیـ

 م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، 

  
  

بــین التنظیــر البالغــي والتوظیــف الفنــي، مكتبــة عبــد الفتــاح عثمــان، التشــبیه والكنایــة  .٤٥



 )١٣٤(

  م١٩٩٣-هـ١٤١٣الشباب، 

أبــو عبیــد، معمــر بــن المثنــى، مجــاز القــرآن، علــق علیــه: محمــد فــؤاد، مصــر: مكتبــة  .٤٦

  م١٩٦٢الخانجي، 

ــدثین: مقاییســــه واتجاهاتــــه  .٤٧ ــدامى والمحــ ــد األدبــــي بــــین القــ ــي حســــن درویــــش، النقــ العربــ

  م١٩٨٨مصریة، وقضایاه، القاهرة: مكتبة النهضة ال

العســكري، أبـــي هــالل الحســـن عبــد اهللا، كتـــاب الصــناعتین الكتابـــة والشــعر، تحقیـــق:  .٤٨

  م١٩٨٤-هـ١٤٠٤، بیروت(لبنان): دار الكتب العلمیة، ٢مفید قمیحة،ط

  م١٩٨٠-هـ١٤٠٠العلوي، یحیى بن حمزة ، الطراز، بیروت: دار الكتب العلمیة،  .٤٩

  م١٩٦٥-هـ١٣٨٥ة للطباعة والنشر،علي العماري، أسرار البیان، دار القومی .٥٠

  م١٩٩٣، ١عمر رضا كحالة، معجم المؤلفین، ط .٥١

، الریـــاض: دار ٣عنتـــرة، عنتـــرة بـــن شـــداد، دیوانـــه، تحقیـــق: محمـــد ســـعید مولـــوي، ط .٥٢

  م١٩٩٦-هـ١٤١٧الكتب، 

، الدوحـة: دار الثقافـة، ٢غضوب بن عبـد اهللا خمـیس، عبـد اهللا بـن المعتـز شـاعرًا، ط .٥٣

  م١٩٨٦

حمداني، دیوانه، روایة أبي عبد اهللا الحسن خالویه، بیروت: دار صادر، أبي فراس ال .٥٤

  ١٩٦٦-هـ١٣٨٥

ــا .٥٥ ــ ـــا وأفنانهــ ـــة فنونهـــ ـــاس، البالغـــ ــن عبـــ ــ ــل حســ ــ ــدیع) فضــ ــ ـــان والبــ ، األردن: ١٠، ط(البیـــ

  م٢٠٠٥دارالفرقان، 

ـــة، ط .٥٦ ــناعة الكتابــ ــد علـــــي، صـــ ــك، د.أســـــعد أحمـــ ــور الكـــ ــؤال، ٤فكتـــ ـــق: دار الســـ ، دمشــ

  م١٩٨١-هـ١٤٠١

ادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، تحقیق: مكتبة التـراث، الفیروزآب .٥٧

  بیروت: مؤسسة الرسالة

ابن قتیبـة، عبـد اهللا بـن مسـلم، تأویـل مشـكل القـرآن، شـرح ونشـر: السـید أحمـد صـقر،  .٥٨

  م١٩٨١-هـ١٤٠١، ٣ط

، ٢ابـن قدامــة، أبــي الفــرج قدامــة بــن جعفــر، نقــد الشــعر، تحقیــق: كمــال مصــطفى، ط .٥٩

 مكتبة الخانجيمصر: 

  
  

، ١القزویني، جالل الدین بن عبد الرحمن، اإلیضاح، تحقیـق: عبـد القـادر حسـین، ط .٦٠



 )١٣٥(

  م١٩٩٦-هـ١٤١٦مكتبة اآلداب، 

القزوینــي، جــالل الــدین بــن عبــد الــرحمن، التلخــیص، شــرح: عبــد الــرحمن البرقـــوقي،  .٦١

  ، بیروت(لبنان): دار الكتاب العربي٣ط

  م١٩٧٠-هـ١٣٩٠، ١رحمن، شرح التلخیص، طالقزویني، جالل الدین بن عبد ال .٦٢

ــدین أبــي الفــداء ابــن كثیــر، البدایــة والنهایــة، مصــر: مطبعــة دار  .٦٣ ابــن كثیــر، عمــاد ال

