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ؽٌش هللا عجؾبٗٚ ٝرؼب٠ُ أصع٢ ؽٌش١ ٝروذ٣ش١ ٝئعال٤ُِٔؾشكز٢ ثؼذ 

اُز٣ٖ أٗبسٝا اُذًزٞسح / آٓبٍ ٓٞع٠ ٓؾٔذ ٗٞػ ، ٝأسعَ روذ٣ش١ ألعبرزر٢ 

، ًٔب أؽٌش هغْ اُِـخ اُؼشث٤خ ثغبٓؼخ اُشثبه اُٞه٢٘ ٌٝٓزجخ ثبُؼِْ  هش٣و٢

 .عبٓؼخ أّ دسٓبٕ اإلعال٤ٓخ، ٌٝٓزجخ عبٓؼخ اُشثبه اُٞه٢٘ ُٝغ٘خ أُ٘بهؾخ

أؽٌش أعشر٢ اٌُش٣ٔخ اُز٢ ٝهلذ ٓؼ٢ ٝأخ٢ اُز١ أعْٜ  إٔ ٝال ٣لٞر٢٘      

 ئخشاط ٛزا اُجؾش أُزٞامغ . ٓؼ٢ ك٢

ٓقطل٠ ػ٠ِ رؼٜذٙ ُ٘ب  ٝال أٗغ٠ إٔ أؽٌش اُذًزٞس/ػجذاُشؽ٤ْ

 خشاط ٛزا اُجؾش ثبُقٞسح أُطِٞثخ.اُزؾغ٤غ إلسؽبد ٝثبُ٘قؼ ٝاإل

 الباحث
 

 

 

 
 ملخص البحث

 
اختار الباحث ك تعرؼ الصكر البيانية في المختارات األدبية . ىدفت ىذه الدراسة إلى 

ىر األدب في أدبيات لغة العرب نمكذجان .استخدـ مختارات الكاتب أحمد الياشمي في كتابو جكا
 نماذج مف، كقاـ باستعراض  في كتابة البحث التحميميك الكصفي التاريخي ك الباحث المنيج 

في عصكر األدب المختمفة، عمد الباحث فييا لمتعريفبالمؤلؼ كعصره كطريقتو المختارات األدبية 
اختياره ألف لكؿ مؤلؼ باعثان كىدفان مف كراء اختياراتو التي اتبعيا في تبكيب مختاراتو كأسباب 

 . األدبية يختمؼ عف اآلخر



كتاب جكاىر األدب في أدبيات لغة العرب كاف حدكد البحث.ىدفت الدراسة لمكقكؼ 
عمى الصكر البيانية التي حكاىا الكتاب مف منظكر تاريخي مف خبلؿ اختيار الكاتب مف كؿ 

 بلؿ منظكر معاني الشعر كمكضكعاتو كأبكابو لدل الكاتب.عصر مف عصكر األدب ، كمف خ
تمامان في  ان مختمف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث أف أحمد الياشمي نحى منحىن  

اختياراتو األدبية يختمؼ عمف سبقكه في ىذا المجاؿ ، حيث بٌكب اختياراتو مرة عمى أساس 
ضكء معاني الشعر كأنكاعو في ثبلثيف  ، كمرة فياألدب العربي المختمفة تاريخي متتبعان عصكر 

 اُٜ٘غبُٔزجؼل٤ؾٔبعبرٔ٘غجوٞٛؾ٤٘غؼِٞاثبثبُؾٔبعخٝاُلخشاألٍٝٓخبُلب  ثذأٛبثبُٔذؽٞخزٜٔبثبُذػبءبابان 

، فضبلن عف أنو تعرض إلى عمـ اإلنشاء كأىميتو في كؿ المعارؼ البشرية بما فييا ك٢ ؽٔبعبرْٜ
 ف الشعر ك النثر في فنكف اإلنشاء السبعة .ج مذاألدب نفسو ، كحكت مختاراتو نما

كمنالنتائج أف ىذه المختارات تحمؿ الصفات المعنكية كالقيـ االجتماعية لؤلدب العربي عمى مر 
العصكر بأسمكب ببلغي متفرد فعمد الباحث إلى استخراج ىذه األساليب كتحميميا.امتازت 

شاء كارتباطو ببقية العمكـ خاصة عمـ مختارات الياشمي عما سكاىا بتحدثو فييا عف عمـ اإلن
األدب كما امتاز الشعراء الذيف اختار ليـ بكثرة التشبييات كاالستعارات المكنية 

 .في أشعارىـاٌُ٘ب٣خٝأُغبصٝهِخ

الكاتب أحمد الياشمي مكلع بشعر الكصؼ لذلؾ أكثر مف االختيار في ىذا الباب 
شعرائياكلميراًعالترتيب التاريخي لمشعراءعندتبكيبو أكردفيأبكابالشعركمعانييمقطكعاتممينسبياإلىكما

في عصرالنيضةالحديثقصرالكاتب اختياره . لمعاني الشعر
عميالكتاب،كالشعراءالمصريينكغضالطرفعنشعراءأفذاذليمباعطكيمفيالشعركبصمةكاضحةفيالعصرالحدي

 ث .
بكتاب "جكاىر االختيارات األدبية مف المنظكر الببلغي كاالىتماـ أكصى الباحث بدراسة 

األدب"ألحمد الياشمي كتعيده بالشرح ، كالتحميؿ لما يحكيو مف مادة خصبة كاالىتماـ بما خطو 
مختارات منيا إلثراء المكتبة العربية كيأمؿ الباحث بتقديمو  كتأليؼكناألدباء كالشعراء السكداني

كلكف مف منظكر ليذه التكصيات أف تسيـ في دراسات مستقبمية تتناكؿ المختارات األدبية 
 .ببلغي

  



Abstract 

This study aimed to identity the rhetorical images  in the 

anthology. And the researcher chosed the anthology of the author Ahmed 

Elhashimi in his book in his book "JawahirEladab"  in literature of Arabs 

language as sample. He used historical, descriptive and analytical method 

in the research writing, and reviewed some samples of anthology in the 

different literary eras, so as to know the author and his time and the 

method followed in his anthology classification and the reasons for his 

choice, because theme is aims for every author which is differ from 

anther in his anthology. 

The book ("JawahirEladab" in literature of Arab) is the research 

topic. The study aimed to find and determine the rhetorical images in the 

book from a historical perspective through the author's selection of each 

era of literature and through perspective of the poetry meanings, its 

subjects to the author. 

The most important results reached by the researcher is that: 

Ahmed Elhashimi followed a completely different way from who 

preceded him in the field of anthology, so he classified his anthology 

according to historical basses followed the different eras of literature, and 

sometimes according to the poetry with praise and ends with invocation, 

which is contrary to the followed approach of his predecessors who make 

enthusiasm 'and pride as the first in their enthusiasms. As well as he 

touched the origination science and its importance in all of human 

knowledge, including literature it self. His anthology contained samples 

of poetry and prose in the arts of the seven originations. 

The results that, this anthology has moral character, and social 

values for Arabic 'iterature throughout eras in a unique rhetorical method, 

so the author wanted to find out these methods to analysis. 

Elhashimi anthology characterized that he talked about the 

organization science and its association with the rest of sciences 

especially literature, Also the poets whom he chose them frequently 

similes and metaphors and lack of metonymy in their poetry are 

distinguished. 

The author Ahmed Elhashimi is fond of descriptive poetry, 

therefore he chased more in this sort and statedpoems in poetry not 

related to chronological order for them in his classification of poetry 

meanings. In the modern era of the Renaissance, the author abridge 

chosen on the authors, Egyption poets, and ignored notable poets in the 

modern era. 

The researcher recommended studding the Anthology from 

rhetorical perspective and interesting in the book "JawahirFladab" of 

Ahmed Elhashimi- and his pledged of explanation analysis of its fertile 



content and attention to what was written _ by Sudanese writers and 

poets. And editing anthology so as to enrich the Arabic library. 

The researcher hopes the above recommendations contribute future 

studies of anthology, but in rhetorical perspective. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 المقدمة
أخذ  ممعمـ البشرية كالذ ىيعمـ كالصبلة كالسبلـ عمـ اإلنساف ما لـ ـ بالقمـ عمٌ عمٌ  مالحمد هلل الذ

 اهلل عميو كسمـ . ىجكامع الكمـ كصم
 ، كاختيار أجمؿ ما قالو الشعراء الشعراء، دكاكيفلكالكتاب ، ف ياستقراء الباحث الشؾ أف فكرة
ختيار ىذه اتبمكرت منذ كقت ليس بالقريب كعمد ىؤالء الكتاب  إلى  ، األدباء وكأركع ماخط

شكؿ مختارات  يككضعكىا ف ياألدب العربالنصكص مف دكاكيف متفرقة  عمى مدل عصكر 
ت "يثـ جاء المفضؿ  الضب "المعمقات " ىذا الباب يكأدبية فكانت المحاكلة األكلى ف شعرية
 يالجاىم العصريفختيارات  مف اتمثؿ  ي، كالت"المفضمياتة "الشعري وكعتبمجم ػ"ى 178

ػ" ى216ت  "يلؤلصمع "األصمعيات"،ثـ   يا يدؿ عمى تذكؽ رفيع لمشعر العربمم ، يكاإلسبلم
كفى العصر ػ"، ى231ت "يتماـ الطائ يألب "الحماسة "  ك "جميرة أشعار العرب "يثـ يأت

المعركؼ كغيرىا   مالشاعر المصر  مالباركد يلمحمكد سام م"مختارات الباركد"الحديث نجد 
نشاء أدبيات يجكاىر األدب ف"ختيارات األدبية ، كمف ذلؾ الطراز أتى مف اال  "لغة العرب كا 

 يكجد فختيار أركع ،كأجمؿ ماالى إىك مكضكع بحثنا حيث  عمد المؤلؼ ك  يألحمد الياشم
المغة العربية مف النثر كالشعر ، كالمكاتبات  األدبية ،كالحكـ ،كاألمثاؿ ،كالكصايا ، أدبيات 

ىذا الكتاب ؛ كىذه المختارات تحمؿ الصفات  يجتماعية ، كضعو فكالخطب  اال، كالمناظرات 
، عمد متفرد يعمى مر العصكر بأسمكب ببلغ يجتماعية لؤلدب العربالمعنكية ، كالقيـ اال

 الباحث إلى الكقكؼ عمى الصكر البيانية كتحميميا .



 : مشكمة البحث
جمعيا الكاتب أحمد  يالتي حكتيا المختارات الشعرية الت ةحاكؿ الباحث إيراد الصكر البياني

نشاء أدبيات يجكاىر األدب ف "كتابو  يف يمالياش كمف ثـ دراستيا لنبيف إم  "لغة العرب كا 
 األلكاف البيانية أكثر كردان مف غيرىا في مختاراتو .

 
 

 : أهمية البحث
لمدراسات التي تناكلت  ان أف يضيؼ ىذا الجيد شيئان جديد يتكمف أىمية ىذا البحث ف -

 ختيارات األدبية  كلكف مف جانب الببلغة .اال
يذا  يفيميد لدراسات متكسعة  ييارات األدبية مف المنظكر الببلغختتناكؿ مجمكعة اال -

 المجاؿ .
 سباب اختيار البحث:أ

بجمع النصكص األدبية ، كالمقطعات ،  كقت مبكرلدل الباحث اىتماـ خاص منذ  -
عندما تقدـ ، ك  ثكرة ، كالحكـ كاألمثاؿ التي تركؽ لو أثناء اطبلعو  العادمالمأ كاألقكاؿ

 المختارات األدبية . بو العمر كجد ضالتو في
ذ من لغة العرب " لمكاتب أحمد الياشمي أدبيات ألدب فيتنى الباحث كتاب " جكاىر ااق -

كنصكص أدبية ية ، مف مقطكعات شعر كقت مبكر،كأداـ االطبلع فيو ، كأعجب بما حكاى
غاية الحسف كالجماؿ، فقفزت فكرة جمع ىذه الصكر البيانية كجعميا  بأسمكب بياني في

 مكضكع بحث.
 صكر مممكسة. كأثره في إيصاؿ المعاني في سة عمـ البياف ،االميؿ الشديد لدر  -
 يات القراف الكريـ ، كخاصة الكنايات .لعمـ البياف دكر في فيـ تفسير آ -
 : البحثياتفرض

 خفايا النصكص  يالشعر المختار يحتاج إلى تذكؽ رفيع ، كفيـ سميـ كتمعف ف -  
 اخران ذبو أف يككف  ف الركيؾ بكاسطة المؤلؼ لذا حرمن ألدبية لمعرفة البميغ ما     

 بالببلغة كالبياف .
 عمى مر عصكر، كأركع ما قالو الشعراء ختار المؤلؼ أبمغ ماخطو األدباء ا   -
 . يالعربب األد
 كمعناه   البميغ ، كما حسف لفظور ختاااألدب عمى مر العصكر ، ك  يالمؤلؼ ف صى ح  مى  -

 : منهج البحث



 كتابة البحث. يف يالتحميم ك كالكصفي ، تاريخينتيج الباحث المنيج الا
 
 
 

 : أهداف البحث
كتابو في ي ة ألحمد الياشمدبيالتي حكتيا  المختارات األ ةالصكر البياني ىالكقكؼ عم -

 لغة العرب. ك إنشاء أدبيات ياألدب فجكاىر 
يذا  المجاؿ بأف المختارات األدبية عمكما كجكاىر األدب عمى كجو  يتنبيو الميتميف ف -

، العصكر مف شعر مر الخصكص تمثؿ أبمغ ماصاغو  الكتاب كالشعراء العرب عمى 
 قة كعقؿ سميـ كذكؽ رفيع .ئنتقائيا بعناية فاكذلؾ ال، كأمثاؿ  ،كحكـ ، كنثر 

 شعر العرب . يأثر الببلغة ف ىالتعرؼ عم -

 حدود البحث:
نشاء أدبيات يجكاىر األدب ف كتاب "  . " ألحمد الياشميلغة العرب كا 

 صعوبات البحث :
استخراج  ـ األبيات مما صعب ميمة الباحث فيلمعظ لـ يكرد الكاتب شرحان كتحميبلن  -

 . الصكر البيانية
 تعمؿ عمى إثراء مادة البحث بالمعمكمات العممية . قمة المصادر التي -
 لبعض الشعراء الذيف كردت أشعارىـ بالكتاب . ان لـ يكرد المؤلؼ تعريف -
أبكاب الشعر كمعانيو لـ ينسبيا ت الشعرية ، كخاصة الكاردة في كثير مف المقطكعا -

 . كنسبتيا ألصحابيا المؤلؼ لشعرائيا مما صٌعب عمى الباحث ميمة البحث
 الشعر . يلمشعراء في تبكيبو لمعان تاريخييراًع الكاتب الترتيب ال لـ -

 الدراسات السابقة :
 جامعة أم درمان اإلسالمية  م" 6002دراسة إبراهيم أحمد تيراب "

ج شعر عمى الجاـر ، كانتيجت الدراسة المني لدراسة لمعرفة الصكرة البيانية فيىدفت ا     
تكصمت إلييا الدراسة إف عمى الجاـر استقى  كاألدبي ، كأىـ النتائج التيالتاريخي ، كالتحميمي ، 

ريان جديدان مف كقد كساىا ثكبان عصبيانية ، كالشعرية مف البيئة التي تتصؿ بحياتو ، ىذه الصكر ال
اطبلعو الكاسع ، كمف القرآف الكريـ كالعمكـ اإلسبلمية التي تشربت استقاىا مف  خبلؿ العمكـ التي



يجسد الصكر البيانية في مشيد  ستطاع افان بأياـ العرب ، كاف الشاعر كاف مممكحو ، كما أبيا ر 
ُي بمعاني  ، كالبديع . حسي ، كأف ديكانو مميئي

 جامعة أم درمان اإلسالمية"م6002دراسة النعيم احمد سميمان محمد "
اتبع الباحث ، ك  نيالدراسة لمعرفة الصكر البيانية في ديكاف أسبلؾ الجكىر لمشككاىدفت      

ناسب دراستو حيث  ، كعصره ، كالمنيج التحميمي الذم غطى حياة الشاعر المنيج التاريخي الذم
غة معالـ بال شككانيلييا الدراسة إف اليميا ، كأىـ النتائج التي تكصمت إتـ عرض الظاىرة كتحم

سو ، كما أف التشبيو مف ه فكاف رجعا صادقان لنفشعر  لذا استخدـ كؿ الصكر البيانية في العربية
ة شعره مع ندرة التشبيو المقمكب، كالكناية مع ميكلو لكصؼ الطبيع أكثر الصكر البيانية كركدان في

 شعره. ، كلمست الدراسة ثقافة الشككاني الدينية في
 جامعة أم درمان اإلسالمية م"6002مين عبد اهلل "ألدراسة سهام ا

يانية في مختارات ابف الشجرم، كاتبعت الدراسة المنيج الدراسة لمعرفة الصكر البىدفت      
العممية ، ثـ المنيج  لماـ ببعض جكانب حياتو كآثارهالتاريخي لتحديد عصر الكاتب ، كاإل

قي ، كالنتائج التطبي ائياالستقر  ، أك الصكرة ، ثـ المنيج التحميمييعرض الظاىرة  الكصفي الذم
كشعر المخضرميف ،  يعمى جكاىر مف  أدب العصر الجاىمف الكتاباحتكل التي تكصمت إلييا أ

كتتميز ىذه القصائد بالصكر الببلغية ، كالبيانية مف حيث التشبييات ، كاالستعارات ، كالكنايات 
. 

 جامعة أم درمان اإلسالمية " 6002براهيم "دراسة زبيدة حسن محمد إ
ت  كتابو "مختارا ى المؾ الشعرية ، فيلدراسة  لمعرفة الصكر البيانية في مختارات عمىدفت ا    

ك اتبعت الدراسة المنيج  الببلغية الجمالية ، مف األدب السكداني" كما ىدفت إلى إظيار النكاحي
حميؿ دراسة شخصية عمى المؾ كالت ر الشاعر ، كمنيج دراسة الحالة فيدراسة عص التاريخي في
الشعر كتحميمو بيانيان  دراسة ي في، ككذلؾ المنيج الكصؼ التحميمالشخصية  النفسي ليذه

 كببلغيان، كأىـ ما تكصمت إليو الدراسةالنتائج اآلتية :
استمد الشعراء السكدانيكف صكرة االستعارة كالتشبيو مف الطبيعة التي حكليـ كاتخذكا  -

 عناصرىا أداة لرسـ صكرىـ البيانية.
تفؽ مع نظرتيـ لمحياة الركح التي تتردد في تشبيياتيـ لمطبيعة ىي ركح القكة التي ت -

 كرؤيتيـ لؤلشياء.
 أف شعر محمد الميدم المجذكب يميؿ إلى الصعكبة كالغمكض كالرمز. -
 أف بعض شعر محمد الميدم فيو شيء مف اإلباحية كالغزؿ الصريح. -



أف شعراء مختارات عمي المؾ الشعرية أكثركا مف االستعارة المكنية دكف االستعارة  -
 كص صكران ببلغية رائعة.التصريحية، مما أكسب النص

معظـ التشبييات في مختارات عمي المؾ الشعرية مؤكد مجمؿ حيث يذكر األداة كيحذؼ  -
 كجو الشبو.

 معظـ الكنايات في مختارات عمي المؾ الشعرية عف صفة دكف الكنايات األخرل. -
 الشعر الرمزم يكثر في مختارات عمي المؾ الشعرية. -
 ياقكت العرش لمحمد الفيتكرم. أظيرت الدراسة السخرية في قصيدة -

 
 

  



 :هيكل البحث 
 تكل ىذا البحث عمى مقدمة كثبلثة فصكؿ حكت تسع مباحث كاآلتي:يح

 الفصل األول
 المختارات األدبية

 المختارات األدبية. تاريخكؿ : المبحث األ
نشاء دبياتأكتاب جكاىر األدب في : يالمبحث الثان  لغة العرب كا 
 الفصل الثاني

 جواهر األدب في كتابتطبيقات  عمم البيان 
 كؿ : شكاىد التشبيو.المبحث األ

 ستعارة . شكاىد االالمبحث الثاني :
 المبحث الثالث : شكاىد المجاز.
 المبحث الرابع: شكاىد الكناية.

 لثالفصل الثا
 دراسة الصور البيانية

 .تطكر الصكرالبيانية عبر العصكركؿ :المبحث األ
 . أنكاع الصكر البيانية:المبحث الثاني 
 .ياستخداـ الصكر البيانية كأثرىا عمى النص األدب: المبحث الثالث 

 الخاتمة :
 عف ذلؾ . تكضعيالتتكصؿ إلييا الباحث كالتكصيات  يالنتائج الت تكشمم

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول

 المخحارات األدبية

 
  المبحث األول : تاريخ المختارات األدبية 

  المبحث الثاني : جواهر األدب في أدبيات لغة العرب ومؤلفها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

 دراسة الصىر البيانية
 المبحث األول : تطور الصور البيانية عبر العصور 

  المبحث الثاني : أنواع الصور البيانية 

  : ثرها على النص األدبيأاستخدام الصور البيانية والمبحث الثالث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  لثالفصل الثا

 جطبيقات علم البيان على كحاب جىاهر األدب 
 المبحث األول : شواهد التشبيه 

  المبحث الثاني : شواهد االستعارة 

  المبحث الثالث : شواهد المجاز المرسل 

  المبحث الرابع : شواهد الكناية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 المبحث األول
 يةاألدبالمختارات تاريخ 

 
منذ كقت ليس بالقريب تبمكرت لدل بعض الكتٌاب ، كالشعراء ، كالباحثيف فكرة اختيار 

 إلىاألجياؿ ؛ كعمد ىؤالء الكتٌاب  إلىمؤىلؼ كاحد لتينقؿ  فيية كجمعيا األدببعض النصكص 
مخطكطات الشعراء ، كدكاكينيـ فقتمكىا بحثان ، كتحميبلن ، كتنقيبان ، كقامكا باختيار أجمؿ ما قالو 

اء مف دكاكيف متفرقة عمى مر العصكر، ككضعكا ىذه النصكص األدبالشعراء ، كأركع ما خطو 
الختيار شكؿ مختارات شعرية ، كأدبية ذات أىمية عممية كبيرة ، كقيمة أدبية سامية ، فيذا ا في

ية لمعرفة األدبخفايا النصكص  فيتذكؽ رفيع ، كفيـ سميـ ، كتمعف  إلىيحتاج مف المؤلؼ 
نذكر منيا عمى البميغ مف الركيؾ ؛ فكاف حريان بو أف يككف زاخران بشتى صنكؼ الببلغة كالبياف؛ ف

 :سبيؿ المثاؿ ما يمي
 المعمقات:

كلى لممختارات الشعرية، حيث قاـ حماد مف المرجح أف تككف المعمقات المحاكلة األ        
 فيمف شعر العرب جسده ىػ بأكؿ عممية جمع مختارات 155ة في سن فىالمتك   1الركاية

؛ كسميت بالمعمقات ألف العرب  2المعمقات السبع فقد اختارىا مف مطكالت العرب الجاىمييف
، كال يعرؼ لممؤلؼ دافعان دفعو  3أعجبكا بيا كأكبركا قدرىا ككتبكىا ك عمقكىا بأستار الكعبة

، النقاد كالركاة قٌمة الشعر العربيالختيار ىذه القصائد إال نفاستيا ، كاستجادتو إياىا، كعٌدىا 
؛ كمف أشير مف تصدل لشرحيا األدبكمازالت ىذه القصائد تجد االىتماـ بالنقد عند الميتميف ب

 468سنة  فى، الزكزكنى المتك  الحسيفبف  اإلماـ األديب القاضي أبك عبد اهلل الحسيف بف أحمد
 ، كابف األنبارم ، كالتبريزم. ىػ

 :المفضميات
المفضميات ، كمؤلفيا أبك  فيية تعميميان كما ىك الحاؿ األدبقد يككف الباعث لتأليؼ االختيارات 

ىي مف أقدـ كتب ىػ ، ك  168سنة  فىالعباس المفضؿ بف محمد بف يعمى بف عامر الضبي المتك 
، كقد ذكر  4، كقد اختارىا لمخميفة المنصكر لما جعمو الخميفة مؤدبا البنوتيار الشعرم االخ

تحقيقيما لمحماسة الشجرية قكليما: " كسمى المفضؿ  عبدالمعيف الممكحي ، كأسماء الحمصي في
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مقدمة التذكرة  في، كجاء  5مجمكعتو ىذه "باالختيارات" إال أنيا عيرفت باسمو" المفضميات" "
صنعيا المفضؿ  ميات مف أقدـ كتب االختيار الشعرماألشعار العربية أف المفض فيدية السع
، كعدد قصائدىا مائة كثبلثكف قصيدة مف شعر الجاىمييف ،  ي لمميدم بف العباسالضبٌ 

 .6كالمخضرميف ، كعددىـ ستة كستكف شاعران 
 األصمعيات:

نعيا األصمعي أبك قد ظير بعد المفضميات ، مجمكعة مف مختار شعر العرب ، ص
بغداد أياـ   إلى، كىك مف أىؿ البصرة كقدـ  7" ىػ216 " سنة الممؾ بف قريب المتكفى سعيد عبد

عة ، كمجمكع عدد شعرائيا سبعكف ك يف كتسعيف قصيدة كمقطت؛ كتضـ األصمعيات اثن 8الرشيد
سبلميكف ، كيبدك أف الرشيد راقو  شاعران ، كشعراء األصمعيات جاىميكف ، كمخضرمكف ، كا 

 ي فإذا بو يكؿ إلى األصمعى تأديب ابنو األميف.الضبٌ صنيع المنصكر كالمفضؿ 
 االختيارين :كتاب 

ىػ"، ىك أبك الحسف عمي بف سميماف بف الفضؿ ، كأخذ 315 – 235مؤلفيا األخفش األصغر " 
 اهلل ىك أبكعبيد هبلميذمف عمماء البصرة كالككفة ، كأشير ت كغيرىما العمـ عف المبرد كثعمب

 .المزكباني ، صاحب معجـ الشعراء
كاألخفش االصغر جمع بيف المفضميات كاألصمعيات في كتاب كاحد كعم ؽ عمييا شرحان ،       

 9 يفسر بعض الغريب ، كيكضح بعض المعاني البعيدة ، فكاف ما سمي بػ "االختياريف"
 جمهرة أشعار العرب: 

، اش حتى أكائؿ القرف الرابع اليجرمع الذمالقرشي ، محمد بف الخطاب ألبى زيد  ىيك         
كأربعيف  كعمؿ عمى اختيار قصيدة كاحدة لكؿ شاعر مف طبقات الشعراء السبع ، فقد اختار تسعان 

  .قصيدة لتسع كأربعيف شاعران 
 : 10حماسة أبى تمام

تختمؼ  ىيىػ ك 231سنة  فىكاسمو حبيب بف أكس الطائي المتك مؤلفيا األديب أبكتماـ         
أحد عشرة بابان سماىا باسـ  فيإف أبا تماـ قاـ بتبكيبيا  فيعما سبقيا مف االختيارات الشعرية 

 :ىيالباب األٌكؿ ك 
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٤ذ ثٚ ٖٓ هج٤َ رغ٤ٔخ اٌَُ ثبعْ اُغضء ، ألٕ اُجبة األٍٝ ٖٓ   ْٔ ٛزٙ اُؾٔبعخ أعْ ٓغبصٟ ُٔغٔٞػخ ٖٓ أُخزبساد اُؾؼش٣خ ، ُع

 أُخزبساد ٣نْ هقبئذ ٝٓوطٞػبد ك٢ اُؾذح ٝاُؾغبػخ.



 أكليا:  باب الحماسة. -
 .:  باب المراثيالثاني -
 .األدبالثالث:  باب  -
 .الرابع:  باب النسيب -
 .الخامس: باب اليجاء -
 السادس: باب األضياؼ. -
 لسابع: باب المديح.ا -
 .الثامف: باب الصفات -
 التاسع: باب السير كالنعاس. -
 العاشر: باب الممح. -
 .الحادم عشر: باب مذمة النساء -

 فيشكؿ أبكاب ،كىك نمط جديد  فيية األدبفأبكتماـ ىك أكؿ مف بدأ بتبكيب المختارات 
 11بكاب ذكرناىا آنفان أ في عشرةية حسب رؤيتو لمكضكعات الشعر فجعميا األدبتاريخ االختيارات 

ر  دار  فيىمداف فأقاـ  في الكفاءاساف قابؿ أبك ؛ كقصة تأليفيا أف أبا تماـ لٌما قصد العراؽ مف خي
كتاب  مف عيكف الشعر كمحاسنو كتبو عدة شيكر فجمع خمسة دكاكيف مف الشعر ، اختار فييا 

ير القصائد كالمقاطيع ، عرب غالحماسة ، كأبك تماـ قيؿ إنو يحفظ أربعة عشر ألؼ أرجكزة لم
فف االختيار كليذا  فيطمع نقد كممكتبة أبى الكفاء ، فيك خبير بال فيضافة لما اٍطمع عميو باإل
؛  12ياء أف كتاب الحماسة ألبى تماـ أفضؿ كتاب مجمكع مف الشعر العرباألدب كثير مف عٌد 

حظى بو  عمماء مثؿ ماكلـ يحظ كتاب مف كتب الحماسة بالعناية كالشرح كالتفسير مف قبؿ ال
شعر العرب ، حيث حكت أربعةن  لما ضـ مف نصكص جيدة مف كتاب حماسة أبك تماـ الطائي

شاعران مف الجاىمييف  يف كثمانمائة ثمانلكاحد ك مف القصائد كالمقطكعات كثمانمائة ف كخمسي
 .سبلمييفكاإل
 
 

 :حماسة البحتري
نيجان يينيج عند االختيار، كتقميدان يتبعو  كالتسميةفي االختيار تماـ  بدأت طريقة أبي        

ىػ 284سنة  فى، المتك  بادة الكليد بف عبيد اهلل البحترمالمؤلفكف مف بعده ؛ كأكؿ ىؤالء أبك ع
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  -ٛـ  1322 -ٞك٤ن ) ٓطجؼخ اُز –أثٞ رٔبّ ؽج٤ت ثٖ أٝط اُطبئ٢ ـ د. ٓؾٔذ ػجذ اُوبدس عؼ٤ذ اُشكبػ٢   -ٓوذٓخ د٣ٞإ اُؾٔبعخ   

 ٓقش(.



مختاراتو ،  فيبذلؾ أستاذه أبا تماـ  جمع مختارات شعرية سماىا "الحماسة أيضان" ، مقمدان  الذمك 
ستاذه بكثرة تنكع األبكاب ما عدا باب الحماسة ، فقد جعؿ اد عمى أفي شعره ، إال أنو ز كما قمده 

عمى  ا يتفرع منو ، بينما قصره البحترمكما يتصؿ بو كم أبك تماـ ىذا الباب لمشعر الحماسي
مئة كأربعة كسبعيف  في، كتقع حماستو ىذه  13منفصبلن الحماسة كحدىا ، كجعؿ ما يتصؿ بو بابان 

 مختمؼ معاني الشعر ، كبقيت فيلكثير مف القطع كاألبيات المفردة بابان تضـ بعض القصائد كا
عيكف األشعار قكؿ  فيتماـ شيرةن ؛ كألٌفيا لمفتح بف خافاف ؛ كجاء  مع ذلؾ دكف حماسة أبي

كتفتيتيا ،تمؾ  المعانيعرض  فيحماستو: أنو تٌكسع  مؤلؼ:"كالشيء المبلحظ عمى البحترم فيال
معرفة آفاؽ  فيعرضيا؛ كىذا التكٌسع يدؿُّ عمى خبرة عالية  في أجمميا أبكتماـ، كأكجز التي

 . 14"لشعر العربيا
 الحماسة الشجرية:

س أكاخر القرف الخام فيظيرت  التيية األدبإحدل المختارات  ىيالحماسة الشجرية 
بف ىي السمسمة المختارات الشعرية بؿ الحماسات منيا ، ك  في، كتشكؿ حمقة ذىبية  اليجرم

، كالحماسة 15"ىػ542سنة " د بف الشجرم أبك السعادات المتكفىحمأالشجرم ، كىك ىبة اهلل بف 
في  الشجرية مجمكعة مف قصائد كمقطكعات كأبيات اختارىا ابف الشجرم عمى غرار ما

كستيف قصيدة مف شعراء  ان تضـ خمس ىيتماـ  ، ك  ك، كالسيما حماسة أب األخرل الحماسات
ألؼ ك  ثبلثمائة ك عشرة  اإلسبلـ ، كالعصريف األمكم كالعباسي ، كعدد أبياتياالجاىمية ، كصدر 

 .16بيت
 :ىيتسعة أبكاب ك  فيحماستو  جعؿ ابف الشجرم

 .األٌكؿ : باب الشدة كالشجاعة -
 .الثاني : باب المكـ كالعتاب -
 .الثالث : باب المراثي -
 الرابع :  باب المديح. -
 الخامس : باب اليجاء. -
 األدب.السادس : باب  -
 السابع : باب النسيب. -
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 الثامف : باب الصفات كالتشبييات. -
 .التاسع : باب الممح كىك آخر أبكاب الحماسة -

 الحماسة البصرية:
لمممؾ  عمى بف أبى الفرج بف الحسف البصرماختارىا الشيخ صدر الديف أبك الحسف         

حماسة أبى تماـ شيرةن  يى، كالحماسة البصرية تضا ػى 647صبلح الديف أبى المظفر سنة 
 .17كذيكعان إال أنيا أكبر منيا
 : ىيأربعة عشر بابان ك  فيتقع الحماسة البصرية 

 .األٌكؿ : باب الحماسة -
 .: باب المديح الثاني -
 الثالث : باب المراثي. -
 األدب.الرابع :  باب  -
 .الخامس : باب النسيب -
 .السادس : باب األضياؼ -
 .السابع : باب اليجاء -
 .باب صفة النساءالثامف :  -
 .التاسع : باب الصفات كالنعكت -

  .العاشر : السير كالنعاس  -
     .عشر : باب الممح كالمجكف مالحاد -
     .عشر : باب ما جاء في أكاذيبيـ كخرافاتيـ الثاني -
     .الثالث عشر : باب ما جاء مف ممح الترخيص -
     .الرابع عشر : باب اإلنابة كالزىد -

 األشعار العربية: فيالتذكرة السعدية 
مف  ىيمطمع القرف الثامف اليجرم ، ك  المجيد السعدم مؤلفيا محمد بف عبدالرحمف عبد

أىميتيا مستمدة مف لعؿ أىـ كتب االختيارات الشعرية عمى الرغـ مف عدـ شيرة مؤلفيا ، ك 
األدب ىبلؿ العسكرم كىك مف أعبلـ النقد ك ي حفظيا لمحماسة المحدثة البف فارس ، كحماسة أب

العربي كانطكت عمى مايقارب  األدبتاريخ  فيالقرف الرابع اليجرم ، كىي أكبر حماسة ايلفت  في
مف القصائد كالمقطكعات ، يمتاز بعضيا بالطكؿ ، كعدد شعرائيا يزيد عمى  ان ألفك  عشرة كسبعمائة

جيكلة خرل بحفظيا نصكصان ماعران ؛ كلمتذكرة السعدية أىمية أألؼ شك  كسبعيف كمائة ةخمس
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نشرت ليـ  قريض العربي أمثاؿ الحسف بف ىانيلفرساف ال ، كالبحترم ككذلؾ لمشعراء الذيف ي
دكاكيف أمثاؿ جميؿ بثينة ، كالصاحب بف عيباد ، كاحتفظت بنصكص شعرية لجميرة مف أعبلـ 

ف أحمد لمبرد ، كالخميؿ بالذيف عرفكا بالقمة النادرة ،أمثاؿ األصمعي ، كا األدبالمغة ، كالنحك ، ك 
لعدد مف الشعراء المقميف  مجمكعة مف الدكاكيف الصغيرة  أف يينتزع منيا في، كالغرابة  الفراىيدم

 .18اأمثاؿ يزيد بف معاكية  بف أبي سفياف كزياد األعجـ كغيرىم
مؤيلؼ التذكرة السعدية انتيج المنيج التاريخي حيث إنيا  تبدأ باختيار شعر المتقدميف 

عصر المؤلؼ ؛ كيغمب  إلىخضرميف كاإلسبلمييف ، المحدثيف فالمتأخريف مف الجاىمييف ثـ الم
بيا عمى عمى أكثر القصائد كالمقطعات المختارة القصر كاالختصار كىك نيج المؤلؼ أيضان،كرت

 .19بالحماسة كغيره مف شعراء الحماسة أربعة عشر  بابان مبتدئان 
 :مختارات البارودي

تـ  التيية األدبمف ضمف المختارات  ىي" ، ك ارات الباركدمعصر الحديث نجد "مختال في       
المعركؼ ،  ىي لمحمكد سامي الباركدم الشاعر كاألديب المصرمعصر النيضة ، ك  فيتأليفيا 

تاسع عشر إباف االحتبلؿ اإلنجميزم لمصر ؛ النصؼ األخير مف القرف ال فيعاش  الذمك 
العباسي ، مف القرف الثاني ، كحتى القرف في العصر حصر مختاراتو  كالمبلحظ أف الباركدم

أربعة أجزاء، تضـ مختارات شعرية منتقاة لثبلثيف شاعران عباسيان  فيتقع  ىي، ك  السابع اليجرم
أبى العباس بف  إلىىػ 167عاـ  فىأغراض كفنكف مختمفة ، حيث بدأىا ببشار بف برد المتك  في

الشعراء فييا عمى أساس تاريخي ، ك رتب ؛ ك  20ىػ"630سنة " فىشرؼ الديف بف عنيف المتك 
األدب ، ستة منيا كىي:  فيحماستو  في تماـفي سبعة أبكاب ؛ كافؽ أبامختاراتو  جعؿ الباركدم

 .، الصفات ، كالنسيب ، كاليجاء كأضاؼ بابان سابعان ىك الزىد كالمديح ، كالمراثي
ىذا المفيكـ كلذلؾ  فيعو تماـ يعنى شعر الحكمة كالتجارب فاتفؽ الباركدم م األدب عند أبي

  .21مختارات الباركدم األدب فيباب  فيكأبكالعتاىية أكفر األبيات  العبلء المعرم ناؿ أبك
اختياره مف  فياقتصر  في أف الباركدمعف منيج أبى تماـ   كيختمؼ منيج الباركدم       

ر مف الشعراء الجاىمييف ختيااال فى فيشعر المحدثيف دكف القدماء ، ككأنو يرل أف أبا تماـ قد أك 
 الذمالباب  فيأكرد قصائد تكاد تككف كاممة  ركدمأف البا فيسبلمييف ، كما يختمؼ عنو كاإل

 .يقتصر عمى أبيات قميمة لكؿ شاعر الذميدرجيا تحتو ، خبلفان ألبى تماـ ك 
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في اختياراتو أشعر  ظ كالمعنى حتى قيؿ : إٌف الباركدماختياره ييؤثر حسف المف فيككاف الباركدم 
 .22منو في شعره

 الحماسة الصغرى :
مدينة  غرب التميراب بقرية المكلكدعبداهلل الطيب األديب السكدانى المشيكر ، مؤلفيا      
 . "ـ1921سنة " الدامر

لما كاف عبد اهلل الطيب قد عمؿ فى مجاؿ التدريس ، رأل الحاجة الماسة إلى ضركب مف       
ر كالنثر كيما يمـ بيا البنكف كالبنات فى المدارس الثانكية ، كيحفظكا جزءان منيا االختيار فى الشع

 حتى تتيذب اذكاقيـ ، كتستقيـ ممكتيـ فى المغة العربية.
جعؿ عبداهلل الطيب اختياراتو قسميف كسٌماىا "الحماسة الصغرل" ، فى القسـ االك ؿ تجنب       

حكاىا األخبلقية كأشعار أبك نكاس كمف سار عمى الكاتب األشعار التى تثير الجدؿ حكؿ ف
شاكمتو ، كعمد الى اختيار نماذج مختمفة مف األساليب ، كربط بيف األحداث التاريخية كأطكار 

 المجتمعات ، كما فضؿ اختيار القطع القصيرة مخافة المشقة فى الحفظ ، كالفيـ عمى النشء.
إال أنو التـز فيو باختيار القطع عمى المطكالت ، فى القسـ الثانى نيج الكاتب نيجان مختمفٌا ، 

كلكنو لـ يمتـز فيو بتمثيؿ األساليب ، كما أنو اختار فيو بعض النقائض ألنو أراده لطبلب ما بعد 
المرحمة الثانكية ، ىذا كقد اختار الكاتب لكؿ القطع عناكيف مف عنده كذيميا بشرح كاؼ حتى 

 23تيعاب.اليجد الطالب صعكبة فى الفيـ كاالس
 ديوان العرب :

ديكاف العرب مف االختيارات الشعرية الحديثة ، اختارىا األديب مصطفى عبد القادر           
التابعة لمدينة حمص سنة  "الرستف"مكاليد بمدة كىك مف  طبلس الشاعر السكرل المعركؼ ،

صب كزير ـ ، كعمؿ فى الجيش السكرل ، كتدرج حتى كصؿ رتبة العميد ، كتقمد من 1932
 .الدفاع ، ككاف مف المقربيف لمرئيس السكرل حافظ األسد

 ىفإنني كنت قد جمعت  خبلؿ عممسبب اختياره ديكاف العرب فيقكؿ :  " الشاعر يكيحك   
أنعـ ، أحتفظ بيا لنفسي  يسفي دفاتر ككرار  مف الشعر العربي ،الطكيؿ ما كنت أتذكؽ 

فأىذب بيا عقمي كأقـك بيا قممي ، كأعمؽ رؤيتي كاشرؼ بمراجعتيا ، عندما يفسح لي المجاؿ ، 
ال ريادتيـ ك ل،ك أدالء كركادان  اءمنيا عمي مناطؽ في كجكدم غير مكتشفة فيككف ىؤالء الشعر 
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عزمي عمي نشر ما جمعت بيف  رخيران قأك ،  ببل اكتشاؼ النفسلبقيت مساحات كمسافات في 
.24"كتاب لما في ذلؾ مف متعة كفائدة لقراء الكطف العربي  ىدفت  

كديكاف العرب  مكسكعة كبرل تتضمف عيكف الشعر العربي ، أخرجيا فى مجمدات أربعة        
عمي عدد فصكؿ السنة ، كيميد فييا لكؿ شاعر بدراسة مؤجزة عف حياتو كشعره كينتخب لو مف 

كبضعة أبيات متفرقة مف شعره ؛  كلو أيضان مجمكعة ، أك اكثر ، أ يفأعمالو قصيدة أك قصيدت
 .منتقاه تتضمف أبيات الغزؿ النادرات سماىا "مف كحي الغزؿ "

 عيون األشعار وروائع األفكار:

 يف كسبعيفتاثن فييقع  25كتيب جمعيا الكاتب السكرم ىشاـ عبد الٌرزاؽ الحمصي في       
ستة كعشريف  فيختيار أجمؿ ما قيؿ اإلى ، كقد عمد  طع الصغيرصفحة مف الق ائتيمك 

في قصيدة لو بعنكاف الديف  26مكضكعان ، ابتدرىا بإسبلميات ، أكرد فييا ما قالو محمكد غنيـ
 اهلل عميو كسمـ" كالمكضكع الثاني الذم اختاره الحمصي "صمى اإلسبلمي، كأخرل عف مكلد النبي

ى التعمـ ، كالعمـ كالعقؿ ، ثـ أكرد ما ، كالصبر عم ، "العمـ" ، أكرد فيو ما ذكر عف فضؿ العمـ
 الكعظ ، كمكاـر األخبلؽ كمساكئيا ، كغيرىا. فيذيكر 

 
 
 
 
 
 

الثانيالمبحث   

نشاء لغة العرب األدبجواهر   27في أدبيات وا 
 مؤلفه:

القاىرة سنة  فيالياشمي ، أديب كمعمـ مصرم كلد  فىىك أحمد بف إبراىيـ بف مصط
عصره كمف مؤلفاتو أسمكب  فيـ ، تمقى تعميمو باألزىر الشريؼ عمى كبار شيكخ األزىر 1878

 فيساسية لمغة العربية ، كميزاف الذىب القكاعد األ، كجكاىر الببلغة ، ك  األدبالحكيـ ، كجكاىر 
 ػ.ى1943صناعة شعر العرب ؛ تكفي سنة 

                                                 
24
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 الكتاب:
بع تٌ اكقد  ، مائة صفحة مف القطع المتكسطكسبعكعشريف  ثمافو جاء ىذا الكتاب في        

كقد بدأ مؤلفو  ، حكت عدة فصكؿ بابيف ،ى ـ كتابو إلبكاب كالفصكؿ، حيث قسى المؤلؼ نظاـ األ
ثـ  ؛  28العربي األدبختياره جمع كترتيب ىذه المادة المختارة مف ابفاتحة تحدث فييا عف سبب 

كىي  " ، ػى132ت: سنة "لمكاتب العربي عبد الحميد الكاتب  ىذه الفاتحة بحديث بعد ذلؾ تبل
اب كقد كانت تى مف الكي  األدبمة كنصيحة سديدة لكؿ مف يريد أف يسمؾ درب عبارة عف رسالة قيٌ 

 الكاتب يصير ىيا القكاعد التي يجب أف تتبع، حتكضع في قدك " ، إليكـ معشر الكتاب"بعنكاف: 
 .30ف أركانو كأصكلو التي تنيض بو، كبي   األدبد لمبادئ عمـ ثـ بعد ذلؾ ميى  ؛ 29كدا بميغامجى 

 - ـ مقدمة مختصرة في عمـ اإلنشاءقدى  قد كاإلنشاء، فيك األدبف كتابو يتكمـ عف أكبما        
كعف أىميتو في "، اإلنشاء" تحدث فييا عف أصؿ المصطمح - لفوستكفي عنكاف مؤى اكنراه بيذا قد 

 .31كؿ المعارؼ البشرية
تمك اآلخر،  بدأ في سرد مادتو العممية بابان  ، ـكقدٌ ، د لو كميٌ ابو ، كتالميٍؤلؼ  فتتحابعد أف        

ما خكاصو أك ، ما مكاده فثبلث أف أنيا أربعة، ؿ تحدث عف أصكؿ اإلنشاء، كقد بيٌ كٌ ففي الباب األ
كيفية الشركع في مكاضيع اإلنشاء، ك  دث عف عيكب الكبلـ،في ىذا الباب تحٌ ؛ ك  32فيي سبعة
ي فنٌ  ىتقسيـ اإلنشاء إل، كما تٌحدث عف نسجاـ ، كاال كالفصاحة ، ـ الكتابةتعمٌ  إلىكالطريقة 
أما في الباب الثاني مف ،  34ف شركطوكبيٌ  كيفية عمؿ الشعر،عف تحدث  ك، 33رثالنظـ كالن

 -:ىي35 كتابو فقد تحدث عف فنكف اإلنشاء، كقسميا إلي فنكف سبعة
الرسائؿ  ى: الكبلـ عمىيثبلثة  إلىميا كقد قسٌ  المكاتبات كالمراسبلت؛ فيكؿ الفف األٌ         

 .36لث الرسائؿ العمميةاالثاني الرسائؿ المتداكلة، كالثك ،  ىميةاأل

منصكر ي أب" ؿ ليا برسالةمثٌ ك  ، ؿ مف ىذا الباب تحدث عف رسائؿ الشكؽك  كفي الفصؿ األ     
كفي الفصؿ   ؛38" مؤلؼ ىذا الكتاب" ، كبرسالة لو شخصيا37ػ"ى429سنة في المتك الثعالبي 

سنو  فىالمتك  فتح اهلل ةرسالة الشيخ حمز ليا ب ؿ مث  ك بؿ المقاء، قالثاني تناكؿ رسائؿ التعارؼ 
 .39ػى1335

                                                 
28
 .2ؿ -أُشعغ اُغبثن  
29
 .4ؿ -أُشعغ اُغبثن  
30
 .8ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
31
 .10ؿ -أُشعغ اُغبثن  
32
 .12ؿ -أُشعغ اُغبثن  

 -أُشعغ اُغبثن 
33

 .  36- 14ؿ
34

 .37ؿ  -أُشعغ اُغبثن 
35
 .39ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
36

 .40ؿ   -أُشعغ اُغبثن 
37

 .41ؿ   -أُشعغ اُغبثن 
38

 .51ؿ   -أُشعغ اُغبثن 
39
 .53ؿ  -أُشعغ اُغبثن  



 دث عف رسائؿ اليدايا، كمثؿ ليا برسالةتحٌ ففي الفصؿ الثالث مف ىذا الباب الثاني أما         
كفي الفصؿ الرابع ، 40" بعض أىؿ السمطاف ىلإيكـ النيركز ػ" "ى105ت سنة "سعيد بف حميد 
 .41أبي مسمـ إلىػ" ى158ت:"ةار، مثؿ رسالة عبد اهلل بف معاكيعتذستعطاؼ كاالتناكؿ رسائؿ اال

ير رسائؿ الطمب، مثؿ رسالة الكز :األكؿ  ثبلثة أقساـ إلىأما الرسائؿ المتداكلة فقد قسميا        
الحسف بف كىب: "كقد مثؿ ليا برسالة  رسائؿ الشكر،، كالثاني  42الخطير عبدالخالؽ باشا ثركت

 .44ػ"ى398ت:  ىانذبديع الزماف اليم"كرسالة  ، رسائؿ النصح كالمشكرة، كالثالث  43ػ"ى472ت 
 ىالمتكف خىالقاسـ الكر "الفصؿ الخامس تحدث عف رسائؿ المبلمة كالعتاب، كرسالة  في       
مير األ" ، كرسالة لصؿ السادس مف ىذا الباب تحدث عف رسائؿ الشكك فكفي ال،  45ػ"ى400سنة:

،  أما في الفصؿ السابع فقد تحدث عف رسائؿ العيادة ، 46ػ"ى436الفضؿ الميكالي ت ى أب
كفي الفصؿ الثامف مف ىذا الباب تحدث عف ،  47بعضيـ إلىىػ" 284: تبف الركمي"اكرسالة 

 . 48كالد، في التينئة باألػ"ى429أبي منصكر الثعالبي: ت "كرسائؿ:رسائؿ التياني، 
ت  "انيذالفضؿ بديع الزماف اليم، مثمما كتب أبك  في الفصؿ التاسع تحدث عف رسائؿ التعازم

عبداهلل باشا " جكبة، مثمما كتب الكزيرأما في الفصؿ العاشر فقد كتب عف رسائؿ األ،  49ػ"ى398
رسائؿ الكصايا ، ك  فيعشر مف ىذا الباب كتب  الفصؿ الحادم فيك ،  50ػ"ى1307ت : فكرم

اهلل عنو  هلل عميو كسمـ لعمر بف الخطاب رضيالشفاعات ، كقد مثىؿ لذلؾ بحديث لمنبي صمى ا
كالتبرؤ ، كمف ذلؾ  عشر رسائؿ التنصؿ في الفصؿ الثاني،  كتناكؿ الكاتب  51في غزكة الفرس
 52القاسـ بف عبيد اهلل" إلىىػ  284ت الحسف عمي بف الركحى: كتاب: " أبي 

بلحظ أف المؤلؼ اختار مختارات أدبية فصيحة بميغة ، سيرد الحديث عنيا بالتفصيؿ ن        
 فصمنا المقبؿ إف شاء اهلل. فيعندما نتحدث تطبيقيان 

مف فنكف اإلنشاء كىك فف المناظرات ،  مؤلؼ في كتابو ىذا عف الفف الثانيكقد تحدث ال        
شأف  فيكشركاف ناظرة النعماف بف المنذر ككسرل أنكأكضح شركطيا الثبلثة ، كتحدث عف م

 كغيرىا. 53العرب

                                                 
40

 .63ؿ   -أُشعغ اُغبثن 
41

 .70ؿ   -أُشعغ اُغبثن 
42

 .81ؿ   -أُشعغ اُغبثن 
43
 .86ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
44
 .90ؿ -أُشعغ اُغبثن  
45

 .100 ؿ  -أُشعغ اُغبثن 
46
 .110ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
47

 .118ؿ   -أُشعغ اُغبثن 
48
 .119ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
49
 .126ؿ -أُشعغ اُغبثن  
50
 .128ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
51
 .133ؿ  -أُشعغ اُغبثن  

 
52

 .159ؿ   -أُشعغ اُغبثن 
53
 .188ؿ -أُشعغ اُغبثن  



ف الكريـ كأمثاؿ القرآكما تحدث عف الفف الثالث مف فنكف اإلنشاء كىك األمثاؿ عامة ،         
چڤ   ڤ  ٱ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ڤ  ڤ  چ :تعالى، مثؿ قكلو  54خاصة

55. 
، ككصؼ 56الثبلثة  اأصكليحدث عف األكصاؼ ، كقد شرح معناىا ك أما الفف الرابع فقد ت        

البمداف ، كالقبلع ، كالدكر ، كأياـ الربيع ، كالرياض ، كطمكع الشمس، كغركبيا، ككصؼ الرعد، 
كاألمراء، كالقمـ ، باء كالعمماء، كالشعراء، خطكالبرؽ، كالمطر، كالسحاب، كالحر، كالشيب، كال

 .كالكتب، كالعكاصؼ، كاإلماـ العادؿ، كالحركب كغيرىا
كمٌثؿ ليا بمقامة  نشاء ىك المقامات ، كقد عٌرفيا الكاتب ،كالفف الخامس مف فنكف اإل        

، أما الفف السادس الذم تحدث  57سكندرانية التي سماىا المقامة التاسعة اإلق" 519الحريرم "ت 
، كمثؿ لذلؾ بركاية ليمي كقد شرح معناىا ، كبيف أجزاءىا الثبلثة  ، 58يك الركاياتعنو المؤلؼ ف

 .األدبكؿ مف كتاب جكاىر ؛ كىذا ىك الجزء األ 59ة مع الحجاجاالخيمي
دب لفف السابع الذم يتحدث عف تاريخ أبداية الجزء الثاني مف كتابو تناكؿ المؤلؼ ا في      

دبيا كعصكرىا دث عف تاريخ أدب المغة العربية كأ، كتحٌ  باألد، كقد عٌرؼ  60المغة العربية
 .الخمسة
بالتفصيؿ، حيث أباف حالة المغة  –عصر الجاىمية  –كؿ كما تٌحدث عف العصر األ        

كمعاني  الجاىمية ، فيذلؾ العصر ، متحدثان عف كبلـ العرب كأغراض المغة  فيالعربية كآدابيا 
النثر كالنظـ ، كأكضح أف النثر يشمؿ  الخطابة، كالكتابة،  إلىالمغة ، كتقسيـ كبلـ العرب 

ىذا العصر  في، ك  62، كأكثـ بف صيفي ة. كذكر مف خطباء الجاىمية قس بف ساعد61كالمحادثة 
 .63تحدث عف عمـك العرب، كفنكنيا كالطب، كالبيطرة، كالفمؾ، كالزراعة، كنحكىا 

، كبيف أغراضو، كفنكنو كالنسيب كالفخر، 64فىالمقكقد عٌرؼ النظـ بأنو الكبلـ المكزكف         
يمتو، ، كما تٌحدث عف معانيو، كأخ 65كالمدح، كالرثاء، كاليجاء، كاالعتذار، كالكصؼ، كالحكمة 

 .66لفاظو، كأساليبو، كأكزانو، كقكافيو كأ
 ، مع نماذج67ىذا العصر الجاىمي تٌحدث عف الشعراء الجاىمييف، كطبقاتيـ الثبلث  فيك         
القيس، كزىير، كالنابغة، كالطبقة الثانية كضع فييا  قة، فالطبقة األكلى كضع فييا امرألكؿ طب
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 .260ؿ  -أُشعغ اُغبثن  

 
55

 .. 17عٞسح اُجوشح ـ  ا٣٥خ  
56
 265ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
57
 .309ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
58
 .320ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
59
 .221ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
60

 .328ؿ -أُشعغ اُغبثن 
61
 .333 -330فلؾبد  -أُشعغ اُغبثن  
62
 .336ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
63
 .339ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
64

 .341ؿ  -أُشعغ اُغبثن 
65

 .343ؿ  -أُشعغ اُغبثن 
66
 .345 – 344ؿ  -أُشعغ اُغبثن  



بف تٍكلب، كدريد  ا عنترة، كعركة بف الكرد كالنىمرى األعشى، كلبيد، كطرفة، كالطبقة الثالثة كضع فيي
ىذا  فيمات ك بف الصمة، كالمرقش األكبر ، كما تٌحدث عف معمقاتيـ كأشعارىـ مع شرح كاؼ لمكم

العصر تميز بعض ركاة الشعر مثؿ مخرمة بف نكفؿ، كأبكالجيـ بف حذيفة كعقيؿ بف أبي طالب 
68. 

يك عصر اإلسبلـ ، كيشمؿ بني أمية، فما العصر الثاني الذم تناكلو مؤلؼ ىذا الكتاب أ
ثره ف الكريـ كأ. كما تحدث عف القرآ69ذلؾ العصر  فيحيث أكضح حالة المغة العربية كآدابيا 

، كما تٌحدث عف النثر، كلغة  70المغة  فيالمغة كجمعو ككتابتو، كالحديث النبكم كأثره  في
ىذا العصر، ذاكران خطبة أبي بكر الصديؽ، كعمر بف  فيالتخاطب، كالخطابة، كالكتابة 

،  71الخطاب، كعثماف بف عفاف كعمى بف أبي طالب، كسحباف كائؿ، الحجاج، كطارؽ بف زياد
 .72ىذا العصر، كبداية تنقيط الحركؼ العربية  فيكتابة الخطية كاإلنشائية كتٌحدث عف ال

كتٌحدث عف كتابة الرسائؿ، كالدكاكيف، كمٌميزاتيا، كالكتٌاب مثؿ عبد الحميد بف يحيى 
؛ ك  74ىذا العصر  في، كما تٌحدث عف التدكيف، كالتصنيؼ  73الكتابة  فيالكاتب كمنزلتو 

كالشعراء، كأغراض الشعر ، كفنكنو، كمعانيو، كأخيمتو، كألفاظو، كأساليبو ستفاضة الشعر، تناكؿ با
 .75كأكزانو

مف الشعراء تٌحدث عف كعب بف زىير كشعره، كالخنساء كشعرىا، كالحطيئة كشعره،         
بف أبى ربيعة، كاألخطؿ، كالفرزدؽ،  ه كالنابغة الجعدم كقصيدتو، كعمركحساف بف ثابت كشعر 

 ىذا العصر. في، كما ذكر بعض ركاة الشعر  76كجرير كالكميت 
العصر الثالث مف عصكر الشعر فقد تحدث المؤلؼ عف عصر الدكلة العباسية  فيأما         

؛ حيث تٌحدث عف أغراض  77ىػ ، كفيو تٌحدث عف أحكاؿ المغة العربية كآدابيا656 – 132مف 
دثة، كالخطابة، كالخطباء، الن النثر كالمحاالمغة ، كالمعاني كاألفكار، كاأللفاظ، كاألساليب، متناك 

 .78كشبيب بف شيبة  كد بف عميؤ مثؿ دا
بف مقمة رائد الكتابة الخطية ائية، ذاكران انشلكتابة الخطية "الخط العربي" كاإلكتٌحدث عف ا        

 .79ذلؾ العصر في
                                                                                                                                            

67
 .347ؿ  -أُشعغ اُغبثن   

68
 .365ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
69
 .366ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
70

  369 -367ؿ  -أُشعغ اُغبثن   
71
 .384 -372ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
72
 .387ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
73
 .389ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
74
 .390ؿ  -بثن أُشعغ اُغ 
75
 .393 – 392ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
76
 .408 – 393ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
77
 .411ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
78
 .416 – 412ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
79
 .419 – 417ؿ  -أُشعغ اُغبثن  



مثؿ العصر العباسي  فيابيا الرسائؿ الديكانية كاألخكانية فميا كيتٌ  فيأما الكتابة اإلنشائية         
براىيـ الصكلي عف التدكيف كالتصنيؼ، كالعمـك كغيرىـ ، كتٌحدث 80كابف العميد ، ابف المٌقفع، كا 

، كما 82، كتٌحدث عف أشير المؤلفيف كالجاحظ، كأحمد بف عبد ربو، كالحريرم81نسانية كنشأتيااإل
المغة، كعمكـ الببلغة ؛ المعاني تٌحدث الميؤلؼ عف فف التاريخ، كالعركض كالقافية، كالنحك، ك 

 .83كالبياف كالبديع
 في. ك 84ىذا العصر ذكر الخميؿ بف أحمد، كسيبكيو كالكسائي  فيكمف أعظـ العمماء 

نيفة حرعية، كالتفسير، كالحديث، مثؿ اإلماـ البخارم كأبي ىذا العصر ظيرت العمكـ الش
 .85ماـ الشافعي، كابف حنبؿالنعماف، كاإلماـ مالؾ، كاإل

ما نشأت العمكـ الككنية المنقكلة كترجمتيا كأشير المترجميف كالمشتغميف بيا ، ككانت ك
كؿ ماسبؽ مف عمكـ ، كما تحدث عف الشعر  فيتسمى عمكـ الفمسفة ، كقد تٌحدث المؤلؼ 

ؾ العصر، مثؿ بٌشار بف برد، كأبي نكاس ، كمسمـ بف الكليد، كأبي العتاىية، ذل فيكالشعراء 
العبلء لمتنبي، كابف ىاني األندلسي، كأبي اك تماـ، كالبحترم، كابف الركمي، كابف المعتز، كأبي 

 .86المعرم، كابف خفاجة األندلسي
ىذا العصر،  فيكقد أكرد بعض أشعارىـ كما تتميز بو. ثـ تٌحدث عف الركاية كالركاة 

الشيباني الككفي كأبكعمرك  كقد ذكر منيـ حٌماد الركاية الككفي، كخمؼ األحمر البصرم ،
، األصمعي، كأبكعمرك بف العبلء، كأبكعبيدة معمر بف األدب، كمف ركاة  كالسكرم البغدادم

 .87ـ الجمحي كغيرىـبلمحمد بف سك المثنى، كأبكعبيد القاسـ بف سبلـ، 
حيث  .ىػ1120 – 656كالعصر الرابع الذم ذكره المؤلؼ ىك عصرالمماليؾ التركية 

ذلؾ العصر، متحدثان عف النثر، كلغة التخاطب،  فيربية كآدابيا تٌحدث عف حالة المغة الع
ذلؾ العصر،  فيثـ تحدث عف الكيتٌاب  -88نشائية الخطية كاإل –كالخطابة، كالكتابة بنكعييا 

، كلساف الديف بف  كمنيـ القاضي محي الديف عبدالظاىر، كشياب الديف بف فضؿ اهلل العمرم
 .89، كقد تناكؿ بعض كتاباتيـ الخطيب
سبلمية، كقد تٌحدث عف أشير المؤلفيف في األدب كبقية العمكـ اإلثـ تحدث عف التٌدكيف        

ىذا  في، كعف الشعراء 90ىذا العصر، مثؿ ابف خمكاف، ابف خمدكف، جبلؿ الديف السيكطي في
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 .429ؿ  -أُشعغ اُغبثن  

 
81

 .431 – 430ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
82
 .434 – 432ؿ -أُشعغ اُغبثن  
83
 .435 – 434ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
84
 .435 – 434ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
85
 .440 – 436ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
86
 .458 – 443ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
87
 .459 – 458ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
88
 .461 -459ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
89
 .463 – 461ؿ  -أُشعغ اُغبثن  

 -أُشعغ اُغبثن  
90

 .466 – 464ؿ 



المصرم،  يرم ، كصفي الديف الحمي، كابف نباتةالعصر تٌحدث الميٌؤلؼ عف أشيرىـ كىـ،البكص
 ف معتكؽ المكسكرم.كاب

ىػ 1220خيرة مف دث فيو المؤلؼ فيك عصر النيضة األأما العصر الخامس الذم تح
. ثـ تٌحدث عف النثر أك 91ىذا العصر في، كتحدث فيو عف حالة المغة العربية كآدابيا كقتو إلى

المحادثة أك لغة التخاطب بيف الناس ، ثـ تٌكمـ عف الخطابة، كأكضح أف المصرييف كالسكرييف 
، ثـ تٌحدث عف الكتابة  92غير األغراض الدينية  فيكانكا مف أكائؿ الذيف استخدمكا الخطابة 

رفاعة بؾ الطيطاكم ، ؛ كقد ذكر منيـ،  93الخطية كاإلنشائية ، كالٌتدكيف، كرٌكاد النيضة 
باشا كامؿ، كمحمد بؾ  فيكعبداهلل فكرم باشا، كعمى مبارؾ باشا، كالشيخ محمد عبده، كمصط

 .94باشا كماؿ فىفريد، كسعد زغمكؿ ، كالغازم مصط
ىذا العصر، كشعراؤه كثيركف، أشيرىـ الباركدم، ك أحمد  فيثـ تٌحدث عف الشعر 
تناكؿ براىيـ، إسماعيؿ صبرم باشا، كخميؿ بؾ مطراف ، كقد إشكقي بؾ، كمحمد حافظ بؾ 
 .95ليـ  بعض قصائدىـ مع تراجـ قصيرة

العربي الخمسة بالبحث رجع كتٌحدث عف أبكاب  األدبالمؤلؼ عصكر  فىبعد أف استك         
 تي :العربي الثبلثيف كفؽ رؤيتو لمعاني الشعر كاآلالشعر 

، تماـ ذج ألمية بف الصمت ، كأبي كرد فيو عدة نماأالباب األكؿ: تناكؿ فيو المديح، ك  -
 . 96كغيرىـ كالباركدم 

، كقد أكرد فيو نماذج لمشاعر السمكءؿ بف 97الباب الثاني: تٌحدث فيو عف الفخر كالحماسة  -
فراس الحمداني،  لفرذدؽ، كالشريؼ الرضي، كالطغرائي، كأبي عادياء، كعنترة العبسي، كا

 كغيرىـ.
يو نماذج لعدة شعراء منيـ ، كقد أكرد ف98دث فيو عف شككل الزماف كالحاؿالباب الثالث : تحٌ  -

 الطغرائي، كالباركدم كغيرىـ. ،الشنفرل
، اعر عمى بف محمد القاضي التنكخي، كأكرد فيو نماذج لمش99الكصؼ  فيالباب الرابع :  -

 كزىير كابف المعتز، كغيرىـ.
، كقد أكرد المؤلؼ نماذج 100ارات في االستعطاؼ، كالمعاتبات، كاالعتذالباب الخامس :  -

 لمنابغة، كحافظ بؾ إبراىيـ، كغيرىـ.
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 .470ؿ  -ُغبثن أُشعغ ا 
92
 .471ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
93
 .473ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
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 .482 – 473ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
95
 .498 – 489ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
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 .499ؿ  -أُشعغ اُغبثن   
97
 .506ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
98
 .529ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
99
 .542ؿ  -أُشعغ اُغبثن  



، كقد أكرد فيو نماذج ألبي الطيب 101التياني، كالتيادم، كاإلغراء فيالباب السادس :  -
 المتنبئ، كصٌفي الديف الحمي، كالياشمي كغيرىـ.

الديف الحمي، كأبي ،  أكرد فيو نماذج لمميميؿ التغمبي، كصفي 102المراثيفي الباب السابع :  -
  .البقاء الرندم كغيرىـ

كأكرد فيو نماذج لعبيد بف األبرص، كأبكبكر محمد  ، 103الحكـ كالنصائح فيالباب الثامف :  -
 بف دريد، كالمثقب العبدم كغيرىـ.

 رائي".فيو قصائد لمؤيد الديف األصبياني "الطغ ، كقد أكرد104العمـ فيالباب التاسع :  -
 .105العقؿ فيالباب العاشر:  -
راس الحمداني       ، كأكرد فيو نماذج ألبي تماـ، كأبي ف106في األدبم عشر: الباب الحاد -

 ، كغيرىـ.كالطغرائي ، كابف الركمي ، كالمتنبي 
 .107الصبر كالتأني فيالباب الثاني عشر:  -
 .108الصدؽ فيالباب الثالث عشر:  -
 .109الكذب  فيالباب الرابع عشر:  -
 .110التكاضع فيالباب الخامس عشر:  -
 .111الكـر كالكرماء فيالباب السادس عشر :  -
 ج ألبى محمد إسحاؽ المكصمي.، كأكرد فيو نمكذ112البخؿ كالبخبلء فيالباب السابع عشر :  -
 .113كصؼ الدنيا فيالباب الثامف عشر :  -

 
 .114السر  فيالباب التاسع عشر :  -
 .115المساف فيالباب العشركف :  -
 ماـ الشافعي.د قصيدة لئلأكر ، كقد 116المعاشرة فيالباب الحادم كالعشركف :  -
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 .599ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
101
 .606ؿ  -أُشعغ اُغبثن  

 
102

 .613ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
103
 .635ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
104
 .699ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
105
 .702ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
106
 .703ؿ -أُشعغ اُغبثن  
107

 . 709ؿ -أُشعغ اُغبثن   
108
 .712ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
109
 .712ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
110

 .713ؿ  -أُشعغ اُغبثن 
111

 .713ؿ  -اُغبثن  أُشعغ
112

 .714ؿ  -أُشعغ اُغبثن 
113
 .716ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
114
 .717ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
115
 .718ؿ  -أُشعغ اُغبثن  



 .117القناعة فيالباب الثاني كالعشركف :  -
 .118الحسد فيالباب الثالث كالعشركف :  -
 .ماـ الشافعي، كقد أكرد فيو أيضان قصيدة لئل119الحمـ فيالباب الرابع كالعشركف :  -
 .120الحماقة فيالباب الخامس كالعشركف :  -
 .البف الركمي أبياتفيو ، كقد أكرد 121الكطف فيالباب السادس كالعشركف :  -
 .122الماؿ فيالباب السابع كالعشركف :  -
قصيدة لئلماـ  ، كقد أكرد فيو أيضان 123السياحة الغربة  فيالباب الثامف كالعشركف :  -

 الشافعي، كالحريرم.
 .بف الجيـ و أبيات لعمي، كقد أكرد في124الغدر فيالباب التاسع كالعشركف :  -
، كقد أكرد فيو نماذج لمبحترم، كابف الركمي ، كالكزير 125الختاـ بالدعاء فيالباب الثبلثكف :  -

 ي، كقد ختـ المؤلؼ كتابو بفيرس حكل مكضكعاتو.بالميم
نبلحظ أنيا تختمؼ عما سبقيا مف المختارات  باستعراضنا لمختارات أحمد الياشمي

معارؼ البشرية بما فييا كؿ ال فيتٌحدث فييا عف عمـ اإلنشاء، كأىميتو  في أف الياشميالشعرية 
: المكاتبات ىيفنكف اإلنشاء السبعة، ك  فينفسو، كحكت مختاراتو نماذج مف الشعر كالنثر  األدب

كالمراسبلت، كالمناظرات، كاألمثاؿ، كاألكصاؼ، كالمقامات ، كالركايات، كالتاريخ، كقد أكرد فييا 
انفردت بو مختارات الياشمي  ، كىذا مااألدب العربينماذج مف النثر كالنظـ عمى مر عصكر 

عف غيرىا مف مختارات الشعر العربي، ثـ بعد ذلؾ رجع الكاتب كقٌسـ مكضكعات الشعر 
الحماسات كجعؿ في ثبلثيف بابان بدأىا بالمدح خبلفان لما ىك ٌمتبع  إلىكمعانيو كفؽ رؤيتو 
 ختميا بباب الدعاء.، ك في الباب الثاني ، تـ الكصؼ، كاالستعطاؼ، كالمراثيالحماسة مع الفخر 

 
 

                                                                                                                                            
 -أُشعغ اُغبثن  
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 .719ؿ 
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 .720ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
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 .721ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
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 .722ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
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 .723ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
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 .723ؿ  - أُشعغ اُغبثن 
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 .723ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
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 .725ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
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 .727ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
125
 .728ؿ  -أُشعغ اُغبثن  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 األول المبحث
 البيانية عبر العصور تطور الصور

 : البيانية الصورة مفهوم
 المجسـ، : الشكؿ126عدة،أىميا معاف يدؿ عمى المغكية الصكرة مف حيث الداللة لفظ      

 )ال ًذم: تعالى قكلو في الكريـ القرآف استخدميا المعنى كبيذا البصرية لمرؤية القابمة كاألشياء
كىروة أىمٍّ  ًفي * فىعىدىلىؾى  فىسىك اؾى  مىقىؾى خُى   127رىك بىؾ( شاىء مىا صي

 أف كاعمػػػػـ" : يقػػػػكؿ كقيػػػػاس تمثيػػػػؿ أنيػػػػا الجرجػػػػاني القػػػػاىر عبػػػػد عنػػػػد الصػػػػكرة كظيػػػػرت     
  البينكنة رأينا ،فمما بأبصارنا نراه الذم عمى بعقكلنا نعممو لما كقياس تمثيؿ ىك إنما  "قكلنا"الصكرة

 فػػرس، مػػف كفػػرس إنسػػاف، مػػف إنسػػاف بػػيف فكانػػت الصػػكرة ، جيػػة مػػف تكػػكف األجنػػاس آحػػاد بػػيف
 المصػػنكعات، فػػي األمػػر كػػاف ،ككػػذلؾ ذاؾ صػػكرة فػي تكػػكف ال ىػػذا صػػكرة فػػي تكػػكف بخصكصػية

 فػػي ،كبينػػو البيتػػيف أحػػد فػػي المعنػػى بػػيف كجػػدنا ثػػـ سػػكار، مػػف كسػػكار خػػاتـ مػػف خػػاتـ بػػيف فكانػػت
 نحػػف شػػيئان  بالصػػكرة ذلػػؾ عػػف العبػػارة كلػػيس ذلػػؾ، فػػي صػػكرتو غيػػر صػػكرة ىػػذا فػػي بينكنػػة اآلخػػر
نمػا" : الجػاحظ قػكؿ ،كيكفيػؾ العممػاء كػبلـ فػي مشػيكر مسػتعمؿ ىػك بؿ منكر، نكره في ابتدأناه  كا 

 128التصكير" مف كضرب ، صياغة لشعرا
 كالحكار الكصؼ يشترؾ ما يقكؿ: "ككثيران  كما القرآف في الفني التصكير قطب سيد كيعرؼ     
 العيف تتمبلىا ، الصكر مف صكرة إبراز في السياؽ العبارات كمكسيقى كنغـ ، الكممات كجرس
 .129كالفكر كالكجداف " ، كالخياؿ ،كالحس كاألذف
 الشاعر ينظميا أف بعد كالعبارات األلفاظ تتخذه الذم أنيا: "الشكؿ القط القادر عبد كيعرفيا      

 مستخدمان  ، القصيدة في الكاممة التجربة جكانب مف جانب عف ليعبر ؛ خاص بياني سياؽ في
مكانياتيا ، المغة طاقات  كالمجاز، ، كالحقيقة ، كاإليقاع ، كالتركيب ، الداللة في كا 

 .130الفني " التعبير كسائؿ مف كغيرىا ، كالتجانس ، كالمقابمة ، كالتضاد ،  كالترادؼ
 الداللةو أكج مف كجوأك  التعبير، طرؽ مف خاصة الصكرة طريقة أف "عصفكر: جابر كيقكؿ    

 كانػت ىػذه أيػان  كلكػف كتػأثير، خصكصػية مػف المعػاني مػف معنى فيو تحدث فيما أىميتيا ،تنحصر

                                                 
 .رصك  باب منظكر، ابف ، العرب لساف126
127
 .8 – 7عٞسح االٗلطبس ، ا٣٥خ  

 0..508، ص  الجرجاني القاىر عبد اإلعجاز، دالئؿ128
0. 

 .33ؿ  ، الشركؽ دار ، قطب سيد القرآف، في الفني التصكير129

 .435ّ ، ؿ  1978 ،الشباب مكتبة ، القط ردالقا عبد المعاصر، العربي الشعر في الكجداني االتجاه130



 إال تغيػر ال ،إنيػا ذاتػو فػي المعنػى طبيعػة مف تغير لف الصكرة ،فإف التأثير ذاؾأك ، الخصكصية
 .131تقديمو"  ككيفية ، عرضو طريقة مف
 لقد لمصكرة ، التعريفات أقرب القط القادر عبد تعريؼ بأف أعتقد سبؽ ما كؿ ضكء كفي    

 الصكرة بأف القكؿ كيمكف .الصكرة تشكيؿ في كدكرىا ، البياني التعبير كسائؿ جميع عمى اشتمؿ
 كداللتيا ، المغة طاقات مستخدمان  ، تجربتو عف الشاعر بو يعبر الذم الشكؿ : تعني البيانية
حساسو اإلنساف، حس تخاطب التي البيانية  صكرة في التجربة ىذه كقمبو لنقؿ ، ككجدانو ، كا 
 .كالتعريض ، كالكناية ، ،كاالستعارة كالتشبيو ، بالمجاز ذلؾ كيككف ، النفكس في مؤثرة مكحية
  :البيانية الصورة تطور

 مف أكؿ الجاحظ كيعد بالنقد األدبي، ممتزجان  األكلى مرحمتو في الببلغي البحث بدأ لقد       
 ، الببلغية مبلحظاتو في مبدعة خطكة خطا بعده ،فقد لمف الطريؽ كميد ، البياف عمـ أسس

 البياف" كتبو أعظـ الجاحظ يسـ ،ألـ النماذج طريؽ عف كاالستعارة التشبيو عف كذلؾ بالكبلـ
ف دك ب الحجا كىتؾ ، المعنى قناع لؾ كشؼ شيء لكؿ جامع أنو: "اسـ البياف ، كعرؼ" كالتبييف

 .132فيو" بما كيمـ ، حقيقتو إلى السامع يفضي الضمير، حتى
 عف فيو "يتحدث القرآف مشكؿ "تأكيؿ كتابو ،ففي الدنيكرم قتيبة ابف بو متأثران  بعده مف جاء ثـ

 كمجاز، حقيقة، مف العربي؛ البياف أساليب عف الحديث إلى ينتقؿ ثـ ، الكريـ القرآف إعجاز
 فتضعيا الكممة تستعير يقكؿ فيو "فالعرب استعارةإال بابان  عقد كقد ككناية ، ، كاستعارة ، كتشبيو
 .133مشاكبلن"أك  ليا مجاكران أك  األخرل، مف بسبب بيا المسمى كافإذا ، الكممة مكاف
 مف األدبية شرح النصكص عند البياف عمـ عف فيو الكامؿ،عرج بكتابو المبرد بعده مف كيأتي    

 134كتشبيو " ، ككناية ، كاستعارة مجاز،
 فقد اليجرم، الرابع القرف في الرماني، عند صداه البياف معنى في الجاحظ لرأم ككاف        
 ىما ؛ البياف عمـ أقساـ مف اثنيف عف " القرآف إعجاز في كتابو "النكت في الرماني تحدث

شارة ، كحاؿ ، كبلـ ؛ أقساـ أربعة البياف الرماني كقسـ التشبيو كاالستعارة ،  ، كعبلمة ، كا 
 كال ، معناه يظير ال ككبلـ ، كبياف فو غيره عف كيتميز ، معناه يظير كبلميف؛ كبلـ كالكبلـ
   .135ببياف فميس معنى بو يفيـ كال غيره ، عف يتميز
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 .323ّ ، 1992،  3، ه ث٤شٝد ، اُؼشث٢ اُضوبك٢ أُشًض ، ػقلٞس ،عبثش اُؼشة ػ٘ذ ٝاُجالؿ٢ اُ٘وذ١ اُزشاس ك٢ اُل٤٘خ اُقٞسح
 .56، ؿ 1، ط كالتبييف،الجاحظ البياف132

133
 ّ 1973 اُزشاس،اُوبٛشح،ه داس ،ٌٓزجخ  فوش أؽٔذ اُغ٤ذ رؾو٤ن ، هز٤جخ ثٖ ٓغِْ ثٖ هللا ػجذ ٓؾٔذ أث٢ ،رأ٤ُق اُوشإٓ ٓؾٌَ رأ٣َٝ

 .135 ،ؿ
 .401، ؿ  ّ 1936 ،اُوبٛشح، ٓجبسى ص٢ً اُذًزٞس رؾو٤ن أُجشد، اُؼجبط أثٞ ، اٌُبَٓ ٗظشا 134

 .26 ص ، لمرماني ، القرآف إعجاز في النكت كتاب نظرا135



ببلغية  أسس عمى نقدية دراسات اليجرم الرابع القرف تفي ظير ذلؾ إلى كباإلضافة      
 : منيا البياف عمـ مباحث إلى أصحابيا فييا تعرض
 :اآلمدي
 اآلمدم عني فقد ،ػ"ى " 370 سنة المتكفى البصرم اآلمدم بشر بف الحسف القاسـ أبك       

 مف القبيح فيذكر ، تماـ أبي عند االستعارة مف عيب لما عقده الذم الباب خبلؿ مف البياف بعمـ
نما كقكلو ، لو تحديد غير مف عامة إشارات االستعارةفيقكؿ: "إف  ، تماـ أبي استعارات  كا 
أك  أحكالو بعض في يشبيوأك  يدانيوأك  ، يقاربو كافإذا  لو ليس لما المعنى العرب استعارات

كمبلئمة  لو استعيرت الذم بالشيء الئقة حينئذ المستعارة المفظة فتككف ، أسبابو مف سببان  كاف
 .136لمعناه"
 :الجرجاني القاضي
 ألبي كخصكمو المتنبي بيف الكساطة كتاب ببلغية أسس عمى النقدية الدراسات كتب مف        
 بينيا كفرؽ ، االستعارة عف تكمـ قد الجرجاني فإنو بالقاضي الشيير العزيز عبد بف عمى الحسف
 التكسع في االمعكؿ ،كعميو الكبلـ أعمدة يأحد فو فيقكؿ: "فأما االستعارة البميغ التشبيو كبيف

 نبذان  البديع ذكر عند قدمنا كقد كالنثر، النظـ ،كتحسيف المفظ إلى تزييف يتكصؿ كبيا ، كالتصرؼ
 تجرم الشعراء كانت كقد ، المفرط المقتصدك بيف كفصمنا ، المستحسف كالمستقبح بيا مثمنا منيا
 إلى فأخرجو الرخصة إلى كماؿ ، أبكتماـ فييا استرسؿ ،حتى مف االقتصاد قريب منيا نيج عمى

 كالتقصير ، كاإلساءة اإلحساف مف مراتبيـ عند بعده ،فكقفكا أكثر المحدثيف كتبعو ، التعدم
 ، عميو الشكاىد تمؾ كأتـ ، فيو القكؿ متمؾ قد الذم الباب مف ىذا الصنؼ كأكثر .كاإلصابة
 الحجج تمكنت كربما كبنكه ، القمب بسككف كنفكرىا ،كينتقد النفس يميز بقبكؿ مما أنو كأعممتؾ

 .137غمطو "أك  صكابو عف الكشؼ إلى بعضو، كاىتدت إظيار مف
أك  االستعارة، جكدة عمى الحكـ في يمتقياف أنيما كالجرجاني اآلمدم قكؿ مف ندرؾ كلعمنا       
 إلى مما يرجع أكثر المجيديف الشعراء أقكاؿ في كالنظر بالمراف المكتسب الذكؽ إلى يرجع رداءتيا
 .البياف عمماء لذلؾ كضعيا التي القكاعد

 : القيرواني رشيق ابن
 التفصيؿ مف بشيء رشيؽ ابف فيو عرض ،فقد البياف عمـ تطكير في الكتاب ىذا أسيـ      

 عف كثرة استخداـ المجاز كتحدث ، ككناية ، كتشبيو ، كاستعارة مجاز، مف ، البياف لفنكف عمـ
 لقمكب فيا كقعان  ،كأكثر الببلغة كرأس ، الحقيقة مف أبمغ المجاز رشيؽ ابف لغة العرب، كعند يف
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؛  138المجاز تحت تنطكم التي الكبلـ محاسف مف كغيرىما كاالستعارة التشبيو كجعؿ ، كاألسماع
 .139بيانان " األكضح إلى األغمض يخرجاف كقاؿ : "التشبيو كاالستعارة

 :العسكري سهل بن اهلل عبد بن الحسن هالل أبو
الببلغية  "كتاب الصناعتيف"  األسس تطكير في أسيمت التي النقدية الدراسات كتب مف       

الببلغة  يدرس كتابو في ىبلؿ فأبك ، العسكرم سيؿ بف اهلل عبد بف الحسف ىبلؿ ألبي كىك
 كفي ، كالشكاىد األمثمة مف كيكثر ، إلييا سبقكه مف كعمـ بيا عممو مف يمزج ، دقيقة دراسة
 إعجاز لمعرفة ضركرم بيا العمـ أف ،كيقرر كشأنيا الببلغة مكضكع عف تحدث األكؿ الباب
 في تحدث فصميف، مف التشبيو في بابا ؛ كأفرد وكرديئ الكبلـ جيد بيف كالتمييز ، الكريـ القرآف
 التشبيو قبح عف تحدث لثاني الفصبل كأدكاتو ،كفي ، كجكىو المختمفة ،ك التشبيو حد عف أكليما
 .140المتنافر ،كالتشبيو التشبيو ،كبعيد المفظ كالتشبيو الردمء ، الكريو التشبيو خطأ ،مثؿ كعيكبو
 االستعارة مف كالغرض كالمجاز، االستعارة ، عف فيو كتكمـ ، فصبلن  ليا فعقد االستعارة أما      

 تأثره يخفى ال ىبلؿ كأبك 141  الحقيقة مف أبمغ كأف االستعارة الحقيقة ، عمى االستعارة كفٌضؿ ،
عجابو ، بالجاحظ بقكلو: "  منيجو عمى يأخذه أف إلى يشير كلكنو منو، الكثير كاقتباسو ، بكتابو كا 

 أثنائو في كمنتشرة تضاعيفو، في مبثكثة كالفصاحة البياف كأقساـ الببلغة حدكد عف اإلبانة إف
 كتابي أيجمؿ أف فرأيت كالتصفح الكثير، ، الطكيؿ بالتأمؿ إال تكجد ال ، األمثمة بيف ضالة ،فيي
 .142"كنظمو نثره الكبلـ صنعة في إليو يحتاج ما جميع عمى مشتمبلن  ىذا
 .143البياف عمـ مباحث مف أنيا مع ، البديع فنكف ضمف كالتعريض الكناية ىبلؿ أبك عدٌ  كقد   
 : الجرجاني القاهر عبد
 الببلغة " الذمكتاب " اسرار  ،صاحب الجرجاني الرحمف عبد بف القاىر عبد بكر أبك ىك     
 .المعاني عمـ نظرية فيو كضع عجاز" الذمككتابو "دالئؿ اال ، البياف عمـ نظرية فيو كضع

،  كتشبيو ، كاستعارة كمجاز، حقيقة مف البياف عمـ أصكؿ مف يعد الببلغة أسرار ككتاب       
 فيو عرضت ،كما" اإلعجاز دالئؿ" اآلخر كتابو في البياف عمـ مباحث عف الكبلـ استكفى كقد

 إنؾ قائبل :" البياف عمـ فضؿ بياف عف كتحدث ، العقمي لمجازاك  ، االستعارة مف الجكانب لبعض
 كأنكر ، نتاجا كأكـر ، كردا كأعذب ، جنى كأحمى فرعا، كأسبؽ أصبل، أرسخ ىك عممان  الترل
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 الدر، كيمفظ ، الحمي كيصكغ ، الكشي يحكؾ لسانان  تر لـ لكاله ،الذم البياف عمـ ،مف سراجان 
 كالذم ، الثمر مف اليانع كالحمك كيجني الزىر، مف كبدائع كيرم ، الشيد كيقرم السحر، كينفث

، تحفيو لكال  الدىر يد ليا استبنت كلما مستكرة كامنةت ،لبقي إياىا كتصكيره ، بيا كعنايتو بالعمـك
 . 144صكرة "
 ترتيبان  كرتبيا منظمان، عمميا منياجا العربية، كرسـ أسس الببلغة الجرجانى بكضع قاـ       
 البياف عمـ مباحث فيو كجمع ، الفرع يتمكه كباألصؿ ، الخاص قبؿ العاـ مف فيو بدا منطقيان 

 أف الفكر إليو كمايسبؽ ، األمر ظاىر يكحيو الذم أف " كاعمـ :يقكؿ حيث ، بعض إلى عضياب
 ذكر ننسؽ ،ثـ كالتمثيؿ التشبيو في القكؿ ذلؾ كنيتبع الحقيقة كالمجاز، في القكؿ مف بجممة نبدأ

 قضايا في كالكاجب االستعارة مف أعـ المجاز أف كذلؾ ، أثرىما في بيا كنأتي ، عمييما االستعارة
أك  لو شبييو بالفرع كىي االستعارة، في الخاص ، كالتشبيو كاألصؿ قبؿ بالعاـ نبدأ أف المراتب
 ، منيا اصدر كبيف باالستعارة البداية تقع أف اقتضت أمكران  ىناؾ أف ،إال منصكره مقتضبة صكرة
 سعة عمى حاليا ،كيقؼ مف يكشؼ ما بعض عرؼإذا  حتى فييا، االنقساـ طريؽ عمى كالتنبيو
 ننصرؼ ثـ فركقيما،كبيف حقكقيما ،في  اآلخريف، يفب الفصؿ إلى الشرح عناف عطؼ مجاليا،

 .145"االستعارة في القكؿ استقصاء إلى
 : الزمخشري

 صاحب العربية، كىك الببلغة نيضة في كبير أثر ،كلو الجرجاني بعد الزمخشرم ظير        
أك  أئمة الفقو ، مف المفسر يككف أف فيو يكفي ال القرآف تفسير أف يقرر فيك ، الكشاؼ كتاب
نماأك  النحك،  لمعاني ،كعمـا ىما:عمـ بالقرآف مختصيف عمميف في بارعان  يككف أف ينبغي المغة،كا 

حالة لتعاطيو يتـ ال التفسير مقدمتو : "عمـ في يقكؿ البياف ، حيث  ، عمـ ذم كؿ فيو النظر كا 
ف القرآف، فالفقيو كتابو نظـ في الجاحظ كما ذكر كاألحكاـ،  الفتاكل عمـ في األقراف عمى برز كا 
ف كالمتكمٍّـ كال  كاألخبار، القصص عمى كحافظ ، الكبلـ صناعة في الدنيا أىؿ عمى برز كا 
عمـ  كىما بالقرآف، مختصيف عمميف في برع قد رجؿ إال الحقائؽ تمؾ مف شيء عمى يغكص
 .146البياف " كعمـ المعاني
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المعاني  قكاعد مف القاىر عبد إليو اىتدل كمما عمى تطبيؽ خير يعد الكشاؼ أف كالحقيقة       
التي  ،كاإلضافات الببلغية الداللة تصكير في فطنتو تتجمى إنما ؛ بذلؾ يكتؼ كلـ ، كالبياف،
 .العقمي كالمجاز المرسؿ، كالمجاز ، الكناية ،كاالستعارة صكر استكممت
 : السكاكي
 جاء ،ىػ "  "626 سنة المتكفي  السكاكي محمد بف يكسؼ يعقكب أبك الديف سراج ىك       
 فجمع قبمو، مف الببلغييف كأفكار القاىر، عبد أسسيا التي الببلغية القكاعد ليستقصي السكاكي
 الصرؼ عمـ : األكؿ ،القسـثبلثة أقساـ  رئيسية  قسمو ،كقدالعمـك "  مفتاح"  كتابو في منثكرىا

مبحثان  مايب كألحؽ البياف، كعمـ المعاني عمـ :كالثالث النحك، عمـ :كالثاني ، بأنكاعو كاالشتقاؽ
 .147كالمعنكية المفظية البديعية المحسنات عف كأخران  كالفصاحة، الببلغة عف

 ككجيو، ، كطرفاه التشبيو فيو تناكؿ الذم البياف عمـ مباحث فع  أكرده ما ىنا يعنينا كما      
 كيفرؽ كأقساميا، الكناية إلى ينتقؿ كأخيران كأقساميا ،  االستعارة أقسامو، ك المجاز ، منو كالغرض

 عمـ صاغ السكاكي أف يجد العمـك مفتاح كتاب بإمعاف يدرس كالذم. 148كالمجاز الكناية بيف
 عمى السكاكي يدخؿ كلـ معالمو، كيضع قكاعده ليجمع منطقية عممية عقمية صياغة البياف

 في الببلغة دخمت كبذلؾ ،كتطكره  نمكه يستمر  حتى تثريو جديدة مباحث البيافعمـ  مباحث
 .كالجفاؼ، الجمكد فيطكري  السكاك عيد
 :األثير ابن

 أدب في السائر المثؿكتاب "  صاحب ،ػ "ى "637 سنة المتكفي األثير بف الديف ضياء       
 عمـ أصكؿ تعالج المقدمة : كمقالتيف مقدمة عمى كتابو األثير ابف بنى كقد" ، كالشاعر الكاتب
 .149المعنكية الصناعة في الثانية كالمقالة ، المفظية الصناعة في األكلى كالمقالة البياف،
      

 
 بمنزلة كالنثر النظـ لتأليؼ البياف: " فإف عمـ النفس  البياف عمـ منزلة مكضحان  األثير ابف كيقكؿ
 بيا أسيـ التي العممية كالمساىمة كتابو مف يعنينا كمما. 150"األحكاـ كأدلة لؤلحكاـ الفقو أصكؿ

 ،كالمجاز، االستعارة : ىي المعنكية الصناعة مف دىاع البياف،التي عمـ مباحث كتطكير نمك في
 المباحث معالجة في سمكيا التي األثير ابف طريقة أف كببلشؾ، كالتعريض ، كالكناية ، كالتشبيو
 .المنطؽ عمييا يغمب التي السكاكي طريقة تخالؼ البيانية
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 :القزويني الخطيب
ػ" ى "739 سنة المتكفي القزكيني الرحمف عبد بف محمد الديف جبلؿ القضاة قاضي العبلمة   

 مفتاح" كتاب مف الثالث القسـ فيو لخص الذم"  التمخيصشيرتو ىك   " شاعت كتاب صاحب
 آرائو مف إليو أضاؼ ،إنما السكاكي آراء بذكر يكتؼ لـ القزكيني كالخطيب لمسكاكي،ـ"  العمك 
 .سبقكه مف كآراء

 يقسـ فيو، كردت التي البياف مباحث معرفة ىك المفتاح تمخيص كتاب مف ييمنا كما       
 تمخيصو في القزكيني الخطيب استبعد فقد .كالكناية كالمجاز التشبيو : ثبلثة البياف عمـ مباحث
 كرتب الفكائد، بعض إليو كأضاؼ ، باألمثمة غامضو كشرح السكاكي تعقيدالعمكـ  مفتاحلكتاب 
 األكؿ الفف : فنكف كثبلثة ، كالببلغة الفصاحة في مقدمة عمى ،تشتمؿ كاضحان  ترتيبان  مباحثو
 ييمنا كما،البديع عمـ لمباحث كالثالث، البياف عمـ لمباحث كالثاني المعاني، عمـ لمباحث عقده
أنو : "عمـ  البياف عمـيٌعرؼ  القزكيني نجد فإننا ، البياف عمـ ىك المفتاح تمخيص كتاب مف ىنا

 .151"الداللة كضكح في مختمفة بطرؽ الكاحد المعنى إيراد بويعرؼ 
: الحقيقة كيعرؼ كالمجاز، الحقيقة مبحث عف تحدث ثـ كمف كأركانو التشبيو إلى كينتقؿ       

 مطمقة إلى االستعارةيٌقسـ  ثـ. 152"التخاطب اصطبلح في لو كضعت فيما المستعممة الكممة ىي"
 عندما" التمثيؿ عمى سبيؿ االستعارة سماه النكع كىذا التمثيمية كاالستعارة كمرشحة، ، كمجردة ،

 الخطيب عقد كقد. 153مثبلن " سمي كذلؾ استعمالو فشا ،متى مطمقا التمثيؿ يسمى: " ك قاؿ
 النفس في: " قد يضمر التشبيو قاؿ المكنية لبلستعارة فصبلن  القزكيني
 مكنيان أك  بالكناية، استعارة التشبيو فيسمى ، بو المشبو سكل أركانو مف بشيءيصرح  فبل      
 عنيا،
ثبات  عمـ مباحث مف األخير المبحث في كتحدث. 154" تخييمية استعارة المشبو األمر ذلؾ كا 
 .155"معناهة إراد جكاز مع معناه الـز بو أريد: " لفظ  فيعرفيا الكناية عف البياف
 التمخيص، في أجممو ما فيو يفصؿ"  اإليضاح" سماه شرحان  التمخيص لكتاب يضع ثـ      
 مقدمة في يقكؿ ذلؾ كفي ، كالسكاكي ، كالزمخشرم الجرجاني، القاىر عبد آراء إليو مضيفان 

 ترتيب عمى كجعمتو باإليضاح، ترجمتو ،كتكابعيا  الببلغة عمـ في كتاب ىذا: " اإليضاح
 فأكضحت لو، كالشرح ليككف القكؿ فيو ،كبسطت" المفتاح تمخيص" سميتو الذم مختصرم
 الشيخ كبلـ مف المفتاح عنو خبل ما إلى كعمدت ، المجممة معانيو كفصمتالميشكىمة ، مكاضعو
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 .64أُشعغ اُغبثن ، ؿ 
153
 .70اُغبثن ، ؿأُشعغ  
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لى ، الببلغة كأسرار اإلعجاز، دالئؿ كتابو في الجرجاني القاىر عبد       فيو النظر تيسر ما كا 
 محمو، في شيء كؿ استقر حتى كرتبتيا كىذبتيا كمو ذلؾ زبدة فاستخرجت، مغيرىما كبل مف

 .156"لغيره أجده كلـ ، فكره إليو أدل ما ذلؾ إلى كأضفت
 : حمزة بن يحيى

 كتاب كصاحبىػ "  "749 سنة المتكفي اليمني العمكم حمزة بف يحيى الببلغة عمماء مف       
 ".اإلعجاز حقائؽ كعمكـ الببلغة ألسرار المتضمف"الطراز 
 ذكر إلى ينتقؿ ثـ كثمرتو ، العمكـ مف كمنزلتو كماىيتو البياف عمـ تفسير عف يتحدث      
 ،كمف كأقساميا االستعارة ماىية بياف في بحثان  يعرض ،ثـ أسرارىا بياف ك كالمجاز الحقيقة

 عف فصبل كيعقد الكناية عف يتحدث ،كأخيران  كأقسامو التشبيو ماىية بياف إلى ينتقؿ االستعارة
 المفيكـ طريؽ مف الشيء عمى الداؿ المفظ: "أنو كىك األثير ابف ذكره فييما ،كيسكؽ التعريض ماىية

 .كالكناية التعريض بيف التفرقة أيضان  كيذكر، 157" المجازم كال ، الحقيقي بالكضع ،ال
 البياف كممة تستخدـ ظمت لقد ، كالنقاد الببلغييف لدل البيانية الصكرة تطكر لبياف عرض فيذا        
 عبد عيد في ،كتظير معالميا تتضح بدأت ثـ ، كالفصاحة الببلغة مصطمحات مف ،قريب عاـ بمعنى
 أسيمت      الذيف كالنقاد الببلغييف مف بعده جاء ،كمف اليجرم الخامس القرف في الجرجاني القاىر

 .بذاتو قائـ ببلغي عمـ إلى بيانية مبلحظات مف تطكيرىا في جيكدىـ
 كالكناية، ، كاالستعارة ، كالمجاز ،التشبيو  عمى داللتو في يقتصر البياف عمـ أف ندرؾ كبذلؾ      

 النقد لغة في استخدامان  أكثر يبدك الذم البيانية الصكرة مصطمح تحت تنطكم الداللة كىذه ، كالتعريض
 .الحديث

 المبحث الثانى
 أنواع الصور البيانية

 
 : البيان
ك جاء في لساف العرب " البياف : ما بيف بو  158البياف في المغة: " اإلفصاح مع الذكاء "        

الشيء مف الداللة ، ك غيرىا ك باف الشيء بيانا :  اتضح فيك بينف ، ك الجمع أبيناء مثؿ ىيف ك 
 .159أىيناء ،  ك كذلؾ أباف الشيء فيك مبيف "

                                                 
 .3 القزكيني،ص ، كالبديع كالبياف المعاني الببلغة عمكـ في اإليضاح156
 .294ّ ، ؿ 2010اُوبٛشح ،  الحديث، ،دارثريدة  الشربيني ،تحقيؽ1 ج اإلعجاز، حقائؽ كعمكـ الببلغة ألسرار المتضمف الطراز157
158

 -ّ 1943 -ٛـ 1413)ٓإعغخ اُشعبُخ    -د. ٓؾٔذ ٗؼ٤ْ اُؼشهٞط   -اُوبٓٞط أُؾ٤و  -ثؾش اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ٣ؼوٞة   -اُو٤شٝصآثبدٟ 

 (.1526ؿ     
159
)داس   -د. ػبٓش ثٖ أؽٔذ ؽ٤ذس  -ُغبٕ اُؼشة    -ٛـ 711عٔبٍ أثٞ اُلنَ ٓؾٔذ ثٖ ٓؾشّ ثٖ ٓ٘ظٞس ، أُزٞك٠  -اثٖ ٓ٘ظٞس  

 .79ؿ   -(  13ط  -  2003ٛـ / 1424  1ه  -ُج٘بٕ   -ث٤شٝد  اٌُزت  اُؼ٤ِٔخ



160كالبياف " الفصاحة كالمسف، ك كبلـ بٌيف فصيح كالبياف اإلفصاح مع ذكاء "       
ڦ   ٱ ٹ ٹ چ 

چپ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    پڦ  ڦ  ڦ  پ  پ
في كتابو أساس  162ك ذكر الزمخشرم 161

كتبيف كبيىف كأباف ك استباف الشيء ظير ،  ف بمعناه المغكم فقاؿ : " كباف لي الشيءالببلغة البيا
اهلل د قاؿ عب 163ك استبنتو عرفتو ، تبيف الشيء ظير ، ك التبييف اإليضاح كىك أيضا الكضكح " 

 في مدح النبي" صمي اهلل عميو كسمـ": 164بف ركاحة
 كلك لـ يكف فيو آيػات مبينة               كانت فصاحتو تنبيؾ بالخبػػػػر

 : 165كقاؿ المسيب بف عمس 
 كألنت أجكد بالعطاء مف  الرى              ياف   لما    جاد   بالقطػػػػػر

 الذعػػػر  فيإذ              نقع الصراخ  كلج     كألنت أشجع مف  أسامة
 كألنت  أبيف  حيف تنطؽ  مف             لقماف   لما  عيى      باألمػػػػر

 :                                              كقاؿ عمرك بف كمثـك التغمبي
 166نػػػا كرثنا  المجد قد  عممت  معػد            نطاعف  دكنو   حتى   يبي

 167ك قاؿ قيس بف الممكح :   
 نيار  الكالييف  صبػابة               كليمى تنبك فيو عنى المضاجػع   نيارم

 كلمحب   آيات    تبيف    لمفتػػى             شحكب كتبرم مف يديو األشاجع
 البياف بمعناه المغكل حيث قاؿ: إلىفي إحدل قصائده إشارة  كذكر أبك الطيب المتنبي

 170ال تشارؾ في الحجاش 169إذا نزلػػنا              بطاف   168النداـ  فيتشػارؾ 
 172تبيف لؾ النعاج مف الكبػػاش              171كمف قبؿ النطػػاح كقبػؿ يأنى

كجاء أيضا في تعريؼ البياف لغة بأنو: " الكشؼ ك اإليضاح يقاؿ فبلف أبيف مف فبلف أم        
لياشمي في كتابو جكاىر الببلغة، فقاؿ: " البياف معناه في المغة كأكرد ا .173أكضح منو كبلما " 

 .174الكشؼ ك اإليضاح " 
                                                 

160
 .81ؿ   - 13ط  -ُغبٕ اُؼشة    -اثٖ ٓ٘ظٞس  
161
 . 103عٞسح اُ٘ؾَ : اال٣خ  
162

ٛـ  467أثٞاُوبعْ ٓؾٔٞد ثٖ ٓؾٔذ اُضٓخؾشٟ آبّ ػقشٙ ك٢ اُِـخ ٝاُج٤بٕ ٝاُزلغ٤ش ٝاُؾذ٣ش ُٝذ ك٢ صٓخؾش ع٘خ –اُضٓخؾشٟ

 .47ؿ – 3ط –ربس٣خ ا٥داة اُؼشث٤خ  -ٛـ  538ٖٝٓ أْٛ آصبسٙ اٌُؾبف ػٖ ؽو٤وخ اُز٘ض٣َ ٝأعبط اُجالؿخ ًٝزت أخشٟ رٞك٢ ع٘خ 
163

 .74ؿ -(  1ط -ّ 1985خ اُؼبٓخ ٌُِزت  ه  )ا٤ُٜئخ أُقش٣ –أعبط اُجالؿخ   -اُضٓخؾش١ 
164
ٓؾٔذ ثٖ عالّ   -هجوبد كؾٍٞ اُؾؼشاء   -ؽبػش ػظ٤ْ اُوذس ك٢ هٞٓٚ ع٤ذ ك٢ اُغب٤ِٛخ، ٝ فؾبث٢ ع٤َِ ٓؾٜٞس  -اثٖ سٝاؽٚ  

 .379ؿ   -ٛــ (223 1) ه  –ؽشػ أث٢ كٜش   -اُغٔؾ٢ 
165
ٍ األػؾ٠ : أػؾ٠ ه٤ظ ؽ٤ش ٠ٌ٘٣ أثب اُلنَ ٝ اعٔٚ ص٤ٛش ثٖ أُغ٤ت ثٖ ػِظ ، ٖٓ ؽؼشاء ث٢٘ ثٌش ثٖ ٝائَ أُؼذٝد٣ٖ ٝ هب 

 .95ؿ   -اُؾؼش ٝاُؾؼشاء الثٖ هز٤جٚ   -ػِظ ك٢ ث٤ذ هبُٚ 
166

ّ 2005   -)داس اُطالئغ   -اُؾغ٤ٖ ثٖ اؽٔذ ثٖ اُؾغ٤ٖ ،  ٓؾٔذ ٓؾ٠ اُذ٣ٖ ػجذ أُغ٤ذ   -ؽشػ أُؼِوبد اُغجغ   -اُضٝص٢ٗٝ 

 . 184ؿ  -اُوبٛشح ( 
167
 ٞػ ، ُٝذ ك٢ ػٜذ اُخ٤ِلخ ػجذ أُِي ثٖ ٓشٝإ أؽذ خِلبء ث٢٘ أ٤ٓخ ٝهذ ٛبّ ثؾت اث٘خ ػٔٚ ٠ِ٤ُ ، ٝهبٍ ك٤ٜب ؽؼشا ًض٤شا.  ه٤ظ ثٖ أُِ 
168
 ٢ٛ أُغبُغخ ػ٠ِ اُؾشاة. 
169
 اُجطبٕ ط ثط٤ٖ ٝٛٞ ػظ٤ْ اُجطٖ. 
170

 اُؾغبػ أُذاكؼخ.
171
 إٓ  اُؾ٢ء ؽبٕ أ١ هجَ أٝإ أُ٘بهؾخ رج٤ٖ اُ٘ؼبط ٖٓ اٌُجبػ. 
172
 .202ؿ    -ّ ( 2007 -اُوبٛشح  –)داس اُؾشّ ُِزشاس   -ئعٔبػ٤َ اُؼوجب١ٝ   -ٕ أُز٘جئ  د٣ٞا 



ظاىر ككاضح  أمكيتضح لنا مما سبؽ ذكره بأف البياف ىك الظيكر كالكضكح، قكؿ بيىف       
 في  معناه ، كجمى يفيـ مف أكؿ كىمة، خبلؼ الغامض.