  م١٩٦٤-هـ١٣٨٣السعادة، 

  م١٩٩٢ابن ماجة القزویني، سنن ابن ماجة، تونس: دار سحنون،  .٦٤

  ر)ماهر حسن فهمي، المذاهب النقدیة، ط دار قطري بن الفجاءة، الدوحة(قط .٦٥

مجد الدین محمد بن یعقـوب، البلغـة فـي تـاریخ أئمـة اللغـة، تحقیـق: محمـد المصـري،  .٦٦

  م١٩٧٢-هـ١٣٩٢دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 

ــات، ال .٦٧ ــد بركـــ ــورةمحمــ ـــ ــوریة): دار  صُّ ـــبكي، دمشق(ســـ ــدین الســ ــ ــاء ال ــد بهـــ ـــة عنـــ البالغیـ

  م١٩٧٩-هـ١٣٩٩الهجرة، 

، جــدة: دار الشــروق، ١ســرًا، طمحمــد حســن بــن أحمــد العمــاري، اإلمــام الشــوكاني مف .٦٨

  م١٩٨١ -هـ١٤٠١

محمد عبد المـنعم خفـاجي، عبـد العزیـز شـرف، البالغـة العربیـة بـین التقلیـد والتجدیـد،  .٦٩

  م١٩٩٣-هـ١٤١٧، بیروت: دار الجیل، ١ط

  م١٩٩٢، دمشق: دار القلم، ٢محمد علي الصابوني، تفسیر روائع البیان، ط .٧٠

، مصــر: مكتبــة الكلیــات األزهریــة، ٢رهــا، طمحمــود شــیخون، االســتعارة نشــأتها وتطو  .٧١

  م١٩٨٤-هـ١٤٠٤

المراغي، أحمد مصطفى المراغي، علوم البالغة (البیان والمعـاني والبـدیع)، بیـروت:  .٧٢

  دار الكتب العلمیة

ـــدیع، ط .٧٣ ــاب البــ ــ ـــن المعتـــــز، كتـ ـــد اهللا بــ ـــز، عبــ ـــن المعتــ ــــى، ٢ابــ ـــة المثنـ ـــداد: مطبعــ ، بغــ

  م١٩٧٩-هـ١٣٩٩
  

  م١٩٢٠محمد، دیوان المفضلیات، بیروت: كلیة أكسفورد، المفضل الضبي، المفضل بن  .٧٤
  

، بیــروت: دار ١ابـن منظـور، أبـي الفضـل جمـال الــدین بـن منظـور، لسـان العـرب، ط .٧٥

 م٢٠٠٠صادر، 
  

  

ابن منقذ، أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ، البدیع في البدیع في نقد الشعر،  .٧٦



 )١٣٦(

 م١٩٨٧-هـ١٤٠٧میة، ، بیروت(لبنان): دار الكتب العل١تحقیق: على مهنا، ط

  

، اإلسـكندریة: منشـأة المعـارف، ٤منیر سلطان، بدیع التراكیب في شعر أبـي تمـام، ط .٧٧

  م٢٠٠٢

  م٢٠٠٢الفنیة في شعر المتنبي، اإلسكندریة: دار المعارف،  صُّورةمنیر سلطان، ال .٧٨

  أبو نواس، الحسن بن هانئ، دیوانه، بیروت: دار صادر .٧٩

محمـــد، مجمـــع األمثـــال، بیـــروت: مكتبـــة الحیـــاة،  النیســـابوري، أبـــي الفضـــل أحمـــد بـــن .٨٠

  م١٩٦١

  م١٩٨٤ -هـ١٤٠٤یاقوت الحموي، معجم البلدان، ط سنة  .٨١
  

تدورا  

، القـاهرة، ١٩٤٦أحمد حسـن الزیـات، مجلـة الرسـالة، السـنة الرابعـة عشـر، نـوفمبر  )١(

 ، مواضیع النقد األدبي لألستاذ سید قطب.٦٤٦العدد 

كاني فقیهـــًا ومحـــدثًا مـــن خــالل كتابـــه نیـــل األوطـــار، محمــد الدســـوقي، اإلمـــام الشــو  )٢(