، كجاءت ىذه اإلشارات بألفاظ  ياف بمعناه المغكمإلى البالقرآف الكريـ إشارات متعددة  فيجاءت ك 
مختمفة مثؿ البياف ، ك بياف ، كتبياف، ك مبيف ، ك المبيف، كالبينة ، ك مبينة، ك بينات، ك 

ٹ ٹ مرة كاحدة في المصحؼ الشريؼ  –لؼ كالبلـ معرؼ باأل -؛ حيث كرد  لفظ البيافالبينات  

چڇ  ڇ  * چ  چ  * ڃ  چ  * ڃ  چ
سير ىذه اآلية: "قاؿ الحسف : في تف 176؛ يقكؿ ابف كثير 175

أحسف ك  االنطؽ، كقاؿ الضحاؾ ، كقتادة كغيرىما:يعنى الخير كالشر ، كقكؿ الحسف ىين يعني
نما يككف ذلؾ بتيسير النطؽ عمى  تعالىأقكل ألف السياؽ في تعميمو  القرآف ؛ كىك أداء تبلكتو كا 

ضعيا ، مف الحمؽ ، كالمساف ، كالشفتيف عمى اختبلؼ الخمؽ ، كتسييؿ خركج الحركؼ مف مكا
، كيقكؿ الزمخشرم :"ثـ ذكر ما تميز بو مف سائر الحيكاف مف البياف  177مخارجيا ، ك أنكاعيا" 

قكلو  في. ككذلؾ كممة بياف جاء ذكرىا 178كىك المنطؽ الفصيح المعرب لما في الضمير"
چۀۀہہہہچ :تعالى

القرآف فيو بياف األمكر عمى جميتيا ، ككيؼ كاف  . قاؿ ابف كثير:"يعني179
ىذا "؛ كيكضح لنا الزمخشرم معنى ىذه اآلية الكريمة فيقكؿ: 180األمـ األقدمكف مع أعدائيـ" 

بياف لمناس إيضاح لسكء ما ىـ عميو مف التكذيب يعني حثيـ عمى النظر في سكء عكاقب 
 .181المكذبيف مف قبميـ" 

كفسرىا ابف كثير فقاؿ :" قاؿ ابف چڦڦڦچچچ تعالىت في قكلو ككممة تبياف أيضا كرد       
 .182مسعكد : قد بيف لنا في ىذا القرآف كؿ عمـ ك كؿ شيء" 

چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ   ٹ ٹ چ ف في سكرة البينة يككممة البينة كردت مرت       

چ
چڑ  ڑ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڳچ : تعالى، كقكلو 183

184 
جؿ ؛ منيا قكلو كتاب اهلل عز ك  في185ككممة مبينة كرد ذكرىا  ثبلث مرات        
 .186: "ال يخرجف مف بيكتيف إال أف ترتكب المرأة فاحشة مبينة" أم چۋٴۇۋۋۅچ:تعالى
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 .207ؿ  -ّ (  2007/-ٛـ 1428  - 4ه  -)داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ ث٤شٝد    -أؽٔذ ٓقطل٢ أُشاؿ٠   -ػِّٞ اُجالؿخ  -أُشاؿ٠ 
174
 -د. ٣ٞعق اُق٢ِ٤ٔ ) أٌُزجخ اُؼقش٣خ     -اُغ٤ذ أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ    -ٝاُج٤بٕ ٝ اُجذ٣غ   -عٞاٛش اُجالؿخ ك٢ أُؼب٢ٗ    -اُٜبؽ٢ٔ  

 .  216ؿ   -ث٤شٝد ( 
175

 (.  4ـــ  1عٞسح اُشؽٖٔ : ا٣٥بد )
176
اثٖ ًض٤ش ٛٞ اُؾ٤خ اإلٓبّ اُؼبُْ اُؾبكع أُل٤ذ اُجبسع ػٔبد اُذ٣ٖ أثٞ اُلذاء ئعٔبػ٤َ ثٖ ػٔش ثٖ ًض٤ش ثٖ مٞء ثٖ ًض٤شثٖ رسع  

اُجقش١ٝ األفَ اُذٓؾو٢ اُؾبكؼ٢. ُٝذ ثٔغذٍ اُوش٣خ ٖٓ أػٔبٍ ٓذ٣٘خ ثقشٟ ك٢ ع٘خ ئؽذٟ ٝ عجؼٔبئخ ئر ًبٕ أثٞٙ خط٤جب ثٜب. ٖٓ 

  -رلغ٤ش اُوشإٓ اُؼظ٤ْ     -ٛـ  773ٜ٘ب٣خ. ًٝزبة اُقذٟ ، ٝاُغٖ٘ ك٢ أؽبد٣ش أُغب٤ٗذ اُغٖ٘ ، ٝؿ٤شٛب رٞك٢ ع٘خ رقب٤ٗلٚ اُجذا٣خ ٝ اُ

 . 8ؿ  -1ط 
177
)ٌٓزجخ اُقلبء   -د. اُؼالٓخ ٓؾٔذ ٗبفش اُذ٣ٖ األُجب٢ٗ    -رلغ٤ش اُوشإٓ اُؼظ٤ْ     -ػٔبد اُذ٣ٖ  ثٖ  أث٠ اُلذاء ثٖ ًض٤ش  -اثٖ ًض٤ش  

 .324ؿ  -( 7ط  -ّ 2004ٛـ /1425
178
 .16ؿ  - 1ط   -اٌُؾبف  -اُضٓخؾش١  
179

 . 128عٞسح آٍ ػٔشإ : ا٣٥خ    
180
 .75ؿ   -2ط  -رلغ٤ش اُوشإٓ اُؼظ٤ْ   -اثٖ ًض٤ش 
181
 .201ؿ - 2ط  -اٌُؾبف –اُضٓخؾش١  
182
 .339ؿ  - 4ط  -رلغ٤ش اُوشإٓ اُؼظ٤ْ    -اثٖ ًض٤ش  
183
 .   1عٞسح اُج٤٘خ : ا٣٥خ  
184
 .  ٤4٘خ : ا٣٥خ عٞسح اُج 



* ٱ  چ:، منيا قكلو تعالى 187كالمبيف كردت في اثنيف كعشريف مكضعا في القرآف الكريـ 
چڦ  ڦ

البيف الذم أباف طرؼ اليدل مف طرؼ الضبللة كقيؿ  "أم الظاىر البيف كقيؿ معنى 188
 .189الكاضح" 

  ٚہ  ہ  ہ   ٛ  ہڻ  ٹ  ٹ  ۀ    ۀٹ ٹ چ ،  ك تبيف ، كيبيف ، كمبيف  تككذلؾ بينات،  كالبينا      

چۈ  ۈ         ۆ  ۆ  ٴۇ  ۋ  ٴۇ         ڭٛ  ٜ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
"أم دالالت ظاىرة"  190

191
چٛ  ٜ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۈ   ٹ ٹ چ

 چ:تعالى، كقكلو 192
چجئجئجئجئجئجئجئجئجئجئ٤

كأخبرنا اهلل عز كجؿ عف فرعكف عندما قاؿ مفتخرا عمى مكسى  193
 چڎ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ        ڇ  ڍ  ڍچ عمية السبلـ: 

لجاحظ : "البياف اسـ جامع لكؿ شيء كشؼ قناع تعريؼ البياف اصطبلحان في قكؿ اجاء 
حقيقتو ،كييجـ عمى محصكلو  إلىالمعنى ، كىتؾ الحجاب دكف الضمير ، كحتى يفضي السامع 

ف مدار األمر كالغاية التي إلييا يجرل ياف ، كمف أم جنس كاف الدليؿ ، ألكائنا ما كاف ذلؾ الب
فذلؾ  يء بمغت اإلفياـ كأكضحت عف المعنىأم شالقائؿ ك السامع ، إنما ىك الفيـ كاإلفياـ ؛ فب

 . 194ىك البياف في ذلؾ المكضع"
: " كبلـ يظير بو تميز الشيء عف غيره ، يحسف أف يطمؽ  195كالبياف عند الرماني         

عمى ما حسف مف الكبلـ ، كأعبله ما جمع أسباب الحسف في العبارة ، مف تعديؿ النظـ حتى 
الحاجة، فيما ىك  المساف، كتتقبمو النفس ، كحتى يأتي عمى مقدار يحسف في  السمع كيسيؿ عمى

  .196"حقو مف المرتبة
: ىك في شرح التمخيص في عمكـ الببلغة كاألتي : " البياف اصطبلحان  يكأكرده القزكين        

برازه في صكر مختمفة ، كتراكيب متفاكتة زيادة كنقصاف في  عمـ يعرؼ بو إيراد المعني الكاحد كا 
كح الداللة عميو ليحترز بالكقكؼ عمى  ذلؾ عف الخطاء في مطابقتو لتماـ المراد منو ، كض

كداللة المفظ تككف إما عمى تماـ المعنى الذم كضع المفظ لو ، أك تككف داللة عمى جزء مف 
                                                                                                                                            

185
 .1عٞسح اُطالم :  ا٣٥خ   - 30عٞسح األؽضاة : ا٣٥خ   -19عٞسح اُ٘غبء : ا٣٥خ   

186
 .92ؿ  -  8ط    -رلغ٤ش اُوشإٓ اُؼظ٤ْ    -اثٖ ًض٤ش  
187
عٞسح اُ٘ؾَ : ا٣٥خ  -89عٞسح اُؾغش : ا٣٥خ  -1عٞسح ٣ٞعق: ا٣٥خ      -16عٞسح األٗؼبّ : ا٣٥خ     - 92عٞسح أُبئذح ،: ا٣٥خ  
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 . 118ؿ  - 3ط   -ٝك٤بد األػ٤بٕ ٝ أٗجبء اُضٓبٕ   -ُٚ رلغ٤ش اُوشإٓ اٌُش٣ْ 
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داللة المفظ عمى تماـ ما كضع  أمالمعني المراد ، أك تككف عمى الخارج عنو ، كتسمى األكلى 
كضعية أما الثانية ، كالثالثة ؛ داللة المفظ عمي جزئية أك عمى خارج عنو تسمي داللة  لو داللة
 .197عقمية "
كجاء في تعريفو أيضا " عمـ يعرؼ بو إيراد المعني الكاحد بطرؽ مختمفة في كضكح        

 .198الداللة عميو ، ك داللة المفظ إما عمى ما كضع لو ،أك عمى غيره " 
كحاكؿ تكضيح مفيكميا بقكلو :" ثـ إنؾ  199كقد كردت عبارة "عمـ البياف" عند الجرجاني        

، كأحمى جني ، كأعذب كردا ، كأكـر نتاجا ، كأنكر ال ترل عمما ىك أرسخ أصبل ، كأبسؽ فرعان 
سراجا مف عمـ البياف الذم لكاله لـ ترم لسانا يحكؾ الكشي ، كيصكغ الحمي ، كيمفظ الدرر ، 

 الذمكينفث السحر ، كيقرل الشيد ، كيريؾ بدائع مف الزىر ، كيجنيؾ الحمك اليانع مف الثمر ، ك 
لكال تحفيو بالعمكـ ، كعنايتو بيا ، كتصكيره إياىا لبقيت كامنة مستكرة ، كلما استبيف ليا أبد 

 200الدىر صكرة كال استمر السراء بأىمتيا كاستكلى الخفاء عمي جممتيا "
لجرجاني أراد بو الفصاحة ، كالببلغة ، ك البراعة عمى الرغـ مف أنو تكمـ في كلعؿ ا       

كتابيو دالئؿ اإلعجاز ، كأسرار الببلغة عف مباحث عمـ البياف ، عنيت الدراسة بالتشبيو ، ك 
 .التمثيؿ ، كاالستعارة ، كالكناية

حد في صكر مختمفة " عمـ يستطاع بمعرفتو إبراز المعنى الكا كالبياف عند المراغي       
 .201كتراكيب متفاكتة في كضكح الداللة عمى مطابقة كؿ منيا مقتضى الحاؿ"

معمر بف المثنى  هكأكؿ مف بدأ التدكيف في عمـ البياف بتقسيماتو، كمسائمو ىك أبك عبيد       
 كتابو مجاز القرآف ، كتبعو الجاحظ ، كأبك ىبلؿ العسكرم ، ك غيرىـ مف النقاد فيىػ" 209"ت.

ى جاء اإلماـ عبد القاىر حت األخرل؛ كما فتئ يفصؿ لو ، كيكتب عنو بإنفراد عف عمكـ الببلغة 
ىػ" فألؼ كتابيو أسرار الببلغة، كدالئؿ اإلعجاز فأحكـ أساس عمـ البياف،  471" ت. الجرحاني

 .  202كشيىد بناءه كرتب قكاعده بشكؿ دقيؽ 
اىر الببلغة بأنو:" أصكؿ كقكاعد يعرؼ بيا إيراد كتابو جك  كعرفو السيد أحمد الياشمي في       

المعنى الكاحد بطرؽ يختمؼ بعضيا عف بعض مف كضكح الداللة عمى نفس ذلؾ المعنى كالبد 
 ةىػ" ، كأبك عبيد 143مف اعتبار المطابقة لمقتضى الحالة الببلغة ، كالنقاد ؛ مف ابف المقفع "ت.

 463القيركاني "ت.ىػ" حتى ابف رشيؽ  217"ت.ىػ" ، ك األصمعي   209معمر بف المثنى  "ت.
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 386"ت.  ىػ" ، ك الخطابي 384بالرمىاني "ت. ىػ" مركران  466"ت. ىػ" ، ك ابف سناف الخفاجي
، ك البديع مف باب تسمية الكؿ باسـ البعض  نكنيا الثبلثة البياف ، ك المعانيىػ" ، يطمؽ عمى ف

شرم كمف بعدىـ بالعمـ الباحث عف المجاز ، ك ، ك خصو المتأخركف أمثاؿ الجرجاني ، ك الزمخ
نفس المتكمـ  فياالستعارة ، ك التشبيو  ك الكناية ، كالغرض منو صكف الكبلـ بطريقة تبيف ما 

 203نفس السامع  إلىيريده  الذممف المقاصد ، كتكصؿ األثر 
 األخرلغة أضفت عمى فنكف الببل التيكمف ىنا يرل الباحث أىمية األساليب البيانية        

أدبيات لغة  األدب فيشكاىد جكاىر  فيركنقا ، كجماال ، كليذا رأينا أف تبرز ىذه األساليب 
 مفجزء يسير  ىيتناكليا الباحث  التيالعرب لنقؼ عمى رصانة ىذه األساليب ؛ كأف األساليب 

 زمانيـ. فيالشعراء ، كالكتاب الذيف شغمكا كؿ أىؿ العمـ  ىؤالءببلغة 
 :التشبيه

جاء في لساف العرب :"الشبو: كالشبو، كالشبيو المثؿ كالجمع أشباه ، كأشبو الشيء ماثمو ،  لغة: -
 204كفي المثؿ مف أشبو أباه فما ظمـ"

مقى عميو دكاء فيصفر كسمى كتاب العيف :"شبو: الشبو:ضرب مف النحاس ي فيكجاء        
ككرد أيضا "  205شبييو"" أمفبلف شبو مف فبلف ، كىك شبيو، " فينو شبو بالذىب ك شبيو أل

چۀڱںںڻڻٹٹ چكتقكؿ شبيت كذا بكذا ك أشبو فبلف فبلف ، كقاؿ عز كجؿ : 
شبو بعضيا  أم206

مثيمو، كالتشبيو  الشيءالمتماثمة ، كشبيو  ىي، كيرل الباحث أف األمكر المتشابية  207البعض"
لمتشبو ، ك نجد أف القدماء قد عرىفكا التشبيو  لمفيكـ المغكمىك التمثيؿ ، كيبلحظ مما تقدـ تشابو ا

مف خبلؿ أشعار الشعراء ، كلكنيـ لـ يخرجكا عف ككنو تعبيرا ناتجا عف تمؾ الصكر الخيالية 
التعريفية ؛ كلكف نجد أف ىذه المفاىيـ قد تغيىرت بتناكؿ الببلغييف لو ، كأخذت اآلراء المغكية 

نبيف ىذا  كلكيتجتمع كممتيـ حكؿ مضمكف كاحد ؛ تتعدد ، كلكف عمى الرغـ مف ىذا التعدد 
 االصطبلحي.بينت مفيكمو  التينذكر تمؾ التعريفات 

لمتشبيو ، كمف الذيف تحدثكا المبرد  االصطبلحيذكر العمماء عدة تعاريؼ تبيف المفيكـ :اصطالحاً  -
ينظر إلى التشبيو شياء تتشابو مف كجكه ، كتتبايف مف كجكه ؛ فإنما ائبل :"كاعمـ أف لمتشبيو حدا فاألق

 208ذا شبو بالشمس إنما يراد الضياء ، كالركنؽ  كاليراد العظـ ، كاإلحراؽ"مف حيث كقع ؛ فإ
كتناكلو الجاحظ قائبل :"كقد يشبو الشعراء ، كالبمغاء اإلنساف بالقمر، كالشمس ، كالبحر ،        

كمف خبلؿ ىذا القكؿ  209"المعاني، كالحية ، كالنجـ ، كال يخرجكه عف ىذه كاألسد ، ك السيؼ 
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 فيأشياء تكضح أف ليا األثر الكبير  لـ يضع تعريفا لمتشبيو بؿ أشار إلى نفيـ أف الجاحظ
 فيصفة مف الصفات ، كالراجح  فيمعرفة التشبيو ىك إنو البد مف كجكد أشياء تشارؾ غيرىا 

 فيجميع الصفات بؿ  فيأف التشبيو ال يككف  فيمع الجاحظ ىذا أف حديث المبرد يتفؽ 
 بعضيا.
كقد كافؽ مفيكـ قدامة بف جعفر لمتشبو مفيكـ المبرد ، كالجاحظ حيث نجده يقكؿ :" إف        

ال يشبو بنفسو ، كال بغيره بكؿ الجيات إذا كاف الشيئاف متشابييف  الشيءمف األمكر المعمكمة أف 
ذا كاف األمر كذلؾ فأحسف التشبيو ىك ما كقع بيف شيئيف اشتراؾ ؛ فإ ينيماإنما يقع بيف شيئيف ب

 .210أصؿ االتحاد" إلىانفرادىما حتى يدنى بيما  فيالصفات ؛ ك  فياشتراكيما 
 في، يتفؽ مع مف سبقكه ، كيزيد  ىبلؿ العسكرم كمف الذيف كقفكا عمى مفيكـ التشبيو أبك       

، ناب منابو أك 211ينكب مناب اآلخر بأداة التشبيو  مكضكعالذلؾ حيث قاؿ :"الكصؼ بأف أحد 
لـ ينب ، ك قد جاء في الشعر كسائر الكبلـ بغير أداة التشبيو" كبدأ شرح ذلؾ بقكلو :"كيصح 

ف شابيو مف كجو كاحد، مثؿ قكلؾ كجيؾ مثؿ الشمس ، كمثؿ  الشيءب الشيءتشبيو  جممة ، كا 
ف لـ يكف مثميا  نما شبيو بيما لمعنى ضيائيما ، ك  فيالبدر ، كا  عمكىما ، كالعظميما ؛ كا 

ياه كىك الحسف ، كعمى ىذا قكؿ اهلل  چ   چچچڃڃڃچ: تعالىيجمعيما كا 
؛ إنما شبو 213 212

المراكب بالجباؿ مف جية عظميا المف جية صبلبتيا ، كرسكخيا ، كرزانتيا ؛ كلك أشبو الشيء 
 الشيءىك :"صفة  رشيؽ القيركانيف كالتشبيو عند اب 214الشيء مف جميع جياتو لكاف ىك ىك"

بما قاربو ، كشاكمو مف جية كاحدة ، أك جيات متعددة ال مف جميع جياتو ألنو لك ناسبو مناسبة 
كعمىؽ شارحا ذلؾ قائبل :"أال ترل أف قكليـ خدكد كالكرد  إنما أرادكا حمرة  215كمية لكاف إياه"

خضرة كمائمو ككذلؾ قكليـ: "فبلف أكراؽ الكرد كطراكتيا ال ما سكل ذلؾ مف صفرة كسطو  ك 
، كليس 216كالبحر ك كالميث" إنما يريدكف كالبحر سماحة كعمما ، ككالميث شجاعة ، كقرما 

؛ فكقكع التشبيو إنما ىك 219الميث كزىكمتو  218، كال شتامة217 يريدكف ممكحة البحر ، كزعكقتو
 أبدا عمى األعراض ال عمى الجكاىر ألف
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، اختمفت أنكاعيا ، أك اتفقت " كالراجح مف ىذا أف ابف رشيؽ  األصؿ كميا كاحد فيالجكاىر  
كمشاكمتو لو مف جية  الشيءمقارنة  فييؤكد ما يجب أف يككف عميو التشبيو مف قاعدة كاضحة 

معرض  فيجميع الجيات ؛ كىذا ما ذىب إليو قدامة بف جعفر  إلىكاحدة أك جيات كثيرة ال 
ذكرناه آنفا كىك مايكضح لنا أف التشبيو يقكـ عمى نظاـ المغايرة بيف المشبو ك  الذمحديثو 

بقكلو :"ىك أف يقاؿ أحد الشيئيف مثؿ اآلخر  كىك ما كصؿ إليو ابف سناف الخفاجيالمشبو بو ، 
جميع الكجكه حتى ال يعقؿ بينيما تغاير البتة ألف ىذا لك جاز لكاف أحد الشيئيف ىك اآلخر  في

 ؿ".كذلؾ محا
فيك  220معنى" فيىك :"الداللة عمى مشاركة أمر آلخر  د الخطيب القزكينيكالتشبيو عن       

ىذا المجاؿ ؛ ك تكالت تعريفات المحدثيف عمى ما جاء عميو  فيقد سار عمى درب مف سبقكه 
 فيالقدماء مف الببلغييف فمنيـ مف عرفو : "عقد مماثمة بيف أمريف أك أكثر قصد اشتراكيما 

أنو:"إلحاؽ أمر المشبو بأمر إلى؛ كمنيـ مف ذىب  221أك أكثر لغرض يقصده المتكمـ"صفة 
لغرض  -معناىما  فيكجو الشبو بأداة الكاؼ ،ككأف ، كما  –معنى مشترؾ  فيالمشبو بو 

دكات التشبيو في صفة أك أكثر بأداة مف ألحاؽ أمر بأمر آخر كجاء أيضا بمعنى :"إ 222فائدة"
تصكير المعنى يقكـ  فيسمكب بأنو :"ىك أىدارة  فيرفو محمد مصطكع 223ممفكظة أك ممحكظة"

مفيـك ديدىـ لحت في؛ كخبلصة القكؿ ىذا ما ركز عميو الببلغيكف  224بآخر" شيءعمى مقارنة 
بيف المشبو  نو البد أف يككف ىنالؾ تشابو جزئيليو الببلغيكف أالتشبيو ؛ كأرل أف ما ذىب إ

ىك نفسو فيصبح التشبيو مفقكدا ، فإلحاؽ  الشيءاحدة كيصير كالمشبو بو حتى ال تككف الكيفية ك 
 .صفة أك صفات حتى ال يفقد التشبيو فيالمشبو بالمشبو بو 

 :االستعارة 
شخص  إلىنقؿ منفعة شيء مممكؾ لشخص  ىيمأخكذة مف العارية ك  في المغة االستعارة لغة :

عار فبلف كذا ، كالعارية كاإلعارة ما تداكلو الناس بينيـ كاست خر مع بقاء الممكية لممالؾ األصميآ
. كجاءت بمعنى : 225ستفادة مف المنفعة ، كالسيف كالتاء مزيدتاف لمطمبطمب إعارتو إياه لبل

المعير عند انتياء  إلىنتفاع بو زمنان ما دكف مقابؿ ، عمى أف يرديه المستعير شيء ما لبل"طمب 
 المدة الممنكحة لو ،
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 - 5ه  -ث٤شٝد  -) داس اٌُزبة اُِج٘ب٢ٗ  –ٔذ ػجذ أُ٘ؼْ خلبعخ د.ٓؾ  -اإل٣نبػ ك٢ ػِّٞ اُجالؿخ  -اُخط٤ت اُوض٢٘٣ٝ  -اُوض٢٘٣ٝ  

 . 328ؿ  -ّ ( 1980ٛـ /1400
221
 .447) ثذٕٝ ه (  ؿ –عٞاٛش اُجالؿخ ك٢ أُؼب٠ٗ ٝاُج٤بٕ ٝاُجذ٣غ   -اُغ٤ذ ٓؾٔذ اُٜبؽ٢ٔ  -اُٜبؽ٢ٔ  
222
 .213ؿ  -ّ (  2007ٛـ / 1428،  4ه    -)  داس اٌُزت اُؼ٤ِٔخ   –اُجالؿخ ٝاُج٤بٕ   -أؽٔذ ٓقطل٢ أُشاؿ٠  -أُشاؿ٢  
223
 -ٛـ ( 1427ّ /  2007 -1ه   -)  داس أُغشح ُِطجبػخ ٝاُ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ  –ٓخَ اُجالؿخ اُؼشثخ   -٣ٞعق أثٞ اُغذٝط   -اُغذٝع٢  

 . 144ؿ
224
 .33ؿ  -ّ (  1989 -ٛـ  1409   -1ه  -ث٤شٝد   -) داس اُؼِّٞ اُؼشث٤خ  -ٓؾٔذ ٓقطل٢ ٛذاسح ، ػِْ اُج٤بٕ  -ٛذاسح  
225
 أٗظش ُغبٕ اُؼشة ٓبدح ػٞس. 



كتابو عمـ البياف فقاؿ : "  فيكذكر عبد العزيز عتيؽ االستعارة بمعناىا المغكى 226ند الطمب"أكع 
آخر يقاؿ استعار فبلف سيمان مف كنانتو: رفعو  إلىاالستعارة لغة رفع الشيء كتحكيمو مف مكاف 

 227يده" إلىكحكلو منيا 
فاض فييا بعض الشيء االستعارة فعرفيا كأ إلىالجاحظ  مف أكائؿ الذيف التفتكا :اصطالحاً 

استعارة  ىي: تسمية الشيء باسـ غيره إذا قاـ مقامو ، كعند ابف المعتز ىيفاالستعارة عنده 
استعارة بعض  ىيالكممة لشيء لـ يعرؼ بيا مف شيء قد عرؼ بيا؛ كعند قدامة بف جعفر 

 فيبقكلو : ما اكت 228يمكضع بعض عمى التكسع كالمجاز؛ كعٌرفيا القاضي الجرجان فياأللفاظ 
االستعارة  في مكاف غيرىا؛ كعند الرمانيفييا باالسـ المستعار عف األصؿ كنقمت العبارة فجعمت 

ىي عرؼ الببلغييف االستعارة  في؛  229أصؿ المغة فياستعماؿ العبارة عمى غير ما كضعت لو 
 فيلو غير ما كضع  فيأنيا لفظ كضع  أم،  ضرب مف المجاز المغكم عبلقتو المشابية

نة مانعة مف إرادة المعنى الحقيقيالذم كضع لو مع قري طبلح لغة التخاطب لعبلقة المشابيةاص
أف  إلىتشبيو بميغ حذؼ أحد طرفيو ؛ كىذا مما أدل  ىيف االستعارة المفظ ؛ كيمكنؾ القكؿ: أ
ستعارة ىذا المجاؿ بيف االستعارة كالتشبيو ، كيعتبر بعضيـ أف اال فييخمط كثير مف الميتميف 

كتابو أسرار  فيىذه القضية بما أكرده  فيفٌصؿ   إف اإلماـ عبد القاىػر الجرحانيتشبيو ، إال
الكضع  في230الجممة أف يككف لفظ األصؿ فيعمـ أف االستعارة في عمـ البياف فقاؿ : "االببلغة 

 ختص بو حيف كضع ، ثـ يستعممو الشاعر أك غيركم معركفان تدؿ الشكاىد عمى أنو االمغ
، فيككف ىناؾ كالعارية فيالشاعر   232"231غير ذلؾ األصؿ ، كينقمو إليو نقبل غير الـز

غيره ، لمتشبيو  إلىنقؿ االسـ عف أصمو  ىيكالعارفكف بعمـ الخطابة كالشعر يركف أف االستعارة 
:"ما تضمف تشبيو معناه بما كضع  ؛ كاالستعارة عند الخطيب القزكيني ىي233عمى حٌد المبالغة

اصطبلح  فيما كانت عبلقتو تشبيو معناه بما كضع لو  ىيضرب مف المجاز ك  ىيك ؛   234لو"
التشبيو تـ نقؿ المفظ  فيلغة التخاطب كقد تقٌيد بالتحقيقيو لتحقيؽ معناه حسان أك عقبلن ، كلممبالغة 

 .235فأصبح اسمان لو عمى سبيؿ اإلعارة  ماه األصميمف مس
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) داس اُوِْ ُِطجبػخ ٝاُ٘ؾش  – 2ط -ٝكٜ٘ٞٗب  -اُجالؿخ اُؼشث٤خ أعغٜب،ٝػِٜٞٓب   -ػجذ اُشؽٖٔ ؽغٖ ؽجٌ٘خ ا٤ُٔذا٢ٗ   -ؽ٘جٌخ 

 .229ؿ  -ّ (  2007ٛـ /   1428 – 2ه   -دٓؾن –ٝاُزٞص٣غ
227
 .115ؿ  -ّ (  2006ٛـ /   1427  -اُوبٛشح    -س ا٥كبم اُؼشث٤خ دا  -ػِْ اُج٤بٕ   -ػجذ اُؼض٣ض ػز٤ن   -ػز٤ن  
228
 ٛـ( فبؽت ًزبة اُٞاعطخ ث٤ٖ أُز٘ج٢ ٝخقٞٓٚ.366ٛٞ أثٞ اُؾغٖ ػ٠ِ ػجذ اُؼض٣ض اُؾ٤ٜش ثبُوبم٢ اُغشعب٢ٗ ) 
229
 .119ؿ   -ػجذ اُؼض٣ض ػز٤ن    -اٗظش ػِْ اُج٤بٕ  
230
 أُؾجٚ ثٚ. 
231
 ٤ذٙ ئ٤ُي.اُؼبس٣خ  ٓب رؼط٤ٚ ؿ٤شى ػ٠ِ إٔ ٣ؼ 
232
،  2ه  -) داس اٌُزبة اُؼشث٢  –د. ٓؾٔذ االعٌ٘ذسا٢ٗ   -أعشاس اُجالؿخ ك٢ ػِْ اُج٤بٕ   -اإلٓبّ ػجذ اُوبٛش اُغشعب٢ٗ   -اُغشعب٢ٗ  

 .31ؿ  -ّ (  1998ٛـ /  1418
233
 .538أٗظش أُشعغ اُغبثن ؿ 
234
  -) داس اٌُزبة اُِج٘ب٢ٗ  –د. ٓؾٔذ ػجذ أُ٘ؼْ خلبعخ    -اإل٣نبػ ك٢ ػِّٞ اُجالؿخ   -اإلٓبّ اُخط٤ت اُوض٢٘٣ٝ   -اُوض٢٘٣ٝ  

 .409ؿ  -ّ (  1980ٛـ /   1400  - 5ه  -ث٤شٝد 
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اُوبٛشح     -)أٌُزجخ اُزٞك٤و٤خ    -د. ٓؾٔذ ػجذ أُ٘ؼْ خلبعخ    -اإل٣نبػ ك٢ ػِّٞ اُجالؿخ   -اإلٓبّ اُخط٤ت اُوض٢٘٣ٝ   -اُوض٢٘٣ٝ  

 .178ؿ   -ه ثذٕٝ (    -



 :قاؿ ناصيؼ اليازجي المبناني 
 نحػك ليثه بالنػباؿ يرمى فيكالمفرد استػعػارة  قػػد  سمػى           

 236عمى التشبيو  تيبنػى الزمػػو           قرينة لصػدؽ كضػعو ىادمو ىيك 
مجاز مفرد كقكلؾ: رأيت ليثان يرمى بالنباؿ حيث  ىيأراد المصنؼ أف يقكؿ:أف االستعارة       

"بالنباؿ  ىيك  نة مانعة مف إرادة المعنى الحقيقيقريالشجاعة مع  237شبو الرجؿ بالميث بجامع
 .238يرمى"
تشبيو حذؼ أحد طرفيو ، أك  ىي، ك  :"االستعارة ضرب مف المجاز المغكمتعريفيا  فيكجاء 

 .239بيئة لغكية أخرل ، كعبلقتيا المشابية دائما" إلىانتقاؿ كممة مف بيئة لغكية معينة 
 المجاز المرسل

المعنى ،  فيالمجاز ىك المعبر كالمجاز مف الكبلـ ماتجاكز لو  لساف العرب: فيجاء  لغة:
الصحيح قبميا فحركت الساكف  إلىكالمجاز اسـ عمى كزف مفعؿ كاصمو مجكز نقمت حركة العمة 

صمي مجازان ألنو جاكز بو عف مكضعو األلفان فصارت أقبميا فقمبت صؿ كانفتح ماالكاك حسب األ
، كجاز القكؿ جكزان ك جكازان كمجازان قيبؿ ، يقاؿ جاز بفبلف المكضع قاده حتى قطعو كتعداه  .240

 .241كخمفو كراءه
كتابو أسرار الببلغة فقاؿ : "المجاز  عبد القاىر المجاز بمعناه المغكم في كعرىؼ اإلماـ        

ذا عدؿ بالمفظ عما يكجبو أصؿ  مف جاز الشيء يجكزه إذا تعداه مفعؿ المغة كصؼ بأنو مجاز كا 
، كذكره  242كال "الذم كضع فيو أأك جاز ىك مكانو   معنى أنيـ جازكا بو مكضعو األصميعمى 

عبد الرحمف حبنكةفقاؿ:"المجاز لغة: مصد فعؿ "جاز" يقاؿ لغة: جاز المسافر كنحكه الطريؽ، 
جتازه الذم االمكاف كجاز بو جكزان، كمجازان، إذا سار فيو حتى قطعو ، كيطمؽ لفظ "المجاز" عمى 

 مف سار

فيو، كيقاؿ: جاز القكؿ، إذا قيبؿ كنفذ، ككذا يقاؿ: جاز العقد كغيره إذا نفذ ، كمضى عمى  
 .243الصحة"
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ّ ( 1820 -ه ثذٕٝ    -ُج٘بٕ   -) ٓطجؼخ اُوذ٣ظ عبٝس ع٤ٞط  –اُطشاص أُؼِْ ك٢ ػِْ اُج٤بٕ  -ٗبف٤ق اُجبصع٢ اُِج٘ب٢ٗ   -٠ اُجبصع

 .24ؿ  -
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 اُغبٓغ ك٢ االعزؼبسح ٛٞ ٓب ٣ؼجش ثٚ ك٢ اُزؾج٤ٚ ثٞعٚ اُؾجٚ. 
238
 أٗظش أُشعغ اُغبثن ٗلظ اُقلؾخ 
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 -ٛـ ( 1427ّ /  2007 1ه -)داس أُغشح ُِطجبػخ ٝاُ٘ؾش ٝاُزٞص٣غ   -اُؼشث٤خ  ٓذخَ اُجالؿخ  -٣ٞعق أثٞ اُغذٝط  -اُغذٝع٠ 

 .186ؿ
240
 ٓبدح عبص. –اثٖ ٓ٘ظٞس  -أٗظش ُغبٕ اُؼشة  
241

 ٓبدح عبص. –أٗظش أُؼغْ اُٞع٤ض 
242
 .342ؿ –أعشاس اُجالؿخ  –اُغشعب٢ٗ  
243

 .217ؿ – 2ط –اُجالؿخ اُؼشث٤خ أعغٜب ٝ ػِٜٞٓب ٝكٜ٘ٞٗب  –ؽجٌ٘خ



اسـ لممكاف الذم  األثير فقاؿ:"مشتؽ مف جاز الشيء يجكزه إذا تعداه فالمجاز بفكذكره ا      
خر آ مكاف إلى قتو ىك االنتقاؿ مف مكافما ، كحقيياىشبأكز فيو مثؿ المفاج ، المزاد ك فيو يج

سد حيكاف مفترس كقد أنساف ك إفزيد  " زايد أسد".محؿ كقكلنا إلىلفاظ مف محؿ فجعؿ ذلؾ لنقؿ األ
قد يككف ، ك ىذه لصمة بينيما ىي الشجاعة إلىسدية أم عبرنا ىذه األ إلىنسانية جزنا مف اإل

 .244"المجازذلؾ العبكر لغير صمة كذلؾ ىك االتساع عمى سبيؿ 

نما المجاز مأخكذ مف جاز يجكز إذا استف ماضيان " قائبلن: 245كعرفو السيكطي      نما ا  ك كا 
 .246"المجاز يعدؿ بو عف الحقيقة لمعاف ثبلثة كىي االتساع كالتشبيو

ف ، نقكؿ : جازينا فبل.ما المجاز فيك مأخكذ مف جاز يجكز استف ماضيان أ"كيقكؿ ابف فارس:  
 .247"صؿ ثـ يقكؿ : يجكز أف يفعؿ كذا أم ينفذ كاليردىذا ىك األكجاز عمينا فارس ، 

ىك نقؿ العبارة عف : "قائبلن  كتابو الصناعتيف فيالمجاز  العسكرم بلؿىبك أ عرؼاصطالحًا:
ك معنىأ شرحبف يككف أ ماإلغرض اغير الغرض كذلؾ  إلىصؿ المغة أفي  الياممكضع استع

مف مشترؾ بيف المستعار  ستعارة البد مف كؿ حقيقة كماالبدف المجازمع االا  تأكيد المبالغة فييك 
بمغ مف الحقيقة أثير مف الكبلـ ك فيالمجاز "فقاؿ:  رشيؽ بفاعرفو ؛ ك  248"كالمستعار منو

 .249"القمكب كالسماع فيحسف مكقع أك 
 ما كقعت غير ريد بياأي  كممة"أما المجازفكؿ تحدث عنو عبدالقاىر الجرجاني كعرفو فقاؿ:ك      
ف شئت قمت: كؿ كممة جزت  ييكؿ فيا لمبلحظة بيف الثاني كاألكضع كاضع في لو مجاز ؛ كا 

ما لـ تكضع لو مف غير أف تستأنؼ فييا كاضعا بيف ما  إلىكضع الكاضع  فيبيا ما كقعت لو 
؛ ككاصؿ  250مجاز" ييكضع كاضعيا ف فيكضعت لو  الذمتجكز بيا إليو كبيف أصميا 

أف تبيف أف المفظ أصبلن   -أعنى المجاز  –فقاؿ:" كالغرض المقصكد بيذه العبارة  الجرجاني
الشيء مف  إلىإنما ىك عمى سبيؿ النقؿ  ع كمقصكدان ، كأف جريو عمى الثانيالكض فيمبدكءان بو 

 .251غيره ، ككما يعبؽ الشيء برائحة ما يجاكره ، كينصبغ بمكف ما يدانيو"
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 .58ؿ  -( 1ط –)أٌُزجخ أُقش٣خ  –د. ٓؾٔذ ٓؾ٢ اُذ٣ٖ  –أُضَ اُغبئش   -٣جٖ األص٤ش  
245
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 .305ؿ – 1ط –عالٍ اُذ٣ٖ ػجذ اُشؽٖٔ اُغ٤ٞه٢ أُضٛش  –اُغ٤ٞه٢  
247
 .331ؿ -اُوبٛشح (  –)ٓطجؼخ ػ٤غ٠ اُؾِج٢ ٝؽشًبءٙ  –د.أؽٔذ عوش –اُقبؽج٢  –أؽٔذ ثٖ كبسط  –اثٖ كبسط  
248

 .268ؿ
249
 .65ؿ  – 1ط –اُؼٔذح  –اثٖ سؽ٤ن  
250
 .304ؿ –أعشاس اُجالؿخ  –اُغشعب٢ٗ  
251
 .344ؿ -أُشعغ اُغبثن  



ضع ليا بالتحقيؽ غير ماكي  فيمستعممة الكممة الالمجاز ىك "  :فقاؿ 252يما السكاككأ        
كقكلو بالتحقيؽ ،  رادة المعنىإنكع حقيقتيا مع قرينة مانعة مف  إلىالغير بالنسبة  فيستعماالن ا
 253"ىي جزء مف المجاز التيف تخرج االستعارة أحترازان ا

صؿ أ فيريد بو غير المعنى المكضكع لو أي ما المجاز فيك ما قائبلن: "أ ثيربف األاكعرفو       
عؿ ذلؾ لنقؿ ىذا المكضع ، فالمجاز اسـ لممكاف فجي  إلىكضع مالمغة كىك مأخكذ مف جاز ىذا ال

ؼ كقد جزنا ك معر الحيكاف السد ىك نساف كاألإ ديف ز إف سده أده يمحؿ كقكلو ز  إلىلفاظ مف محؿ األ
، ينيما كتمؾ الكصمة ىي صفة الشجاعة الكصمة به غيرنا مف ىذأيسدية األ إلىنسانية مف اإل

ريد بو غير المعنى المكضكع ان: " فيك ما أ؛ كقاؿ أيض 254"صؿ ىك االتساع كف لغير األػديكػكق
ىذا لمكضع ، إذا تخطاه إليو ، فالمجاز اسـ  لممكاف  إلىأصؿ المغة كىك مأخكذ مف ىذا  فيلو 

إلى مكاف فجعؿ نتقاؿ مف مكاف ىي االقتو يجاز فيو كالمفاج ، كالمزار ، كأشباىيما ، كحقي الذم
 .255محؿ " إلىاظ مف محؿ ذلؾ لنقؿ األلف

غير  فيىك الكممة المستعممة " :ئبلن قا كتابو التمخيص أكرده الخطيب القزكيني فيك        
 ،رادتو ، ككؿ منيا لغكمإاصطبلح التخاطب عمى كجو يصح مع قرينة عدـ  فيماكضعت لو 

بف ايقكؿ ؛ ك  256"ستعارةاف كانت العبلقة المشابية فيك ا  كعاـ ،ك  ، كخاص، كعرفي ، كشرعي 
ما ا  ك ، مكضكع لو كيخضعو إلى المتكمـ  يتأراد منو أف يالمي فىك تجديد الحقيقة :"257حجة الحمكم

" ؛ ك جاء عنده أيضا  ختصاصك غير ذلؾ مف كجكه االأ ف كاف مركبان أنيجعمو مفردة بعد أ
ما أستعمؿ فيو كما كيضع لو مبلبسة غير التشبيو" بمعنى "ك ىك ما كانت العبلقة بيف

258. 
لكنو مكضكع ألحد  ك هاىك المفظ الذم تعددت معن:"ئبلن اث عنو صاحب المنطؽ قكتحدٌ    

كؿ المكضكع لو مف دكف كمناسبة بينو كبيف المعنى األ، لعبلقة ه غير  فيستعمؿ أي المعاني فقط ك 
قاؿ كيي  ، يالثان في ان كؿ كمجاز في المعني األالمعني الثاني فيسمى حقيقة  فيف يبمغ حد الكضع أ

قرينة تصرؼ المفظ عف المعنى  إلىاز دائمان يحتاج جكالمل؛ مجاز  يمثانلحقيقي ك  ؿك لممعنى األ
الحدكد  فيستعمالو اف المجاز اليصمح أك ،المجازية  المعانيالحقيقي كتعييف المعنى المجازم مف 

جتناب انو يحسف أ كما ، يقيالمعنى الحق صرؼ المفظ عفت التينصب القرينة  عمالإكالبراىيف 
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غير معناه الحقيقي  فيستعمؿ الناس المفظ يك ، ساليب العممية حتى مع قرينة في األالمجاز 
ستعماليـ لو كيشتير بينيـ حتى يغمب المعنى المجازم عمى المفظ اد الكضع لو ثـ يكثر قصالي
ىني بيف ذرتباط االمعنى الحقيقي ليفيمو السامع منيـ بدكف قرينو فيحصؿ كىانيـ فيككف أذفي

     "                                                                                                                            في ىذا المعنىالمفظ المفظ كالمعنى فيقمب 
 :المبنانيقاؿ ناصيؼ اليازجي 

 259مف المجاز مفػػػػػرده يستعمؿ             نحك رعينا الغيث كىك المرسؿ

النبات المتسبب فيو الغيث ،  كيسمى  أمأف المجاز منو المفرد ، نحك رعينا الغيث ،  أم       
 المجاز المرسؿ.

المفظ كالمجاز د بيا ظاىر ار يي  : "الحقيقة أفمجازالحد الحقيقة ك  ي فيبف الزممكاناكقاؿ       
غير ما  فيىك:"المفظ المستعمؿ  ؛ كالمجاز عند عبد الرحمف حبنكة 260"د بيغير ظاىرهير أما

صطبلح بو التخاطب ، عمى كجو يصح ضمف األصكؿ الفكرية كالمغكية العامة في اكضع لو 
 .261بقرينة صارفة عف إرادة ما كضع لو المفظ"

صطبلح التخاطب ا فيغير ماكضع لو  فيىك المفظ المستعمؿ "الياشمي قائبلن:  وكعرف      
؛ ك قاؿ أيضا :" المجاز المرسؿ  262"المعني الحقيقي كالكصفي ةدار إلعبلقة مع قرينة مانعة مف 

لمبلحظة عبلقة غير المشابية مع قرينة  صميغير معناىا األ فيىك الكممة المستعممة قصدان 
 .263و عبلقات كثيرة"كل دالة عمى عدـ إرادة المعنى األصمي

العبلقة  سيفيشرط غير أسا ما كانت المشابية ىكالمرسؿ  ف المجازأرل أمف ىذه التعاريؼ     
 يالسكاكأير ما أرجح مبيف ما أستعمؿ فيو كما كضع لو بؿ تككف ىناؾ مناسبة كمبلبسة بينيما ، 

 .شمؿأعـ ك أألنو 
 

 الكنـاية
كتاب العيف: " كنى: كنى فبلف ، يكنى عف كذا ، كعف اسـ كذا إذا تكمـ بغيره مما  فيجاء لغة:

ؿ البصرة يستدؿ بو عميو ، نحك الجماع ، كالغائط ، كالرفث ، كنحكه ، كالكنية لمرجؿ ، كأى
عبد اهلل ، كغيرىـ يقكؿ: يكنى بعبد اهلل ، كىذا غمط ، أال ترل أنؾ  يقكلكف: فبلفه يكنى بأبي

 .264عمرك" زيد، كيكنى أبا عمرك، ك يكنى بأبيمى زيدان كيسمى بتقكؿ: يس
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مف كنيت الشيء أكنيو ، إذا ستر بغيره ، كقيؿ:  ىيكعرىفيا الثعالبي فقاؿ: " الكناية:         
كنانة  "بنكنيف" ألنيا مف "الكف" كىك الستر ، كتعريؼ الكناية مأخكذ مف اشتقاقيا مف الستر ، 

نما أيجرل ىذا االسـ عمى ىذا النكع مف الكبلـ الف يستر سترتو ، كا  كيقاؿ: كنيت الشيء إذا 
؛ كقاؿ أيضان : "الكناية أف تتكمـ بالشيء كتريد غيره  265معنى كييظير غيره ، كلذلؾ سيميت كناية"

مصدر كنيت كذا عف كذا إذا تركت التصريح بو ، كبابو رمى يرمى ، كقد كردت كنكت  ىي، ك 
 ا يدعك؛ قاؿ الشاعر:عف كذا بكذا ، مف باب دع

ني   ألكنك عف قػدكر بغيػػرىا              كأعػرب أحيانا بيا كأصػػارحكا 
كعرفيا  .266المصدر: كناية ، كلـ يسمع كناكة" فيككنيت أفصح مف كنكت ،بدليؿ قكليـ        

، أك  مصدر كنيتي  ىيفقاؿ: " الكناية لغةن ما يتكمـ بو اإلنساف كييريد بو غيره ، ك  أحمد الياشمي
؛ كجاءت بمعنى: "أف تتكمـ بالشيء كتريد غيره  267كنكت بكذا عف كذا ، إذا تركت التصريح بو"

: تكمـ بغيره مما يستدؿ بو عميو ، كيقاؿ: أم، يقاؿ لغةن: كنىى عف األمر بغيره يكني كناية ، 
ره بحجاب ، كست ءتكنى إذا تستر ، مف كنى عنو إذا كىٌرل ؛ فأصؿ الكناية ترؾ التصريح بالشيٍ 

 .268ما ، مع إرادة التعريؼ بو بصكرة فييا إخفاءه بحجاب غير ساتر ستران كامبلن"
فقاؿ: "كالمراد بالكناية  االصطبلحيالكناية بمعناىا  أكرد اإلماـ عبد القاىر الجرجانياصطالحًا: 

كلكف ىنا أف يريد المتكمـ إثبات معنى مف المعاني فبل يذكره بالمفظ المكضكع لو في المغة ، 
 .269بو إليو ، كيجعمو دليبل عميو" في الكجكد فيكمئمعنى ىك تاليو كردفو  إلىيجيء 
كعرىفيا ابف األثير  فقاؿ: " كاعمـ أف الكناية مشتقة مف الستر ، ييقاؿ كنيت الشيء إذا       

اتر ييستر فييا المجاز بالحقيقة فتككف دالة عمى الس التياأللفاظ  فيسترتو ، كأيجرل ىذا الحكـ 
چېېېچ :تعالىقكلو  إلىكعمى المستكر معان ، أال ترل 

، فإنو إف حيمؿ عمى الجماع كاف  270
ف حيمؿ عمى  الذمكناية ، ألنو ستر الجماع بمفظ الممس  حقيقتو مصافحة الجسد الجسد ، كا 

مصافحة الجسد الجسد كاف حقيقة كلـ يكف كناية ككبلىما يتـ بو  التي ىيالمبلمسة  
 . 271المعنى"
 ىيحديثو حكؿ الكناية فقاؿ: " كقد تأكلت الكناية بغير ىذا ، ك  فيكمضى ابف األثير  

ييقاؿ فييا أبك فبلف ، فإنا إذا نادينا رجبلن اسمو عبد اهلل كلو كلد اسمو  التيإنيا مأخكذة مف الكنية 
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شئنا ناديناه  محمد فقمنا يا أبا محمد ، كاف ذلؾ مثؿ قكلنا يا عبد اهلل، فإف شئنا ناديناه بيذا أك
الكناية ، فإف شئنا حممناىا عمى جانب  فيبيذا ، فكبلىما كاقع عميو ، ككذلؾ يجرل الحكـ 

المجاز، أك حممناىا عمى  الحقيقة ، إال إنو البد مف الكصؼ الجامع بينيما لئبل يمحؽ بالكناية ما 
 272لى نعجة كاحدة"لو تسع كتسعكف نعجة ك  تعالى:" إف ىذا أخيقكلو  إلىليس منيا ، أال ترل 

في مثؿ ىذا فكنى بذلؾ عف النساء ، كالكصؼ الجامع بينيما ىك التأنيث ، كلكال ذلؾ لقيؿ 
لو تسع كتسعكف كبشان كلى كبش كاحد ، كقيؿ ىذه كناية عف النساء ، كمف  المكضع إف أخي

ياب القمب ، أنو أراد بالث 273: "كثيابؾ فطير"تعالىتأكيؿ مف تأكؿ قكلو  إلىأجؿ ذلؾ لـ ييمتفت 
عمى حكـ الكناية ،ألنو ليس بيف الثياب كالقمب كصؼه جامع ، كلك كاف بينيما كصؼه جامع 

 .    274لكاف التأكيؿ صحيحان"
 :                                                    قاؿ ناصيؼ اليازجي المبناني

 ةػرفػالمفيد المع ىنػببلـز المعة            ف الصفػعك عف المكصكؼ أ ىيكن
 275نتبوايؿ  فػاألص ىنػو          حقيقة المعػػرادبػكاز أف تػع جػكذلؾ م

 الذمالمفظ  ىعف المكصكؼ ببلـز معن، ك  ةعف الصفأراد المصنؼ أف يقكؿ:إنو يكنى         
 ىراد مع الـز معنغير أف ذلؾ يجكز فيو أف يي  يرد،بو عنو كما س ىمعرفة ما يكن إلى يتكصؿ بو

 .أيضان  يصمألمفظ نفس معناه اال

،  حينئذو اه لفظ أريد بو الـز معناه مع جكاز إرادة معن " عند الخطيب القزكيني الكنايةك       
، غير ة مخدكمةفرىمي  :أمى الضح نئكـ ةطكيؿ القامة ،كفبلن :أمفبلف طكيؿ النجاد : كقكلؾ
نساء العرب  ىكقت سع ىالضحأف كقت  ذلؾ؛ك بنفسيا في إصبلح الميمات  يالسعة إلى محتاج

كتدبير  ، كتحصيؿ ما يحتاج إليو في تييئة المتناكالت اية أسبابو،ففي أمر المعاش، كك
كال  لذلؾ ، يإصبلحيا؛ فبل تناـ فيو مف نسائيـ إال مف تككف ليا خدـ ينكبكف عنيا في السع

 .276"،مف غير تأكيؿ ىع ذلؾ طكؿ النجاد كالنـك في الضحراد ميمتنع أف يي 
فظير أنيا  ، ريد بو الـز معناه مع جكاز إرادتو معوأي الكنايةلفظ تعريفيا "  فيجاء ك 

 .277و"مع إرادة الزم ىتخالؼ المجاز مف جية إرادة المعن
ى معنييف األكؿ ىك المعنى كالكناية عند المتأخريف مف عمماء الببلغة تيطمؽ عم

ييراد بو الـز معناه مع جكاز إرادتو ىك، كالثاني  الذمالمفظ  أمىك فعؿ المتكمـ ،  المصدرم الذم
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الزمو  إلىالمفظ المستعمؿ فيما كضع لو ، لكف ال ليككف مقصكدان بالذات ، بؿ لينتقؿ منو 
 .278المقصكد لما بينيما مف العبلقة كالمزـك العرفي

دة المعنى كجاءت بمعنى: " لفظ أيطمؽ ك أيريد بو الـز معناه مع قرينة ال تمنع مف إرا        
يـ ، فعدلت عف التصريح ، نحك زيد طكيؿ النجاد ، تيريد بيذا التركيب أنو شجاع عظياألصم

اإلشارة إلييا كالكناية عنيا ألنو يمـز مف طكؿ حمالة السيؼ طكؿ صاحبو ، كيمـز  بيذه الصفةإلى
ف لـ يكف لو نجاد ، كم ع ذلؾ ييصح مف طكؿ الجسـ الشجاعة عادةن ، فإذان المراد طكؿ قامتو كا 

كالمجاز ًصحة إرادة المعنى ، كمف ىنا ييعمـ أفى الفرؽ بيف الكناية  المعنى الحقيقيأف ييراد 
المفظ  ىيتعريفيا:" الكناية  في، جاء  279ذلؾ" فيالكناية ، دكف المجاز فإنو ينا األصمي في

أك صطبلح التخاطب لمداللة بو عمى معنى آخر الـز لو ، في االمستعمؿ فيما كضع لو 
مصاحب لو ، أك ييشار بو عادة إليو لما بينيما مف المبلبسة بكجو مف الكجكه ، كالكناية عف 

، كالكناية عف قضاء الحاجة الطبيعية بالمجيء مف  280طكؿ القامة بطكؿ نجاد السيؼ
 . 282"281الغائط

 ىيكجاءت بمعنى: "لفظ أيٍطمؽ كأيريد بو الـز معناه ، مع جكاز إرادة ذلؾ المعنى ، أك  
 .283المفظ الداؿ عمى معنييف مختمفيف، حقيقة كمجاز مف غير كاسطة ال عمى جية التصريح"

 .  284قكاعده بشكؿ دقيؽ 

 209معمر بف المثنى  "ت. ةىػ" ، كأبك عبيد 143الببلغة ، كالنقاد ؛ مف ابف المقفع "ت.        
 ابف سناف الخفاجيىػ" ، ك  463القيركاني "ت.ىػ" حتى ابف رشيؽ  217ىػ" ، ك األصمعي  "ت.

نكنيا ىػ" ، يطمؽ عمى ف 386"ت.  ىػ" ، ك الخطابي 384بالرمىاني "ت. ىػ" مركران  466"ت.
، ك البديع مف باب تسمية الكؿ باسـ البعض ، ك خصو المتأخركف  الثبلثة البياف ، ك المعاني

رة ، ك التشبيو  أمثاؿ الجرجاني ، ك الزمخشرم كمف بعدىـ بالعمـ الباحث عف المجاز ، ك االستعا
نفس المتكمـ مف المقاصد ، كتكصؿ  فيك الكناية ، كالغرض منو صكف الكبلـ بطريقة تبيف ما 

 285نفس السامع  إلىيريده  الذماألثر 
 األخرلأضفت عمى فنكف الببلغة  التيكمف ىنا يرل الباحث أىمية األساليب البيانية        

أدبيات لغة  األدب فيشكاىد جكاىر  فيه األساليب ركنقا ، كجماال ، كليذا رأينا أف تبرز ىذ
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 المبحث الثالث
 عمى النص األدبى االصور البيانية وأثرهاستخدام 

صكر البيانية ميداف كاسع تتبارل فيو قرائح الشعراء كالبمغاء ، كىى تدؿ عمى عقؿ األديب ال      
كقدرتو عمى الخمؽ كاالبداع ، كتدؿ كذلؾ عمى خصب الخياؿ ، كتظير كذلؾ مدل القدرة عمى 

الشعراء كالبمغاء فى  تمثيؿ المعاني كالتعبير عنيا في صكرة رائعة كخبلبة ، كمف أجؿ ذلؾ يفتف
الصكر البيانية ، كيتنافس ذكك المكاىب في طرؽ تناكليا ، كبذلؾ يعترل ممارسيا بعض السمات 

 تتمثؿ في  اآلتى :
 االخفاق:و  التوفيق
قد يكفؽ الشاعر فى رسـ الصكرة البيانية مف ناحية المفظ ، كالمعنى ، كالصياغة كالخياؿ        

نى عمييا الصكرة البيانية ، فيستحسنيا المتمقى ،  كييٍعجبي بيا ، ، كاألصكؿ الببلغية التى ب
 كيككف ليا كقع فى النفس ، كذلؾ مثؿ قكؿ امركء القيس :

 كأف قمكب الطير رطبان كيابسان          لدل ككرىا العن اب كالحشؼ البالي
الي ، فجاء التشبيو فقد شبو الرطب مف قمكب الطير بالعن اب ، كاليابس منيا بالحشؼ الب       

 فى غاية الجكدة.
 :286الحماسة كالفخر عنترة في ؿكقك ك 

 اػكالبقاع ازؿػالمنػف  حريرو       كال  تبؾ   مكال   تختر  فراشا     
 افخاض غبارىا  كشرىكباعف   دالؿ  المنايػػا           كاحصاني      
 ااعػالسبلكػاف  بييبتي يمقى            جباف   كلك أرسمت رمحي  مع   

 يجد فييا  اتساعااألرض خكفان مف حسامي            كخصمي لـ  مؤلت 
 ذراعاأك   ترل األقطار  باعان طاؿ  فرت  خكؼ   بأسي        إذا األب

 ف كثرةختار فراشان مف حرير كناية عف الدعة ، كنعكمة العيش ؛ كدالؿ المنايا كناية عت        
السباع كناية عف القتؿ ؛ ك البيت الثالث بو كناية عف صفة الشجاعة   قتمو األعداء عميو ؛ كيمقي

كرىبة األعداء لو ؛ كمؤلت األرض خكفا أيضا كناية عف صفة الشجاعة ؛ كترل األقطار باع 
 .كناية عف الخكؼ

 : 287ىػ 9سنة فىالصمت المتك  ككقكؿ أمية بف أبي
 اؿػالجب مفات ػكرب الراسيأرض                   إلػو العالميػف   ككػػؿ   

 اؿػكال رج ػف يري ػدادان          ببل عمد ش ان ػػبتنى  سبعػا ك ابناى
 زكاؿ  إلىا يصير ينم  دكذ         ان ػػيكم فكػؿ  معمػر  البػد   
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 اؿػذات  المقامع  كالنك  ػراة              إلىكسيؽ المجرمكف كىـ ع
 دؽ              كعيش  ناعـ  تحت  الظبلؿػػبدار صكحؿ المتقكف  

، فالراسيات كناية عف الجباؿ ، صكر بيانيةفى غاية الركعة عمى عدة  األبيات تحتكل      
، كالمجرمكف كناية عف  عمكمان  كات السبع ، كذم الدنيا الحيكالسبع الشداد كناية عف السما

الكفار ، كذات المقامع كناية عف جينـ ، كالمتقكف كناية عف المؤمنيف ، كدار الصدؽ كناية عف 
 .، فالشاعر حالفو التكفيؽ فى رسـ الصكر البيانيةالجنة 

 :289مادحا النبي صمي اهلل عميو كسمـ 288ؿ النابغة الجعدمكقك 
 كيتمك  كتابػا  كالمجٌرة نٌيػػػرا    أتيت رسكؿ اهلل إذ جاء باليػدل           

لعؿ النابغة الجعدم عمـ عمك قدر كتاب اهلل عز كجؿ ،كالنكر الذم أتي بو فظؿ يبحث       
عف شئ آخر لو صفة تشابو صفة  النكر، كالعمك فما كجد غير المجرة كنجكـ في السماء بعيدة 

شبيو مرسؿ كأجـز بأف ىذا التشبيو فشبيو بيا كبما أنو ذكر أداة التشبيو كىي الكاؼ فإف الت
مقمكب ألف عمك قدر كتاب اهلل عز كجؿ كما يحكيو مف ىداية كنكر يفكؽ المجرة نكرا كعمك 

 مكانة.
 :291مستعطفان أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب لما سجنو290ؿ الحطيئةككقك 

 رخو          زغػب الحكاصؿ ال ماء كال شجرػمػاذا تقكؿ  ألفراخ  بذم م
 رغفر عميؾ سبلـ اهلل يا عمػػػة         فاػر مظممػي قعػكاسبيـ فألقيت 

كؿ ، كاستعير المفظ  فيشبو الحطيئة صغاره بفراخ الطير بجامع الضعؼ كقمة الحيمة        
الداؿ عمى المشبو بو كىك األفراخ لممشبو كىـ الصغار، عمى سبيؿ االستعارة التصريحية األصمية 

 فيالبيت ترشيح ؛ كما شبو السجف بالبئر بجامع الكحشة  يـ " ، كباقيينة " ألقيت كاسب، كالقر 
كؿ ، كاستعير المفظ الداؿ عمى المشبو بو كىك "قعر مظممة" لممشبو كىك السجف عمى سبيؿ 

مطمقة لعدـ  ىياالستعارة التصريحية األصمية ، كالقرينة "فاغفػر عميؾ سبلـ اهلل يا عمػػػػػػػر" ، ك 
 كجكد مبلئـ.

 
 :292أبكتماـ ؿكقك 

 العكد مػا بقػي المحػػػاء قىيعيش  المرء ما  أستحيا  بخيػر            كيب
 خيػر            كال  الدنيا إذا ذىػب الحيػػػػاء  في  العيش فبل كاهلل ما 
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البيت األكؿ ، فقاؿ معيشة اإلنساف بخيرمرتبطة بالحياء كما  فيأكرد أبكتماـ تشبييا ضمنيا      
 .أف بقاء العكد مرتبط ببقاء لحاءه

 ككقكؿ البحترم :
 كتراه في ظمـ الكغى فتخالو            قمران يكر عمى الرجاؿ بكككب

شبو كغى الحرب كعجاجيا كجمبة أصكاتيا بالظيمىـ ، كشبو الممدكح بالقمر ، كالسناف      
ًفؽ في الصكرة البيانية.بالك  ككب، فالشاعر كي
 :294في الحكـ كالرثاء 293يؿ المتنبكقك 

ـي   إف كاف سٌركـ  ما قاؿ حاسدنػػا               فما لجرحو إذا أرضاكـ ألػػػػ
*** 

 295أف الككاكب في التراب  تمػػكرأحسب قبؿ دفنؾ في الثرل       ما كنت 
 296أيدل الرجاؿ يسيػر عمىرضكل أرل       ما كنت آمؿ قبؿ نعيػػؾ أف 

 297صعقات مكسي يكـ ديٌؾ الطٌػػكرباؾ   حكلػػػو             بو كالكؿ ا خرجك 
 298في كٌؿ قمب مكجدو  محفػػػػكر     كأف  ضريحػػػو      أتكا جدثان حتى 

 كفؿ الثناءيلو برد  حياتػػػػػو           لما أنطكل فكأنو منشػػػػػكر
بمثابة الجرح ،  حساده لو ٌمف الشاعر تشبييان حيث شبو  كشايةكؿ ضفي البيت األ          

ة في الرابع كصؼ كقع مفاجأ، ك  مك مكانتوشبو ممدكحو بالكككب لرفعتو ، كع كفي البيت الثاني
البيت الخامس  فيعندما ديٌؾ جبؿ الطكر ؛ ك  و لمف حكلو كأنيا صقعة سيدنا مكسىممدكح مكت

 لذم لحؽ بيـ.محفكر في قمكبيـ مف شدة الحزف كاألسى اشبو حاؿ محبيو كأف ضريح المحبكب 
 ككقكلو يمدح سيؼ الدكلة :

 كييز  الجيش حكلؾ جانبيو           كما نفضت جناحييا العقاب
كىك تشبيو تمثيؿ ألف الشاعر يشبو صكرة جانبي الجيش الميسرة ، كالميمنة كسيؼ         

، بصكرة عقاب ينفض جناحيو كيحركيما ، ككجو الدكلة بينيما ، كما فييا مف حركة كاضطراب 
الشبو ىنا ليست صفة مفردة ، كلكنو صكرة منتزعة مف متعدد كىك كجكد جانبي لشيء في حالة 

 حركة كسككف.
 :299ولقك ك 
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 ماؿ         فميسعد النطؽ إف لـ تسعد الحاؿ ال خيؿ عندؾ   تيدييا  كال
 .لبخؿالشطر األكؿ مف البيت كناية عف صفة الفقر كا في

 :300كقكلو
 شرؼ   مرـك              فبل  تقنع  بمػا   دكف  النجػـك فيإذا غامرت  

 أمر   حقير             كطػعـ المكت في أمػر عظيػـ  فيفطعـ   المكت 
األمر  فيكصؼ المتنبى أسباب المكت كألمو لدل الشخص الميت ،  فطعـ المكت        

 .كالتشبيو مرسؿ اـو في أمر سالكضيع يشابو طعـ المكت 
 :301ككقكؿ حافظ إبراىيـ  

 الخبلؿي كريمػػةن                 طرب الغريب بأكبةو  كتػػػبلؽو  إني لتطربني
 ذكر المركءة كالنػدل                 بيف الشمائؿ ىزة  المشتػػػػاؽ كييزني

، كالمحمكدة تطربو ، فظؿ يبحث  في البيت األكؿ أف الصفات الكريمةعرؼ الشاعر         
عف طرب يضاىي طربو بتمؾ الصفات ، فكجد أف الغريب عندما يعكد بعد طكؿ غياب  كيبلقي 
أىمو كأحبابو يطرب أيما طرب ، فشبو طربو بالصفات الكريمة كالمآثر الحسنو مثؿ طرب الغريب 

جاء بتشبيو بميغ ، حيث  شبو أيضان  في البيت الثانيعندما يعكد أىمو ، فالتشبيو بميغ ، ككذلؾ 
ىذه الصفات ،  إلىطربو بذكر المركءة كالكـر مف بيف الصفات بنشكة المشتاؽ ، فيك يحف 

 مبلقاة مف يحب. إلىكالمشتاؽ يحف 
 :302وقكلكك 

 يرة العشاؽثحب مصر ك فيي           عاشؽ كيبلقذا  يكابد   ـػك
 ىكاؾ صبابة           يا مصر قد خرجت عف األطكاؽ فيألحمؿ  يإن

 
 303كريـ   حماؾ   شعب  راؽ   متى  أراؾ  طميقة        يحمي   عميؾ  فيلي

الشاعر بكممة "مصر" أىؿ مصر، أطمؽ المحؿ ، كأراد الحاؿ، فالمجاز مرسؿ عبلقتو أراد        
 المحمية.
ك قد يخفؽ الشاعر في إيراد الصكر البيانية ، كىذا االخفاؽ كما أسمفنا إما أف يعكد إلى المفظ ، أك       

ذا تصفحنا  المعنى ، أك الصياغة ، أك الخياؿ ، أك األصكؿ الببلغية التي بنى عمييا الصكرة البيانية ، كا 
 اختيارات أحمد الياشمي نجده اختار المرلء القيس قكلو :

 304ييٍغٌشي المتف أسكد  فاحػـ             أثيث   كقنك   النخمة   المتعثػكؿكفرع 
                                                 

300
 .705ؿ -أُشعغ اُغبثن  
301
 .494ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
302
 .494ؿ -أُشعغ اُغبثن  
303
 ه٤ِوخ ؽشح. 
304
 اُلشع اُؾؼش اُزبّ ، أُزٖ اُظٜش ، اُلبؽْ اُؾذ٣ذ اُغٞاد ، األص٤ش اٌُض٤ش ، اُو٘ٞ  اُغجبهخ  ، أُزؼضٌَ اٌُض٤ش اُؾٔبس٣خ. 



 إلى العػبل              تضؿُّ المدارل في  ميثٌنى كمرسػؿ غدائرهي  مستٍشرزات
 305ككشح لطيؼ كالجديؿ  مخٌصػر              كساؽ  كأنبكب السقي    المذلؿ

 306أساريع ظٍبى  أكمساكيؾ  إسحؿكتعطك برخص غيرشٌئف  كأنػو              
امركء القيس في األبيات األكلى حالفو التكفيؽ فى رسـ الصكر البيانية ، إال أنو أخفؽ في البيت       

الرابع ، كذكر بأف محبكبتو تتناكؿ األشياء ببناف ، أك أصابع لي نة ، ثـ شبو تمؾ األنامؿ بدكد الرمؿ ، أك 
ألسحؿ ، فقد يككف تشبيو البناف بيذا الضرب مف الدكد مصيبان مف تمؾ المساكيؾ المتخذه مف شجر ا

جية الميف ، كالبياض ، كالطكؿ ، كاالستكاء ، كالدقة ، كلكنو في الكقت ذاتو يحضر إلى الذىف صكرة 
شمئزازىا كمف ىنا يشعر المتمقى باإلخفاؽ في رسـ الصكرة  الدكد ، كذلؾ يؤدل إلى نفكر النفس كا 

 البيانية.
 ؾ قكؿ المر ار:كمف ذل

 307سنا البدر فى دعجاء بادو دجكنياكخاؿو عمى خديؾ يبدك كأنو                        
  
أخفؽ الشاعر كخرج عف المألكؼ ، فالمتعارؼ عميو أف الخدكد بيض ، كالخاؿ أسكد ، كلكف       

ية ىنا مخالفة لمعادة ، نلبياالشاعر رغـ ذلؾ يشبو الخاؿ بضكء البدر كالخديف بالميمة المظممة ، فالصكرة ا
خرجت الظاىر فييا إلى الباطف أكمف أجؿ ذلؾ فيك تشبيو ردمء ، كتككف الصكرة البيانية قبيحة إذا 
 كالمكشكؼ إلى المستكر كالكبير إلى الصغير كقكؿ ساعدة بف جكية :

 كساىا رطيب الريش فاعتدلت ليا       ًقداح كأعناؽ الظباء   الفكارؽ
 شبو السياـ بأعناؽ الظباء كليس بينيما عبلقة. 
 
 
 

 ككذلؾ الفرزدؽ لـ يكفؽ فى قكلو:   
 308يمشكف في حمؽ الحديد كما مشت          جرب الجماؿ بيا الكحيؿ المشعؿ

فالفرزدؽ شبو الرجاؿ فى الدركع بالجماؿ الجرب ، كىذا إخفاؽ فى إيراد الصكرة البيانية ،      
د فبل مقاربة بينيما فى المكف ، الف لكف الحديد أبيض ، كمف أجؿ ذلؾ سميت ألنو إف أراد السكا
 السيكؼ بيض ؛ 

 كقد أستبشع قكـ قكؿ األخر يصؼ ركضان: 

                                                 
305
اٌُؾؼ ٓب ث٤ٖ اُخبفشح ئ٠ُ اُنِغ اُخِق ، ٝاُغذ٣َ صٓبّ ٣زخز ٖٓ ع٤ٞس ، ٝاُخقش اُذه٤ن اُخقش ، ٝاالٗجٞة ٓب ث٤ٖ اُؼوذر٤ٖ ٖٓ  

. ّٟ  اُوقت ٝؿ٤شٙ ، أُزؼٜذ ػ٤ِٚ ثبُغوب٣خ ٝاالسٝاء ؽز٠ فبس ٤ُ٘ب  ٖٓ ًضشح اُش
306
ٕٞ ك٢ اُجوَ ٝاألٓبًٖ اُ٘ذ٣خ ، ٝظج٠ اعْ ٌٓبٕ ، ٝاالعؾَ اُؼطٞ اُز٘بٍٝ ، ؿ٤ش ؽئٖ ؿ٤ش ؿ٤ِع ، األعبس٣غ ط اعشٝع ٝٛٞ دٝد ٣ٌ 

 ؽغش ٓغزٟٞ األؿقبٕ.
307

 اُذػغبء : اُغٞداء ٠ٛٝ ٛ٘ب فلخ ُٔٞفٞف ٓؾزٝف ، ٝاُزوذ٣ش ٤ُِخ دػغبء ، ٝدعٜٞٗب عٞادٛب.
308

 اٌُؾ٤َ : اُ٘لو أٝ اُوطشإ ٣ط٠ِ ثٚ االثَ.



 ثبات قد ركيت مف الدماء              كأف شقائؽ النعماف فيو
مثبلن أك ما  كلك قاؿ مف الكصؼ، اعة ذكر الدماء ف فيو بشإف مصيبان  ف كاف تشبييان ا  فيذا ك       

شاكمة لكاف أكقع في النفس كأقرب إلي األنس ككذلؾ صفعتيـ الخمر في حبابيا بسمخ الشجاع 
يب في النفس يبان لعيف التشبيو فانو غير طصلمجرم مف التشبيو فأنو كأف كاف مأك ما جرم ىذا ا

إال زانو كما كاف في شئ كالصكر البيانية  يءش لذا ما كاف الكضكح في، كال مستقر عمي القمب
، كالتشبيو البعيد يعدُّ عند بعضيـ اخفاؽ مثؿ  كالكضكح كتجنب التعقيد كالغمكض تنشد اإلبانة

 قكؿ األعرابي:
 309كما زلت ترجك نيؿ سممى ككد ىا      كتبعدي حتى ابيض  منؾ المسايحي 

 سنيح  كبارح مبل  حاجبيؾ الشيب  حتى كأنو      ظباء جىرت  منيا
 فشبو شعرات بيض فى حاجبيو بظباء سكانح كبكارح.   

يقكؿ أبك ىبلؿ العسكرم : "كقد جاء فى أشعار المحدثيف تشبيو ما يرل بالعياف بما يناؿ      
ف كاف بعض الناس يستحسنو لما فيو مف المطافة كالدقة " كقد أكرد مثاؿ  310بالفكر كىك ردئ كا 

 لذلؾ قكؿ الشاعر :
 كندماف   سقيت الكأس حرفان      كافؽ  الميؿ مرتفع  السجكؼ 
 صفت كصفت زجاجتيا عمييا       كمعنى دؽ فى ذىف لطيؼ

 فأخرج ما يقع عميو الحاسة إلى ما ال يقع عميو كما يعرؼ بالعياف إلى ما يعرؼ بالفكر.  
 التكمف :و الطبع 
، يأتى الشاعر بالصكر البيانية بدكف  الطبع ىك األصؿ الذل كضع أكالن كعميو المدار      

 :311يرثى أخاه كميبا  تكمؼ كقكؿ الميميؿ التغمبي
 البمد   القفػار   بنػػي              ككيؼ   يجيبنيفمـ  تج  دعكتؾ  يا  كميب  

 كيسرا   حيث  يمتمس   اليسارإنؾ  كنت   غيثػػا              سقاؾ الغيث
 312كأف  غضا  القتاد   ليا   شفار             أبت  عينام  بعدؾ  أف  تكفػػا 

 إذا  ما   عدت  الربح   التجار ربحػػا                 منؾككنت   أعد قربي 
 المعار الشيءكما   قد  يسمب          طكؿ الحياة  كقد تكلػػى        أرل 

 شػرارال   تطاير  بيف   جنبيٌ              كميبػػا      كأني إذ  نعى الناعي
 313كما   دارت  بشاربيا   العقار      م عميػػو        فدرت كقد غشى بصر 

                                                 
309

 أُغب٣ؼ عٞاٗت اُشأط.
310

 .182، ؿ ًزبة اُق٘بػز٤ٖ ، أثٞ ٛالٍ اُؼغٌش١ 
311
 .613ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
312
 اُوزبد ٗجبد فِت ُٚ ؽٞى ًبألثش ، ٝؽلبس ط ؽلشح ٠ٛٝ اُغ٤ٌٖ. 
313
 اُؼوبس اُخٔش. 



بعد مكتو بالبمد الغفار ؛ كشبيو بالغيث ، كاليسر،  أخاه كميبان  كصؼ الميميؿ التغمبي     
لـ تكؼ عف البكاء ، كأنو أغمضيا عمى  شكؾ ذلؾ  التيالتشبييات بميغة ؛ ككصؼ عيناه 

؛ كما ؛ كشبو أخاه بالريح د فأصبح ليا مثؿ السكيف يقطعيا فتنيمر بالدمكع الشجر المسمى بالقتا
 نعى كمبيا كأف النار اشتعمت بجنبوي رية ؛ ككصؼ حالو غداة كصكؿ الناعيكصؼ العمر بالعا

  كاف مخمكران.مف شدة الحزف ، كأغشى عمى بصره كما لك 
 :314ان الخنساء ترثي أخاىا صخر  كقكؿك 

 315رأسو   نار   فياليداة  بو               كأنو   عمـ     كأف  صخرا    لتأتـ  
 البرد  أسكار   بيبتو              كأنو  تحت  طيلـ   تنفد     ش   مثؿ  الرديني

شبيت الخنساء أخاىا صخر بالجبؿ العظيـ كعمى رأسو  نار ؛ كما شبيتو بالذىب ألصالة      
 معدنو.

 :316غراءالتياني كاإلككقكؿ أبي الطيب المتنبي في 
ـي  إلىإذ عكفيتى  كالكـر                 كزاؿ   عنؾ  فيالمجد عك   أعدائؾ األل

 317كالح برقؾ لى مف عارض ممؾ                ما يسقط الغيث إال حيف يبتسـ 
رؽ مرةن ، كشبيو بالنكر مرة ، كبالب يؼ الدكلة بالمجد ، كالتشبيو ضمنيس شبو المتنبي      

 كالتشبيو بميغأخرل ، 
 :318الرثاء كقكؿ أبك الحسف األنبارم في

 الممػات              لحػؽ أنت إحػدل المعجػزاتفي  الحياة  ك   فيعمك  
 كفكد  نداؾ أياـ الصػػػػبلت     لناس  حكلؾ  حيف  قامػكا       كأف  ا

 ككمػػيـ  قيػاـ  لمصػػػبلة          كأنؾ   قائـ    فييـ      خطيبا   
 نحكىـ   احتفاء             كمدىمػػا إليػيـ  باليبػػات مددت   يديؾ             

تأتيو ألخذ  التيشبو الشاعر الناس الذيف قامكا حكؿ الرجؿ عندما تـ صمبو ، كأنيـ الكفكد       
الصبلت ؛ كما شبيو بالخطيب ، كشبو الناس بالمصميف  ؛ كشبو أياديو المدكدة بعد الصمب 

 .و الممدكدة احتفاء بيـ بأيادي
 : 319ؿ بياء الديف زىير كقك 

 نفكاكافيا مف غاب عن ي كىك   ركحػي               ككيؼ أطيؽ مف ركحي ا
 ياه.ر ممدكحو بالركح لقربو منو كحبو إشبو الشاع

                                                 
314
 .626ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
315

 رأرْ رٜزذٟ ، ٝاُؼِْ اُغجَ اُؼظ٤ْ.
316

 .606ؿ -أُشعغ اُغبثن   
317
 الػ ظٜش. 
318
 .624ؿ -أُشعغ اُغبثن  
319

 .625ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة   



 :320يرثى غريقا  في الديف الحميؿ صكقك 
 غركبيا في المػاءما كنت أعمـ قبؿ مكتؾ مكقنػا                   أف البدكر 

  .، حيث شبو الغريؽ بالبدر أكرد الشاعر تشبيو ضمني
 :321ىانـ التيمكرية  كقكؿ عائشة

 ستر السناء تحجبت شمس الضحى               كتغيبت   بعد  الشركؽ    بدكر
*** 

 كالعركس يسير  في   غد                ستريف  نعشيأماه  قد  عز  المقاء    ك 
 مضت   كتخمفت               مػٍذ  باف يكـ البيف كىك عسير   كانت   كأحبلـ

ابنتيا ، فشبيتيا بالنكر ، كبالشمس ، كبالزىرة ، كالتشبييات بميغة  أرادت الشاعرة أف ترثي       
 ركس ؛ كما شبيت حياتيا باألحبلـ.؛ كشبيت نعشيا بالع

 :322كصؼ الطبيعة  فيؿ أحمد شكقي كقك 

 323طػػػارزىت بإ تخالو                كالنبت مرآة  كلقد تمر  عمى الغدير 
 امؿ مرت عمى أكتػػػػار كأف               حمك التسمسؿ مكجو ك خريرة

التي تكضع عمى حافة ة ، كاألشجار حكلو بإطار الزينة في الغدير بالمرآشبو الشاعر الماء      
 ار، كالتشبيو تمثيمي.عمى األكت ة ، كشبو تناسؽ حركة المكج مع صكت الخرير مثؿ العزؼالمرآ

 :324ق"ػ 1298سنة" كقكؿ السيد عمى أبك النصر المتكفى
 كبالتحقيؽ   تتضح   الخفايػػػا           ك عند  الشؾ   ينتظر  اليػػبلؿ

 البيت يحتكل عمى تشبيو ضمنى ، حيث شبو الخفايا بالشؾ كالتحقيؽ باليبلؿ.
رسـ الصكرة البيانية مف شأنو أف يؤدل إلى التكمؼ ،  كمحاكلة إظيار البراعة كاالفتناف فى    

 كقكؿ ابف رشيؽ :
 بفرعو  ككجوو  كقدو  كًردؼو          كميؿو كبدرو كغصف كحقؼو 

شبو الشعر األسكد بالميؿ ، كالكجو بالبدر ، كالقٌد أك القامة بالغصف ، كالردؼ بالحقؼ كىك      
 زىير في قكلو : 325المتكمفة تشبيوكمف الصكر البيانية الكريية كثير الرمؿ ؛ 

 فزٌؿ عنو كأكفى رأس مرقبةو        كمٍنًصب الًعٍتًر دمى  رأسو النيسيؾي 
 : 326ؿ البياء زىير أيضان كقك 

 327كالمسؾ، أككالتبرأككالضرب          فيريحو ،  كلكنو ،  كطعمػو             
                                                 

320
 .614ؿ -أُشعغ اُغبثن  
321
 .627ؿ -أُشعغ اُغبثن  
322
 .590ؿ -أُشعغ اُغبثن  
323
 رخبُٚ رؾغجٚ. 
324
 .693ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
325

 .197اٗظش ًزبة اُق٘بػز٤ٖ ، أثٞٛالٍ اُؼغٌش١ ، ؿ 
326
 .544ؿ  -أُشعغ اُغبثن  



 328ب ػف   ذىػػكأنو مكاحؿ  م       كافت   بو  أطباقو    منضػدا                       
كصؼ الشاعر رائحة المكز بالمسؾ ، كلكنو بالتبر، كطعمو بالعسؿ األبيض الثقيؿ ، كما       

، أراد الشاعر أف يتفنف فى الصكر كصؼ أطباؽ المكز المنضد بالمكاحؿ المصنكعة مف الذىب
 البيانية إال أف أكثاره مف التشبيو أكقعو فى التكمؼ.

 :329متيف قائبلن معتز لف الصؼ ابكك ك 
 حسنا  كقارب  منظرا مف مخبر        ، كاكتسى    أنعـ بتيف طاب  طعمان 

 330طعـ السكرفي          ريح العبير كطيب  نقاء تبر، ك  فيفي برد  ثمج، 
 حمراأل خيما ضربف مف الحرير         في  أطباقو يحكى  إذا ما صٌؼ  

يقكؿ ابف المعتز: إف التيف طيب الطعـ  ذك شكؿ جميؿ ، كحسف المظير مثؿ جكىرة ،     
و ، كلو رائحة طيبة كرائحة الطيب المخمكط ، في نقائمممسو ، كيشبو الذىب  فيكيشبو الثمج 

كحمك مثؿ طعـ السكر،  فإذا ما كضع في أطباؽ األكؿ مصفكفا حاكى الخيـ المصنكعة مف 
 .بييات متكمفةالحرير األحمر كالتش

 :331بف المعتز يصؼ اليبلؿككقكؿ ا
 انظر إليو كزكرؽ مف  فضػػة                 قد أثقمتو  حمكلة  مف عنبػػر

*** 
 كأف  اليبلؿ   نصؼ   مػػدار                 كالثريػا  كؼ  تشير إليػػػو

*** 
 ػػـكفخ  بكسط   السماء   ممقػػى                  ينتظػر الصيػد  لمنجػ

*** 
 يحصد  مف زىر الدجاءنرجسا     منجؿ  قد  صيغ مف فضػػة      ك

 332يفتح  فاه  ألكػػؿ عنقػػكد   كفاغر   شػػره           يتمك  الثريا   
*** 

 333كقؼ  العاج المحاؽ ىبلليػػا             حتى تبدل  مثؿليمة أكؿ  في
شبو اليبلؿ بالقارب المصنكع مف  حيثأكثر الشاعر عدة صكر بيانية ىذه األبيات  في       

و بأنو ؿ ، كما شبياليبل إلىما شبو نجيمات الثريا بالكؼ التي تشير ضة ، بنصؼ السكار ؛ كالف

                                                                                                                                            
327
 اُزجش اُزٛت ، ٝاُنشة اُؼغَ األث٤ل اُـ٤ِع. 
328
 أٌُبؽَ ٛ٘ب أٝػ٤خ اٌُؾَ ط ٌٓؾِخ ثنْ ا٤ُْٔ ٝاُؾبء. 
329
 .549ؿ -أُشعغ اُغبثن  
330
 اُؼج٤ش أخاله ٖٓ اُط٤ت. 
331

 . 555ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 
332
 كبؿش كبرؼ . 
333
 أُؾبم آخش اُؾٜش ، اُٞهق عٞاس ٖٓ ػبط. 



ما شبو اليبلؿ كخمفو الثريا بالشخص الفاتح لفمو ألكؿ ـك ؛ ك شبيو بالمنجؿ ؛ كشرؾ ينتظر النج
 عنقكد ، حيث شبو الثريا بعنقكد العنب.

 :334باطباؿ ابف طكقك 
 التذىيب  شطر طكؽ  المرآة  ذم             ككأف   اليبلؿ   لمػا  تبػدل       

 335ميرؽ   مكتكب  فيأك كقكس قػد أحنيت أك كنكل                    أك  كنكف   
ة المزينة حكافيا بالذىب، كما يات لميبلؿ حيث شبيو  بنصؼ المرآأكرد الشاعرعدة تشبي     

 كالنكل، كحرؼ النكف ،ككؿ التشبييات مرسمو مجممو.شبيو بالقكس 
 : 336اليبلؿ كالثريا كالزىرة ي عاصـ البصرم فيؿ أبكقك ك 

 تمحقػػػػو  نجـك الثريػا  لكي               رأيت  اليػبلؿ  كقد  حمقػػت   
 إثارىػػا                   كبينيما الزىرة   المشرقػػػػو  فيفشبيتو  كىك  

 إثره  بندقػػػػو   فيبقكسو  لراـو رمػى  طائػػران                    فأرسؿ  
مى طائران بسيـ ، كالتشبيو ير  كنجكـ الثريا كالزىرة بقكس الرامي الذمشبو الشاعر اليبلؿ      

 تمثيمي.
 : 337ؿ آخركقك 

 أنيػاب     أفيػاؿ   صغػػػار         كى     إذا      قشرتػػو        تح
 338باطف  مثؿ  األقػػاح                 كظػاىر  مثػؿ   البيػػػػار    ذك

 :339ككقكؿ مف كصؼ الكمثرل 
 شيي الطػعـ  ،  كالنظػػػػر        ػػػثراء      بستػػاف  ك كم

 كمػاء  الػكرد ،  كالسكػػػرعمان  إذا    ذيػػػؽ           لو  ط                 
 مف سكػػركطعػمو  قكالػب       في شكمو ، كلكنػػػو   كأنو 

شبو  الشاعر طعـ الكمثراء بطعـ ماء الكرد أك السكر ، كما شبو لكنو ، كطعمو ، كشكمو        
 لب السكر.، بقكا

 :340كصؼ الر ماف  يـ فيلكقك ك 
 ناضر األغصػاف فيفتبسمت        الزماف   أديمػػػيا         رمانة  صبغ 

 قد أكدعت خرزا مف المرجػاف         ىي  حقة   مف عسجػد   فكأنيا 
*** 
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 فإف    فتحت                فصرة   مف   فصكص  ياقكت  كأنيا  حقة    
*** 

 341غشاء حرير فيفصكص بمخش،         تضمنت       حقاؽ  كأمثاؿ العقيؽ   
 حقاؽ مف الدر فيص عقيؽ فصك        و    قشره     فكأنو      ذا فض   عنإ           

 مخازف  مف   جمر  فيماء كلكف      لـ  يدنسو   عارض          فدر كلكف
ة خرزا مف المرجاف فيك شبو الثاني الر ماف بأنو حقة مف عسجد مممكءالبيت  فيشبو الشاعر     

بو حبكب البيت الثالث شبو شكؿ الرمانة بشكؿ الحقة ، كما شكفى لب الر ماف كحبكبو أيضا ، 
، كما شبو ما بداخميا  بيت الذم يميو كصؼ ىذه الحقاقب الذىبال في؛ ك بحبات الياقكت الرماف 

غشاء مف  التي تشبو الياقكت ممفكفة فيببلد بمخش،  فيمف حبكب بتمؾ الحجارة المكجكدة 
البيت الذم يميو كذكر بأف ىذا الرماف إذا ما تـ تقشيره أصبح مثؿ  فصكص  فيكرجع  حرير،

 .العقيؽ في حقاؽ مف الدر
 : 342البطيخة الصفراء  يـ في كصؼلككقك 

 343بطيخة مسكيػة  عسميػة  لػػيا               ثػػكب ديبػاج كعػرؼ مػداـ 
 بدر  تمػػػاـ  ييإف لـ تفصؿ  ف                إذا فصمت لؤلكؿ كانت أىمػػػة

في  يي مثؿ األىمةشكؿ شرائح ، ف فيذا قٌطعت لؤلكؿ راد الشاعر أف يقكؿ: إف البطيخة إأ      
ذا لـ تقطع ف  كلكنو تكمؼ فى رسـ الصكرة البيانية.مثؿ البدر التاـ ،   ييالشكؿ ، كا 

 : 344كصؼ الفستؽ ككقكليـ في
 كألسف الطير مف  بيف  المناقير        يف قشريو يمكح   لنا    كالقمب ما ب

 345غبلؼ أديـ  في   بحقة   عاج   خضراء  كسط   حريرة          زبرجدة
 مضمنة  درا مغشى   بياقكتفي   حرير            زبرجدة   ممفكفة                

البيت األٌكؿ قمب الفستؽ حينما يظير مثؿ ألسف الطير عندما يظير إذا  فيشبو الشاعر        
برجد ممفكفة شبو لب الفستؽ مثؿ قطعة خضراء مف الز  الثانيالبيت  فيما فتح الطائر منقاره ؛ ك 

البيت الثالث كصفو بقطعة الزبرجد  في، ك في حؽ مف العاج مغمفة بالجمد بحريرة مكضكعة 
 الممفكفة بالحرير كمضمنة درة مغطاة بالياقكت.