ــوث الســــنة والســــیرة العــــدد الثــــاني، ســــنة  جامعــــة قطــــر،: الدوحــــة، مجلــــة مركــــز بحــ

  .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )١٣٧(

  رس اووت
  

  ا  اووع

  أ  واآلیة البسملة

  ب  اإلهداء

  ج  شكر وتقدیر

  د  باللغة العربیة ملخص البحث

  هـ  لغة اإلنجلیزیةملخص البحث بال

  ٣ - ١  المقدمة

  ١٦ -  ٤  تمهید

  ٩ -  ٤  أوال: عصره

  ٦ - ٤  (أ) الحالة السیاسیة

  ٧ - ٦  (ب) الحالة الدینیة

  ٩ - ٨  (ج) الحالة االجتماعیة

  ١٥ - ٩  ثانیًا: حیاته

  ٩  (أ) اسمه ونسبه

  ١٠ - ٩  (ب) مولده

  ١٠  (ج) نشأته

  ١١  (د) أسرته

  ١٢ -  ١١  (هـ) مكانته العلمیة

  ١٢  (و) شیوخه

  ١٣  (ز) تالمیذه

  ١٤ - ١٣  (ح) مؤلفاته

  ١٥  (ط) وفاته

  ثالثًا: نبذة عن مؤلفه دیوان أسالك الجوهر

  
١٦ - ١٥  



 )١٣٨(

  ٣١ - ١٧  ال اول ام واطت

  ٢٥ - ١٨  ةصُّور المبحث األول: مفهوم ال

  ١٨  ة لغةً صُّور المطلب األول: مفهوم ال

  ١٨  ة اصطالحاً صُّور مفهوم الالمطلب الثاني: 

  ٢٧ - ٢٦  ة األدبیةصُّور المبحث الثاني: عناصر ال

  ٢٦  المطلب األول : عناصرها في المقیاس األدبي

  ٢٦  المطلب الثاني: عناصرها في المقیاس التصویري

  ٣١ - ٢٨  المبحث الثالث: مفهوم البیان

  ٢٨  المطلب األول: مفهومه في اللغة

  ٢٩  ومه عند البالغیینالمطلب الثاني: مفه

  ٦١ - ٣٢   ا د اواال 

  ٣٦ - ٣٣  المبحث األول: تعریف التشبیه لغة واصطالحاً 

  ٤٥ - ٣٧  المبحث الثاني: التشبیه باعتبار الطرفین

  ٥٥ - ٤٦  المبحث الثالث: التشبیه باعتبار األداة

  ٦١ - ٥٦  المبحث الرابع: التشبیه باعتبار الوجه

  ٧٩ -  ٦٢   از د اوال اث

  ٦٥ - ٦٣  المبحث األول: نشأة الحقیقة والمجاز

  ٧٩ - ٦٦  المبحث الثاني: أقسام المجاز

  ٩٩ -  ٨٠   ارة د اواراال 

  ٨٥ - ٨١  المبحث األول: تعریف االستعارة لغة واصطالحاً 

  ٨٩ - ٨٦  حیةالمبحث الثاني: االستعارة التصری

  ٩٩ - ٩٠  المبحث الثالث: االستعارة المكنیة

ل اساود ا ا   ١١٩ -  ١٠٠  

المبحث األول: تعریف الكنایة لغة واصطالحًا واألسلوب 

  الكنائي
١٠٦ - ١٠١  

  ١١٩ - ١٠٧  المبحث الثاني : أقسام الكنایة



 )١٣٩(

  ١١٣ - ١٠٧  المطلب األول: الكنایة عن صفة

  ١١٨ - ١١٣  لب الثاني: الكنایة عن موصوفالمط

  ١١٩ - ١١٨  المطلب الثالث: الكنایة عن نسبة

١٢٠  ا  

رس ا١٢١  ا  

  ١٢٥ -  ١٢٢  رس ات

  ١٢٦  رس ادث

  ١٢٨ - ١٢٧  رس ار

  ١٣٠ - ١٢٩  رس ام

  ١٣٦ - ١٣١  رس ادر وارا وادورت

  ١٣٩ - ١٣٧  وترس او
 

  

  

  

  

  

  

  
 