 :346خراآلؿ ككقك 
 قمت  لما  ىكت  لمغربيا  الشـ                  س  ك  الح   اليبلؿ لمنظػػار
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 ران  فأعطاه الرىف نصؼ سكار           أقرض الشرؽ ضده الغرب دينا       
 بلؿ بنصؼ السكار.شبو الشاعر الشمس بالدينار كالي

 :347في كصؼ مممكة النحؿكقكليـ 
 شػػػرارة   مطيػػػػػرة        كأنػيػػػػػا            رتفعػػت كا

 كأنػيػػػا    مسمػػػػرة      ككقعت      لػػػـ  تختمػػػج                  
*** 

 ل  كػالعقػكؿ  جػكىػػرة     ػؾ  باألخػػبلؽ كىػػ        يجبػ
مرتفعة بالشرارة الطائرة مف النار ؛ كما شبييا عندما تسقط  ىيشبو الشاعر مممكة النحؿ ك      

كطة جيدا بالمسامير ؛ كما أراد أف يقكؿ:إف ىذه النحمة تتمتع بعقؿ فائؽ بكال تتكسر بأنيا مر 
بديع ، فميا  تناغمة ، كتبنى الخمية بشكؿ ىندسيشكؿ مجمكعات م  يفالذكاء حيث أنيا تعمؿ 

  مثؿ الجكىرة.عقؿ قيـ 
 اإلقالل واإلكثار :

 صكرةبعد إف كاف صكرة جميمة أصبح ه، ضدى انقمب إل هحد لكؿ شئ في الكجكد إذا تعد     
كال تبسطيا كؿ كال تجعؿ يدؾ مغمكلة إلي عنقؾ ) :تعالى لذا قاؿ ؛ قبيحة تدعك إلي االشمئزاز 

ككذلؾ جعمناكـ أمة كسطان لتككنكا شيداء عمي الناس ) :كقاؿ، 348بسط فتقعد ممكمان محسكران(ال
الكسطية التي دعا إلييا اإلسبلـ دكف إفراط أك  ا االعتداؿ كىذ، 349ؿ عميكـ شييدان(كيككف الرسك 

يخرجيا بالصكرة ك ، إقبلؿ مخؿمفرط أك  كذا يراد بالصكر البيانية االعتداؿ دكف إكثار طيتفر 
 كالغمكض في اإلبانة كاإلفصاح عف المراد منيا كأف يجنبيا كذلؾ البساطة كالتكثيؼ ةالمطمكب
كىذه الصكرة  حتى في الشعر إنما ىي نبذ ،  ضع الضبابية عمي الصكرة المرسكمةالذم ي

ف أكرد  فمنيـ م، الندرة ، فإذا كثرت فيي دالة عمي الكمفة كمع القمة  ؼر ظستحسف كنكت تستت
 ستة صكر بيانية فى البيت الكاحد أشياء كقكؿ أبى الفرج  الكأكاء الدمشقى :

دً   قالت كقد فتكت  فينا لكاحظيا         كـ ذا أما لقتيؿ المحظ مف قىكى
 كأمطرت لؤلكان مف نرجسو كسقت        كردانكعٌضت عمى العناب بالبرد

 تيا  يكمان عمى أحدإنسانة لك بدت لمشمس ماطمعت        مف  بعد رؤي
 كأنما بيف   غابات  الجفكف ليا        أٍسدي الحماـ كمقيمات عمى رصد

ففي البيت الثاني رسـ الشاعر استعارة مكنية كخمسة تشبييات حيث شبو  دمكع ىذه         
اإلنسانة بالؤلؤ ، كعينييا بالسحابة كالنرجس ، كخدييا بالكرد ، كاألنامؿ المخضكبة بالعناب ، 
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 .567ؿ -أُشعغ اُغبثن  
348

 .29ا٣٥خ  عٞسح االعشاء ،
349

 .143عٞسح اُجوشح ، ا٣٥خ 



كثناياىا بالبرد ،فالشاعر أكثر مف الصكر البيانية كىذا أدل إلى التكمؼ ؛ كىذا ما أكرده عبد 
العزيز عتيؽ فى كتابو عمـ البياف حيث يقكؿ: "كىكذا نقكؿ نرل أف بعض الشعراء قد أكثكا مف 
ة التشبييات فى البيت الكاحد ، كلكف الكلع بيذا المكف مف التشبيو ، كمحاكلة إظيار البراع

كاالفتناف فيو مف شأنو أف يؤدل إلى التكٌمؼ الذل يذىب بركنؽ التشبيو كنضارتو كتأثيره كما يبدك 
 .350عمى بعض ىذه التشبييات" 
 :351يكقاؿ حبيب بف أكس الطائ

 كقد ساد فييـ كىك كيؿ كيافػع   الذم استرضع الجكد فييـ         أنا ابف 
 ىكاميع  سيكؿ دكافػػع  غيكث         فػكارع       جػباؿ نجـك  طكاليع          

*** 
 كلكنيا  يـك المقػاء زعػػازع    الغض في الندل         رياح كريح العنبر

 تسيؿ بو أركاحيـ كىػك ناقػع     بمػػدة        كؿ  في كالسـ ما تنفؾ  ىي
لجارفة ، شبو الشاعر قكمو  بالنجكـ ، كالجباؿ ، كالغيث النافع المنيمر ، كالسيكؿ ا      
كد كعكاصؼ عمى األعداء ، لطيفة عميمة عند الج ييات بميغة ؛ كما شبييـ بالرياح كالتشب

 مرسؿ مجمؿ ؛ كأخيران شبييـ بالسـ. كالتشبيو
 :352ىػ" كاصفان مكتكبان 343سنة" ككقكؿ عمى بف محمد القاضي التنكخي المتكفى

 الٌنثيػػركالٌدٌر  ا            في  النظػـ كصحيفػػة     ألفاظػػػي
 كفيؽ في   كؿ  األمػػػػكر      إلى كأنمػػا التػػػ       جاءت 

 سف مف حياة في سػػػػركر       بأرؽ مف شكػػػػكل كأح      
 بح كىك ذك طرؼ بصيػػػر            لك قابمت أعمػػػػى ألص

 ؽ بعد  يأس في الصػػػدكر        نيا   أمػػػػؿ    تحؽ   ككأ
 بقدكمو   بشػرل  البشيػػر            كالفقػػيد   إذا  أتػت أك  
 أك  كالغنى  عند   الفقيػػػر          كالمناـ    لسػػػػاىر   أك 

 أك  كاألمػػاف     لمستػجير          نػػػػدؼ أك   كالشفاء  لم
 ؿ أك   شبابا   أك  نشػػػكر          كأنما  ىي  مف  كصػػػك 

 أك مثػؿ إطبلؽ   األسيػػػر         معانػػػد   كاسر       لفظ
 فكؽ الميارؽ كالسطػػػػكر      كأنو إذ   الح     مػػػف      ك 

 ت  بو    راح   الثغػػػػكر     دكد إذا    انتقمػػػ      كرد الخ
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 مف طمعة الظبى الغريػػػػر      رر  غدت     ككػػأنيػا     غ
 أك كتيسير  العسيػػػػر          مة ؿ معنى    كالسػػػبلمف ك

 أك كفر نعمى مف  كفػػكر         تبت   بحبر   كالنػػػكل   ك                 
 صػؿ أك  كأعتاب  الدىكر       ثؿ   أياـ  التػػػكا   في    م                   
 يختار  مف كـر  ك خػػير         يتيا   يا  خير   مػػػف  أىد                 

البيت األٌكؿ شبو الشاعر ألفاظ الصحيفة بالدرر  فيكؿ أنكاع التشبيو ، ف القصيدة تحكم        
؛ كما  شبو الصحيفة بالتكفيؽ ، ك باألمؿ المحقؽ بعد اليأس ، ك في النظـ  كالصياغة النثير 

لممريض، كبالكصاؿ ، كبإطبلؽ  األسير، كبأسر بقدكـ بشرل الفقيد ، ك بالمناـ لمساىر ، كالشفاء 
،  المعاند ، كشبو سطكرىا بكرد الخدكد ، كطمعة الريـ ، كما شبييا بالسبلمة كتيسير العسير

 فالشاعر أكثر مف ايراد الصكر البيانية كىى مدعاة لمتكمؼ.
 :353أيضان كاصفا الخط كالكتابة كالببلغة كقكلو

 ىما  السكالؼ   كالشعػػكر      كقرطػاس  كػػأف          خػطه 
 تطيػػر  ع    تدع   القمػػػك              ب تكاد مف طربكبدائ
 يحكيو  محتاج  فقيػػػػري كؿ معنى كػػػػالغف             ف
 مف بعد ما  يأس   أسيػػػر     كالفكاؾ   ينالػػػػو          أك 

 ضيػػػركعيشو الخضؿ  الن      ا شرخ الشبػػػػاب       ككأني
كصفو الخط كالكتابة كالببلغة ، فشبييا  فيىنا أيضا أكرد الشاعر جممو مف التشبييات         

مرة بالسكالؼ  كالشعكر الجميؿ ، كمرة بالغنى ، كمرة بالحرية  لؤلسير بعد يأس ، كما  شبييا 
 ب ، كالرفاىية.بالشفاء ، كبالشبا

نما ىرب       عك إليو مف التكمؼ كالسيما إف كاف في الطبع عف ىذه األشياء لما تد الحذاؽكا 
أيسر شئ مف الضعؼ كالتخمؼ كأشد ما تكمفو الشاعر صعكبة التشبيو إليو مف شاىد العقؿ 

ككثير مف  كاقتضاء العياف، كال ينبغي لمشعر كذلؾ أف يككف خاليا مغسكالن مف ىذه الحمي فارغان 
 .354شعر أشجع كأشباىو
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ولالمبحث األ   
 التشبيهشواهد 

 
 :  األدبمن عصور  في اختيارات الهاشميشواهد التشبيه 

دب لفف السابع الذم يتحدث عف تاريخ أا في بداية الجزء الثاني مف كتابو تناكؿ الياشمي
دبيا كعصكرىا الخمسة دث عف تاريخ أدب المغة العربية كأ، كتحٌ  األدبالمغة العربية ، كقد عٌرؼ 

 :مما نظمو الشعراء مف منظكر تاريخي كما يمي مختاراتود الجزء األكؿ مف ر ، كأك 
 : يالعصر الجاهم

 :357يصؼ شحـ راحمتو المنحكرة 356معمقتو في 355قاؿ امرؤ القيس
فظٌؿ العػذارل يرتميف بمحميػا                كشحػـ كييٌداب الٌدمقػس المفتٌػؿ

358 
لو بمثيؿ  ليا شحـ أبيض ناصع ، كأراد أف يأتي نحرىا لمعذارل أدرؾ الشاعر أف راحمتو التي

برسيـ ، فشبيو بو ، ض ، فمـ يجد غير ما استرسؿ مف اإلالبيا ىيىذه الصفة ، ك  فييضاىيو 
برسيـ ، ىيٌداب اإلكأتى بالكاؼ لبياف ذلؾ ، فالشاعر ذكر المشبو كىك الشحـ ، كالمشبو بو كىك 

 .ؿالكاؼ ، فالتشبيو مرسؿ مجم ىيكأداة التشبيو ك 
 :359 كمف بديع التشبيو قكلو أيضان 

 360المتف أسكد  فاحػـ                أثيث   كقنك   النخمة   المتعثػكؿ كفرع ييٍغٌشي
 ميثٌنى كمرسػؿ  فيالعػبل                 تضؿُّ المدارل  إلى غدائرهي  مستٍشرزات

 361لؿككشح لطيؼ كالجديؿ  مخٌصػر                كساؽ  كانبكب السقي المذ
أراد اف يأتي لو ؼ  الشاعر شعر محبكبتو األسكد الفاحـ  الكثيؼ ففي البيت األكؿ عىرً       

، كتداخؿ بعضو في بعض فمـ يجد غير قنك النخؿ  ىي الكثافةفيو ، ك  بمثيؿ تقكل الصفة
المتداخؿ الشماريخ فشبيو بو ، كلبياف التشبيو أتى بالكاؼ ، فالشاعر ذكر المشبو كىك الشعر 

، كىك الكثرة مع التداخؿ الكثيؼ ، كالمشبو بو ، كىك قنك النخؿ المتعثكؿ ، كذكر كجو الشبو 
 .صؿالكاؼ ، فالتشبيو مرسؿ مف ىيداة ك كذكر األ
كفي البيت الثالث شبو كشح محبكبتو الضامر بالجديؿ كىك خطاـ الناقة الميٍتخذ مف الجمد        

 بجامع المركنة ، كالضمكر ، كنعكمة المممس في كؿ ، كذكر أداة التشبيو كىي الكاؼ ، فالتشبيو
                                                 

355
 آشؤ اُو٤ظ ٛٞ أُِي أثٞ اُؾبسس ؽ٘ذط ثٖ ؽغش ثٖ ػٔشٝ اٌُ٘ذ١ ؽبػش ا٤ُٔب٤ٗخ. 
356
 ٢ٛ ٖٓ مٖٔ أُؼِوبد اُغجغ اُز٢ اخزبسٛب ؽٔبد اُشٝا٣خ ًأٍٝ ٓؾبُٝخ ُالخز٤بساد اُؾؼش٣خ ك٢ ربس٣خ األدة اُؼشث٢. 
357
 .346عٞاٛش األدة ، أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ ، ؿ 
358
ء اُجٌش اُز٢ ُْ رلزّل ، ٝاُؾؾْ اُغٖٔ ، ٝاُّٜذاة ٓب اعزشعَ ٖٓ اُؾ٢ء ٝٗؾٞ ٓب اعزشعَ ٖٓ  أهشاف اُض٤بة ، اُؼزساء ٖٓ اُ٘غب 

 ٝاُذٓوظ االثشع٤ْ األث٤ل.
359
 .348ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
360
 أُزؼضٌَ اٌُض٤ش اُؾٔبس٣خ. اُلشع اُؾؼش اُزبّ ، أُزٖ اُظٜش ، اُلبؽْ اُؾذ٣ذ اُغٞاد ، األص٤ش اٌُض٤ش ، اُو٘ٞ  اُغجبهخ  ، 
361
اٌُؾؼ ٓبث٤ٖ اُخبفشح ئ٠ُ اُنِغ اُخِق ، ٝاُغذ٣َ صٓبّ ٣زخز ٖٓ ع٤ٞس ، أُخقش اُذه٤ن اُخقش ، ٝاالٗجٞة ٓب ث٤ٖ اُؼوذر٤ٖ ٖٓ  

. ّٟ  اُوقت ٝؿ٤شٙ ، أُزؼبٛذ ػ٤ِٚ ثبُغوب٣خ ٝاالسٝاء ؽز٠ فبس ٤ُ٘ب  ٖٓ ًضشح اُش



محبكبتو  البردل المسقية كثيران ، فأراد أف يقكؿ: أف ساؽ مرسؿ ؛ ك أيضا شبو ساقيا  بنبتة
االستكاء ، كالصفاء ، كالمركنة كلكنو حذؼ كجو الشبو كأتى  فيسيقاف ىذا البردل   ىيتضا

 الكاؼ ، فالتشبيو مرسؿ مجمؿ. ىيبأداة التشبيو ك 
 :362ك قاؿ أيضا

 363كأف عيكف الكحش حكؿ خبائنػا                 كأرحمنػا الجزعي الذم لػـ يثٌقػب
يخالطو بياض كأتى  باألداة  "كأف" ، فالتشبيو  الذمألسكد شبو الشاعر عيكف الميا بالخرز ا

 مرسؿ مجمؿ ، ألف الشاعر ذكرأداة التشبيو كحذؼ كجو الشبو.
 :364كمف قكلو يصؼ الميؿ 

 365كليؿ  كمكج البحر أرخى سدكلو                 عمػٌي بأنػكاع اليمػػكـ ليبتمػي
ي تكحشو كنكادة أمره كاتي بأداة التشبيو البيت األكؿ الميؿ بمكج البحر ف فيشبو امرؤ القيس 

 .كىي الكاؼ كحذؼ كجو الشبو فالتشبيو مرسؿ مجمؿ
 :366كقكلو يصؼ فرسو

 367مٌكرو مٌفرو مقبػؿو مدبػرو  معػان                  كجممكد صخرو حطو السيؿ مف عؿو 
 التيرة سرعتو مثؿ الصخرة الكبي فيالحرب بأنو سريع الكر كالفر فيك  فيشبو الشاعر فرسو 

 .مجمؿ ألقى بيا السيؿ مف أعمى الجبؿ ، كالتشبيو مرسؿ
 :369معتذران  368بيانيقاؿ النابغة الذ

ُـّ  منيا  كأنصب التيكتػػمؾ ت الٌمعف"  أنؾ ليمٍتنى              أتانى  "أبي  370أىت
 371كيقشػػب ىً راشػى فً  ىسان بو يعمرافبت كأف العائدات  فرشف لػي              ىى 

*** 
 
 372الناس مطمي بو القار أجػرب إلىفبل تتركني   بالكعيد  كػأنني            
*** 

 نؾ شمس كالممكؾ  ككاكػب            إذا طمعت لـ يبدي  منيف  كككػػبا  ك 

                                                 
362
 .349ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
363
 اُغضع خشص أعٞد ٣خبُطٚ ث٤بك. 
364
 .349ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
365
 اُغذٍٝ اُظِٔبد اُؾج٤ٜخ ثبُغزٞس.  
366
 .350ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
367
 اٌُش اُٜغّٞ ، ٝاُلش اُٜشٝة ، ٝاُغِٔٞد اُؾغش اُؼظ٤ْ. 
368
 ٛٞ أثٞ أٓبٓٚ ص٣بد ثٖ ٓؼب٣ٝخ أؽذ كؾٍٞ ؽؼشاء اُغب٤ِٛخ ، ٝع٠ٔ اُ٘بثـخ ُ٘جٞؿٚ ك٢ اُؾؼش 
369
 .350ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
370
 " أث٤ذ اُِؼٖ " عِٔخ دػبئ٤خٓؼ٘بٛب أث٤ذ إٔ رلؼَ ؽ٤ئب  رِؼٖ ثٚ ، ًٝبٗذ رؾ٤خ ِٓٞى ُخْ ٝعضاّ ، أٗقت أرؼت. 
371
 ٝاُٜشاط اُؾٞى ، ٝاُوؾت اُخِو.اُؼبئذاد اُضائشاد ك٢ أُشك ،  
372
 اُوبس اُوطشإ. 



بياني أف يعتذر لمنعماف بف المنذر عف مدحو آلؿ جفنة ، فكصؼ حالو أراد النابغة الذ       
مرضو فرشف فراشو شككان  فيكصؼ ليمتو كأف زائراتو  الثانيبيت ال فيكىك مبتعد عف النعماف ، ف

البيت الثالث كصؼ حالو  فيمف شدة أرقو كعدـ تغمبو عمى النـك ، فالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ ك 
بعد ميؿ الناس عنو عندما تكعده النعماف ، باألجرب المدىكف بالقطراف تبتعد الناس عنو مخافة 

البيت الرابع كصؼ ممدكحو بالشمس كما عداه مف  في؛ ك  العدكل ، كالتشبيو مرسؿ مفص ؿ
 .مجمؿ الممكؾ شبييـ بالككاكب ، كالتشبيو مرسؿ

 :373بي سممي قاؿ زىير بف أ
 374تمتو كمف تخطي يعم ر فييـر         رأيت المنايا خبط عشكاء مػف تصب

ال تبصر ليبلى ، كتسير عمى غير ىدلن  التييريد الشاعر أف يقكؿ إف المنية  مثؿ الناقة        
 نسؽ أك ترتيب ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ألنو حذؼ األداة. ،فتصيب الناس عمى غير

 :376الفخر في375 مف التشبيو أيضان قكؿ عنترة
 377يدعكف عنترة كالرماح كأنػيا              أشطػاف بئر في لبػاف األدىػػـ

*** 
 باسػؿه              مػر مذاقتػو  كطعػـ   العمقػػـ  ف ظمميفإذا ظممت فإ

يا الدالء تربط ب التيالقتاؿ بالحباؿ  فيتصيب صدر فرسو  التيشبو الشاعر الرماح        
كثرتيا ، كذلؾ أف العرب لجمب الماء مف البئر ، كأراد ألكانيا المتمطخة بالطيف ، كأطكاليا ، ك 

شرب اإلنساف ك الحيكاف ، كلذلؾ يكثر الكاردكف لمماء  فيآلبار قديمان كاف اعتمادىا غالبان عمى ا
أراد الشاعر أف يقكؿ : إف ما يترتب  في البيت الثانيكتكثر دالؤىـ ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ ك 

 عمى أعدائو مف ظمميـ لو حربه كقتؿ ، كىزيمة مرة مثؿ طعـ الحنظؿ ، كالتشبيو مرسؿ مٌفصؿ.
 378كقاؿ أيضان:

 
 الحػتكؼ كأننػي             أصبحت عف غرض الحتكؼ بمعزؿ بكرت تخكفني 
 إف  المنيػة  منيػػػػؿ             البد أف أسقي  بكأس المنػػػػيؿ فأجبتيا

 .شبو الشاعر المنية بالمنيؿ فيك البد مف مبلقاتيا ، كالتشبيو بميغ
 :380في أكؿ معمقتو 379بف العبد قاؿ طرفة

                                                 
373
 .  355 -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
374
 .ال رجقش ٤ُال اُخجو اُنشة ثب٤ُذ ، ٝاُؼؾٞاء اُ٘بهخ اُز٢ 
375
 ٛٞ ػ٘زشح ثٖ ػٔشٝ ثٖ ؽذاد اُؼجغ٢ ، ًٝبٗذ أٓٚ ؽجؾ٤خ رغ٠ٔ صث٤جخ ، ٝأثٞٙ ٖٓ عبداد ث٢٘ ػجظ ، ًٝبٕ ٖٓ ػبداد اُؼشة أال 

رِؾن اثٖ األٓخ ث٘غجٜب ، أُؾوٚ أثٞٙ ث٘غجٚ ػ٘ذٓب ؿبسد ثؼل هجبئَ اُؼشة ػ٠ِ ػجظ ، ٖٝٓ رُي اُٞهذ ظٜش اعٔٚ ث٤ٖ كشعبٕ اُؼشة 

 ٝؽؼشائٜب.
376
 . 355 -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
377
 األؽطبٕ اُؾجبٍ اُز٢ ٣غزو٠ ثٜب ٖٓ اُجئش ،ُٝجبٕ اُلشط فذسٙ ، ٝاألدْٛ اُؾقبٕ األعٞد. 
378
 .355ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -ش األدة عٞاٛ 
379
 ٛٞ ػٔش ثٖ اُؼجذ اُجٌش١ أهقش كؾٍٞ اُغب٤ِٛخ ػٔشا . 



 381تمكح كباقي الكشـ في ظاىر اليػػد         ثمػيد    لخكلة أطػػػػبلؿ ببرقة 
 ياـ كالدىر  ينفػػػدليمػة              كما  تنقص األأرل العيش كنزان ناقصا كؿ 

أراد الشاعرأف يقكؿ:إف آثار ديار محبكبتو خكلة بعد أف ترككىا كرحمكا عنيا عندما         
شبو  ثانيالبيت ال فيبيو مرسؿ ؛ ك يزكرىا تظير لو مثؿ النقش عمى ظاىر يد اإلنساف ، كالتش

نساف كؿ يكـ يصبح خذ منو حتى ينفد ، كىكذا عمر اإلعمر اإلنساف بالكنز ينقص كؿ يكـ باأل
 .، كالتشبيو مرسؿ ييناقص حتى ينت

 :383في الرثاء 382كقاؿ لبيد بف أبي ربيعة
 384ببلقػػعٍكىا كراحػكا أىميػػا              بيا يكـ خمٌ كما الناس إال  كالديار ك 

 بعد إذ ىك  ساطػػع  ان كما المرء إال كالشياب كضكئػو              يحكر رماد
 كما الماؿ  كاألىمكف إاٌل  كدائػع              كالبٌد يكمان  أف   ترد   الكدائػػع

، كالتشبيو  ان كقفر  ان مكتيا كالديار عندما ييجرىا ساكنكىا تضحي خرابشبو الشاعر الناس في 
كييمد بعد أف كاف ساطعا  في ضكءهؿ ، كما شبو المرء بالشياب البد أف يختمرسؿ مجم

، كما شبو الماؿ كاألىؿ بالكدائع كاألمانات التي البد يكما أف مجمؿ كمشتعبلن ، كالتشبيو مرسؿ
 .تعاد ألىميا ، كالتشبيو بميغ

  

                                                                                                                                            
380
 .355ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
381
 خُٞخ ٓؾجٞثخ اُؾبػش ، ٝاُجشهخ األسك اُز٢ اخزِو رشاثٜب ثبُؾق٠ أٝ اُؾغبسح ، ٝصٜٔذ ٓٞمغ ، ٝرِٞػ رِٔغ ، ٝاُٞؽْ اُ٘وؼ. 
382
 ٛٞ أثٞ ػو٤َ ُج٤ذ ثٖ سث٤ؼخ اُؼبٓش١، أؽذ أؽشاف اُؾؼشاء أُغ٤ذ٣ٖ. 
383
 .364ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
384
 اُجِوغ األسك اُولش. 



 ُأمية : عصر صدر اإلسالم، ويشمل بني
 :386ؽلما قدـ أميران لمعرا 385قاؿ الحجاج 

 بػكػـ فجػٌدكا قد شٌمرت عػف ساقيػا فشػدكا             كٌجدت الحػربي 
 مثػؿ ذراع البػكر أك أشػػػد           ػػردي عي فيػيػا كتػري  كالقػكسي 

 البػد ممػا ليػس منػو بػد
فمـ   أف كتر القكس متيف كغميظ فأراد أف يأتي بشيء يماثمو في ىذه الصفة عرؼ الحجاج       

 يجد غير ذراع الناقة ، فمثمو بيا ، كالتشبيو مرسؿ ألنو ذكر أداة التشبيو "مثؿ".
 : 387كقاؿ أيضان في خطبتو المشيكرة ألىؿ العراؽ

 "إف أمير المؤمنيفى أطاؿ اهلل بقاءه ، نثر كنانتو بيف يديو فعجـ عيدانيا فكجدني أمرىا
جعتـ في مراقد طضضعتـ في الفتنة ، كانكـ طالما أك أل عكدا، كأصمبيا مكسران، فرماكـ بي
كأىؿ قرية اإلبؿ ، فإنكـ  389ضربنكـ ضرب غرائبكأل388ةالضبلؿ  ،كاهلل ألحزمنكـ حـز السمم

كانت آمنة مطمئنة يأتييا رزقيا  رغدان ، مف كؿ مكاف فكفرت بأنعـ اهلل فأذاقيا اهلل لباس الجكع 
إال  390فٌيت كال أىـ إال أمضيت كال أخمؽ،كالخكؼ بما كانكا يصنعكف ، إني كاهلل ما أقكؿ إال ك 

 ."391فريت
لما كاف الحجاج آية مف الببلغة كفصاحة المساف فقد حكت خطبتو شتي صنكؼ البياف         

فأختار أصمب السياـ   المؤمنيف بالكنانة ، حيث كرد مف بينيا تشبييات عدة ، فشبو أمراء أمير
"  فييا سر كقكلو : "ألحزمنكـ حـز السممةال ينك فرمي بو أىؿ العراؽ ، فشبو نفسو بالسيـ الذم

نكع مف الشجر كذلؾ ألف األشجار تعصب أغصانيا ثـ تخبط بالعصي  فالسممة تشبيو بميغ ،
بؿ "، حيث إف اإلبؿ ي قكلو :" ألضربنكـ ضرب غرائب اإللسقكط األكراؽ كىشيـ العيداف ، كف

و حاؿ أىؿ مبرح ، أيضا شب تضرب أشد الضرب عند اليرب كعند الحكض فيالو مف ضرب
التي حكاىا القرآف كانت آمنة مطمئنة ، ترفؿ في النعـ ، كلكنيا كفرت  العراؽ بحاؿ أىؿ القرية

 بنعمة اهلل عمييا فأذاقيا اهلل الجكع ، كالخكؼ نظير مقابمة النعـ بالكفر.
 :392كقاؿ كعب بف زىير 

 عف الجاىػػؿ حيمػػا                تعرؼ مف صفإف كنت ال ترىب ذٌمي  ل

                                                 
385
ٛٞ أثٞ ٓؾٔذ اُؾغبط ثٖ ٣ٞعق اُضول٢ أؽذ عجبثشح اُؼشة ، ٝعبعزٜب ، ٝٓٞهّذ ِٓي ث٢٘ أ٤ٓخ ، أؽذ اُجِـبء ٝ اُخطجبء ، ُٝذ ع٘خ"  

 " ٛـ.41
386

 .383ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -ٛش األدة عٞا
387

 .384ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 
388

 اُغِٔخ ٗٞع ٖٓ اُؾغش.
389
 ٠ٛٝ رنشة ػ٘ذ اُٜشة ، ٝػ٘ذ اُخاله ، ٝػ٘ذ اُؾٞك أؽذ اُنشة. 
390
 أخِن أهذس. 
391
 كش٣ذ أٓن٤ذ. 
392

 .395ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 



 سككتي إذ أنػا منصػت               فيؾ لمسمكع خنا القائػػػػػػؿ فأخشى 
 فالسامع الذـ  شريؾ لػػػػػو               كمطعـ المأككؿ كاآلكػػػػػػؿ

في البيت الثالث تشبيو مرسؿ مجمؿ حيث إف الشاعر أراد أف يقكؿ: إف الذم يقدـ         
 .ىك الذم يطعـ ، مف باب اإليثار كحب الخير لمغير الطعاـ لمجائع ليأكؿ كأنو

 :394مادحا النبي صمي اهلل عميو كسمـ 393كقاؿ النابغة الجعدم
 أتيت رسكؿ اهلل إذ جاء باليػدل               كيتمك  كتابػا  كالمجٌرة نٌيػػػرا

عف شئ  كالنكر الذم أتي بو فظؿ يبحث لعؿ النابغة الجعدم عمـ عمك قدر كتاب اهلل عز كجؿ ،
نجكـ في السماء بعيدة نكر، كالعمك فما كجد غير المجرة ، كىى آخر لو صفة تشابو صفة  ال

فشبيو بيا كبما أنو ذكر أداة التشبيو كىي الكاؼ فإف التشبيو مرسؿ كأجـز بأف ىذا التشبيو 
مقمكب ألف عمك قدر كتاب اهلل عز كجؿ كما يحكيو مف ىداية كنكر يفكؽ المجرة نكرا كعمك 

 كانة.م
 :396أمية كيخص بشر بف مركاف  يمدح بني 395كقاؿ األخطؿ

 ركاؽ البيػت كالميػػب إذا تبلقى كالمطعـ الككـ ال ينفؾ يعقرىػا              
 قتمى مجٌردة األكصػػاؿ تستمػب            ومنزلػػػػ كؿٍّ  كأف حيرانيا  في

ضيكفو  يعقر النكؽ الحمكب ليكـرـ فذكر إنو أراد األخطؿ أف يصؼ ممدكحو بالجكد كالكر        
ف جكعان مستمقيف عمي األرض كأنيـ قتمى ، كجاء التشبيو يترؾ حيراف النكؽ بدكف لبف يتضكر ف

 .مرسبلن لذكره أداة التشبيو
 : 398يمدح عمي بف الحسيف 397كقاؿ الفرزدؽ

 399عف نكر غٌرتو           كالشمس تنجاب عف إشراقيا الظمـ ينشؽ ثكب الدجى
ترل غرتو قد  يءاهلل عنيما" لو كجو كض ؽ أف يقكؿ: إف عمي بف الحسيف "رضيدأراد الفرز 

 ؿ.التي تزيؿ الظممة باالشراؽ فالتشبيو مرسؿ مجمأزالت ظممة الميؿ مثؿ الشمس 
 هـ" : 252ـ 236عصر الدولة العباسية "من 

 : 401يفي قصيدتو  المشيكرة التي رثا بيا محمد بف حميد الطائ 400قاؿ أبك تماـ
 كنفسو تعاؼ العػار حتى  كأنػما              ىك الكفر يكـ الرٌكع أك دكنو الكفر

                                                 
393
 ٛـ. 58ٛٞ أثٞ ٠ِ٤ُ ؽغبٕ ثٖ ػجذ هللا اُغؼذ١ اُؼبٓش١ ، ٖٓ اُؾؼشاء أُخنش٤ٖٓ ، رٞك٢ ع٘خ  
394
 .401ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
395
 ٛٞ أثٞ ٓبُي ؿ٤بس األخطَ ثٖ ؿٞس اُزـِج٢ اُ٘قشا٢ٗ ، ؽبػش األ٤٣ٖٞٓ. 
396
 .404ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
397
 ٛـ. 110ٛـ ٝٗؾأح  ثبُجقشح  ، ٓبد ع٘خ  19اُز٢ٔ٤ٔ اُذاس٢ٓ ، ُٝذ ع٘خ  ٛٞ أثٞ كشاط ٛٔبّ ثٖ ؿبُت 
398
 .406ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
399
 اُّذع٠ ا٤َُِ ، ٝر٘غبة رضٍٝ. 
400
 ٛـ. 231ٛـ ثوش٣خ عبعْ ٖٓ أػٔبٍ دٓؾن ، ٓبد ع٘خ  190ٛٞ أثٞ رٔبّ ؽج٤ت ثٖ أٝط اُطبئ٠ ّ ، ُٝذ ع٘خ  
401
 .449ؿ  -بؽ٢ٔ أؽٔذ اُٜ  -عٞاٛش األدة  



أبية تأبى العار كأف ىذا العار ىك الكفر فشبو  ان أراد الشاعر أف يقكؿ : إف ممدكحو يمتمؾ نفس
 .العار في نفس ممدكحو بالكفر فالتشبيو مرسؿ

 :403في الحكـ كالرثاء 402كقاؿ المتنبئ
ـي  إف كاف سٌركـ  ما  قاؿ حاسدنػػا               فما لجرحو إذا أرضاكـ ألػػػػ

*** 
 404أف الككاكب في التراب  تمػػكر   أحسب قبؿ دفنؾ في الثرل        ما كنت 

 405أيدل الرجاؿ يسيػر يػػؾ أف  أرل            رضكل عمىما كنت آمؿ قبؿ نع
 406ديٌؾ الطٌػػكر صعقات مكسي يكـباؾ   حكلػػػو             بو كالكؿ  اخرجك 
 407أتكا جدثان كأف  ضريحػػػو             في كٌؿ قمب مكجدو محفػػػػكر حتى

 نطكل  فكأنو منشػػػػػكراكفؿ الثناءي لو برد  حياتػػػػػو              لما 
بمثابة الجرح ، كفي  حساده لو ٌمف الشاعر تشبييان حيث شبو  كشايةكؿ ضفي البيت األ        

في الرابع كصؼ ، ك ضمني ، فالتشبيو  مك مكانتوشبو ممدكحو بالكككب لرفعتو ، كع البيت الثاني
ة مكت ممدكحو لمف حكلو كأنيا صقعة سيدنا مكسي عندما ديٌؾ جبؿ الطكر فمـ يذكر كقع مفاجأ

البيت الخامس شبو حاؿ محبيو كأف  فيكجو الشبو ، كال  أداة التشبيو ، فالتشبيو أيضان بميغ ؛ ك 
ب محفكر في قمكبيـ مف شدة الحزف كاألسى الذم لحؽ بيـ ، فالتشبيو مرسؿ ضريح المحبك 

 مجمؿ.
 : 409في كصؼ الخيؿ 408يكقاؿ ابف ىاني األندلس

 410ارىػا              ىضب كال البيد الحزكف  حػزكفكصكاىؿو ال اليضب يكـ مغ
 عرفت  بساعو سبقيا ال أنيػػػا              عمقت بيا يـك الرىاف عيػػػػكف
 كأجؿ عمػػػـ البرؽ فييا  أنيا               مػػػػرت بجانحتيو كىي ظنكف

كصؼ الشاعر سرعة الخيؿ عند الرىاف كالبرؽ في السرعة ، كاستدرؾ بأنيا مرت كما تمر 
 الظنكف بخاطر الشخص ، فمـ يذكر األداة كال كجو الشبو ، فالتشبيو بميغ.

 :412في الحكـ  411كقاؿ أبك العبلء المعرم
                                                 

402
ٛـ ، هزِٚ كبري ثٖ أث٠ عَٜ ع٘خ  303ٛٞ أثٞ اُط٤ت أؽٔذ ثٖ اُؾغ٤ٖ اُغؼل٢ اٌُ٘ذ١ اٌُٞك٢ أُز٘ج٢ اُؾبػش اُؾ٤ٌْ ، ُٝذ ثبٌُٞكخ  

 ٛـ ، ًٝبٕ أُز٘جئ هذ ٛغبٙ ٛغبء  ٓـزػب . 354
403
 .454ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
404
 رٔٞس رذكٖ. 
405
 اعْ عجَ ثبُٔذ٣٘خ. 
406
 اُطٞس. عجَ 
407
 اُغذس اُوجش. 
408
ٛٞ أثٞ اُوبعْ ٓؾٔذ ثٖ ٛب٢ٗ األصدٟ االٗذُغ٢ ؽبػش اُـشة ، ٝأؽذ أُلشه٤ٖ ك٢ اعزؼٔبٍ االعزؼبسح ٝاُزؾج٤ٚ ، ُٝذ ثبؽج٤ِ٤خ ع٘خ  

 ٛـ. 362ٛـ ، ٝرٞك٢ ع٘خ  326
409
 .455ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
410
 اُقٞاَٛ اُخ٤َ ، ٝاُج٤ذ اُقؾبسٟ. 
411
 .449ٛـ ، ٝػبػ ًل٤لب  ، ٝٓبد ثٜب ع٘خ  398ٛٞ أثٞ اُؼالء أؽٔذ ثٖ ػجذ هللا ثٖ ع٤ِٔبٕ أُؼشٟ اُز٘ٞخ٠ ، ُٝذ ثٔؼشح اُ٘ؼٔبٕ ع٘خ 
412
 .456ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  



 كحؽ لسكػاف البسيطة أف يبككا      ككاف الضحؾ منا سفاىػةن     ضحكنا
 زجاج كلكف ال يعاد لنا  سبػؾ  ػػا        تحٌطمنا األياـ حتى   كأننػػ

شبو الشاعر نفسو حياؿ تقمبات الدىر ، كجكر الزماف بالزجاج عندما ييشـ يصعب جبره 
صبلحو ، فذكر أداة التشبيو كأف ، كحذؼ كجو الشبو ،  فالتشبيو مرسؿ مجمؿ. كا 

 :414يصؼ زىرة 413كقاؿ ابف خفاجة األندلسي
 يذكب ليا ريؽ الغمائـ  فضػػػةن                كيجمد في أعطافيا ذىبا نضرا

شبو الشاعر حبيبات المطر النازلة  حاؿ سقكطيا مف الغماـ بحبيبات الفضة لمعانان ، كشبييا 
 داة ككجو الشبو.بميغ لحذؼ األ شبيوحيف تستقر في أحضاف الزىر بالذىب ، فالت

 هـ" :2660ـ 252عصر المماليك التركية "من  
 :416في البردة 415كقاؿ البكصيرم

 كالنفس كالطفؿ إف تيممو شب عمى                حب الرضاع إف تفطمو ينفطـ
بؿ ليا عمى القارب ، مثؿ الطفؿ إذا لـ تفطمو نفس بالطفؿ حاؿ إىماليا كترؾ الحشبو الشاعر ال

 .كبر كىك يرضع أمو ، فالتشبيو مرسؿ مجمؿ
 : 417كقاؿ في أكؿ ىمزيتو في مدح النبي صمي اهلل عميو كسمـ

قيػػػؾ األنبيػػاء                يا سماء ما طاكلتيا سمػػاء  كيؼ ترقي ري
كالرفعة كالسمك بالسماء فحذؼ  رم الرسكؿ "صمى اهلل عمية كسمـ" في عمك المكانةيصشبو البك 

 .ككجو الشبو فالتشبيو بميغداة األ
 " :شاعروقت الإلى م ـ 2660عصر النهضة األخيرة "من  

 :418قاؿ محمد بؾ فريد في رثاء حافظ إبراىيـ
 فمقػد كلػى فريػػد كأنطػػكل               ركف مصػر كفتاىػا كالٌسنػد
 بيو بميغ.شبو الشاعر حافظ إبراىيـ بركف مصر دكف أف يذكر األداة كال كجو الشبو ، فالتش

 : 419قاؿ الشاعر الباركدم
نما صفكه بيف الكرل ليمػػػعي ك كالدىر كالبحرال ينفٌؾ  ذا كػػدرو                 ا 

                                              *** 

                                                 
413
ؽوش ٖٓ أػٔبٍ ثِ٘غ٤خ  ٛٞ أثٞ ئعؾبم ئثشا٤ْٛ ثٖ ػجذ هللا ثٖ خلبعخ ؽبػش ؽشه٢ األٗذُظ ، ٝأؽٜش ّٝفبف اُطج٤ؼخ ، ُٝذ ثغض٣شح 

 ٛـ. 533ٛـ ، ٝرٞك٢ ع٘خ  450ع٘خ    
414
 .458ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
415
بد اُّقٜ٘بع٢ اُجٞف٤ش١ فبؽت اُجشدح ٝأُٜض٣خ ُٝذ ثذالؿ ، ٝٗؾأ ثجٞف٤ش ،رٞك٢ ع٘خ   ّٔ ٛٞ ؽشف اُذ٣ٖ ٓؾٔذ ثٖ عؼ٤ذ ثٖ ؽ

 ٛـ. 695
416
 .468ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
417
 .468ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
418
 .479ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
419
 .489ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  



 إف الحياة لثكب سكؼ تخمػػػعو               ككؿ ثكب  إذا ما رٌث ينخمػػع
ى عمى حاؿ ، فالمصائب تترل عمى الناس ، فبحث عف ال يبقعرؼ الشاعر أف الدىر       

شئ يضاىيو في صفة التغمب كعدـ الثبات عمي الحاؿ ، فكجد البحر مثيبل لو فشبيو بو كبما أنو 
الذم نساف بالثكب يو مرسؿ مٌفصؿ ، كما شبو حياة اإلذكر أداة التشبيو ، ككجو الشبو ، فالتشب

 .كالتشبيو بميغ ،البد مف أف يخمعو إذا ما بىًميى 
 : 420كمف قكلو في الحماسة كالفخر

 فػػإذا ركبػػػػت فإننػػي                زيد الفكارس فػي  الجػػػبلد
ذا   نطقػػػػػػػت فأنني                قػس بف ساعػدة   اإليػػادم  كا 

أراد أف يبحث لو عف شبيو  تتكفر فيو ىذه  برع الشاعر في الببلغة ، كالفصاحةلٌما       
 .، ك التشبيو بميغ 421مقس بف ساعدة اإليادغير كجد ما الصفات ، ف

 : 422اليكؿ كقاؿ يصؼ ىرمي الجيزة كأبي
 ا  ثدياف فاضا  بػػدرة                مف النيؿ تركل غمُّة األرض إذ تجرلمكأني

                                           *** 
 مطمع  الفجػػػر إلىيقمب  نحك  الشرؽ نظرة كامؽو                 كأف لو شكقان 

شبو الشاعر ىرما الجيزة كأبا اليكؿ بثدييف،  حيث ذكر األداة ، كحذؼ كجو الشبو المقدر       
كأنو يتطمع  أل أف اليـر شامخر  في البيت الثانيكؿ ، فالتشبيو مرسؿ مجمؿ ، ك  فيكىك البركز 

 .مطمع الفجر ، فحذؼ كجو الشبو أيضان، فالتشبيو مرسؿ مجمؿ إلى شكقان 
 : 423كقاؿ أحمد شكقي يصؼ ىيكؿ أنس الكجكد

 
 424أييا المنتحي بأسػػػكاف  داران                 كالثػػػريا تريد أف تنٌقضػػػا  

 كعذارل أخفيف في الماء بضػػان                سابحػػاتو بو كأبديف بضػػٌا
                                             *** 

 كدىاف كبلمع الزيػػػت مرت                أعصر بالسراج  كالزيت كضػػٌا
 رب نقشٍّ كأنو نفض الصػػػا                نػػػع منو  اليديػف  نفضػػػا

 كخطكط كأنيا ىدب ريػػػػـ                حسنت  ًصنعة كطكال كعرضػػا
 يب  كالبركج  بنتػػػيا                عزمات  مف عزمة الجف أمضػىكمحار 

 أيف فرعكف في المكاكب تتػرل                يركض  المالكيف  كالخيؿ ركضا
                                                 

420
 .490ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
421
ٛٞ خط٤ت اُؼشة هبهجخ  ، ٝٓنشة اأُضَ ك٢ اُجالؿخ ٝاُؾٌٔخ ، ػبػ ك٢ اُؼقش اُغب٢ِٛ ، ًٝبٕ ٣إٖٓ ثبُزٞؽ٤ذ ٣ٝ٘جز األف٘بّ ،  

 ٣ٝوبٍ     ئٗٚ أٍٝ ٖٓ هبٍ " أٓب ثؼذ ".
422
 ٗلظ اُقلؾخ. –ثن أُشعغ اُغب 
423

 .491ؿ  -أُشعغ اُغبثن 
424
 اٗزؾ٠ ٓبٍ عبٗجب . 



با اليكؿ بالثريا في الرفعة ، فحذؼ كجو الشبو كذكر األداة في البيت األكؿ شبو أ         
القصكر بجانب النيؿ مثؿ العذارل ،  شبو أحمد شكقيفي البيت الثاني فالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ ك 

، كأيضان شبو الخطكط  تمثيميسبحف فأظيرف جزءان مف جسميف كأبقيف اآلخر، فالتشبيو مرسؿ 
، كشبو  جمؿالمنقكشة عمى جدار اليـر  بأىداب عيكف الصيد ، كالتشبيو أيضان مرسؿ م

خير شبو ركض حاشية فرعكف حكلو األلسمك كدقة الصنعة ، كفي البيت المحاريب بالبركج في ا
 مثؿ ركض الخيؿ في المككب ، فالتشبيو مرسؿ مفصؿ.

 :425كمف شعر حافظ إبراىيـ االجتماعي قكلو
 إني لتطربني الخبلؿي كريمػػةن                 طرب الغريب بأكبةو  كتػػػبلؽو 

 ػػػاؽكييزني ذكر المركءة كالنػدل                 بيف الشمائؿ ىزة  المشتػ
، كالمحمكدة تطربو ، فظؿ يبحث عف  في البيت األكؿ أف الصفات الكريمةعرؼ الشاعر        

طرب يضاىي طربو بتمؾ الصفات ، فكجد أف الغريب عندما يعكد بعد طكؿ غياب  كيبلقي أىمو 
كأحبابو يطرب أيما طرب ، فشبو طربو بالصفات الكريمة كالمآثر الحسنو مثؿ طرب الغريب 

أيضان جاء بتشبيو بميغ ، حيث  شبو  في البيت الثانييعكد أىمو ، فالتشبيو بميغ ، ككذلؾ عندما 
ىذه الصفات ،  إلىطربو بذكر المركءة كالكـر مف بيف الصفات بنشكة المشتاؽ ، فيك يحف 

 مبلقاة مف يحب. إلىكالمشتاؽ يحف 
 :426ـ أيضا في نفس القصيدة محتفيا باأل كقاؿ

 راؽأعػددت شعبان طيب األعػ         دتػػػيا      األـ مدرسػة إذا  أعد
 راؽبالرٌل ، أكرؽ  أيمػا  إيػ         األـ ركض إف تعٌيده الحيػػػا     

 دل اآلفػػاؽػشغمت مآثرىـ م                لػػػػىاألـ أستاذ األساتذة األ
 427دكرىف شؤكنيف كثيػػػرة               كشؤكف رب السيؼ كالمزراؽ في

الشاعر في ىذه األبيات باألـ ، كعمـ مكانتيا في المجتمع ،كىي قطب رحا البيت  فياحت       
تغرس الصفات الكريمة في األبناء منذ نعكمة أظافرىـ ،  التي، فشبييا بالمدرسة لككنيا ىي 

 كاالعتناء أكرؽ كثيرا ريـ األخبلؽ ، كما شبييا بالركض إذا ما تعيدكه بالرمكيتعممكا منيا ك
يعمـ األجياؿ فكؿ ىذه التشبييات بميغة ،  الذمكجميبل ، كفي البيت الثالث شبو األـ باألستاذ 

المنزؿ ال يقؿ عف دكر الرجؿ في  فيالبيت األخير أراد الشاعر أف يقكؿ: إف دكر األـ  فيك 
 الزكد كالدفاع عف كطنو فالتشبيو مرسؿ مجمؿ.

 : 428كقاؿ إسماعيؿ صبرم باشا كاصفان األىراـ
                                                 

425
 .494ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
426
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427
 أُضسام اُشٓؼ اُوق٤ش. 
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 عمػؿ                جنا  تطير   بأمر مف  سميماف إلىيشبيكف إذا طاركا ك 
 في   جكانبيػا                صرعى بناء  شياطيف لشيطاف كأنيا كالعكادم

 كاألقكاـ   خاشعػة               أماميا   صحؼ مف  عالـ  ثافً  ىيكأنما   
فرعكف ، جد ، كاجتياد ،كمطيعكف ل قكـ ذكمؿ عمـ الشاعر أف الفراعنة في البيت  األكٌ        

ىذه الصفات فكجد الجف الذيف يعممكف بأمر سيدنا  فييشابييـ  فأراد أف يبحث ليـ عف شيء
ما شبو األىرامات في البيت سميماف عميو السبلـ،  فشبييـ بالجف ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ، ك

التفاؼ الناس حكليا ، كانبيارىـ بيا، كأنيا بناء شياطيف بأمر مف شيطاف، ك شبييا عند  الثاني
مثؿ الصحؼ الكاردة  مف عالـ آخر يطالعيا الناس بدىشة لغرابتيا عنيـ ، كالتشبيو مرسؿ 

 مجمؿ.
 :429كقاؿ خميؿ بؾ مطراف

 430يأباة الضيـ مػف عرب كتػرؾ               نسكر الشـ آساد المكامػػ
يستنيض فييا ىمـ ـ الشاعر قصيدة سكاحؿ الشاـ نظ اليإباف ضرب األسطكؿ اإليط       

نيـ يأبكف الظمـ ، كىـ في الحرب مثؿ النسكر كاألسكد شجاعة كجسارة، الشباب فكصفيـ بأ
 فالتشبيو بميغ ألنو لـ يذكر األداة كال كجو الشبو.

 : أبواب الشعر ومعانيه عند الهاشمي
أبكاب  إلىالشعر  بتقسيـ معانيلشعراء العرب ، كقاـ عمكـ ما قالو ا الياشمي إلى نظر        

 : في ثبلثيف بابا جاءت كما يميفجعؿ مختاراتو 
 باب المديح : -

 :431ىػ" يمدح عمر بف عبد العزيز ، كيستعطفو110سنة " فىكقاؿ جرير المتك 
 كمف يتيـ ضعيؼ الٌصكت كالٌنظػر                 إكـٍ باليمامة مف شعساء  أرممة
 العش لـ ينيض كلـ يطر فيه                 كالفرخ ممف  يعٌدؾ   تكفي  فقد  كالد

 يدعكؾ دعكة مميكؼ كأف بػو                 خببلن مف الجف أك مسان مف النشػػر
العش ، ضعيؼ اليقكل عمى النيكض  فياألبيات السابقة شبو الشاعر اليتيـ بالفرخ  في        

شبو حاؿ اليتيـ المعدـ ، المميكؼ  نيلثاالبيت ا في، أك الطيراف ، كالتشبيو مرسؿ مفٌصؿ ؛ ك 
 .كىك يدعك ممدكحو بحاؿ المخبكؿ ، أك الممسكس بجف ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ

 :432بك تماـ مادحان المعتضد باهللكقاؿ أ
 أتيتو                فمجتو المعركؼ كالجكد ساحمػو أم النكاحيىك البحر مف 
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يبحث لو عف  كالكـر ، كالمعركؼ ، فأراد أفعرؼ الشاعر أف ممدكحو  يتصؼ بالجكد ،      
  .ىذه الصفات  فكجد  البحر فشبيو بو ، كالتشبيو بميغ فييضاىيو   شيء

 : 433ةمادحا سيؼ الدكل كقاؿ المتني
 خذ ما تراه كدع شيئان سمعت بو               في طمعة البدر ما يغنيؾ عف زحؿ

                                          *** 
 خيرة  الػدٌكؿفيإف اإلماـ الذم فخر األناـ  بػو               خير السيكؼ بك

مقابؿ  فيممدكحو السديد كحكمتو أم الشاعر ر حيث شبو  ضمني شبوتالبيت األٌكؿ  في       
في البيت الثاني شبو ممدكحو بالسيؼ مستشاريو بطمعة البدر مقارنةن بطمعة الكككب زحؿ ؛ ك  أمر 

 ميغ.، كالتشبيو ب
 :434كقاؿ أيضا يمدح أبا شجاع 

 غيثه بغير سباخ األرض  ىطٌػاؿ              فكنت منبت ركض الحزف باكره
يٌػاؿ غيث  يبٌيف  لمنظار  مكقعػػػو              أف الغيكث  بما تأتيػػو  جي

                                          *** 
 كالشمس قمت كما لمشمس أمثػاؿ              الكاؼ  منقصةه  كفاتؾو  ك دخكؿ 

ىذه األبيات أيضان شبو ممدكحو بالغيث مرتيف  تشبييان بميغان ، كما شبيو بالشمس  في         
 .تشبيو مرسؿ مجمؿ
 :435اليىػ" مادحان األمير أبا الفضؿ الميك429سنة" فىكقاؿ الثعمبي المتك 

 لغيرؾ في الكرل  لـ تجمػػع لؾ في المفاخر معجزاته جم ة                  أبدان 
 شعر الكليد كحسف  لفظ األصمػعي   بحراف بحري في الببلغة  شابوي               

مػؤ كترٌسؿي الٌصابي  خػط  ابف  مقمة ذك المحؿ األرفػعه                 يزيف  عي
 كالنكر أك كالسحرأك كالبدر أك                 كالػكشئ في بيٍردو عميػػػو مكشع

، كالتشبيو بميغ ،  ظو بببلغة  الكليد ، كاألصمعيشبو الشاعر ببلغة  ممدكحو ، كحسف لف       
 سحر ، كالبدر ، كالكشى عمى البردمكما شبو جماؿ خطو بخط ابف مقمة ، كما شبيو بالنكر ، كال

 .، كالتشبييات مرسمة
 :436قاؿ الشاعر حافظ إبراىيـ يمدح الشيخ محمد عبده

ٌشػعه                 فقمت أبك حفص ببرديؾ أـ عمػػى رأيتيؾ كاألبصار  حكلؾ خي
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الميابة ، كالحـز بسيدنا البيت ، حيث شبو ممدكحو ذك  فيأكرد الشاعر تشبييان بميغان 
 .اهلل عنو" مرةن ، كسيدنا عمى "كـر اهلل كجيو" مرةن أخرل عمر "رضي

 : 437صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ أحمد شكقي مادحا النبي
 438كسناه الشمس طالعػػة ه               فالجـر في فمؾو كالضكءي في عمـ سناؤه

"صمى اهلل عميو كسمـ"  بنكر الشمس ، كشبيو أيضان  الذم أتى بو النبيشبو الشاعر النكر        
كسؤددان ، كبأنو مثؿ النكر الساطع  اليبالنجـ الع قمة جبؿ شامخ ، ك التشبييات كميا  فيرفعة ن

 .بيو البميغمف نكع التش
 باب الفخر والحماسة : -

 :439قبؿ اليجرة " 62سنة " قاؿ السمكءؿ بف عادياء المتكفى
 440نصابنا                كيػػػاـ كال فينا  يعد بخيػػػؿفي فنحف كماء المزف ما 

 441فإف بنك الٌدٌيػػاف  قطب لقكمػػيـ           تدكر رحاىـ  حكليػـ كيجػػػكؿ
في البيت صفاء أنسابيـ بصفاء ماء المطر ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ، ك يريد الشاعر بذلؾ تشبيو 

أراد أف يقكؿ : إف أمر قبيمتيـ ال يستقيـ ، كال يتـ إال بيـ مثؿ الرحا ال يتـ أمرىا إال  الثاني
  .بالقطب ، كالتشبيو بميغ

 :442يكقاؿ عنترة العبس
 مرالقنا بالقكاضػػبسػػدا               إذا اشتبكت كمف لـ يرك رمحو  مف دـ  الع

 كيبرم بحد السيؼ عرض المناكبطٌي في الحرب حقيا              كيعطي القنا الخى 
ف مات ال يجرل دمكع  النكادبالذليؿ    بغصةو                يعيش   كما عاش     كا 

أراد الشاعر أف يقكؿ : إف مف لـ يدافع عف أىمو كعشيرتو ، كيحمى حكضو بسبلحو ،        
 الذمالذؿ كاليكاف ، كالحسرة ، ك  لحركب ، كيقتؿ األعداء يعيش معيشةسبيؿ ذلؾ ا فييخكض ك 

 اليفعؿ ىذا إف مات لـ يفتقده أحد ، كلـ تبكيو النساء ، كالتشبيو مفٌصؿ.
 :443كقاؿ أيضان في الحماسة كالفخر

ف دارت بيـ خيؿ األعػػػػادم  كنػادكني أجبت متى دعػػيت                 كا 
 حػػده  مػػكج المنػػايا                  كرمح صدره الحتؼ الممػػيت بسيؼ

 في، حيث شبو سيفو ، كرمحو بالمكت ، ك في البيت الثانيصاغ الشاعر تشبييان بميغان        
 .محميا بالمبحث القادـ إف شاء اهلل فيالبيت صكر بيانية أخرل سكؼ نعرض ليا 
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 :444كقاؿ أيضان في الفخر يكـ المصانع
 445فخاض غبارىا كشرل كبػاعا              كػػاف دالؿ  المنايا        حصاني 

 يداكم رأس مف يشكك الصداعاكسيفي كاف في الييجا  طبيبػان                     

البيت األكؿ يحكل عدة صكر بيانية منيا تشبيو بميغ عندما شبو حصانو بدالؿ دكف أف يكرد     
 .شبو سيفو بالطبيب المداكل، كالتشبيو مؤكد في البيت الثانيالشبو ، ك أداة التشبيو كال كجو 

 :446كقاؿ يتكعد النعماف بف المنذر ممؾ العرب كيفتخر بقكمو 
 اكفكفيا                    كالطعف مثؿ شرار النار يمتيػب   كالخيؿ تشيد  لي  إني

 القضػػػب ًسن ة  كالينديةإاٌلاأل             ب   ليـ        لكف ال نيك  غابو  كأسكدي 
 447أعناقيا القبب  فيتعدك بيـ   أعكجيات   مضمرة                    مثؿ الٌسراحيف 

سكد لشجاعتيـ ، كالخيؿ بشرار النار لكثرتو ، كاستمراره ، كقكمو باأل شبو الشاعر الطعف       
 بميغ. كالثاني بالذئاب لسرعتيا ، فالتشبيياف األكؿ ، كالثالث مرسبلف ،الضامرة 

 :448كقاؿ 
 بالعز كأس الحنظػؿ ة                     بػؿ فاسقنيمػاء الحياة بذلػػ ال تسقني

 ماء الحياة  بذلة   كجينػػػـ                     كجينـ  بالعز  أطيب  منػػػزؿ
 .مرسؿ ولنار ال يطاؽ أك يحتمؿ ، كالتشبيشبو الشاعر العيش بالذلة كاليكاف لمحر مثؿ ا       

 :449الفخر كقاؿ الشريؼ الرضي في
 مستػػردة                     فيبل بفضمى كاثركنىكمحػتدل  عارةي كما الماؿ إال 

 كالتشبيو مؤكد. يد المرء بالعارية المستردة لعدـ دكاـ الغنى ، فيشبو الشاعر الماؿ 
 :      450كقاؿ حطاف بف المعمي

 بعػػضإلىلكال بنيات  كزغب القطػػػا                     رددف مف بعض 
 األرض ذات الطكؿ كالعرض فيلكاف لي مضطرب كاسػػػع                     

نما   أكالدنا   بيننػػػػػا                    أكبادنػػا  تمشػى عمى األرض  كا 
ىف كعدـ مقدرتيف لمقياـ بأمرىف ، كالتشبيو كصؼ الشاعر بناتو الصغار بفراخ القطا لصغر       

  .مرسؿ ، كما شبو أكالده بكبده لخكفو عمييـ ، كحرصو عمى سبلمتيـ ، كالتشبيو بميغ
 :451كقاؿ سالـ بف كاصبو
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451
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 عميؾ  بالقصد في ما أنت فاعمو                    إف   التخمؽ يأتي  دكنو الخمػؽ
 أحمي الذمار كترميني بو الحدؽ       كمكقؼ مثؿ حد السيؼ قمت بو             

 بديت   فاحشة                    إذا الرجاؿ عمى أمثاليا  زلقػكافما زلقت كال   أ
كصؼ الشاعر صعكبة الحرب كشدتيا عمى الرجاؿ فشبييا بحد السيؼ ، فالصفة         

 .المشتركة بينيما كؿو يكرد اليبلؾ ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ
 :452يأكس الطائ كقاؿ حبيب بف

 كقد ساد فييـ كىك كيؿ كيافػع الذم استرضع الجكد فييـ            أنا ابف 
 عمىغيكث ىكاميع  سيكؿ دكافػػ      فػكارع          نجـك   طكاليع جػباؿ

*** 
 كلكنيا  يـك المقػاء زعػػازع     العنبرالغض في الندل         رياح كريح

 تسيؿ بو أركاحيـ كىػك ناقػع       دة        في كؿ بمػػما تنفؾ مي الس  ىي 
شبو الشاعر قكمو  بالنجكـ ، كالجباؿ ، كالغيث النافع المنيمر ، كالسيكؿ الجارفة ،        

كد كعكاصؼ عمى األعداء ، كالتشبييات بميغة ؛ كما شبييـ بالرياح ، لطيفة عميمة عند الج
 .التشبيو مرسؿ مجمؿ أيضان مرسؿ مجمؿ ؛ كأخيران شبييـ بالسـ ، ك  كالتشبيو

 : 454مفتخران  453يكقاؿ أبك فراس الحمدان
 تدافعني  األياـ  عما أريػػػػده                 كما دفع الديف الغريـ المماطؿ

 الميمة الظمماء يفتقد البدر فيإذا جٌد جػػػٌدىـ                ك  سيذكرني قكمي
ف صركؼ الدىر ، كتغمب الزماف ، يمنعانو  عف تحقيؽ مراميو ، كطمكحاتو        يقكؿ الشاعرا 

في البيت يبلحؽ مدينو المماطؿ عف السداد ، كالتشبو مرسؿ مجمؿ ، كأكرد  الذم، مثؿ الغريـ 
 .، حيث شبو نفسو بالبدر الثاني تشبيو ضمني

 :كقاؿ أبك الطيب المتنبئ
 عندىا كتر سكل ميجتي أك كأف لي              كأقدمػت إقداـ  األبي كأف لي 

                                              *** 
 الدنيا دكٌيان كأنمػػػػا               تداكؿ سمع المرء أنممو العشػر فيكتركؾ 

الحرب إقداـ الشجعاف ،ال يياب المكت ، كال يخشى النزاؿ ، كأف ركحو  فيأقدـ الشاعر        
ليس لو ، أك أف لديو ركح أخرل ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ كقاؿ إذا شرؼ المرء ك ساد قكمو ، 
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زاع صيتو ، كبمغ خبره اآلفاؽ كأنما تسمع الناس خبره باألنامؿ مف شده شيرتو ،ككماؿ عمميـ بو 
 .، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ
 :455مكيقكؿ أبك العبلء المعرٌ 

 بإخفاء شمس ضكءيىا متكامػػؿ       كقد سار ذكرم في الببلد فمف ليـ     
ني   كنصؿ  يماف أغضمتػو  الصياقؿ    لجامػػػػػو        جكاده لـ يحؿكا 

خفاء أمره ، ككيؼ يمكنيـ ذلؾ كقد  فييقكؿ الشاعر إف حساده يجتيدكف        ستر حالو ، كا 
 ىامف لمحساد إخفاء شمس قد تكامؿ ضكءالببلد مسير الشمس ، كمف يض فيصار صيتو 

يثاره مبلزمة الخمكؿ ،   في البيت الثاني، ك كالتشبيو بميغ كشعاعيا  يصؼ اعتزالو األمكر ، كا 
عف األمكر، مشبيان حالو بحاؿ جكاد عطؿ  اليمع إلىكالتنزه عف األعماؿ مع استعداده لمنيكض 

كما أف تعطؿ الجكاد عف تحمية  أملطكؿ عيده بالصقؿ ،  حؿ لجامو ، كبسيؼ يمني قد صدئ
لعزلة و ، كطكؿ عيد السيؼ بالصقؿ ال يزرل بعنؽ الجكاد ، كجكىر السيؼ ، فكذلؾ إيثاره الجام

 كالتنزه عف األعماؿ ال يزرم بمنصبو كمكانو ، كالتشبيو االكؿ ضمني كالثاني بميغ.
 شكوى الزمان والحال : فيباب  -

 :  456ىػ"510سنة " كقاؿ الشنفرم المتكفى
ٌزأةه   ثىٍكمي تػرٌف كتيٌعػػػكؿحٌنٍت   كأٍنػيا          إذا زؿ  عنيا  السيـ  ميرى

457 
 458انطكت خيكطة مارم تغاركتفتػؿ              كأطكم عمى الخمص الحكايا كمػا
 459أطحػػػػؿ لتنأئؼا أزٌؿ تياداهغػدا            كأغدكعمى القكت الٌزىيد كما 

 460تتغمغؿ في   ياسر  بك قداح           مييٌمموه   شيب  الكجكه  كأنيػػا     
 461أرساىٌف  ساـو معسؿٌ محا بيض        دبره       أك الخشـر المبعكث  حثحث
 462كالحات  كبٌسػؿ  كقػػػػيا           شقكؽ  العصيٌ ميٌرتوه  قكهه  كأٌف   شد

ياه   نكح   فكؽ   عمياء   ثكؿ      فضج  كضجت  بالبراح  كأنيػػا       463كا 
، كالحمائؿ  انة مف نبات النبع ، مزينة بالحمييقكؿ الشاعر إف لديو قكس طنانة ، كرن        

، فيي تبكي كتعٌكؿ  اليترف عند خركج السيـ   منيا بحنيف ، كأنيا امرأة عاجميا فقد ابنيا الغ
                                                 

455
 .524ؿ   -أُشعغ اُغبثن  
456
 .530 -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -دة عٞاٛش األ 
457
ٍّ اُغْٜ ػٖ اُوٞط خشط ػٜ٘ب ثغشػخ ، ٝأُشصاح أُقبثخ ثبُشصا٣ب ، ٝاُض٠ٌِ اُلبهذ أٝالدٛب ، ٝأػٍٞ سكغ فٞرٚ ثبُجٌبء   ص

 ٝاُق٤بػ.
458
 اُخٔـ اُغٞع ، ٝاُؾٞا٣ب ط ؽ٣ٞخ ٓب رؾٟٞ ، ٝٓبس١ اعْ فبٗغ ٓبٛش ٣لزَ اُخ٤ٞه ، ٝأؿبس ؽّذ اُلزَ. 
459
٤َ ، ٝاألصٍ اُزئت اُغش٣غ ، ٝاُز٘ٞكخ أُلبصح ٝاألسك اُٞاعؼخ اُجؼ٤ذح أٝ اُلالح ٝاُطؾِخ ُٕٞ ث٤ٖ اُـجشح ٝاُغٞاد ثج٤بك اُض٤ٛذ اُوِ 

 ه٤َِ.
460
أُِِٜخ اُنبٓشح أُ٘وٞؽخ ، ٝاُوذاػ ط هذػ ٝٛٞ اُغْٜ هجَ إٔ ٣شاػ ٣ٝشًت ػ٤ِٚ ٗقِٚ ، ٝا٤ُبعش اُزٟ ٣ِؼت ثبُوذاػ ، ٝرزـِـَ  

 رزؾشى.
461
٤ٓش اُ٘ؾَ ، ٝؽضؾش ؽّل ، ٝاُذثش عٔبػخ اُ٘ؾَ ، ٝٓؾبث٤ل ط ٓؾجل ٝٛٞ ػٞد ٣طشد ثٚ اُ٘ؾَ ،ٝأسع٠ أٝهق ، ٝعبّ اُخؾشّ أ 

 ٓشرلغ ، ٝٓؼغَ هبُت اُؼغَ.
462

 أُٜشرخ اُٞاعؼخ ، ٝاُلٞٙ اُٞاعغ اُلْ ، ٝاُؾذٝم أهشاف اُلْ ٖٓ اُذاخَ ، ًٝبُؾبد ؽذ٣ذح اُؼجٞط ، ٝثغَ ًش٣ٜبد أُ٘ظش.
463
 اُجشاػ االسك أُزغؼخ ال صسع ثٜب ٝال ؽغش. 



تصير مثؿ الخيكط التي يشٌد فتميا  مجمؿ ؛ ك أضمر إمعائي بالجكع حتى لفقده ، كالتشبيو مرسؿ
ارل المشيكر بفتؿ الخيكط ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ كأدكر عمى القكت القميؿ مثؿ ما يدكر م

 جمؿ.فبلة ، كالتشبيو مرسؿ م إلىعميو الذئب مف فبلة 
خطيا الشيب مف  التيالبيت الرابع أراد الشاعر أف يقكؿ : إف ىذه الذئاب الضامرة ك  في       
، أك كأنيا جماعة  مجمؿ يد ياسر، كالتشبيو مرسؿ فيعدٌكىا يخاليا سيامان تتحرؾ  فييراىا 

 ا طالب العسؿ في أماكنيا المرتفعةنصبيا لي التيالعيداف  إلىالنحؿ حثيا أميرىا عمى الطير 
كالتشبيو بميغ ؛ كمضى يقكؿ: فصاح ذلؾ الذئب كصاحت معو الذئاب كأنيا  معو نائحات تنكح 

 فكؽ ربكةو عالية عمى فقد أكالدىف.

 :464ضان كقاؿ أي
 465كأف كغاىػا حجػرتيو كحػكلػو              أضاميـ   مف  سفر القبائؿ  نٌزؿ

 466فضمػػيا              كما  ضـ  أذكاد االصاريـ  منيؿ إليوتكافيف  مػف  شػتى 
 467مجفؿ مع الصبح ركب مف أيحاظةي              فعبت غشاشان ثـ  مػػرت  كأنيا

البيت األكؿ فقاؿ : كأف جمبة طيكر القطا بجانب  في جمبلن  مأكرد الشاعر تشبييان مرسبل       
سفر؛ كاجتمعف عميو الماء كحكلو ضكضاء الجماعات مف القبائؿ المسافريف عند حطيـ مف ال

أتيف منيا كما تجتمع عمى المنيؿ إبؿ األعراب المتفرقة المنازؿ ،  التيماكف عمى اختبلؼ األ
صؼ شرب القطا يقكؿ: فشربنا قميبل ثـ عجمف بالطيراف ، ، كمضى ي جمؿكالتشبيو أيضان مرسؿ م

أحاظة المشيكريف برككب الخيؿ كالصيد عمييا سبتيا فرسانان تطرد النعاـ مف بني إذا رأيتيا ح
 .كنكع التشبيو مرسؿ مجمؿ

 :468يضان كقاؿ أ
 469مثػؿفيىكعػاب دحػاىا العػبه                كأعدؿ منحكضان كأف   فصكصو

سد ساعدان ذاىب المحـ كأف عظاـ أصابعو  كعاب أقاميا البلعب بيف يديو ، أتك يقكؿ:     
 جمؿ.كالتشبيو مرسؿ م

 : 470كقاؿ أيضان 
ٌمى الٌربع أك  لؼي ىمكـ ما تزاؿ تػػعكده                 عيادان كحي  471أثقػؿ ىيكا 

                                                 
464
 .534ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
465
 اُٞؿ٠ اُقٞد ٝاُغِجخ ، ٝاُؾغشح  اُ٘بؽ٤خ ، ٝاألمب٤ْٓ ط أمبٓخ ٠ٛٝ اُغٔبػخ ، ٝاُغلش اُوّٞ أُغبكش٣ٖ. 
466
 عٔبػخ اإلثَ ، ٝاالفش٣ْ األػشاة.رٞاك٤ٖ أٟ رالؽوٖ ئ٠ُ أُبء ، ٝؽز٠ أٟ ٖٓ ٗٞاؽ٠ ٓزلشهخ ، ٝاالرٝاد ط صٝد ٠ٛٝ  
467
 اُؼتء عشع أُبء ٝئثزالػٚ ًزِخ ٝاؽذح ، ؿؾبؽب  ه٤ِال . 
468
 .535ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
469
 أػذٍ أعٟٞ ، ٝأُ٘ؾٞك اُو٤َِ اُِؾْ ، ٝاُلقٞؿ أُشاد ثٜب ٛ٘ب االفبثغ ، ًؼبة ُؼت ػ٠ِ ؽٌَ االهٔبع ، ٝدؽبٛب ثغطٜب. 
470
 .535ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
471
ٝاأل٤ُق اُؾ٤ِق أُؼبٝد ، ٝرؼٞدٙ رشعغ  ئ٤ُٚ ، ٝسثؼذ ػ٤ِٚ اُؾ٠ٔ عبءد سثؼب  ٣ؼ٠٘ رشددد ػ٤ِٚ ًَ أسثؼخ أ٣بّ ٓشح رزشًٚ  اإلُق 

 صالصخ أ٣بّ ٝرأر٤ٚ ك٢ ا٤ُّٞ اُشاثغ.



مع ثقميا معاكدة الحمى الربيعية  بؿ أف تمؾ اليمـك  اعر: كلـ أزؿ حميؼ اليمكـ تعاكدنيقاؿ الش
 .جمؿأثقؿ مف الحمى ، كالتشبيو مرسؿ م

 :472كقاؿ أيضان 
 

 473كال  أتنعػػؿ  فىكابنة  الرمؿ  ضاحيان                عمى رقةو   أح فإما تراني
                                            *** 
 474بعاممتيف  ظيره  ليس  يعمػػػؿ           كخرؽ كظير الترس  قفر قطعتو    

 475كأنيا              عذارل  عمييف    المبلء   المذيؿ تركد األراكل الضيخـ حكلي
 476الكيح أعقؿ في ينتحيمف العصـ أد               كيركدف باآلصاؿ  حكلي   كأنني

لتشبيو مرسؿ مفصؿ ؛ كصؼ الشاعر  فقره ،كشظؼ عيشو ، كعدـ انتعالو بالحية ، كا         
قطعيا برجميو بظير الترس لخمكىا مف الشجر كالزرع ، كالتشبيو  التيكما كصؼ األرض القفر 

البيت  فيمرسؿ ؛ كشبو األراكل بالعذارل المرتديات ذلؾ النكع مف الثياب المزيمة ؛ كأراد أف يقكؿ 
ع بو ، كالتشبيو مرسؿ يقصد الجبؿ ليمتن فياألخير إف األراكل يقفف حكلو يحسبنو كعبلن أد

  .مجمؿ
 :477كقاؿ الطغرائي يكاسي معيف الممؾ في نكبتو

 كما أنت إال السيؼ  يسكف غمده                ليشقى بو يـك الػنزاؿ قتيػػػؿ
لٌمت بو  فشبو حالو بعد النكبة بالسيؼ  التي أالشاعر ممدكحو بعد النكبة   أراد أف يكاسي       

غمده ، كلكف سرعاف ما يستؿ يـك النزاؿ فيفعؿ فعمو باألعداء  ، كذلؾ الممدكح سكؼ يستعيد   في
 مجده ، كانتصاراتو ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ.  

 :478كقاؿ محمكد سامي الباركدم كىك في منفاه
 ب كالمػػزفئكلما كقفنا  لمكداع  كأسبمػػت                 مدامعنا فكؽ الترا

متؤلت عيكنيـ بالدمكع فنزلت ، كأنيا السحب الشاعر حالو عند الكداع عندما اؼ كص       
 .أمطرت ، كالتشبيو مرسؿ مفٌصؿ التي
 باب الوصف : -

 :479ىػ" كاصفان مكتكبان 343سنة" قاؿ القاضي التنكخي المتكفى
                                                 

472
 .537ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
473
 اث٘خ اُشَٓ اُؾ٤خ ، ٝمبؽ٤ب  ثبسصا  ُِؾٔظ ، ٝػ٠ِ سهخ  ٓؼ٘بٛب عٞء اُؼ٤ؼ. 
474
 اُخشم األسك اُولش اُٞاعؼخ ر٘خشع ك٤ٜب اُش٣بػ ، ٝاُؼبِٓزبٕ اُشعالٕ. 
475
اُشٝد اُزٛبة ٝأُغئ ، األساٟٝ ط أس٣ٝخ ٠ٛٝ أٗض٠ اُٞػَ ، ٝاُؼزاسٟ ط ػزساء ٠ٛٝ اُجٌش ، ٝأُالء ٗٞع ٖٓ األسد٣خ ، أُض٣َ  

 اُط٣َٞ اُض٣َ.
476
٢ اُزٟ ٤ٔ٣َ هشٗبٙ ٗبؽ٤خ ظٜشٙ ، ٣ٝ٘زؾ٠ ٣زؼٔذ ٣ٝزؼٔذ ، ٝا٤ٌُؼ اُشًٞد اُغٌٕٞ ٝاُضجبد ، اُؼقْ ط أػقْ ٠ٛٝ اُٞػَ ، ٝاألدك 

 اُغجَ ، ٝأػوَ ٓٔز٘غ.
477
 .538ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
478

 .539ؿ  -أُشعغ اُغبثن   



 كصحيفػػة     ألفاظػػػيا                   في  النظػـ   كالٌدٌر الٌنثيػػر
 نمػػا التػػػ                    كفيؽ في   كؿ  األمػػػػكركأ إلىجاءت 

 بأرؽ مف شكػػػػكل كأح                    سف مف حياة في سػػػػركر
 ص                    بح كىك ذك طرؼ بصيػػػرلكقابمت أعمػػػػى أل

 ككأنيا   أمػػػػؿ    تحؽ                    ؽ بعد  يأس في الصػػػدكر
 لفقػػيد   إذا  أتػت                     بقدكمو   بشػرل  البشيػػرأك   كا

 أك  كالمناـ    لسػػػػاىر                    أك  كالغنى  عند   الفقيػػػر
 أك  كاألمػػاف     لمستػجير                            أك   كالشفاء  لمدنؼ

 أك  نشػػػكر   ك   شبابؿ أ                    ككأنما  ىي  مف  كصػػػا
 لفظ     كاسر    معانػػػد                    أك مثػؿ إطبلؽ   األسيػػػر
 ككأنو إذ   الح     مػػػف                    فكؽ الميارؽ كالسطػػػػكر

 الثغػػػػكرت  بو عمى  راح  كرد الخدكد إذا    انتقمػػػ                   
 مف طمعة الظبى الغريػػػػر                   غرر  غدت     ككػػأنيػا 

 أك كتيسير  العسيػػػػر                  مف كؿ معنى    كالسػػػبلمة          
 كتبت   بحبر   كالنػػػكل                    أك كفر نعمى مف  كفػػػػكر
 رفي    مثؿ   أياـ  التػػػكا                    صػؿ أك  كأعتاب  الدىػػك 
 أىديتيا   يا  خير   مػػػف                   يختار  مف كـر  ك خػػػػير

البيت األٌكؿ شبو الشاعر ألفاظ الصحيفة بالدرر  فيكؿ أنكاع التشبيو ، ف القصيدة تحكم      
تشبيو مرسؿ مفصؿ ؛ كما  شبو الصحيفة بالتكفيؽ ، ك باألمؿ في النظـ  كالصياغة ، فالالنثير 

اليأس ، ك بقدكـ بشرل الفقيد ، ك بالمناـ لمساىر ، كالشفاء لممريض، كبالكصاؿ ، المحقؽ بعد 
كبإطبلؽ  األسير، كبأسر المعاند ، كشبو سطكرىا بكرد الخدكد ، كطمعة الريـ ، كما شبييا 

 .بالسبلمة كتيسير العسير
 :480كقاؿ أيضان كاصفا الخط كالكتابة كالببلغة

 ىما  السكالؼ   كالشعػػكر           خػطه  كقرطػاس  كػػأف           
 القمػػػك                      ب تكاد مف طرب   تطيػػر كبدائع   تدع   

 يحكيو   محتاج  فقيػػػػرى                     في كؿ معنى كػػػػالغن
 أك   كالفكاؾ   ينالػػػػو                      مف بعد ما  يأس   أسيػػػر

 بػػػػاب                      كعيشو الخضؿ  النضيػػػرككأنيا شرخ الش
                                                                                                                                            

479
 .542ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
480
 .543 -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  



كصفو الخط كالكتابة كالببلغة ، فشبييا  فيىنا أيضا أكرد الشاعر جممو مف التشبييات         
مرة بالسكالؼ  كالشعكر الجميؿ ، كمرة بالغنى ، كمرة بالحرية  لؤلسير بعد يأس ، كما  شبييا 

 ، كالتشبييات مرسمة. بالشفاء ، كبالشباب ، كالرفاىية
 : 481في المكضكع نفسو كقاؿ البحترم

ذا دجت أقبلمو ثـ انتحػت                     برقت مصابيح الدجى   كتبو فيكا 
 قربو فيبعػده                     منا   كيبعد    نيمو    فيفالمفظ يقرب فيمو 

 ب بدا لعيف محبوفكأنيا كالسمع معقكد بيػػا                     شخص الحبي
، فالشاعر لـ رطاس بأنيا مثؿ المصابيح المتؤللئةكصؼ الشاعر المداد ، كالخط عمى الق        

البيت الثالث كصؼ حبلكة االستماع لممكتكب  فييذكر األداة كال كجو الشبو ، فالتشبيو بميغ ، ك 
 ة ككجو الشبو.بحبلكة رؤية المحبكب لمحبكبو ، فيك أيضان تشبيو بميغ ألنو حذؼ األدا

 :482"ىػ في المكضكع نفسو352سنة " فىالمتك  كقاؿ الكزير الميمبي
 بأنكاع  السػركر     ػػران                       نفسيكرد    الكتاب    مبش

 كفضضتو        فكجدتػػو                       ليبلن عمى صفحات  نػػكر
 البيض    زينت   بالشعػكر  مثؿ  السكالؼ كالخػػػدكد                    

 الصدكر    القمكب    مف                   أنزلتو    منى   بمنزلػػػة     
، حيث شبو الشاعر الكتابة  كالخط بالميؿ  الثانيالبيت  فيأكرد الشاعر تشبيو بميغ       

يميو بالسكالؼ كالخدكد  الذمالبيت  فيلسكادىا ، كشبو صفحات الكتاب بالنكر ، كما شبييا 
 .البيض ، كىك تشبيو مرسؿ مجمؿ

 :483كقاؿ النجـ بف إسرائيؿ يصؼ المكز
 المنظر                    مستحكـ النضج  لذيذ المخبر   ييأنعتو    مكزان   ش

 زعفر                    لفات زبد ،    عجنت  بسكرمكأف   تحت   جمده     ال
كطعميا ، كحذؼ لمكز بمفات الزبد المعجكنة بالسكر مف لكنيا كشكميا شبو الشاعر لبة ا      

 داة فالتشبيو مرسؿ مجمؿ.كجو الشبو كذكر األ
 : 484كقاؿ البياء زىير أيضان 

 
 485كالضرب ريحو ، كلكنو ،  كطعمػو                    كالمسؾ، أككالتبرأك في
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 .543ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 
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 .543ؿ  -ُغبثن أُشعغ ا 
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 .543ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
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 .544ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
485
 اُزجش اُزٛت ، ٝاُنشة اُؼغَ األث٤ل اُـ٤ِع. 



 486ب ػف   ذىػػكأنو مكاحؿ  مػدا                    كافت   بو  أطباقو    منض  
كصؼ الشاعر رائحة المكز بالمسؾ ، كلكنو بالتبر، كطعمو بالعسؿ األبيض الثقيؿ ،        

، كىنا نرل حسف التقسيـ ، كالطٌى ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ، ألنو ذكر األداة ، ككجو الشبو 
التشبيو مرسؿ ، كما كصؼ أطباؽ المكز المنضد بالمكاحؿ المصنكعة مف الذىب ك كالنشر 
 .مجمؿ

 : 487كقاؿ آخر
 تحكى     إذا      قشرتػػو                      أنيػاب     أفيػاؿ   صغػػػار

 488ذك    باطف  مثؿ  األقػػاح                      كظػاىر  مثػؿ   البيػػػػار
، فأراد أف عمـ الشاعر بأف شكؿ المكزالمقشر منحنى مائؿ ، يشبو  قطعة مف محيط دائرة        

ىذه الصفة فما كجد غير أنياب صغار األفياؿ ، فشبييو بيا تشبييان  فييبحث لو عف شئ يماثمو 
قاح كظاىره بالبيار رائحةن كلكنان، فالتشبيو مرسؿ مجمبلن ، كما شبو باطف المكز باأل مرسبلن 
 مجمؿ.
 :489بف المعتز يصؼ التفاحكقاؿ ا

 يرفؿ  مف  أثكابو  الحمػػػػركأنما  التفاح   لما بدا                                    
 490أكرو  مف جامػد  الخمػػػر فيشيد بماء الكرد   مستكدع                        

 بو                       نستنشؽ  الند  مػف   الجػػػمر  كأننا     حيف    نيٌحٍيا   
خمر جامد  ،  فيشبو التفاح بأنو  عسؿ مخمكط بماء الكرد ، مكضكع  الثانيالبيت  في        

 البيت الثالث شبو رائحتو بالطيب المحركؽ بالجمر، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ. فيكالتشبيو بميغ ، ك 
 :491كما كصفكا الخكخ بقكليـ

 492يأحمره العندمػػػػ كقد   بدا                     كأنما الخكخ عمى  دكحػة
 بنادؽ  مف  ذىب     أصفر                    قد  خضبتأنصػافيا بالػػػدـ

 493نشرا مف المسؾ كالكافكرقد كسبت     نسيميا                كخكخة بستاف ذٌكيو 
 مصكغ  ، كباقيو  كياقكتة   حمرا             مف التبر نصفو       ان ممبسو  ثكب
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489
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492
 اُؼ٘ذّ فجؾ أؽٔش. 
493
 سائؾخ ه٤جٚ. 



المصنكعة مف الذىب األصفر ، كقد لكنت أنصافيا بالدـ ،  شبو الشاعر الخكخ بأنو مثؿ البنادؽ
فالتشبيو مرسؿ مفٌصؿ ،  كما شبو  قشرتو  المشكمة األلكاف بالذىب ك طرفو  ياقكتة حمراء ، 

 فالتشبيو مرسؿ مفٌصؿ.
 : 494كقاؿ آخر

 مف اٌلمذات  كالطػرب ييإلي  أش     جاءنا مف أعجب العجب           كمشمش 
 الريح    ينثره                  بنادؽ خرطت مف خالص  الذىب   كأنو     كىبكب

** * 
 ككأنما  األفبلؾ    مف طرب   بو                  نثرت  ككاكبيا  عمى  األغصاف

كصؼ الشاعر المشمش المنثكر بالبنادؽ الذىبية ، كما شبو الزىكر عمى االغصاف         
  .بالككاكب ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ

 :495كصؼ الر ماف  فيكقيؿ 
 ناضر األغصػاف فيفتبسمت             صبغ   الزماف   أديمػػػو رمانة 
 قد أكدعت خرزا مف المرجػاف                                                ىي  حقة  مف   عسجػد  فكأنيا 
 فصرة   مف   فصكص  ياقكت        حقة    فإف     فتحت    كأنيا  

*** 
 496غشاء حرير فيفصكص بمخش،        قاؽ  كأمثاؿ العقيؽ   تضمنت   حً 
 حقاؽ مف الدر فيفصكص عقيؽ        قشره     فكأنو      ض   عنو ذا في إ

 مخازف  مف   جمر  فيماء كلكف          لـ  يدنسو   عارض   فدر كلكف
ة خرزا مف المرجاف فيك سجد مممكءالثاني الر ماف بأنو حقة مف عالبيت  فيشبو الشاعر        

شبو لب الر ماف كحبكبو أيضا فالتشبيو مرسؿ ، البيت الثالث شبو شكؿ الرمانة بشكؿ الحقة ، كما 
البيت الذم يميو كصؼ ىذه  فيشبو حبكب الرماف بحبات الياقكت كالتشبيو مرسؿ مجمؿ؛ ك 

ببلد بمخش،  فيرة المكجكدة الحقاؽ مثؿ العقيؽ ، كما شبو ما بداخميا مف حبكب بتمؾ الحجا
البيت الذم يميو كذكر بأف ىذا الرماف إذا  فيغشاء مف حرير،كرجع التي تشبو الياقكت ممفكفةفي

 ما تـ تقشيره أصبح مثؿ  فصكص العقيؽ في حقاؽ مف الدر ، كالتشبيو أيضا مرسؿ مجمؿ.
 :497كصؼ النخيؿ كالبمح  فيكقيؿ 

 498لناظرىػػا حسنا قباب زبرجػد       كأف النخيؿ الباسقات كقد بدت         
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 .545ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
498

 ثغن اُ٘خَ هبٍ.  



 499كقد عمقت مف حكليا  زينة ليا               قناديؿ ياقكت بأمراس عسجػػد
لمناظر مف حسنيا كأنيا القباب اءل شبو الشاعر شجر النخيؿ الطكيؿ بأنيا تتر           

تتدلى   ىيالبمح ك  شبو عناقيد الثانيالبيت  فيالمصنكعة مف الزبرجد ، فالتشبيو مرسؿ مفصؿ ؛ ك 
كصؼ شكؿ زينة عمى جباؿ مف عسجد ،ف فيمف أغصانيا ، مثؿ قناديؿ مف ياقكت معمقة 

منيا بالياقكت ، التشبيو بميغ فيك لـ يذكر أداة التشبيو كال كجو  النخؿ بالجباؿ كالبمح المتدلي
 الشبو.

 :500الرفاء  كقاؿ الٌسرم
 501قنكانو الرطبا فيضاحؾ الطمع فالنخؿ   مف  باسؽ  فيو  ك باسقة            ي

ما  معصما  خضبا فيأضحت شماريخو   502النحرمطمعة            إما   ثريا  كا 
 503الظؿ عقيانا فإف نظرت             شمس   النيار إلييا  خمتيا  ليبا فيتريؾ 

عيدة بنجمات دقيقة كالمعة كب ىيمعمقة عمى النخمة بالثرياء ، ك  ىيشبو الشاعر الشماريخ ك       
؛ كما شبييا بمعصـ الفتاة المخضب ، كالتشبيو بميغ ،كما شبو ىذه الشماريخ بالذىب الخالص 

  .لكنو ، كالتشبيو بميغ فيالظؿ ، أما إذا ظير لمشمس فيك يشبو ليب النار  فيعندما يككف 
 :504خضر في البمح األكقاؿ آخر 

 بدكلػة  الرطػػػب   جاء  بشيران               أما ترل النخؿ  قد  نثرت بمحػان 
 505مكاحبل  مف  زمرد  خرطػػت              مقمعات    الرؤكس   بالذىػػػب

شبو الشاعر البمح األخضر بمكاحؿ خرطت مف الزمرد ، كما التصؽ أعمى التمرة مثؿ        
 الذىب ، كالتشبيو أيضا بميغ.

 :506البمح األحمر قاؿ فيك 
لىأنظر   507الشقيقػػػا البسر تبػػػٌدل               كلكنو قػد   حكي ا 

 زبرجد  مثمػػػر عقيقػػػا       عميػػو       خكصيكأنما  
شبو الشاعر البمح  قبؿ نضكجو بذلؾ النبت األحمر ذك البقع السكداء ، كما شبو النخؿ بالزبرجد 

 ، كالتمر بقطع الذىب. 
 :508البطيخ  فيكقالكا 
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 غاية  الحسػػف  فيجبلبيػػػػا               كقد   بػدت    كؼ فيرأيتيا  
 القطػػف فيكسمة   خضراء  مختكمػػػة               عمى الفصكص الحمر 

راء مقفكلة عمى فصكص مف القطف بو الشاعر البطيخة بأنيا سمة  خضفي ىذيف البيتيف ش      
 حمر ، التشبيو مرسؿ مفصؿ.األ

 :509المأمكنيكقاؿ أبك الطيب 
 510كمبيضة فييا طرائؽ خضرة                كما أخضر مجرل السيؿ مف صيب المزف

 511عصب  القطف  فيحكت قطع   الياقكت        كحقة عاجضببت  بزبرجد             
بيضاء فييا خطكط خضراء تشبو الطرؽ ،  في شكميا البيضاكميقكؿ الشاعر: إف البطيخة       

شبو البطيخة  الثانيالبيت  فيالسيؿ مف المطر،  كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ، ك مثمما يخضر مجرل 
ط  تماسكيا بخيكط مف الزبرجد األبيض لتحفظ ىذه الخيك  جيدان  حقة العاج المربكطةبأنيا مثؿ 

  .صرر مف  القطف فيالحقة المربكطو بالزبرجد قطع مف الياقكت  بيذا الشكؿ ، كحكت ىذه
 : 512البطيخة الصفراء  فيكقاؿ 

 513ليا ثػػكب ديبػاج كعػرؼ مػداـ              بطيخة مسكيػة  عسميػة                  
ف لـ تفصؿ  فك   إذا فصمت لؤلكؿ كانت أىمو                              بدر  تمػػػاـ  ييا 

 يي مثؿ األىمةشكؿ شرائح ، ف فيذا قٌطعت لؤلكؿ راد الشاعر أف يقكؿ: إف البطيخة إأ       
ذا لـ تقطع ف  .ييف بميغيفيمثؿ البدر التاـ ،  فالتشب ييفي الشكؿ ، كا 

 : 514كقاؿ ابف التعاكيذم في نفس المعنى
ف               قسٌمتيػػتا    ف  أىمػػػة  يينصػفػػػيا  بػػػػدر ، كا 

أرادىمف سبقو ، فشبو نصؼ البطيخة بالبدر ، كشبو  الذمفالشاعر لـ يخرجمف المعنى      
 .ا المقطعة لؤلكؿ باألىمة ، كالتشبيييف أيضا بميغيفشرائحي

 : 515كقاؿ آخر
 نظركا البطيخ  كىك مشقػؽ                كقد حاز في التشقيؽ كؿ أنيػػػؽأال فا

 زمػرد               مركبة  فيو   فصكص  عقيػػػؽ فيتركه   كبمكر  بدأ  
كبة فيو قطع الذىب الخالص ، كالتشبيو زمرد ، كمر   فيشبو الشاعر شقائؽ البطيخ بالبمكر     

 .مرسؿ مجمؿ
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 : 516كصؼ العنب فيكقاؿ ابف المعتز 
 كأف عناقيد الكرـك  كظميػػػػا               ككاكب در في سماء زبرجػػػػد

سماء مف زبرجد ، التشبيو مرسؿ  فيشبو عناقيد العنب مع ظميا مثؿ كككب مف درر      
 .مجمؿ

 :517الرفاء يصؼ العنب أيضا  كقاؿ السرم

 518شربيا  عجبػػا في تساكمكالكـر  مشتبؾ  األفناف  تكسعنػا               أجناسو 
 519فكرمة  قطرت  أغصانيا  سبجػا               ككرمة  قطرت  أغصانيا  ذىبػػا

 ا مف سندس حجبػامىدكنيمػا                غيراف يكسك    كأنما الكرؽ المخضر
الشاعر  شجرة الكـر ك حبات الماء تقطر مف أغصانيا ، بأنيا مثؿ حبات خرز أسكد شبو      

، ك أخرل تقطر مف أغصانيا حبات مثؿ الذىب ، فحبات الماء تتمكف حسب التربة ، كالحشائش 
المكجكدة تحتيا ؛  كما شبو  الحشائش كأكراقيا المخضرة كأنو البساط  المصنكع مف السندس 

 .ذه  الكرمة فيغطييا بيذا البساطاألخضر يغير عمى ى
 :520كقالكا في كصؼ النبؽ 

 521فنػػػػػكف  فيكسدرة   كؿ   يػػػػػػـك                    مف  حسنيا  
 كأنما   النبؽ   فييػػػػػػا                   كقد    بدأ     لمعيػػػػػػكف

 في الغصػػػػػكف  ػػػار                   قد  عمقتجبلجؿ   مف نضػػػ
السدرة ، مثؿ جبلجؿ مف ذىب معمقة عمى الغصكف  فيكصؼ الشاعر حبات النبؽ      

 فالتشبيو مرسؿ مجمؿ.
 : 522كصؼ الجزر فيكقاؿ ابف المعتز 

 يحكى لنا ليب  الحريػػػػؽ                   الذمالجزر  إلىأنظر 
 يػػػػؽكمذبة   مف  سندس                  كليا نصاب  مف  عق

كصؼ الشاعر الجزر بأنو يشبو ليب الحريؽ ، ككصؼ أكراقو كشكمو مثؿ المذبة        
 المصنكعة مف السندس كليا نصاب مف الذىب الخالص ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ.

 : 523يبف رافع القيركاناكقاؿ 
 ب مف  المرجػافضي حسنو قي  فيالجزر البديع  كأنػػو                    إلىأنظر 
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 لكنيػػا                   كقمكبو    صيغت مف  العقيػاف  فيأكراقو   كزبرجد 
كصؼ الشاعر الجزر بأنو بديع كحسف  المنظر، مثؿ قضيب المرجاف ، ، كما شبو        

 .لكنيا ، كالتشبييات مرسمو مفصمة فيأكراقو  بالزبرجد كالذىب 
 :524خضرر الحداد يصؼ المكز األكقاؿ ظاف
 مف  تكءـ  ك مفػػػػػػرد                 كأنما     قمكبو                        

 ا الػ                    أصداؼ مف زبرجػػػػػػدجكاىر     لكأنم  
الثمرة بأنو أصداؼ مف الزبرجد ، كالتشبيو مرسؿ  شبو الشاعر المكز األحادم ، كالثنائي

 مجمؿ.
 :525كصؼ ابف المعتز التيف قائبلن 

 ، كاكتسى                     حسنا  كقارب  منظرا مف مخبريف طاب  طعمان أنعـ بت
 526العبير كطيب   طعـ السكر                     ريحفي تبر، ك في نقافي برد  ثمج،      

 حمراأل أطباقو                    خيما ضربف مف الحرير  فيإذا ما صٌؼ    يحكي        
: إف التيف طيب الطعـ  ذك شكؿ جميؿ ، كحسف المظير مثؿ جكىرة ، يقكؿ ابف المعتز       

و ، كلو رائحة طيبة كرائحة الطيب المخمكط ، في نقائمممسو ، كيشبو الذىب  فيكيشبو الثمج 
كحمك مثؿ طعـ السكر،  فإذا ما كضع في أطباؽ األكؿ مصفكفا حاكى الخيـ المصنكعة مف 

 .مةالحرير األحمر كالتشبييات مرسمة مفص
 : 527كصؼ الفستؽ فيكقيؿ 

 كالقمب ما بيف قشريو يمكح   لنا                     كألسف الطير مف  بيف  المناقير
*** 

 528غبلؼ أديـ  فيزبرجدة خضراء  كسط حريرة                      بحقة   عاج   
*** 

 حرير             مضمنة  درا مغشى   بياقكت   فيزبرجدة   ممفكفة    
البيت األٌكؿ قمب الفستؽ حينما يظير مثؿ ألسف الطير عندما يظير إذا  فيشبو الشاعر         

شبو لب الفستؽ مثؿ قطعة  الثانيالبيت  فيما فتح الطائر منقاره فالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ ك 
حؽ مف العاج مغمفة بالجمد، فالتشبيو بميغ ،  فيخضراء مف الزبرجد ممفكفة بحريرة مكضكعة 
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البيت الثالث كصفو بقطعة الزبرجد الممفكفة بالحرير كمضمنة درة مغطاة بالياقكت ،  فيك 
 .كالتشبيو بميغ

 : 529كقاؿ ابف المعتز يصؼ النارنج
 530لـ يخمػط الذمككأنما النارنج  في  أغصانو                مف خالص الذىب 

 531لـ   تسقطفتعمقت  في  جكه                   إلى اليكاكرة رماىا الصكلجاف 
                                       *** 

 532كأشجار نارنج كأف ثمارىػػػا                 حقاؽ عقيؽ قد ممئف مف  الدر
شبو الشاعر النارنج في أغصانو بالذىب الخالص ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ، كشبيو        
البيت  فيفي الجك ، كالتشبيو بميغ ، ك  اليكاء،  فتعمقت فيقذؼ بيا العب الصكلجاف  التيبالكرة 

 الثالث شبو ثماره مثؿ حقاؽ مف الذىب الخالص مممؤة مف الدر ،   التشبيو مرسؿ مجمؿ.
 :533كقاؿ آخر

 يا   يضرب  المثؿاالبر   فيمنظر  تمييؾ   بيجتو                بمثمو     إلىأنظر  
 غصاف  تشتعؿال النار تطفا كال األ           شجر      فينار تمكح عمى األغصاف 

 فيال تنط التيأراد الشاعر أف يقكؿ: ثمار النارنج في أغصاف الشجر تشبو النار المشتعمة       
 ك ال تحرؽ األغصاف فالتشبيو بميغ ، ألنو لـ يذكر األداة كال كجو الشبو.

 :534كقاؿ أبك الحسف الصقمي
 535بدت ذىبا مف صكلجاف زبرجد                    إذا ميمتيا الريح مالت كأكػػرةو 

يقكؿ الشاعر أف شجرة النارنج عندما تحركيا الريح تبرز ثمارىا كأنيا أغصاف مف ذلؾ       
 .فالتشبيو مرسؿ مجمؿ.النكع مف األحجار الكريمة التي تسمي الزبرجد

 :536كصؼ القمـ  فيكقاؿ محمكد بف أحمد األصبيانى
537عف كؿ ما شئت مف األمػر        راقػػو      ينبيؾ   بإط   أخرس 

 

 538دمعػػة            يبدم بيا  السر كما يػدرم عمى قرطاسو  يذرم
 539فى ىكاه   كقػػد             نمت عميو عبرة    تجػرمكعاشؽ   أخ
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 540مككالميػػؿ إذ              يغشى ككالصاـر إذ يفػػر  كالبحر إذ يجرم
ما بو مف ىياـ ، كقد ألمت بو عبرة جعمت دمكعو  فيبأنو عاشؽ يخشبو الشاعر القمـ       

بالكتابة ، كبالميؿ عندما يسكب  فصؿ ، كما شبيو بالبحر عندما يجرمتجرل، كالتشبيو مرسؿ م
 .مداده األسكد ، كبالسيؼ عندما يسطرىجاء األعداء ، كالتشبييات مرسمة مفٌصمة

 :541كقاؿ أحمد بف عبد ربو 
 542بو  صحػػػؼ                  كأنمػا  حميت  بػػو  دررا  ىيميفيؼ تزد

كأنيا زينت بالدرر  رقيؽ تزداف بو الصحؼ عند الكتابة ف القمـ ضامرإيقكؿ الشاعر       
 فالتشبيو مرسؿ مجمؿ.

 :543كقاؿ ابف المعتز يصؼ قمـ الكزير القاسـ بف عبيد اهلل 
 544يديو   يمثـ   قرطػػا                سا  كما  قبؿ  البساط   شككر  فيخاشع  
 545فما أدرل                أخط  فيو  أـ  تصكيػػػرا  نقشت  بالدجا  نيارا       

المبحث القادـ  فيشطر البيت األٌكؿ ضرب آخر مف ضركب البياف ، سكؼ نستعرضو  في     
يقكؿ الشاعر: إف مداد القمـ يجرل عمى الكرؽ كمف يقبؿ بساط ف الثانيالشطر  فيبإذف اهلل ، أما 

شبو المداد  الثانيالبيت  فيالممؾ شكران ، فشبو القرطاس بالبساط ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ، ك 
 .بالظبلـ ، كالميؿ ، كالتشبيو بميغ

 
 : 546قمـ محمد بف عبد الممؾ بف عبد اهلل الزيات فيكقاؿ أبك تماـ 

 547عكامؿ  اشتارتو أيدو عابػػػو               كأٍرلي الجنىبلت لالقات لعاب األفاعي
 548الشرؽ كالغرب كابؿ فيلو  ريقة  طؿ   كلكف   كقعيػػا               بآثاره  

أراد الشاعر أف يقكؿ : إف القمـ يكتب الذـ ، كاليجاء ، كما يكتب المدح كالثناء ، فشبو        
 .بالعسؿ ، كما شبيو بالطؿ ، كالكابؿ يالثانيف، ك  في األٌكؿ بسـ األفاعيمداده 

 : 549يكقاؿ المتنب
 يمج ظبلما في نيار لسانػػػػو               كيفيـ عمف قاؿ ما ليس يسمػع
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أكرد الشاعر تشبييا بميغا حيث شبو المداد األسكد بالظبلـ ، كشبو القرطاس األبيض       
 .بالنيار ، كالتشبيو أيضا بميغ

 :        550الحرث بف كعب يصؼ الشمس  بنيكقاؿ أعرابي مف 
 ثكب  معصفر  ؽ الشرقيعمى األف     س عرض األرض  لكنا كأنو    كألب

*** 
 شعاع  تؤلأل  فيك  أبيض  أصفر    يشكبػػػو        بمكف كدرع الزعفراف 

 551كجالت كما جاؿ المييج المسيرإلى أف عمت كأبيض منيا اصفرارىا           
*** 

 تعكد  كما عاد  الكبير   المعمر            في مغيبياأشرقت ،  كما بدت إذ 
فؽ مثؿ الثكب المعصفر ، كالتشبيو في األشبو الشاعر ضكء الشمس  عند الشركؽ         

و مرسؿ الشكؿ ، كالتشبي ركؽ مثؿ الزعفراف ، كىك نبات بصميمرسؿ مجمؿ ، ك شبيو عند الش
صفرارىا ك أصبحت بيضاء جالت كتحركت تفعت الشمس كزاؿ ار امفصؿ، كيقكؿ الشاعر: إذا 

مغيبيا إلىبسرعة كما يجكؿ المفزكع ، كالتشبيو أيضا مرسؿ مفصؿ ؛ كما شبو عكدة الشمس 
 .صباه ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ فيكعكدة الشيخ اليـر كالطفؿ ال يقكل عمى الحركة  كما 

 :552يصؼ طمكع الشمس كغركب البدر كقاؿ الطغرائي
 كأنما الشمس المنيرة إذ بػػػدت             كالبدر يجنح  لمغركب كماغربك 

 مف  ذىب ف  جى مف فضة ، كلذا مً        صاغػػو        ف  جى متحارباف   لذا  مً 
كؼ متحاربيف  فيكصؼ الشاعر منظر طمكع الشمس ، كغركب القمر ، بمجنيف        

 .يتبارزاف  أحدىما مف فضة ، كاآلخر مف ذىب ، التشبيو مرسؿ مجمؿ
 : 553يصؼ غركبيما في نير كقاؿ ابف خفاجة األندلسي

 554الغرب   ترنك  كخيػػؿ  إلى             كقد  كلت  الشمس  محتثٌػػػػةن 
 555بقايا نجيع  بسيؼ  صقيػػؿ       ه          كأف   سناىا   عمى  نيػػػػر 

مطرقة تديـ النظر، فالتشبيو مرسؿ   ىيشبو الشاعر الشمس كىي تغرب ، مثؿ الخيؿ ك       
زمف الغركب مثؿ بقايا  فيضكء الشمس  عمى صفحة النير  الثانيالبيت  فيمجمؿ ، كما شبو 

 الدـ المائؿ لمسكاد ، كشبو النير بالسيؼ ، كالتشبيو أيضان مرسؿ مجمؿ.
 :556كقاؿ ابف طاىر الكرخي 
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 ما ترل أف األفؽ  ضػػرب الػ               غيـ   عميو  مف مزنو  قببػاأ
 557كحاجب الشمس مف رفارفيػػػا                يضـر   فييا  بنكره   ليبا 

 558ذىبا  أطرافيا  قد تطكست              مطرقػػة     كأنو      فضة    
أشكاؿ مثؿ القباب ، كىذا  فياألفؽ  فيأراد الشاعر أف يقكؿ: إف الغيـ كالمزف  تتجمع        

تشبيو بميغ ؛ كما إف ضكء الشمس الكاقع عمى ىذه الغيكـ يشبو الميب كأيضان التشبيو بميغ ، 
كزينت  ألفؽ مثؿ الفضة المضركبة بالمطرقةكالمزف كالغيكـ كضكء الشمس الكاقع عمييا جعؿ ا

 أطرافيا بالذىب كالتشبيو  مرسؿ مجمؿ.
 : 559يكقاؿ ابف مك

 مغاصا فىالبحر أك كا فيكأف الشمس إذ غربت غريػؽ                  ىكل 
 فأتبعيا اليبلؿ عمى غػػركب                  بزكرقو   يريد   ليا  خبلصػا

يقع مف عؿو في البحر غرقا ، كالتشبيو مرسؿ  الذمشبو الشاعر الشمس عند الغركب مثؿ الغريؽ 
 .مجمؿ

 :560كقاؿ عبد العزيز القرطبي
 مالت لتحجب شخصيا فكأنيا                    مٌدت عمى الدنيا بساطا مذىبػا

مكف عمى األرض كأنو ال كء الشمس عند األصيؿ ، يمتد  ذىبيأراد الشاعر أف يصؼ ض       
 .، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ البساط الذىبي
 : 561قاؿ ابف الركمي

 562كرسا  مزعزعا  عمى  الجانب الغربي              كقد طفمت شمس األصيؿ كنٌفضت
 563كقد كضعت خدا عمى األرض أضرعا     ىيمريضة         كالحظت   النكار   ك 

 564كما  لحظت  عكاده عيف مدنؼ                تكجع  مف أكصابو  ما  تكجعػػػا 
بالكرس كالمنثكر شبو الشاعر ضكء الشمس عند األصيؿ مثؿ النبات االصفر المعركؼ        

عمى، مكاف الغركب ، كما شبييا بأنيا محمرة مثؿ عيف المريض ، التشبيو األكؿ مرسؿ مفصؿ 
 كالثاني مؤكد.
 :565كقاؿ ابف أفمح 

 566الغرب تنساب انسياب األرقط في              كالشمس  خافضة  الجناح  مسفة
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 567كالجساد   مخطط  كالعركس بدت  فأسدؿ    دكنيا               جنبات  ستر أك 
 كأتى الضياء عمى الظبلـ كما أتى               أجؿ   عمى   أمؿ   فمـ    يتأبط

زاحفة  ىيكصؼ الشاعر انسياب الشمس نحك الغركب مسرعة كانسياب الحية الرقطاء ك         
، كالتشبيو بميغ ، كما شبييا بالعركس كشبو الضكء  بالزعفراف يغطى ىذه العركس ، كتشبيو 

 .الشمس بالعركس مرسؿ مجمؿ ، كتشبيو الشفؽ بالزعفراف المخطط مرسؿ مفصؿ
 :568فيكقاؿ معركؼ الرصا

 569متبكال    ان يكال                 صفراء تشبو  عاشقنزلت تجر عمى الغركب  ذ
 الفراش  عميبل فيصبه تمممؿ المغيب ،  كأنيا                 بيف   يد  تيتز 

*** 
 570عطشت فأبدت  صفرة  كذبكالاألفؽ مثؿ عرارة                كغدت بأقصى 
 571شفقا  بحاشية  السماء  طكيبلالشكاظ  عقيبيا                 غربت  فأبقت  ك
 مسمكال  كالسيؼ ضمخ بالدما   مب  شاحب لكنو               شفؽ يركع  الق

 الذمالشمس حاؿ غركبيا بكجو العاشؽ  فيالبيت األٌكؿ شبو الشاعر معركؼ الرصا في      
كصؼ الشمس في غركبيا تيتز  الثانيأذىب العشؽ عقمو ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ؛ كالبيت 

صفر ، كالتشبيو مرسؿ  فييتمممؿ  الذممثؿ الشخص  فراشو مف شدة المرض ، كشحب لكنو كا 
ذات  ىيالبيت الثالث شبو الشمس في الغركب مثؿ ذلؾ النبت  المسمى العرار ، ك  فيمجمؿ ، ك 

أكراقيا كذبكؿ ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ؛  فيرائحة طيبة فأصابيا العطش ، فذبمت كعمتيا صفرة 
 فيال دخاف لو ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ ك  الذمؿ الميب البيت الرابع شبو شفؽ الغركب مث فيك 

 البيت األخير شبو الشفؽ بالسيؼ المسمكؿ كالممطخ بالدماء ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ.
 :572بف المعتز يصؼ اليبلؿكقاؿ ا

 انظر إليو كزكرؽ مف  فضػػة                 قد أثقمتو  حمكلة  مف عنبػػر
*** 

 كالثريػا  كؼ  تشير إليػػػو               نصؼ   مػػدار   كأف  اليبلؿ
*** 

 ينتظػر الصيػد  لمنجػػػـك السماء   ممقػػى               فخ  بكسط   
*** 
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 .555ؿ -أُشعغ اُغبثن  
569
 راٛت اُؼوَ. 
570
 اُؼشاس ٗجذ ه٤ت اُش٣ؼ. 
571
 اُؾٞاظ ُٜت ال دخبٕ ك٤ٚ. 
572

 . 555ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 



 نرجسايحصد  مف زىر الدجا     نجؿ  قد  صيغ مف فضػػة        مً كى 
 573يتمك  الثريا   كفاغر   شػػره            يفتح  فاه  ألكػػؿ عنقػػكد

*** 
 574ة أكؿ المحاؽ ىبلليػػا                   حتى  تبدل  مثؿ  كقؼ  العاجليم في

ىذه األبيات تشبيو مرسؿ مجمؿ عندما شبو اليبلؿ بالقارب المصنكع مف الفضة ؛  في       
كتشبيو مرسؿ مجمؿ كذلؾ عندما شبيو بنصؼ السكار ؛ كتشبيو بميغ عندما شبو نجيمات الثريا 

كـ ؛ كتشبيو و بأنو شرؾ ينتظر النجؿ ؛ كتشبيو بميغ أيضا عندما شبيبلالي إلىبالكؼ التي تشير 
و بالمنجؿ ؛ كتشبيو مرسؿ مفصؿ عندما شبو اليبلؿ كخمفو الثريا مرسؿ مجمؿ عندما شبي

ألكؿ عنقكد ، حيث شبو الثريا بعنقكد العنب ؛ كتشبيو مرسؿ مجمؿ       بالشخص الفاتح لفمو 
 .ر بسكار مف عاجعندما شبو اليبلؿ في أخر الشي

 :575كقاؿ آخر
 قمت  لما  ىكت  لمغربيا  الشـ                  س  ك  الح   اليبلؿ لمنظػػار
 أقرض الشرؽ ضده الغرب دينا                  ران  فأعطاه الرىف نصؼ سكار

 .شبو الشاعر الشمس بالدينار كاليبلؿ بنصؼ السكار ، كالتشبيو بميغ
 :576كقاؿ ابف طباطبا

 التذىيب  شطر طكؽ  المرآة  ذم             ككأف   اليبلؿ   لمػا  تبػدل       
 577ميرؽ   مكتكب  فيأك كقكس قػد أحنيت أك كنكل                    أك  كنكف   

ة المزينة حكافيا بالذىب، كما يات لميبلؿ حيث شبيو  بنصؼ المرآأكرد الشاعرعدة تشبي    
 ؼ النكف ،ككؿ التشبييات مرسمو مجممو.شبيو بالقكس كالنكل، كحر 

 : 578اليبلؿ كالثريا كالزىرة عاصـ البصرم فيكقاؿ أبك 
 تمحقػػػػو  نجـك الثريػا  لكي               رأيت  اليػبلؿ  كقد  حمقػػت   

 رىػػا                   كبينيما الزىرة   المشرقػػػػوفي  إثفشبيتو  كىك  
 إثره  بندقػػػػو   فيفأرسؿ                      بقكسو  لراـو رمػى  طائػػران 

مى طائران بسيـ ، كالتشبيو ير  كنجكـ الثريا كالزىرة بقكس الرامي الذمشبو الشاعر اليبلؿ      
 تمثيمي.
 : 579اقتراف الثريا باليبلؿ فيكقاؿ 
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 فإذا  ما  تقارنا قػمت طػػكؽ                   مف لجيف قد عمقت فيػػػو دير ة
قتراف اليبلؿ مع الثريا ، مثؿ طكؽ مف فضة عمقت فيو درة مف األحجار شبو الشاعر ا      

 .الكريمة ، كالتشبيو بميغ
 : 580ذلؾ أيضا فيكقاؿ إبراىيـ بف خفاجة 

 581كابف الغزالة فكؽ النجـ منعطؼ                   كما  تأٌكد عرجػكف  بعنقػػكد
النجـ ممتفا ، مثمما أثقؿ العنقكد  جزع الشجرة اليابس أك يقكؿ الشاعر إف اليبلؿ يظير فكؽ      

 القنك، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ.
 :582كقاؿ الطغرائي

 583جنبػو                    عنقكدة  في زكرؽ مف عسجػد فيفكأنػو ك كأنيػا 
الماء ،  فيزكرؽ مف ذىب مبحر  فياليبلؿ كالثريا مثؿ عنقكد مكضكع  كصؼ الطغرائي     

 مرسؿ مجمؿ. كالتشبيو
 :584اليكقاؿ أبك الفضؿ الميك

 عمييا صكلجاف مف ذىب ػةو مجمػكة                   أكفىكأكرةو  مػف  فض
شبو نجيمات الثريا مثؿ كرات الفضةو  المجمكة ضربت  بصكلجاف مف ذىب ، كالتشبيو       

 مرسؿ مجمؿ.
 :585كقاؿ آخر 

 586ممؾ  فػكؽ  رأسػو  إكميػؿ  ككأف  اليبلؿ   تحت  الثريػػا                 
*** 

 587ككأنما النجـ قرط صيغ مف كرؽ                  معمؽه مف ىبلؿ اآلفؽ  في أذف
شبو الشاعر اليبلؿ كفكقو نجيمات الثريا مثؿ الممؾ فكؽ رأسو تاج ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ       

عمى اليبلؿ، كالتشبيو مرسؿ شبو النجـ بالقرط المصنكع مف الفضة  كالمعمؽ  الثانيالبيت  في؛ ك 
 مجمؿ أيضان.

 :588كقاؿ شرؼ الديف الحسيف 
 كقد  قارف الزىرة  النيػػرة        ليبلؿ  نزيؿ السمػػػػاء كأف ا
 عمى قفمو كضعت جكىػػره       ر لحسناء مف عسجػػػػد سكا
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كالمقفكؿ شبو الشاعر اليبلؿ مقترنا بكككب الزىرة ، بسكار الفتاة المصنكع مف الذىب ،      
 .بقطعة مف الجكىرة ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ

 : 589اليبلؿ كالنجـك حكلو كقاؿ البدر البشتكي في
 590ذبالة شمع عكج الريح ضكءىػا                   فطار ليا بالقرب بعض شرار

شبو الشاعر اليبلؿ كالنجكـ حكلو مثؿ فتيمة الشمع المضاءة كحرؾ الرياح ليبيا فطار      
 حكالي الشمعة ، كالتشبيو تمثيمي.ر الشر 

 : 591كقاؿ عمى بف محمد الكاتب 
 مخمب طائر عمى األفؽ الغربي        بدأ    مستًدؽ    الجانبيف   كأنو   

 تفرؽ منو الغيـ  عف  إثر حافر        سرل    ليمتيف   كأنما        كالح   لم
*** 

 592كشؼ منو عف جناح   محمؽت         الغيـ  ذيبل  كأنما          كشمر  عنو
*** 

 قصر الفمؾ  جنكده ،  كمباني                 عمى أنجمةقاؿ كالبدر كالممؾ األ
شبو الشاعر اليبلؿ ذك الجكانب الرفيعة بمخمب الطائر ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ؛ كما       

رسؿ مجمؿ ؛ شبيو حيف يظير بيف الغيكـ كيفرقيا  كأنيا تفرقت إثر حافر فرس ، كالتشبيو م
ككصؼ خركجو مف الغيـ كأنو جناح طائر ارتفع في طيرانو كاستدار ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ 

 .قصره ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ و النجـك بالجنكد ، كالفمؾ بمبانيكما شبيو بالممؾ ، كشب
 : 593كقاؿ ابف المعتز

 ػريػاككػأف   البػػدر   لمػػػا                     الح  مػف تحػت  الث
 الػػػ                      تػاج   يفػدل   كيػحػيػا  فيمػمؾ  أقػبػؿ  

 شبو الشاعر البدر عندما  يظير مف تحت الثريا بالممؾ يمبس التاج ، التشبيو مرسؿ مجمؿ.     
 :594كقاؿ في البدر مع الشمس 

 اءرأيت  الشمػس تتػػ                       لػك البػدر في أفؽ السمػ  حتى
 فكأنيػا  ك كأنػو  قدحػػاف                      مػػف  خػمػر  ك مػػاء

*** 
 عمى   ديباجة   زرقاء  ىمقاء  كدرىـ                     مأفؽ  السم فيكالبدر 
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األفؽ بقد حيف أحدىما مف فضة ، كاآلخر مف  فيتتمك البدر  ىيشبو الشاعر الشمس ك       
 .رىـ ، كشبو السماء بالديباجة الزرقاء ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿذىب ؛ كما شبو البدر بالد

 : 595كقاؿ السبلمى 
 أفػؽ  السمػاء                     كػركضػة  فييػػا غديػػر  فيكالبدر  

 .شبو السماء بالركض ، كشبو البدر بغدير الماء ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ 
 : 596كقاؿ الشريؼ العقيمى

 كػكردة                     بيضاء تضحؾ في رياض بنفسجكالبدر في كبد السماء 
*** 

 597كقد برز البدر المنير ككجيػو                     لجاـ لجيف فيو آثار عنبػػػر
*** 

 سكادؾ مف حيث تمس ىػػبل                    ال إلى حيث  تكمؿ   بدران  منيران 
 زؿ   منو  يسيػػران  يسيػران نقاب  لتركيػػة  أسػػػكد                    تن

شبو البدر بالكردة البيضاء ، ك بالصحف الفضي ؛ كشبو تدرج اليبلؿ إلى بدر مثؿ نقاب المرأة        
 التركية تنزلو بالتدرج ، كالتشبيو مؤكد.

 :598كقاؿ سيؿ بف المرزباف 
 سفي  قميص  سنػدشبيت بدر سمائيا لما   دنػت                    منو الثريا  

 ممكا مييبا قاعدا في  ركضػة                    حياه  بعض الزائريف  بنرجػس
ذلؾ الممؾ ،  زائريف  تحييٍّ شبو الشاعر البدر بممؾ يجمس في ركضة كشبو النجـك بأنيا       

 .كالتشبيو مرسؿ مفصؿ
 :599يصؼ البدر طالعا مف خبلؿ السحاب  دمشقيكقاؿ الكأكاء ال
 600فضػػػة                   قد ركبت في ىامة مف عنبػػرنما ىك خكذة مف فكأ

البحر  فيرأس حكت ضخـ يسبح  فيشبو البدر بالقمنسكة المصنكعة مف الفضة قد ركبت       
 .، كالتشبيو مرسؿ
 : 601بؾ يصؼ أبا اليكؿ كيناجيو  كقاؿ أحمد شكقي

 كالنمػػر  النميػ                    ر  تشابو  حامػمػو فيفيا رب  كجو  كصا
*** 
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 .558ؿ -أُشعغ اُغبثن  
597
 ُغبّ فؾٖ. 
598
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 كأف الرماؿ   عمى  جانبيػػػ                    ؾ كبيف  يديؾ ذنكب  البشػػر
 كأنؾ  فييا    لكاء    الفضػػا                   ءو عمى األرض أك ديدباف القػدر
 كأنؾ صاحب  رمؿ  يػػػرل                   خبايا الغيكب  خبلؿ   السطػػر

*** 
 ا كالبػػػرك                    ج  إذا أخذ الطرؼ فييا أنحسػرتشادي البيكت ليػ

شمكخو ، كظيكره ؛ كما شبو رأس اليـر األبيض  فياليـر بالنمر  شبو أحمد شكقي        
اليـر بذنكب البشر بجامع الكثرة  اليو مرسؿ مجمؿ ؛ كشبو الرماؿ حك يبفي  بالماء ، كالتشالصا

أنو كمف يضرب الرمؿ ليطمع الناس عمى خبايا التاريخ ، ؛ كشبييو بأنو راية الفضاء ، ك 
 تشٌيد حكالييا باألبراج ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ. التيكالمستقبؿ؛ كما شبو البيكت 

 :602كقاؿ أيضا في كصؼ مممكة النحؿ
 رتفعػػت   كأنػيػػػػػا                 شػػػرارة   مطيػػػػػرةكا

 كأنػيػػػا    مسمػػػػرة     ككقعت   لػػػـ   تختمػػػج            
*** 

 يجبػػؾ  باألخػػبلؽ كىػػ                  ل  كػالعقػكؿ  جػكىػػرة
عندما  مرتفعة بالشرارة الطائرة مف النار ؛ كما شبييا ىيشبو الشاعر مممكة النحؿ ك         

ة تتمتع بعقؿ طة جيدا بالمسامير ؛ كما أراد أف يقكؿ:إف ىذه النحمتسقط كال تتكسر بأنيا مربك 
بديع ،  تناغمة ، كتبنى الخمية بشكؿ ىندسيشكؿ مجمكعات م  فيفائؽ الذكاء حيث أنيا تعمؿ 

  .فميا عقؿ قيـ مثؿ الجكىرة ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ
 :603كصؼ الميؿ  كقاؿ الشريؼ الرضي في

 عطفػػػو                 كما شاب جنػاح الغػػػراب فيكليؿ ترل الفجر 
يظير في طرؼ جناح الغراب األسكد ،  الذمشبو الشاعر بزكغ الفجر ، مثؿ البياض       

 .كالتشبيو مرسؿ مفٌصؿ
 :604يصؼ الغيث  كقاؿ البحترم

 رتجاز  بحنيف  الرعػػد                 مجركرة  الذيؿ  صدكؽ  الكعدذات  ا
 ـ    الكردمسفكحة  الٌدمع  لغير   كجػػد                 ليا   نسيـ      كنسي

 كرنة   مثؿ   زئير  األسػػػد                 كلمع  برؽ    كسيكؼ    اليند
 نتشار  العقػػدلصبا مف  نجػد                 فانتشرت مثؿ اجاءت بيا ريح ا
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*** 
 الكىػػد                 يمعبف  مف حبابيا  بالنػػػرد  فيغدرانيا   فيا كأنم

قكؿ :إف نسيـ المطر طيب الرائحة ، مثؿ نسيـ الكرد ؛  كما شبو دمدمة أراد الشاعر أف ي       
نتشار المطر مثؿ لمعة سيكؼ اليند ؛ كما شبو ا الرعد ، مثؿ زئير األسد ، كشبو لمع البرؽ

رض ، كشبو غدراف الكىكد ف نجد ، مثؿ انتشار العقد عمى األتيب  م التيبكاسطة الريح 
 بالنرد ، كالتشبييات مرسمة مجممة. كالمطر نازؿ عمييا مثؿ مف يمعب

 :605كقاؿ صفي الديف الحمي يصؼ الربيع  
 غصاف سكؽ   ركاقصو                قد  قٌيدت   بسبلسؿ   الريحافككأنما األ

 كالشمس تنظر مف خبلؿ فركعيا                 نحك الحدائؽ  نظرة    الغيراف
*** 

 إف الربيع  ىك  الشباب  الثاني     فأصرؼ ىمكمؾ بالربيع كفصمو             
فصؿ الربيع مف حسنيا بسيقاف الراقصات المزينات بسبلسؿ  فيشبو الشاعر األغصاف       

الشمس كىي ترنك  مف ريحاف لطيب رائحتيف كحسف جماليف ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ كما شبو
ر عمى محبكبتو ، فيك يغي الذمالحدائؽ  مثؿ نظرة  إلىشجار، كأغصانيا مف خبلؿ فركع األ

نساف ، كالتشبيو ما شبو الربيع بالشباب في عمر اإليختمس النظر مراقبا ليا ، كالتشبيو بميغ ، ك
 أيضا بميغ.

 : 606كصؼ كادو  فيكقاؿ 
 تعانقت األغصاف فيو فأسبمت عمى                الركض أستاران مف الكرؽ الخضر

 ركضة ألقت شراكا  مف  التبر إلىذا ما حباؿ الشمس منيا تخمصت                 إ
شبو الشاعر كثافة األكراؽ عمى األغصاف كتداخميا مثؿ األستار المبسكطة عمى الركض        

؛ كما قاؿ: إف أشعة الشمس حاؿ سقكطيا عمى الركضة ، تشبو الحباؿ ، كما أنيا تشبو  شراكاى 
 .صبت عمى الركض ، كالتشبيو بميغمف الذىب  ني 

 
 :607اجـ يصؼ الجمر يعمكه الرماد شقاؿ أبك الفتح ك

 608مف نػاره النػػكرا كقػػد                 كاد يكارم كأنما  الجمر  كالرماد   
 القطاؼ  أحمر  قػػد                 ذرت عميػو األكؼ كػافػػكرا كرد جنىي 

 تمثيؿ.شبو الشاعر الجمر تحت الرماد بالكرد كعبله كافكر منثكر عمى الكرد ، كالتشبيو       

                                                 
605
 .569ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
606
 .570ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
607
 .570ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
608
 ٣ٞاسٟ ٣ـط٠. 



 :609كصؼ الجيش كقاؿ أبك الفرج عبد الكاحد في 
 الجياد   عكابسا               شعثا   كلكال    بأسو  لـ   تنقد   إلىقاد   الجياد  

 610طر صافح مكج بحر مزبدفي   جحفؿ  كالسيؿ أك   كالميؿ أك               كالق
 611ظبلـ مف ليؿ العجاج األربدلضحى فأسترجػع               األرد الظبلـ عمى ا

 612جممد    فيككأنما    نقشت   حكافر      خيمو               لمناظريف  أىمةى    
 613ثمدجعؿ  الغبار  لو  مكاف األ       ككأف طرؼ الشمس مطركؼ كقػد        

اعر الجيش الجرار ، بالميؿ ، كالسيؿ ، كالمطر الياطؿ عمى البحر اليائج ، ك كصؼ الش      
الجك  فيشبو آثار حكافر الخيؿ كأنيا أىمة منقكشة  عمى الصخر ، كما شبو الغبار العالؽ 

 .األسكد كالتشبيو مرسؿ مجمؿ فيغطى الشمس مثؿ الكحؿ  الذمبسبب تحرؾ الجيش ، ك 
 : 614ةؼ الركضكقاؿ أبك الفرج الغساني في كص

 عقيػػؽ  فياتيؾ  تبر  كىذم                مداىف  يحمػمف  طػؿ  النػػدل 
*** 

 كيػػـك  ستارتػػو  غيمػػػة                كقد طرزت رفرفييا  البػركؽ
*** 

 تظؿ بو   الشمس محجكبػػػػة                كأف اصطباحؾ  فيو غبػػكؽ
كؿ الزىكر بالذىب ، كحبات الندل فكقيا بحبيبات الذىب الخالص في البيت األشبو الشاعر      

البيت الثاني الغيـ ، كالسحاب ، بالستارة كشبو البركؽ  فيأيضان ، كالتشبيو بميغ ، كما شبو 
 .أطرافيا ، كالتشبيو أيضا بميغ فيبالحمية المكجكد 

 
 : 615كقاؿ الحسف بف عمي بف ككيع في كصؼ الركضة أيضا

 ف   ألبػاب    البشرمنظػرا                بمثؿ   تفتؿ  الربيع  أبدل  لنا  فص
 عركس  فكقيػا                مف أدمع القطر نثار مػف درر ل  زً في فاألرض 

اإلبداع ،  فيزىار كتنكعيا ، مثؿ ألباب البشر لشاعر تفرد فصؿ الربيع  بجماؿ األشبو ا     
و الخضرة عمى كجو األرض مثؿ لبس العركس كعميو كالتفنف ،كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ، كما شب

 .زركشة ، كالتشبيو بميغ
 :616كصؼ الربيع منيا قكلو  فيكلو قصيدة 

                                                 
609
 .570ؿ  - -أُشعغ اُغبثن  
610
 أُضثذ اٌُض٤ش اُضثذ. 
611
 األسثذ األعٞد. 
612
 اُغِٔذ اُقخش. 
613

 اُطشف اُؼ٤ٖ  ، ٝاألصٔذ ٗٞع ٖٓ اٌُؾَ األف٤َ.
614
 .571ؿ  -بثن أُشعغ اُغ 
615
 .571ؿ  -أُشعغ اُغبثن  



 صحرائػو               مف  درىـ  بيج  ك مف  دينػار فيما شئت لؤلزىار 
 .كصؼ الشاعر الزىكر ، كالكركد بالدراىـ ، كالدنانير ، كالتشبيو بميغ      
 :617كصؼ الركض  فيكقاؿ 

 التشبيو أييما السماء فيرض  السماء بنكرىا                فمـ أدر فقد حكت األ
 لعينيؾ  أنجمػا كنو                كأنكارىا تحكيحسف ل  فيفخضرتيا كالجك  

بيات شبو الشاعر األرض المخضرة كبيا الركض ، كالزىر بالسماء ،  كشبو في ىذه األ      
حسف لكنو ، كأزىارىا  فيرض بالطقس لتشبيو مرسؿ مجمؿ ، كشبو خضرة األبالنجـك ، كاالزىكر 

 .باألنجـ ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ
 :618كصؼ اليبلؿ  فيمحمد بف النعماف  كقاؿ القاضي

 مثؿ زناد قد صيغ  مػف ذىػب                 يقدح  ناران  كىف مػف شػررة
 شبو النجـك بالشرر كالتشبيو مرسؿ مجمؿ. شبو الشاعر اليبلؿ بالزناد كما      

 :619كصؼ شمعة  كقاؿ سميماف بف حساف الصيبيفي
 ة تعػرت كباطنػيا مكتػسي         كمجدكلة  مثؿ   صدر  القنػػػا       
*** 

ف غازلتػيا الصبػا حػركػت                لسانػا مػف الذىب األممػس  كا 
، كما شبو لساف الميب بالذىب األممس  ثؿ رأس القناة مدببة م ىيشبو الشاعر  الشمعة ك        

 .كؿ مرسؿ مجمؿ كالثاني بميغ، التشبيو األ
 :   620كصؼ نارنجة كقاؿ أبك الحسف العقيمي في

 كنارنجة بيف الريػاض  نظرتػيا                عمى غصف رطب كقامو أغيد
 ي صكلجاف زمردإذا ميمتيا الريػح مالػت كأكػرة                 بدت ذىبا ف

شبو الشاعر الغصف الرطب الميف مثؿ قامة الشخص الفارع الطكؿ ، كمائؿ العنؽ كليف      
صكلجاف  فيالجكانب ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ، كما شبو النارنج بالكرات المصنكعة مف ذىب 

 .زمرد ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ
 : 621كقاؿ ابف أبي عمرك الطرازيفي كصؼ النار

 في   غابػػة                  ترمػى   العمػى  بالمػيب ناران  جػرت 
 كأنػيا  جيػش   كغػػػػى                 فرسانو مػػػف  ذىػػب

                                                                                                                                            
616
 .571ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
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 .574ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 



في الغابة ، بالجيش ، كشبو الشرر بالذىب كالفرساف ،  ىي تسرمكصؼ الشاعر النار ك     
 .كالتشبيو مرسؿ مجمؿ

 :622كقاؿ آخر في كصؼ الصبح كالميؿ 
 طمعة الكصؿ جمى                 جنػح  ليػؿ كطمعة اليجرافريب صبح   ك

، كما شبو الميؿ باليجراف ،  شبو الشاعر الصبح مثؿ طمعة الحبيب الغائب عف حبيبتو     
 .تشبيو مرسؿ مجمؿكال

 :623في كصؼ الندل عمى البحر  كقاؿ أبك العباس الكندم
 624مائع ىذا عمى ذلؾ مطبؽالبحر بحراف مائع               عمى  كأف الندل عمى

 625السماء  معمؽ فيؾ لجيف  كذا فيذا   لجيف  سابح   مترقػػرؽ             
شبو الشاعر الندل  فكؽ البحر مثؿ البحر نفسو ، كشبو الندل كالبحر بالفضة كالتشبييات      

 مرسمة مجممة.
 : 626كصؼ الفجر كقاؿ السرم  بف أحمد الكندم في

 627ػى              مثؿ السياـ مرقف منو مركقادجال  كركائب يخرجف مف غمس 
 628كالفجر  مصقكؿ  الٌرداًء    كأنػو              جمباب  خكد   أشربتو  خمكقا

كصؼ الشاعر قدكـ الفجر بالركائب تخرج مف الميؿ كما تخرج السياـ مف القكس ، كما      
 .كالتشبيو مرسؿشبو الفجر بثكب  الحسناء المعبؽ بالطيب المائع ، 

 :629كصؼ سحابة  فيكقاؿ 
 630كبكػر  إذا  جنبتػيا  الجنػكب               حسبت  العشار تؤمالعشارا

*** 
 يعارضيا  فػي اليػكاء  النس               يـ فينثر في األرض دران صغاران 

األكؿ بالنكؽ ، كشبو حبات المطر الساقطة عمى األرض بالدرر، ف شبو الشاعر السحابة      
 .بميغ كالثاني مؤكد

 : 631كلو مف أخرل
 غيكـ   تمسؾ   أفؽ    السمػا               ًء  كبرؽ   يكتبو  بالذىػػػب
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 .575ؿ  -أُشعغ اُغبثن   



 632خضراء  ينثر    فييا  النػدل               فريد  ندل  مالو  مف  ثقػػب
 فأكراقيا  مثؿ     نظـ الحمػى               كأنيارىا  مثؿ  بيض القضػب

 شبو الندل بالجكاىر كالدرر ، كاألكراؽ بالحميبو الشاعر لمعاف البرؽ بالذىب ، كما ش      
 .المنظـك كاألنيار مثؿ السيكؼ ، كالتشبيو  مرسؿ مجمؿ

 :633كصؼ إقباؿ الفجر  كقاؿ أبكبكر الخالدم في
 634الدجى            سيؼ ًحبله مف المجيف المحرؽ في باقيككأف ضكء الفجر 

 لفجر مع نياية الميؿ بالسيؼ المرصع بالفضة ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ.شبو بزكغ ا      
 :635كقاؿ سعيد بف ىاشـ الخالدم

 636فػي كػؿ عيػف لمطٌػؿ لؤلػؤةه            كدمعةو فػي جفػكف منتحػب
 .، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ أف حبات المطر تشبو دمعات الباكي أراد الشاعر أف يقكؿ       

 :637كصؼ الربيع  فيالكزير  كقاؿ الميمبي
 638كالثمج  تيبط   كالنثار  فقـ  بنػا             نمتذ  بابنة  كرمة  لـ   تمتزج

*** 
 

 639غبللة  فضػػة             كالنبت مف ذىب عمى فيركزج  فيفكأف يكمؾ 
مناسبات الفرح ،  فيفصؿ الربيع بتساقط الحمكل ، كالنقكد  فيشبو الشاعر تساقط الثمج       

 كما شبو الجك الغائـ  بالفضة ، كالنبت بالذىب كاألحجار الكريمة ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ.
 :640كصؼ طكؿ الميؿ كالفجر  سـ عمي فيالقا كلمقاضي التنكخي أبي

 كأف  عيكف  الساىريف   لطكليػا          إذا شخص  لؤلنجـ الزىر أنجـ
 أسكد  يتبسـ    يمكح   كيخفى       كالفجر  ضاحؾ   ككأف سكاد الميؿ  

شبو عيكف الساىريف بالنجكـ الزىر ألنيا شاخصو كلـ تغمض ، كماشبو  بزكغ الفجر مف      
 الدجى بتبسـ شخص أسكد المكف  ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ.

 :641الميؿ كالنجكـ كالسماء  فيكقاؿ 
 اف  فيػو  كداعريبًّ   ليؿو    قطعتو   كصدكدو              كفراؽ  مػا ك
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 642بو العيػ              ف كتأبى حديثػو   األسمػاع مكحش كالثقيؿ تغذل
 بتػػداعح  بينيف   اككأف    النجـك   بيف    دجاه              سنف  ال

 ى               ككأف الجكزاء فييا شػػراعشٍ ككأف   السماء  خيمة   كى 
 الذمبصد  الحبيب ، كما شبيو بالشخص المستثقؿ شبو الشاعر كحشة  الميؿ مف كحشتو       

تمكح ،أك األسناف ، كما شبو السماء  التيالميؿ باألسنة  فيتكره صحبتو ، كما شبو النجكـ الزكاىر 
 بالخيمة ، كالجكزاء بشراعيا ، كالتشبييات مرسمة مجممة.

 :643في كصؼ الركض  كلو أيضان 
 644  كاف  غزليا  لمرعػكدكرياض حاكت ليف  الثريػا                حمبل

 نثر الغيث  در دمع   عمييػا               فتحمت  بمثؿ  در   العقػػكد
 إقحكافه    معانؽ     لشقيػؽ               كثغكر تعض كرد الخػػدكد

 التسييػد   ةً ػمى كصي كٍ كعيكف مف نرجس تتػراءىل                كعيكف  مى 
 خدكد  الغيد فيعً دٍ ص  تبػدل               ظممة  ال  ككأف الشقيؽ   حيث

 جفكف   مفجكعة    بفقيد   فيككأف الندل  عمييا   دمػكع               
شبو الشاعر حبات المطر النازلة عمي األرض ، مثؿ عقكد مف الدر، شبو تشابؾ االقحكاف      

سير كجانبو  الذمبعيكف العاشؽ  مفتحةكد ؛ كما شبو زىكر النرجس التمثـ الخد التيمثؿ الثغكر 
لـ تغمض ، ك شبو الندل عمى الركض بدمكع حبيب مفجكع بفقد حبيبتو ، كالتشبيو  ييالنكـ ، ف

 مرسؿ مجمؿ.
 :645كصؼ نير حكلو أشجار الجمنار اهلل السبلمي في كقاؿ محمد بف عبد

 646رىج الغبار فيكنير    تمرح   األمكاج    فيو        مراح الخيؿ  
 647ارقعنمير  الماء    يمزج   بال      صفرت عميو الشمس   خمنا      إذا ا

 648كأف  الماء  أرض  مف    لجيف            مغشاة  صفائح  مف   نضار 
المعركة ، ك شبو لكف أشعة الشمس الصفراء  فيشبو الشاعر تدفؽ األمكج  بركض الخيؿ      

بصفائح مف ذىب  بالماء، كشبو الماء بالفضة مغطاة بالخمر الممزكج فيالكاقعة عمي الماء الصا
 ، كالتشبيو مرسؿ.

 :649كقاؿ 
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ر البركؽ تكسطت           أيفقا  كأف  المزف  فيو  شفكؼ أكما ترل طري
650 

*** 
 651كاألرض طرس كالرياض سطكرة         كالزىر شكؿ  بينيا  كحركؼ

مرسؿ مجمؿ ،  األفؽ ، كتتكسطو البركؽ بالثكب الرقيؽ  ، كالتشبيو فيشبو الشاعر المزف       
 ، كالرياض بالسطكر ، كالزىر بالحركؼ كالتشبييات  بميغة.  كشبو األرض بالصحيفة

 :652كصؼ ركضة  فيبف سكرة الياشمي كقاؿ ا
 أما ترل  الركضة  قد  نكرت             كظاىر  الركضة   قد   أعشبا

 سماء    لنا             نقطؼ   منيا    كككبا   كككباكأنما   األرض    
شبو الشاعر الرياض المزدىرة كالمخضرة بالعشب كأنيا السماء ، كما شبو الزىكر       

 .بالككاكب ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ
 : 653يبف الراجح الحمكقاؿ ا

 654كبدت  تباشير  الربيع  كأنيػا             نشرت مطارؼ كشييا صنعاء
*** 

 أكرقيا   خطباء   فيفكأف  أعطاؼ الغصكف منابػر            كالكرؽ  
بالخضرة كالزىكر كالكركد عند حمكؿ  فصؿ  د الشاعر أف يقكؿ: إف األرض تكتسيأرا      

الربيع ، مثؿ ثياب بمدة صنعاء المشيكرة بصناعة الثياب المزركشة كالمرصعة، كالتشبيو مرسؿ 
خضرارىا بالخطباء فكؽ تمؾ المنابر ، كالتشبيو نابر كاألكراؽ في ابو الغصكف بالممجمؿ، كما ش

 .مرسؿ
 :655كصؼ الثمج  كقاؿ أبك معمر بف أبى سعيد اإلسماعيمي في

 الكرل إلىعمدا  ا برد الحميكأف غيـك الجك صكاغ  فضػة            تكاصك 
فضة كالتشبيو شبو الشاعر الجميد كىك يتساقط عمى األرض باألسكرة المصنكعة مف ال     
 .مرسؿ

 :656كصؼ الركض  كقاؿ أبك العبلء السركم في
 أما ترل قضب األشجار قػػد لبست            أنكارىا  تتثنى بيف جبلس

 657يحسنا يبيح دـ العنقكد لمحاسػ             كسمكط الدر  البسػةن    منظكمة 
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 مزدىرة مثؿ خيكط الخرز أك المؤلؤ المنتظمة كالتشبيو مرسؿ. ىيشجار ك شبو الشاعر األ     
 :658كصؼ جكاد  كقاؿ أبك القاسـ الدينكرم في

 أثران يمكح  كنقش صدر البازم       تركت سنابكو بصـ  صخػكره      
كصؼ الشاعر أثر حكافر الفرس عمي الصخرة الصماء مثؿ النقش المكجكد عمى صدر      

 .يو مرسؿ مفصؿطائر الباز ، كالتشب
 :659كقاؿ في كصؼ النارنج 

 660غصكف لدنة  ميؿ فيأما ترل شجر النارنج طالعػة             نجكميا  
 خضر القناديؿ فيكأنيا بيف أكراؽ  تحؼ   بيػا            زىر المصابيح 

غصاف بالقناديؿ ، ، كما شبييا بالمصابيح ، كشبو األشبو الشاعر ثمر النارنج بالنجكـ      
 .كالتشبيو بميغ

 :661في كصؼ الشقائؽ  اليكقاؿ أبكالفضؿ الميك
 ًلىتصكغ  لنا  كؼ  الربيع  حدائقا           كعقد عقيؽ  بيف   سمط  آل

 الىطت بغػك قد   حكت          خدكد   عذارل   ن  كفييف أنكار الشقائؽ  
ب الخالص بيف عقد فصؿ الربيع مثؿ العقد المنظكـ مف الذى فيشبو الشاعر الحدائؽ       

 .منظـك مف الجكاىر كالمؤلؤ، كما شبو زىر الحدائؽ مثؿ خدكد العذارل ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ
 :662اقتراف الزىرة كاليبلؿ  فيكلو 

 أما ترل الزىرة قد الحت لنػا             تحت ىبلؿو لكنو يحكى الميػب
 663اف مف ذىب عمييا صكلج فىأك              مجمؤةو ككرةو    مف   فضة    

شبو لكف اليبلؿ بميب النار ، كالزىرة بالكرة الفضية المجمؤة بكاسطة صائغ ماىر ، كالتشبيو     
 .مرسؿ

 :664كقاؿ في كصؼ الفجر
 665أىبل بفجر قد نضا  ثكب الدجى            كالسيؼ جرد مف سكاد  قراب 

ًردى مف غمضو األسكد ، كالتشبيو مرسؿ  الذمشبو الشاعر بزكغ الفجر مف الدجى بالسيؼ      جي
 مجمؿ.
 : 666شجارفي كصؼ الثمج الساقط عمي غصكف األكقاؿ 
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 .582ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
663
 أٝك٢ أؽشف. 
664
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 نثر السحاب عمى الغصكف  ذرارة         أىدت  ليا نكرا  يركؽ  كنػكرا
 667شابت  ذكائبيا  فعدف  كأنػػػيا         أجفاف   عيف تحمؿ  الكافػكرا

ا مثؿ  جفكف العيف المزينة بنبت الكافكر ، كالتشبيو كصؼ غصكف الشجر كالثمج ممتؼ بي    
 مرسؿ مجمؿ.

 :668الجميد  فيكقاؿ 
 سممتو  مػف  رحػـ  الغريػػر          كأنػو  صػحائػؼ البػمػػكر

*** 
 669األكباد  ك الػػصدكر          ركحا تحاكى  نفثو  المصػدكر إلىييدل 

تعمكه بنفثة  التيالبمكر ، كما شبو الرطكبة  شبو الشاعر الجميد عمى الغدراف مثؿ صحائؼ       
 المصدكر ، كالتشبيو مرسؿ.

 : 670كصؼ ركضة كقاؿ أبك طاىر بف الياشمي في
671ثػـ  تبػدت   كأنػما  حػدؽه            أجفانػيا مػف  دمائػيا حمػر

 

 .جفاف الحمراء ، كالتشبيو مرسؿ بو الشاعر الزىكر بالعيكف ذات األش    
 : 672البدركصؼ  فيكقالكا 

 قميص  سندس  فيشبيػت  بدر سمائيا  لما دنت             منو  الثريا  
 جػسر نحٌياه  بعض الزائريف  ب         ركضة      فيممكا مييبا  قاعدا  

زائريف ركضة ، كشبو النجكـ بال فيشبو الشاعر البدر كالنجكـ حكلو بالممؾ الجالس       
 بالكركد ، كالتشبيو تمثيمي.

 : 673كرب فقاؿ ككصؼ ابف أنيس سيؼ عمرك بف معدم
 674فػي صفحتيو ماء  معيف  د  كالركنػؽ الػج              رمفكأف الفرن

  .شبو جكانب السيؼ كصفحتيو بالماء المعيف كالتشبيو مرسؿ     
 :675كصؼ الرمح كالسيؼ  فيبف عبد ربو كقاؿ ا

 ظممة الميؿ ساطع فيبدا كأٌف   سنانػو              شياب    بكؿو   ردينيو 
يؿ ، مف شدة الممعاف ، كالتشبيو مظممة ال فيشبو الشاعر سناف الرمح بالشياب الساطع        

 .مرسؿ مفٌصؿ
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 .582ؿ  -أُشعغ اُغبثن  
669
 اُ٘لضخ ٓب ٣٘لزٚ أُقذٝس ٖٓ ك٤ٚ. 
670
 .582ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
671
 اُؾذم اُؼ٤ٕٞ. 
672
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 :676كقاؿ أبك القاسـ عبد الصمد بف بابؾ يصؼ إضراـ النار 
 إذا النار طاشت في ذكائبيا           عاد الزمرد مف عيدانيا ذىبػػا حتى

 .ر الجمر المتكلد عف النار بالذىب ، كالتشبيو بميغشبو الشاع    
 

 :677كقاؿ خميؿ مطراف بؾ في كصؼ الركض 
 زىره   ذابػؿه    كأنػي   أراه            ثمػبلن   مػف  أنفاسو   الكمائـ

*** 
 كيفما سرف  فالطريؽ  عقػكد              نظمت  مػف محاجر  كمباسـ

 كحبيب   بعد   التغيب   قادـ        حبذا  البدر  مؤنسا   يتجػمى     
*** 

 حبذا الماء  كالمصابيح  فيػو               كبناف  يػزينػيا  بخػكاتػـ
*** 

 كمركج    مدبجات   كػكشيو               أتقنت صنعو  حساف  المعاصـ     
 678كغصكف   تيزىا   نسمػات               كمػيكد  تيػزىػف   ركائـ

كر اعر زىر الركض الذابؿ بالثمؿ ، كالتشبيو مرسؿ ، كما شبو صفحو الماء كالطيشبو الش     
طريؽ يشبو العقكد المنظكمة مف األحجار  جكـ ترل داخؿ الماء،  كأنيا سابحةفيفييا كالن سابحة

كريمة ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ؛ كشبو البدر كىك يتجمى في السماء بعكدة الحبيب بعد طكؿ 
 صبع ؛ كشبو المركجفي األياه الجارية كضكء النجكـ كاقع عمييا مثؿ الخاتـ غياب ؛ كشبو الم

؛ كما شبو النسيـ ييز الغصكف  المتقف الصنعة ، كالتشبيو تمثيمي رض المعشكشبة بالثكبكاأل
 فراشو ، كالتشبييات مرسمة. فيمثؿ األـ التي تيز كليدىا 

 :679صناعة الكتابة كاإلنشاء  كاصفان  كقاؿ البحترم
 ركنؽ الربيع  الجديد فيديع    كأنو الزىر   الضاحػ              حؾ كب

 حجػج  تخػرس األلػد   بألػ             فاظ  فرادل كالجكىر المعدكد
 الخطكط السكد فيذا رحف في الحمؿ البيػ             ض إكالعذارل غدكف 

الحمؿ  فيشبو الشاعر الكتابة ، كالببلغة ، كاأللفاظ بالزىر ،ك بالجكاىر ، كبالعذارل        
 .البيض ، كالتشبيو مرسؿ

 :680كصؼ الربيع فيكقاؿ أبكتماـ 
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 تريا  نيارا مشمسا  قد  زانػػو             زىر الربا  فكأنما  ىك  مقمر
*** 

 عيف   لديؾ   تحذرمف كؿ زاىرة ترقرؽ بالنػػدل              فكأنيا   
فصؿ الربيع ، بالنجكـ في الميمة  فياليكـ المشمس  فيمتفتحة  ىيشبو الشاعر الزىكر ك      

        .المقمرة ، كالتشبيو مرسؿ ، كما شبو الزىرة المترقرقة بعيف الديؾ ، كالتشبيو مرسؿ
 : 681يصؼ قصر المعتز باهلل   قاؿ البحترم

 لجج يمجف عمى جنكب سكاحؿ                ككأف  حيطاف  الزجاج   بجػكه   
 تأليفو  بالمنظػػر المتقػابػؿ        ككأف تفكيؼ الرخاـ  إذا   التقى 

 اليمنة   المتكاصؿسيراء  كشي         ككأنما نشرت عمى بستانػػػو              
حيرة ، كشبو دراف ، أك البلقصر المصنكعة مف الزجاج بماء الغحيطاف ا شبو البحترم        

تداخؿ الرخاـ عمى جدرانو ، بالمنظر المتداخؿ ، كالتشبو مرسؿ ، كما شبو  الزىكر كالكرد عمى 
 .المزركش ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ مخضرة بفناء القصر، بالثكب اليمنياألرض ال

 : 682كصؼ جكاد  كقاؿ المتنبي في
 عينيو  كككػب أغر كأنػػو                مف الميؿ باؽ بيف كعيني إلى أذني

ف كثرت   عيف مف ال يجرب فيكما الخيؿ إال كالصديؽ قميمػة                كا 
الميؿ المظمـ ، كما  فيدىـ ، بالكككب البلمع شبو المتنبي غرة الفرس البيضاء مع لكنو األ     

كصؼ الخيؿ المعتقة األصيمة بأنيا نادرة مف بيف  الخيكؿ لمف جربيا ، مثميا مثؿ الصديؽ 
 .نادر كجكده  بيف الناس  ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ فيالك 
 : 683كصؼ الربيع في" ىػ 750سنة " فىالديف الحمي المتك  فيكقاؿ ص   

 ممؾ  تحػؼ بو   سراة  جنكده   أعمى الغصكف كأنو                 فيالكرد 
 كأنو                    طرؼ تنبو بعد طكؿ ىجػػكده    كانظر  لنرجسو الجني         

شبو الشاعر الكرد أعمى الغصكف ، كبيف األكراؽ بالممؾ كحكلو جنكده ، فيك شبو         
 .، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ األكراؽ بالجنكد أيضان ، كشبو تفتح الكرد بتفتح العيكف بعد طكؿ نكـ

 :684كصؼ الطبيعة  فيكقاؿ أحمد شكقي 

 685طػػػارزىت بإ كلقد تمر  عمى الغدير   تخالو                كالنبت مرآة
 كأنامؿ مرت عمى أكتػػػػاره             حمك التسمسؿ مكجو ك خرير 
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التي تكضع عمى حافة  ة ، كاألشجار حكلو بإطار الزينةفي الغدير بالمرآشبو الشاعر الماء      
 ار، كالتشبيو تمثيمي.ة ، كشبو تناسؽ حركة المكج مع صكت الخرير مثؿ العزؼ عمى األكتالمرآ
 :686كقاؿ حافظ إبراىيـ يصؼ النيؿ   

 جند كأعػكاف فيمؾ سػار ػ  متحرسػػو                 م  كأنو  كرجاؿ الػرم
حاشيتو  فييسير  الذميراقبكف منسكبو ، بالممؾ  شبو الشاعر النيؿ كميندسي كعماؿ الرم       

 .كجنكده ، كالتشبو مرسؿ مفصؿ
 : 687كصؼ حاؿ المغة العربية   فيكقاؿ 

 مسيؿ فرات  فيلعاب  األفاعي    سرت لكثة األعجاـ فييا كما سرل         
 مشكمػة  األلػكاف مختمفػػات           فجاءت كثكب ضـ  سبعيف رقعة  

مية كالمحف عر المغة العربية بالمنيؿ العذب الفرات ، كشبو  الكممات األعجشبو الشا      
شبو الكممات الدخيمة عمى المغة العربية   الثانيالبيت  في، ك  الدخيؿ عمييا  بسـ األفاعي

 .كاألعجمية منيا  بالرقع ، كالمغة العربية بالثكب كالتشبو مرسؿ مفصؿ
 : 688لبخاريصؼ قطار ا فيكقاؿ الشاعر معركؼ الرصا
 ر كراءىػػػا            قطاران  كصؼ الدكح تسحبو  سحباػتمشت بنا ليبلن تج

 شديدة                كطكران  رخاءن    كالنسيـ   إذا  ىبا فطكران كعصؼ الريح تجرم
 تدرؾ الغربا حتى كأنيا               تسابؽ قرص الشمس أفطكت  بالمسير األرض   

 كيجعميا كالعمـ محمكدة العقبى         يعمك  بالحياة  سعادة         ىك  العمـ           
شجار، كالتشبيو مرسؿ ، مصطفة كراء القاطرة ، مثؿ صؼ األ شبو الشاعر عربات القطار     

السرعة ، كالتشبيو مرسؿ أيضان ،  عندما يسرع ، كبالنسيـ عندما يبطيءكشبو  القطار بالعاصفة 
البيت الرابع قاؿ  فيالغركب ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ؛ ك  فيالشمس كما كصفو كأنو يسابؽ 

 .:إف الحياة تزداد سعادة بالعمـ فتصبح مثمو  محمكدة العقبى، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ
 :689ندلسي يصؼ بركة كعمى حافتيا أسكد كقاؿ ابف حمد يس األ 

 زئيػراسػو               تركػت خرير الماء فيو  كضراغـ  سكنت عريػف  رآ

 أفكاىيا   البمكرا   فيالنضار جسكمػػيا                كأذاب   فكأنما  غشي
 النفس لكجدت ىناؾ  مثيػرا فيأسد    كأف    سككنيا   متحػرؾ                

 كتذكػػرت  فتكاتيػا  فكأنػػما                أقعت  عمى  أدبارىا  لتثػػكرا
 لسنيا  المكاحػس   نكرالكنػيا                 ناران كأ كتخاليا  كالشمس   تجمك 
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 .590ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
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 .592ؿ -أُشعغ اُغبثن  
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 .592ؿ -أُشعغ اُغبثن  
689
 .592ؿ -أُشعغ اُغبثن  



 فكأنما  سمت   سيكؼ  جػداكؿ                   ذابت ببل  نار فعدف  غديػػرا

 ككأنمػا نسػج  النسيػـ  لمائػو                 درعان   فقدر سردىا  تقديػػران 
*** 

 ت بيف مف الفضاء   طيكران قد   سرجت  أغصائيا   فكأنػيا                 قبض
 ككأنما  تأبى  لكقػػع  طيػرىا                 أف  تستقؿ  بنيضيا  كتطيػػرا

 مف  كؿ  كاقعة  ترل     منقارىا                 ماء  كسمساؿ    المجيف   نميػرا
*** 

 رسؿ خيطيا مجػػركراصف   فضة                 النت فأكؿ  غ   فيككأنما   
*** 

 السماء نضيرا فيبصرت ركضا أ غرائب    سقفو                  إلىذا نظرت  كا  
*** 

ككأنما  البلزكرد    690ككأنمػا الشمػػس  فيػو  ليقػة                مشقكا   بيا  التزكيؽ  كالتشجيرا
 691كرؽ  السماء سطكرا  فيفيو   مخػـز                بالخط  

حكؿ البركة  التيزئير األسكد ، كالتشبيو بميغ ؛ كشبو شعر األسكد شبو الشاعر خرير الماء ب     
كأنو صفائح  فيبالذىب ، كأسنانيا بالبمكر ، كلكنيا بالنار ، كألسنتيا بالنكر ؛ كشبو الماء الصا

الفضاء ، كأنيا تصطاد   فيالممتدة  ؛ كما كصؼ أغصاف األشجار الباسقة السيكؼ المذابة
أف تطير بيا ؛ كشبو قطرات الماء عمى منقار الطيكر ، كعمى أكراؽ  طيكرا مف الجك، أك أرادت

  .األشجار ، بحبات الفضة ، كالمؤلؤ المنثكر ، كالتشبييات مرسمة
 :692كقاؿ السيد عبداهلل النديـ  يصؼ قطارا بخاريا 

 693نظر  الحكيـ   صفاتو    فتحيرا                 شكبلن     كطكد   بالبخار  مسيرا
*** 

 جا   أثار   العثيرايفارس   اليفعى    تمتكم               أك  تمقاه  حاؿ السير  أ
 غرضان فجمت أف ترل حاؿ السرم     بيػا             أك اكرة  أرسمتيا   ترمي

 غابة   فعدا    عميو   كزمجرا   فيك سبع غاب قد  أحس  بصائػد               أ
 فأنسؿ منو كغاب عف تمؾ    القرل جاء   غريمػو                 فكأنو  المديكف         

 قبة   المنطاد    تنبذ    بالعراأك أنو شيب ىكت  مػف أفقيػا               أك 
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 .594ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
693
 اُطٞد اُغجَ. 



الحرب  في، كبالفارس  ، كباألفعى حاؿ السير تمتكم شبو الشاعر قطار البخار بالجبؿ شكبلن      
فت بيا ىدفان ، كبالسبع أحس بصائد فزمجر لينقض عميو ، يثير الغبار ؛ كما شبيو بكرات قذ

مخافة مبلقاتو ، كبالشيب الساقطة مف  ئنو فقفؿ ىاربان أم دار  الذمكالتشبييات بميغة ؛ كبالمديكف 
 .السماء ، كبقبة المنطاد ، كالتشبييات مرسمة

 : 694البسفكر بيف ضفتييصؼ الجسر الكاصؿ  كقاؿ  أحمد شكقي
 ىـ   تصدل                 كعفريت   يشير   براحتيػػػوإذا   القيت  كاحد

 ك  حارسيػػػو ـك                 بمككبو  السني"الصدر" فيو كؿ يػ كيمشي
 ك لكف  ال  يمر   عميو    إال                  كما  مرت  يداه  بعارضيػػػو

تمر عميو  التيات الجسر بأنو ضيؽ ، كقكل ، كصمب ، كشبو الحيكان كصؼ أحمد شكقي    
، كالتشبيو  حركة اليديف مع الجسـ أثناء المشيبالعفاريت مف قكتيا ؛ كتمر عميو بيسر مثؿ 

  .مرسؿ مجمؿ
 : 695مة باألمير كقاؿ يصؼ ابتياج األ

 طاركا سركرا مف شيكد أميرىـ               فكأنيـ   حكؿ  القطار    حماـ
ممتفة حكؿ القطار بالحمائـ كالتشبو  ىيلؤلمير ، ك  شبو الشاعر جمكع الجماىير المستقبمة     

    .مرسؿ مفٌصؿ
 :       696كقاؿ حافظ إبراىيـ  يصؼ خزاف  أسكاف 
 697بألطؼ كقعا مف عقيقؾ إذ يجرل             كما قطرات السحب كالد ر تنيمي

بالذىب فيما  در ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ كشبو ماء النيؿبراىيـ حبات المطر بال  شبو حافظ إ    
 .يدره عمى مصر مف ثكرات ، كالتشبيو بميغ

 باب االستعطاف والمعاتبات واالعتذارات : -
 :698قاؿ النابغة الذبياني

 699ل كالحكض بالمظمكمة الجمدمػا  أبينيػػا                 كالنُّؤٍ   إال  أكارل  أليان 
محبكبتو ، ككؿ ىذه  اآلثار ىك حكؿ ديار  الذمكصؼ الشاعر عدـ ظيكر األكتاد ، كالترس     

ليست مكضع الحفر  التي ىياألرض العالية  فيغير الكاضحة المعالـ شبييا بحفر الحكض 
، كالتشبيو مرسؿ  ان حفر الحكض فييا فإنو يظير منخفض فيألنيا أرض مستكية  ميما اجتيدكا 

 .مفصؿ
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 ٤ُٝغذ ٓٞمغ ؽلش ًإٔ اُؾلش ك٤ٜب ٓغ أٜٗب ٤ُغذ ٓٞمغ ؽلش ظِْ ُٜب ، ٝاُغِذاألسك اُقِجخ أُغز٣ٞخ أُزٖ.



 :700كقاؿ بياء الديف زىير معتذران لتأخره عف لقاء بعض أصحابو 
 لطائر الميمكف ياخير قادـ                  كأىبلن كسيبلن بالعػبل كالمكػاـرعمى ا

                                             *** 

 الٌركاسػـ طيب ما أىدتو أيدم فيا حسف ركب جئت فيو مسممان                  كيا
 .بالطيب كالتشبيياف بميغافشبو الشاعر ممدكحو بالعبل كالمكاـر ، كما شبو أيضان     

 :701قاؿ حافظ إبراىيـ  
 702أقبمت  ك األياـ  حكلؾ  مثػػؿ                  صفيف تخطر  خطرة المٌيػػاح

 لئػان  ك كأنما                  نثرت  بتربتو   عقكد  مػػبلحكبينا   تراه   آل            
 راحػاألتيشفيؾ  أخضره  مػف إذا   بػو  لمناظريف  زمػػرد                 

 703كيشؽ أجكاز القفار مغامػػران                  كعر الطريؽ لديو كالصحصاح         
 كذكاؤه  كالخػاطؼ الممػػاح           ال يستغؿ  كما عممت  ذكػاءه               

، كالتشبيو شبو الشاعر  جرياف ماء النيؿ كأنما نثرت بحكضو عقكد مف البرد األبيض      
البيت الثالث  فيكما شبو المياه الصافية  بالزمر، كالتشبيو أيضان مرسؿ ؛ كأراد أف يقكؿ  .مرسؿ

، كعنفكانو ، كالتشبيو  رض الكعرة كاألرض المستكية لقكتو: إف النيؿ  لو عزيمة ماضية يرل األ
اطؼ ، كالتشبيو برؽ الخمرسؿ ، ككصؼ الشاعر ابف مصربأنو ذكى سريع البديية ، كلٌماح كال

 .مرسؿ مجمؿ
 غراء :ادي و اإلوالته باب التهاني -

 :704غراءكقاؿ أبك الطيب المتنبي في التياني كاإل
ـي  إلىإذ عكفيتى  كالكـر                 كزاؿ   عنؾ  فيالمجد عك   أعدائؾ األل

*** 
 705كالح برقؾ لى مف عارض ممؾ                ما يسقط الغيث إال حيف يبتسـ 

، كشبيو بالنكر مرة ، كبالبرؽ مرةن  يؼ الدكلة بالمجد ، كالتشبيو ضمنيس شبو المتنبي      
أخرل ، كالتشبيو بميغ ؛ كما شبو فقداف الشمس لممدكحو ، كأنما أصيبت بمرض ، كالتشبيو 

 .مرسؿ
 :706كقاؿ الصاحب بف عباد 

 707نو القمرمز  ػو                كما أضاء ضكاحيألبستو منؾ نكرا يستضاء بػ
                                                 

700
 .601ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -األدة  عٞاٛش 
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 .604ؿ -أُشعغ اُغبثن  
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 رخطش رٔغ٠ ٓؾ٤ٚ اُجغو ، اُزٟ ٣ز٠ُٞ ئخشاط أُبء ٖٓ اُجئش. 
703
 اُقؾقبػ األسك أُغز٣ٞخ اُؼب٤ُخ. 
704

 .606ؿ -أُشعغ اُغبثن   
705
 الػ ظٜش. 
706

 .607ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة   



القمر المزف  بو ، كأضاء لنكره كما يضيءممدكحو أزداف الممبس  إف أراد الشاعر أف يقكؿ:    
 .و مرسؿيبالذم يجاكره ، كالتش

 :708كقاؿ صفي الديف الحمي
 لرى كقً  فييكمى كغىندل  كردل           كالميث كالغيث  ىكالبحر كالدىر في يكم

*** 
 بذلو األمكاؿ قمت  لػيـ            ىؿ تقدر السحب أال ترسؿ  المطػرا في المكه

 إذا غدا الغصف غضا مف  منابتػو           مف  شاء   فميجف  مف  أفنانو  الثمرا
 أخفيتو  ظيرا  ػـ             إذ كاف كالمسؾ    إفٍ مف آؿ أرتؽ  المشيكر ذكرىػ

*** 
 ر أبقي  بعده الزىراكالغيث إف سا       بعدىـ       تبقى صنائعيـ في األرض 

 هلل    دٌر سما   الشيباء  مف  فمؾ             ككٌمما  غاب  نجـ    أطمعت   قمرا
 فقد كفرا بصنعكـ كمف جحد النعمى           عترفكا  أحسنتيـ فبغكا  جيبلن كما ا

ث كالغيث ككميا تشيبيات في البيت األكؿ شبو الشاعر ممدكحو بالبحر ، كالدىر ، كالمي      
ني، كجاء الشاعر بتشبيو شبيو بالسحب ، كالتشبيو ضم الثانيالبيت  فيمرسمو مفصمة ؛ ك 

في البيت الثالث حيث شبيو بالغصف المثمر ،كما شبيو في البيت الرابع بالمسؾ ،  ضمني
؛  في البيت الخامس ، حيث شبيو بالغيث مرسؿ مفصؿ، كجاء أيضا بتشبيو ضمنيكىكتشبيو 

 و ضمنيالبيت األخير أتى بتشبي فيكما شبيو بالقمر في البيت السادس ، كالتشبيو بميغ ؛ ك 
 .حيث شبو جحد قـك ممدكحو إلحسانو بالكفر

 
 :709تكفيؽ بتكليو مصر  عبد اهلل باشا فكرم يينئ الخديكم كقاؿ المرحكـ

 ت    ليالييابيضفي سعد السعكد سنى               بدر   بآلالئو   اقد أطمع اهلل 
*** 

 كغصنيا  النضر  أنمتو   منابتيا               مف  دكحة  أينعت  فييا  مجانييا
*** 

 هلل  يـك   جبل   عف   نكر  غرتو              كالشمس مزؽ برد الغيـ ضاحييا
بميغاف  الثانيكؿ ك لغصف األخضر النضر ، كبالشمس فاألبالبدر ، كبا شبو الشاعر الخديكم     

 .، كالثالث مرسؿ مفصؿ

                                                                                                                                            
707
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 .608ؿ -أُشعغ اُغبثن  
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 : 710مينئا صديقو الشيخ عمى يكسؼ بؾ كقاؿ أحمد الياشمي
 قػد  تشيػٌد  اليبدرا  منيػػػرا             كحصنا   لممع   دمفدـ  يا  سي

 .شبو الشاعر ممدكحو بالبدر المنير، كالحصف ، كالتشبيو بميغ
 : باب المراثي -

 :711يرثى أخاه كميبا  قاؿ الميميؿ التغمبي
 دعكتؾ  يا  كميب  فمـ  تجبنػػي              ككيؼ   يجيبني   البمد   القفػار
 سقاؾ الغيث إنؾ  كنت   غيثػػا              كيسرا   حيث  يمتمس   اليسار
 712أبت  عينام  بعدؾ  أف  تكفػػا                كأف  غضا  القتاد   ليا   شفار

*** 
 إذا  ما   عدت  الربح   التجار          ككنت أعد قربي منؾ  ربحػػا       

*** 
 أرل  طكؿ الحياة  كقد تكلػػى                 كما   قد  يسمب  الشيء المعار
 كأني إذ  نعى الناعي   كميبػػا                  تطاير  بيف   جنبٌي   الشػرار

 713العقار فدرت كقد غشى بصرم عميػػو                  كما   دارت  بشاربيا  
فار ؛ كشبيو بالغيث ، كاليسر، قبعد مكتو بالبمد ال أخاه كميبان  كصؼ الميميؿ التغمبي     

لـ تكؼ عف البكاء ، كأنو أغمضيا عمى  شكؾ ذلؾ  التيالتشبييات بميغة ؛ ككصؼ عيناه 
 شبيو مرسؿ مفصؿالشجر المسمى بالقتاد فأصبح ليا مثؿ السكيف يقطعيا فتنيمر بالدمكع ، كالت

رية ؛ ككصؼ حالو غداة كصكؿ ح ، كالتشبو بميغ ؛ كما كصؼ العمر بالعا؛ كشبو أخاه بالري
مف شدة الحزف ، كأغشى عمى بصره كما لك كاف  نعى كمبيا كأف النار اشتعمت بجنبوي الناعي

  .مخمكران ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ
 :714ان كقالت الخنساء ترثي أخاىا صخر 

 715رأسو   نار   فيبو               كأنو   عمـ     كأف  صخرا    لتأتـ    اليداة
 البرد  أسكار   بيبتو              كأنو  تحت  طيلـ   تنفد     ش   مثؿ  الرديني

شبيت الخنساء أخاىا صخر بالجبؿ العظيـ كعمى رأسو  نار ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ؛       
 .صؿ أيضان كما شبيتو بالذىب ألصالة معدنو ، كالتشبيو مرسؿ مف

 :716كقاؿ أبك الحسف التيامي
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 .611ؿ -أُشعغ اُغبثن  
711
 .613ؿ -أُشعغ اُغبثن  
712
 اُوزبد ٗجبد فِت ُٚ ؽٞى ًبألثش ، ٝؽلبس ط ؽلشح ٠ٛٝ اُغ٤ٌٖ. 
713
 اُؼوبس اُخٔش. 
714
 .626ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
715

 رأرْ رٜزذٟ ، ٝاُؼِْ اُغجَ اُؼظ٤ْ.
716
 .616ؿ -أُشعغ اُغبثن  



 الماء جزكة  نػار فيكمكٌمؼ  األياـ  ضد  طباعيػا                   متطمب 
*** 

 فالعيش  نـك   كالمنية   يقظػة                  كالمرء    بينيما   خياؿ   سار
*** 

 األشفػار  كاستؿ  مف   أترابو  كلداتػػو                  كالمقمة  استمت  مف
 مف  األسػرار في   طيو  سره قبره    ككأنػػو                     فكأف  قمبي

*** 
 جفت الكرل حتى كأف غػرارة                 عند اغتماض العيف كخز غرار

*** 
 حتى   رأيت  الصبح تيتؾ  كفو                 بالضكء رفرؼ  خيمة  كالقار

 نو                سيؿ طغى  فطفا  عمى  النكاركالصبح  قد غمر  النجـك   كأ
*** 

 قكـ  إذا لبسكا  الدركع  حسبتيا                 خمجا  تمد   بيا  أكؼ   بحار
 عياب     دركعيـ                كغمكد  أنصميـ  سراب  قفار  ككأنما  ممؤا

*** 
 ت    باألقمػاربحسف   كجكىيـ                 كتزيف   الياال  يتزيف النادم

 يتعطفكف   عمى  المجاكر   فييـ                بالمنفسات  تعطؼ   اآلظػار
*** 

ذا ىك اعتقؿ  القناة  حسبتيػػا               صبل  تأبطو ىزبر  ضػػار  كا 
بالخير، كمف يطمب جذكة  ف تأتيو دائمان أكرد الشاعر تشبيو ضمني عندما شبو مطالب األياـ أ

كككب  كباليبلؿ ؛ النار مف الماء ؛ كشبو العيش بالنكـ ، كالمنية باليقظة كاالنتباه ،كشبو ابنو بال
ة ؛ كشبو فقد ابنو األليـ كفقد العيف ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ؛ كشبو قمبو بقبر كالتشبييات بميغ

مجمؿ ؛ ثـ كصؼ تذكره عند النـك فيسيد كأف ابنو لدكاـ تذكره ، كالحنيف لذكراه ، كالتشبيو مرسؿ 
عينيو ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ؛ ثـ شبو الميؿ بخيمة مصنكعة مف  فيتذكاره كخز الشكؾ 

يو بميغ شبو قكمو باألسكد ، كالتشب االقطراف ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ كشبو الصبح بالسيؿ ؛ كم
 فيقمار ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ كشبيو بيـ كما تزداف الياالت باأل ؛ كأف قكمو تزداف النكادم

 .البيت األخير باألسد ، كالتشبيو بميغ
 :717األندلس  كألبي البقاء صالح بف شريؼ الرندم يرثي
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 كمف مػمؾ               كما حكى عف خياؿ الطيؼ كسناف ممؾو مف كصار ما كاف 
*** 

 ؽ  اإللؼ  ىيمػافتبكى الحنيفية البيضاء مف   أسؼ              كما بكى  لفرا
 ظبلـ  النقع   نيػراف  فيكحامميف   سيكؼ  اليند   مرىفة              كأنيا 

 يا رب أـ  ك طفؿ  حيؿ  بينيمػا              كما   تفرؽ   أركاح   ك أبػداف
 ياقكت   كمرجػاف ىيمثؿ حسف الشمس إذ طمعت         كأنما   كطفمةو 

و مرسؿ مجمؿ متكقع كأنو خياؿ الطيؼ ، كالتشبيالغير شبو الشاعر زكاؿ ممؾ األندلس        
سبلـ بككا عمى فقد األندلس كما يبكى الشخص عمى فراؽ الحبيب المشتاؽ ؛ كيقكؿ : إف أىؿ اإل

الظبلـ بالنيراف ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ كشبو تفرؽ  في، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ كشبو السيؼ 
ألسر كتشتتيا بسبب سقكط األندلس بفراؽ األركاح لؤلبداف ؛ كما شبو الطفمة بالشمس ، ا

 كالياقكت ، كالمرجاف ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ. 
 :718كقاؿ أبكذؤيب يرثى أكالده 
 عكر  تدمع  ييبشكؾ  ف  كأف  جفكنيػػا             كحمت  فالعيف  بعدىـ 

حمرارىا بسبب فقد أكالده ، انيمار دمع عينو كا فصؿ ، حيث شبوأكرد الشاعر تشبيو مرسؿ م
 .كأنيا كحمت بالشكؾ

 :719الرثاء ؿ أبك الحسف األنبارم فيكقا
 الممػات              لحػؽ أنت إحػدل المعجػزات   فيالحياة  ك   فيعمك  

 كأف  الناس  حكلؾ  حيف  قامػكا              كفكد  نداؾ أياـ الصػػػػبلت
 فييـ      خطيبا              ككمػػيـ  قيػاـ  لمصػػػبلة كأنؾ      قائـ   

 مددت    يديؾ     نحكىـ   احتفاء             كمدىمػػا إليػيـ  باليبػػات
تأتيو ألخذ  التيشبو الشاعر الناس الذيف قامكا حكؿ الرجؿ عندما تـ صمبو ، كأنيـ الكفكد      

المصميف  ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ  ؛ كشبو الصبلت ؛ كما شبيو بالخطيب ، كشبو الناس ب
 .أياديو المدكدة بعد الصمب بأياديو الممدكدة احتفاء بيـ  ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ

 : 720كقاؿ بياء الديف زىير 
 نفكاكافيا مف غاب عن ي كىك   ركحػي               ككيؼ أطيؽ مف ركحي ا

 .، كالتشبيو بميغ ياهر ممدكحو بالركح لقربو منو كحبو إشبو الشاع    
 :721يرثى غريقا  في الديف الحميكقاؿ ص
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 ما كنت أعمـ قبؿ مكتؾ مكقنػا                   أف البدكر غركبيا في المػاء
  .، حيث شبو الغريؽ بالبدر أكرد الشاعر تشبيو ضمني     

 :722ىانـ التيمكرية  كقالت عائشة
 كتغيبت   بعد  الشركؽ    بدكرستر السناء تحجبت شمس الضحى               

*** 
 كالعركس يسير  في   غد                ستريف  نعشيأماه  قد  عز  المقاء    ك 

 كانت   كأحبلـ   مضت   كتخمفت               مػٍذ  باف يكـ البيف كىك عسير
تشبييات بميغة ؛ ابنتيا ، فشبيتيا بالنكر ، كبالشمس ، كبالزىرة ، كال أرادت الشاعرة أف ترثي     

 كشبيت نعشيا بالعركس ؛ كما شبيت حياتيا باألحبلـ  ، كالتشبييات مرسمة.
 :723ىانـ تيمكر  لمرحكمة ممؾ حفني ناصؼ ترثي عائشةكقالت ا

 الخبلء  بغير  راع   فيحيػػارل              كسرب      سنبقى  بعد  عائشة
 ؿ  شمس  تغيب   ببل   شعاعلقد  فقدت  كلـ  تفقد    غبلىػػا              كى

 قناع   فيىي الدر المصػكف ببػطف أرض              كقد  كانت     كذلؾ    
 التبلع   فيالبحر   يدفف    كما سمعػػػنا              بأف  ىي البحر الخضـ 

*** 
 صركح  طير   باذخػػات              محصػنة  كتحصػيف القػػبلع تى دٍ شً ك 

ال دليؿ لو ،  الذملشاعرة حاليـ  بعد رحيؿ الكاتبة عائشة تيمكر بحاؿ السرب شبيت ا        
  .حائر كيطير عمى غير ىدل ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ

 : 724اهلل باشا فكرم عبد بؾ ناصؼ راثيان  كقاؿ المرحـك حفني
 لك عاش لـ يطرؽ األسماع  ذكرىـ            في طمعة الشمس مف ذا يبصر الشيبا

                                             *** 
 725طكد مف الفضؿ مف بعد الرسكخ ىكل          ككككب بعد أف أبدل اليدل   غربا

بالشمس ،  بيت األكؿ أكرد الشاعر تشبييان ضمنيان ، حيث شبو الكاتب عبد اهلل فكرمال في     
 .شبيو بالجبؿ ، كبالكككب ، كالتشبيو بميغ الثانيالبيت  فيكبقية الكتاب بالشيب ؛ ك 

 :726قاؿ أحمد شكقي في الرثاء 
 خبلؽ    كالعنكاففػػة             جعمت   ليا  األالمجد  كالشرؼ الرفيع  صحي
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*** 
 رتبة             لكأنما     يبكي    بدمع    قانػيما أحمر   مف  خجؿ كال مف   

 نعشؾ   القمػراف    فيفكأنما                 في السنايزجكف نعشؾ في السناء ك 
 كبيف   حنػػاف   بكرببل"            يختاؿ بيف بيك يككأنو     نعش    "الحسيف   

كانيا ، كالتشبيو بميغ ؛ شبو الشاعر المجد ، كالشرؼ الرفيع بالصحيفة ، كشبو األخبلؽ بعن       
قده ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ؛ عمى ف مع قانيؿ عند مغيب الشمس مثؿ الباكي بدف اليبلكشبو لك 
بو سناء النعش بسناء الشمس كالقمر ؛ كشبو نعشو بنعش الحسيف بف عمى "كـر اهلل كجيو" كما ش

 .، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ
 :727راثيان كقاؿ شاعر النيؿ أحمد شكقي 

 كنعش   المرء   بيف    النائحيف              في أيدم الركاقػػػيكميد المرء 
                                             *** 

 الثبات  إلىككؿ    الناس    مدفكع    إليػػو              كما   دفع   الجباف   
التعرض لنكائب الدىر ؛  فيشبو الشاعر الميد بالنعش ، كذلؾ الشتراؾ الكليد كالمعمر       

الثبات ، كؿٌّ مكره عمى ذلؾ ،  إلىلمدفكع القتاؿ بحاؿ الجباف ا إلىكما شبو حاؿ المدفكع 
 .كالتشبيو مرسؿ مجمؿ

 :728كقاؿ حافظ إبراىيـ في رثاء اإلماـ الشيخ محمد عبده 
 عرفات فيكقفت عميو حاسر الرأس خاشعػان                كأني    حياؿ  القبر  

*** 
 ىادـ   الشبيات  سراج  الدياجي    بكى عالـ اإلسبلـ عالـ عصػػره           

براىيـ حاؿ كقكفو أماـ  قبر الشيخ محمد عبده بحاؿ كقكفو  بمشعر عرفات ، شبو حافظ إ     
 .كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ؛ كما شبو ممدكحو بالسراج ، كالتشبيو  بميغ

 باب الحكم والنصائح : -

 :729ىػ"77كقاؿ اإلماـ عمي الرضا المتكفي سنة"
 كأنو   الميت   في   سكػػرتو          يزجره   الكعظ   فػبل  ينتيي   

 .شبو مف ال ينتيي عف الخطأ بالكعظ كاإلرشاد بالميت ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ    
 : 730كقاؿ أبك األسكد الدُّؤىلي
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 731ؾ مف عظمت عميو نعمة               حساده  سيؼ  عميو  صػػػرـكككذا
*** 

 كيما يصٌح  بو كأنت  سقيـ       الضنى        تصؼ الٌدكاءى لذم السقاـ كذم      
*** 

ال  فا               تخذ             نفقان  كأنؾ  خائؼ  ميػػػػزـكإف  كنت مضطران كا 
بميغاف ؛ كشبو شبو الشاعر الحساد بالسيؼ القاطع ؛ كشبو الجاىؿ بالسقيـ ، كالتشبيياف        

 .جفاء الكريـ بالخائؼ الميزـك ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ حاؿ المرء المتحاشي
 

 :732اهلل عنو "  كقاؿ اإلماـ الشافعي " رضي
 بػػػبلء فإف  شماتة   األعدا            قط   ذالن      كال تيًرلى  األعادم

 النار لمظمػآف مػػػاء فيالسماحة مف  بخيؿ               فما  كال ترج
*** 

 مب  قنكع                فأنت  كمالؾ الدنيا سػػػػكاءإذا  ما  كنت  ذا  ق
، حيث شبو حاؿ مف يرجك السماحة مف  الثاني أكرد الشاعر تشبيو ضمنيالبيت  في      

يطمب الماء مف النار ، كما شبو حاؿ القنكع بحاؿ مف ممؾ الدنيا ،  الذمالبخيؿ كحاؿ الظمآف 
  .كالتشبيو مرسؿ مجمؿ

 :733ىػ 321سنة  فىالمتك  الحسف بف دريد األزدم بكر محمد بفكقاؿ أبك 
 734بالميا              ترعى الخزامى  بيف  أشجار  النقا  شيءأشبو      يا  ظبية

 735ياؿ  الدجىطرة  صبح  تحت   أذ              حاكىمكنو   أما  ترم رأسي
 736يضجزؿ الغ فيمسكده               مثؿ اشتعاؿ النار     فيكاشتعؿ المبيض   

 737نجمىفي        أرجائو   ضكء  صباح   ك افكاف  كالميؿ   البييـ   حؿ  
ترعى ذلؾ النبات المعركؼ بالخزامى ،  ىيشبو الشاعر أنثى الغزالف بأنثى بقر الكحش ك        

ذلؾ المكضع المعركؼ بالنقا، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ؛ كما شبو شيب رأسو األبيض بيف  في
زدياد ؿ ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ، كشبو اعف المي مقدمة الصبح عندما ينجمينتشر مثؿ سكاد م

حطب ذلؾ الشجر المعركؼ بالغضى ، كالتشبيو  فيشتعاليا يب كانتشاره  مثؿ انتشار النار كاالش
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البيت األخير أراد الشاعر أف يقكؿ :إف شعر رأسو أسكد فاحـ يشبو الميؿ  فيمرسؿ مجمؿ ؛ ك 
 .ميو  الشيب كما يحؿ الصبح عمى الميؿ ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿالبييـ ، كلكف حؿ  ع

 :738كقاؿ
 739خكص  كأشباح  الحنايا  ضمرو               يرعفف باألمشاج مف جذب البرم

 .شبو الشاعر اإلبؿ الضامرة اليزيمة  باألشباح ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ
 :740كقاؿ 

 741الحماليؽ   يباريف  الشبا شعثا  تعادل  كسراجيف  الغضا               ميٍيؿ  
*** 

 742متنو             مثؿ مدب النمؿ يعمك في الربى   فيصارـه       ك صاحبي  
 743كالممح   إذا    انتضيتو             لـ  يمؽ شيئا  حده   إال   فرل أبيض  

 744كأف    بيف    عيره     ك  غربو             مفتأدا    تأكمت    فيو   الجذل
شبو الشاعر النكؽ المغبرة بالذئاب ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ؛ كما شبو متف سيفو المستقيـ      

؛ كشبو بياض سيفو بالممح ،  الذم يعمك الربكة ، كالتشبيو تمثيميالمعتدؿ بطريؽ دبيب النمؿ 
 .كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ؛ كشبو طرؼ السيؼ بمكضع النار المشتعؿ ، كالتشبيو تمثيمي أيضا

 :745كقاؿ 
 746أثره           قمت   سنان  أكمض  أك برؽ ه خفا    فيإذا   اجتيدت   نظرا   
 747جبيتو   إذا   بدا   فيأرساغو          ك النجـ       فيكأنما     الجكزاء    

*** 
 748أحضانو    ك  بركو             بركا  تداعى بيف  سحرو ككحى    فيكأف   
 749سػدا   ىيك    بيبل            تحسبيا   مرعية  كالمزف   سكامان    لـ تر

*** 
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 ٓبئِخ اُؼ٤ٕٞ ، ٣جب٣ش٣ٖ ٣ؼبسمٖ ، اُؾجب ط ؽجبح ثٔؼ٠٘ أهشاف اُشٓبػ.
742
 اُشث٠ ط سثٞح  ٠ٛٝ ٓب اسرلغ ٖٓ األسك.فبؽج٢ ٣ؼ٠٘ كشعٚ ٝع٤لٚ ، فبسّ هبهغ ، ٓز٘ٚ ظٜشٙ ، ٓذة اَُ٘ٔ ٝدث٤جٚ ٓؾ٤ٚ ،  
743

 اٗزن٤زٚ عشدرٚ ٖٓ ؿٔذٙ ، كشٟ هطغ ثؾذح.
744
اُؼ٤ش ٛ٘ب ثٔؼ٠٘ أُٞمغ اُ٘بر٢ء ك٢ ٝعو اُغ٤ق ، ٝاُـشة ٣ؼ٠٘ ؽذ اُغ٤ق ، أُلزأد ٓٞمغ اُ٘بس ، رأًِذ أًَ ثؼنٜب اُجؼل ،  

 اُغزٟ ط عزٝح ٠ٛٝ اُغٔشح اُؼظ٤ٔخ. 
745

 .642ؿ -أُشعغ اُغبثن 
746
 ع٘ب مٞء ، أٝٓل أمبء أٟ ُٔغ ُٔؼب خل٤لب ، اُخلٞ ُٔغ اُجشم ك٢ ٗٞاؽ٠ اُـ٤ْ. 
747

 اُغٞصاء ٝٛٞ اُزٞأٓبٕ ، ٝأسعبؽ ط سعؾ ٝٛٞ ٓلقَ ث٤ٖ اُؾبكش  ٝاُٞظ٤ق ٖٓ ًَ داثخ ، اُ٘غْ اُضش٣ب  ٛٞ اُضش٣ب ، ٝثذا ظٜش.
748
ش اُؾ٤ٖ٘ ٝٛٞ هِت اُ٘بهخ ُُٞذٛب ٝٛٞ فٞد ؽغ٢ ، أؽنبٗٚ ٛ٘ب ثٔؼ٠٘ ٗٞاؽ٤ٚ ، ٝاُجشى األٍٝ اُقذس ٝاُضب٢ٗ اإلثَ ، ٝاُغغ 

 ٝاُٞؽ٠ ٛ٘ب ثٔؼ٠٘ اُقٞد.
749
 اُغٞاّ ثال ساػ٢ ، اُجَٜ ٠ٛ اُز٢ ُْ رؾِت كزشًذ مشٝػٜب ٓألٟ ثبُِجٖ ، ٝعذٟ أُِٜٔخ اُز٢ ال ساػ٢ ُٜب. 



 750كالناس   كالنبت  فمنيـ   رائػؽ            غض نضير عكده  مر الجػنى
*** 

 751كذلؾ    الغصف يسير   عطفو               لدنا  شديد    غمزه   إذا  عسا
*** 

 752ـ   كعشػاكخابط   بيف    ظبل     أىكية             كىك  مف  القفمة في
*** 

 753إذا غاب اطمأنت إف مضىيث   فأنػزكت               حتى كثمة ريعت  لم
*** 

 754إذا األحاديث انتضت  أنباءىىـ               كانت كنشر الركض غاداه السدل
 755كأف نكر  الركض  نظـ  لفظو              مرتجبل    أك  منشذا  أك إف  شدا

لبرؽ ، كالضكء ، كالتشبيو بميغ ؛ كشبو غرة الفرس بالثريا ، كتحجيمو شبو الشاعر الفرس با       
الماء القميؿ ، كالتشبيو بميغ ؛  أمبالجكزاء ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ كشبو اآلخريف بالضحضاح 

في السحاب بحنيف اإلبؿ ألكالدىا بصكت شجي ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ كشبو صكت الرعد 
راعى ليا بالمزف تسير كترعى حيث شاءت فيمتمئ ضرعيا بالمبف ؛  ال التيبؿ السكاـ كشبو اإل

صغره بأنو سيؿ ، كيصعب إذا ما شاخ كذلؾ  فيكشبو الناس بالنبت ؛ ككصؼ تقكيـ المرء 
ـ إذا ما كاف غضان طريا كيصعب إذا جؼ ،  ؛ كما شبو غفمة الناس عف المكت الغصف يقك 

 فيغييـ كغفمتيـ  فييبل ببل ىدل ، كشبو الناس يسير ل الذمتباعيـ أىكاءىـ بضعيؼ البصر كأ
افت الميث فانزكت الخبلء خ فيترعى  ىيالدنيا ، كعدـ استعدادىـ لمرحيؿ ، مثؿ جماعة الغنـ ك 

طمأنت كرعت كسرحت ؛ كما شبو الشاعر أخبار سمفو الكراـ إذا ما ركيت ، فإذا ما مضى ا
البيت األخير شبو ببلغة ممدكحو ،  فيكانت طيبة مثؿ رائحة الركض إذا باكره المطر ؛ ك 

 .كحسف لفظو بأزاىير الرياض ، كالتشبييات مرسمة مفصمة
 :756كقاؿ الطغرانى

 757ناءو عف األىؿ صفر الكؼ منفردا            كالسيؼ عٌرل  متناه عف الخمؿ
*** 

 758كذل  شطاط كصدر الرمح  معتقؿ          بمثمو  غير ىياب   كال    ككؿ
                                                 

750
 سائن ٓؼغت ، ٝاُـل اُطشٟ األخنش اُ٘بػْ ًٝزُي اُ٘ن٤ش ، ٝاُغ٠٘ ٓب هطق ٖٓ اُضٔش. 
751

 ٤ُِٖ ، اُـٔض اُزو٣ْٞ ، ػغب فِت.اُِذٕ ا
752

 األ٣ٞٛخ أُ٘خلل ٖٓ األسك ، ٝاُخبثو اُزٟ ٣ٔؾ٠ ٤ُال ثـ٤ش ٓقجبػ ، ٝاُؼؾب مؼق ك٢ اُجقش.
753
 اُضِخ ثبُلزؼ عٔبػخ اُـْ٘ ، ٝثبُنْ عٔبػخ ٖٓ اُ٘بط ٝأُشاد األٍٝ ، ٝس٣ؼذ كضػذ ،   
754

ُشائؾخ اُط٤جخ ، ٝاُشٝك أُٞمغ اُز١ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ مشٝة ٖٓ اُ٘جبد ئٗزنذ ٖٓ ٗنب اُؾ٢ء ئرا ظٜش ، ٝاألٗجبء األخجبس ، ٝاُ٘ؾش ا

 ، ؿبداٙ ثبًشٙ  ، اُغذٟ اُ٘ذٟ ك٢ ٛزا أُٞمغ ٝٛٞ أُطش.
755
 ٗٞس اُشٝك صٛش اُشٝك ، أُشرغَ اُز١ ٣أر٠ ثٔب ٣خطش ػ٠ِ ثبُٚ  ػ٠ِ اُجذ٣ٜخ ثـ٤ش ئػذاد ٓغجن. 
756
 .686ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
757
 فلش اٌُق خب٤ُٜب ٗبٍء ثؼ٤ذ ، ٝ 



*** 
 

 759العدا كاألسد رابضة           حكؿ الكناس ليا غاب مف األسؿ فالحب  حيث
دة بحاؿ السيؼ  تجرد غمده مف البطائف        التيشبو الشاعر حالو مف الغربة كالفقر كالكىحى

يتحمياف بيا ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ؛ كشبو حالو بالرمح أيضان ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ كما 
 .ا باألسكد ، كالتشبيو بميغشبو محبكبتو بالظبى ، كأىمي

 :760 " ىػ548سنة"  فيكقاؿ ميذب الديف المتك 
ذا الكريـ ر   منػزؿ  فالحػـز أف يترحػبل فيالخمكؿ   نزيمو            ألكا 

 طمب الكمػاؿ   فحػازه  متنقػبل           فيكالبدر لما أف   تضاءؿ  جد   
*** 

 القراب كأخمػػػبل فيمتنيو ما أخ          فيفارؽ ترؽ كالسيؼ سؿي فباف 
 .شبو الكريـ المرتحؿ بالبدر ، كبالسيؼ ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ       

 : 761"ىػ 1122سنة" كقاؿ أبك الفتح البستي المتكفى
 كأرع  سمعؾ  أمثاال   أفصميا            كما  يفصؿ  ياقكت  كمرجػاف

*** 
 فالخرؽ ىدـ كرفؽ المرء بنيػاف كال يغرنؾ   حظ  جرة   خرؽ          

رشاد بالياقكت كالمرجاف ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ؛ ك شبو صفة شبو الشاعر النصح كاإل     
 .الخرؽ باليدـ ، كصفة الرفؽ بالبناء ، كالتشبيو بميغ

 :762 "ىػ612سنة" متكفىكقاؿ قيس بف الخطيـ ال
 ليس   لو  دكاء   كبعض خبلئؽ األقػػكاـ  داء              كداء   البطف 

*** 
  763ءكبعض  القكؿ ليس لو عنػاج               كمحض  الماء   ليس لو   إنا

شبو الشاعر األخبلؽ السيئة بداء البطف ، فاألخبلؽ السيئة ال تغير كما إف داء البطف ال      
رسؿ فجاج األرض ، كالتشبيو م فييعالج ؛ كشبيو القكؿ المرسؿ بالماء المتدفؽ مف المطر 

 .مفصؿ
 : 764ـ" 659سنة" فىالمتك  كقاؿ المثقب العبدم الجاىمي 

                                                                                                                                            
758
 ؽطبه ٓؼزذٍ ، ٝٓؼزوَ هبثل ، ٤ٛٝبة خٞاف ، ًَٝٝ ػبعض. 
759
 اُِؾت أُؾجٞة ، ٝساثنخ ٝاهلخ ، ٝاٌُ٘بط ث٤ذ اُظج٠ ، ٝاألعَ ٗٞع ٖٓ اُؾغش ِٓزق ػ٠ِ ثؼنٚ ٝ ٣ٌٕٞ ٓأٟٝ األعٞد.  
760
 .697ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
761
 .670ؿ -أُشعغ اُغبثن  
762
 .666ؿ -أُشعغ اُغبثن  
763
 هٍٞ ال ػ٘بط ُٚ أسعَ ثـ٤ش س٣ٝخ. 
764
 .659ؿ -أُشعغ اُغبثن  



 765لحـك الناس كالسبع الضػػـر فيمجمػس                فيراتعان   ال تراني
المباحث القادمة بإذف اهلل ، كما  فيالبيت يحكل عمى  عدة صكر بيانية سكؼ نعرض ليا     

الناس كمف يأكؿ  لحكميـ ، كالسبع ،  في كالنميمة ث شبو مف يشتغؿ بالغيبةيحكل تشبيو حي
  .كالتشبيو مرسؿ

 :766"ىػ 764سنة" فىكقاؿ صبلح الديف الصفدل المتك 
 ع  البطؿبو         صبر الحساـ  بكؼ الد ارً كاصبر عمى كؿ ما يأتى الزماف 

*** 
 العسؿ  فيكال  يغرؾ  مف  يبدل   بشاشتو            إليؾ  خدعان  فإف السـ  

نصح الشاعر بالصبر عمى محف الزماف مثؿ صبر الحساـ عمى ما يبلقيو مف ضرب     
يظير البشاشة بمف يضع السـ  الذملؤلعداء بيد البطؿ المغكار ، كالتشبيو مرسؿ ؛ كشبو العدك 

 .العسؿ ، كالتشبيو ضمنى في
 :767"ىػ 837سنة"  كم المتكفىكقاؿ تقي  الديف أبكبكر بف حجة الحم

 س كالدىر القدر         كالصفك  البد  لو مف الكػػدركالعمر مثؿ الكأ
*** 

 جيد  الببلء    صحبة   األضداد          فإنيا  كٌّى  عمى  الفػػػؤاد
*** 

 ال تحتقر  شيئا   صغيرا   يحتقر          فربمػا أسالت  الػدـ   اإلبر
*** 

 أسػػدا   كاف  مف   خص المئيـ   بالندل             كجػدتو  كمف  يربى
*** 

 فالبغى    داء   ما  لو     دكاء             ليس   لممؾ    معو   بقػػػاء
شبو العمر بالكأس ، كالتشبيو مرسؿ ؛ كشبو صحبة األشرار بالٌكى عمى القمب ، كالتشبيو      

 بميغ ؛ كما أكرد تشبييا ضمنٌيا حيث شبو أذل الحقير بطعف اإلبر ؛ كشبو البغى بالداء يزكؿ
  .معو الممؾ ، كالتشبيو بميغ

 :768( ىػ855صالح بف عبد القدكس المتكفى سنة )كقاؿ 
 769كبرؽ     خمب     فأنو               آؿه    ببمقعةو كذاؾ  كصؿ  الغانيات   ك 

                                                 
765
 اُشرغ األًَ ثؾشٙ. 
766
 .682ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
767

 .675ؿ -أُشعغ اُغبثن 
768
 .668ؿ -أُشعغ اُغبثن  
769

 اُخِت اُزٟ ال ٓطش ك٤ٚاُـب٤ٗبد  ط ؿب٤ٗخ ٠ٛٝ أُشأح اُؾغ٘خ اُغ٤ِٔخ  ، ا٥ٍ اُغشاة ، اُجِوغ اُقؾشاء ، ٝاُجشم 



*** 
 كالركح  فيؾ كديعة  أكدعتيا               ستردىا   بالرغـ  منؾ ك تسمب

*** 
 الصحيح األجرب يعدم كما يعدم               لدنيء  ألنػو كاحذر مؤاخاة  ا

*** 
 كتمو  كال تنطؽ  بو                فيك األسير  لديؾ   إذ  ال  ينشبكالسر فا

*** 
 إف  القمكب  إذا  تنافر   كدىا               شبو  الزجاجة  كسرىا ال  يشعب

*** 
 نابو   إذ   يغضب  كاحذر عدكؾ إذ تراه   باسما               فالميث  يبدك 

*** 
 يعطيؾ مف طرؼ المساف حبلكة             كيركغ منؾ   كما يركغ   الثعمب

*** 
 إذا  تكارل   عنؾ   فيك  العقربك يمقاؾ   يحمؼ   أنو   بؾ  كاثؽ            

شبو الشاعر كصؿ الغانيات بالسراب ك البرؽ الخمب ؛ كشبو الركح بالكديعة ال شؾ        
األجرب لمصحيح ؛  ةكعدك  ولصاحب ت بميغة ، كشبو عدكه الخسيس الدنيء، كالتشبييا مردكدة

تشبيو كالتشبيو مرسؿ ؛ كما شبو السر المكتكـ باألسير ؛ كشبو تنافر القمكب بكسر الزجاج ، كال
 .بالثعمب ، كبالعقرب ، كما شبو العدك بالميث ، كالتشبيو بميغ  مرسؿ ؛ كشبو الصديؽ المراكغ

 :770"ىػ 1001سنة" فىالمتك  بف أبى بكر المقرمكقاؿ ا
 عف البطؿ شاكرة          كحدة السيؼ ال تغنيغنى عف معقؿ الفتى ليس ي

*** 
 يأتيؾ   الحقير  بو          كالنحؿ كىك ذباب طائر العسؿ أمال تحقر الر 

*** 
ف  كفرت   فا  771غبلؿ   لمنتحؿإف  الصنائع  أطكاؽ  إذا  شكرت         كا 

 الكرل مف ًبعيب الناس مشتغؿ        مثؿ الذباب يراعى مكضع العمؿشرُّ 
*** 

 األعماؿ معتدال        لقالت  الناس  ىذا غير   معتدؿ فيلك كنت كالرمح 

                                                 
770
 .672ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
771
 اُق٘بئغ أُؼشٝف. 



شبو الشاعر عقؿ الفتى بالسيؼ ، كالمشاكرة بالبطؿ ، كالتشبيو مرسؿ ؛ كشبو الحقير بالنحؿ      
نكاره بالقيد  و ضمنيأم السديد بالعسؿ ، كالتشبي، كالر  ؛ كشبو حفظ الجميؿ بالطكؽ كالكشاح ، كا 

 .، كالتشبيو بميغ ؛ كما شبو المغتب كالنماـ بالذباب، كالتشبيو مرسؿ
 :772ػ ى"1298كقاؿ السيد عمى أبك النصر المتكفى سنة"

 كبالتحقيؽ   تتضح   الخفايػػػا           ك عند  الشؾ   ينتظر  اليػػبلؿ
 عمى تشبيو ضمنى ، حيث شبو الخفايا بالشؾ كالتحقيؽ باليبلؿ.البيت يحتكل     

 :773ىػ"  569سنة " فيكقاؿ محمد اليمنى الممقب بنجـ الديف المتك 
 مف سمـك العقارب ؼ  فربمػا           تمكت األفاعيكال  تحتقر كيد الضعي

 شبو الضعيؼ بالعقرب كالقكم باألفعى ، كالتشبيو ضمنيي.   
 :774الطغرانىي معارضا ألميةكقاؿ أحمد الياشم

 775ساعو الكىؿ فيفشؿ    إلىكاثبت ثبات الركاسى الشامخات كال         تركف 
 776الحادث الجمؿ فيككف كرضكل لما يعركؾ مف نكب          كال تكف جازما 

*** 
 طمعة الشمس ما يغنيؾ عف زحؿ فيؿ كأقصد ماجدا حدبا         كال تسأؿ  النذ

 777األعيف  النػجؿ  فيمقياؾ مف تمقى نكاظػػره        كال تكف  كالقذل  نكر ب              
 778الشر  كالثمؿ فيشر العصكر زماف  يستمد  بػػو           خب  لئيـ  غدا  

*** 
 779خذىا    محبرة    غيداء    غانية           أتت  عمى  عجؿ   كالقابس العجؿ

و فأراده أف يثبت مثؿ ثبات الجباؿ ، كأف يككف سامع إلىعمد الشاعر بالنصح كاإلرشاد        
حيث شبو الماجد  كالتشبيو مرسؿ ؛ كأكرد تشبيو ضمنيالعيف ،  فيكالجبؿ ، كأال يككف كالقذل 

الشر بالثمؿ ؛ كما شبو النصائح  فيينغمس  الذمبالشمس ، كالنزؿ بزحؿ ؛ كشبو النذؿ 
  .بالحسناء كالغيداء كالشيب ، كالتشبييات مرسمة مجممة

 باب العمم : -
 : 780ىػ" 513سنة"  ديف األصبيانى المعركؼ بالطغرائي المتكفىكقاؿ مؤيد ال

 الفؤاد   راسػػخ          كالماؿ  ظؿ عف  فنائؾ  ذاىػػب فيكالعمـ نقش 
                                                 

772
 .693ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
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*** 
 كذلؾ اذا لـ ينفع  المرء خبػػره          يعد كشكؾ بيف  زىر الخمائػػػؿ

*** 
 لػػو         نعـ القريف إذا ما صاحب صحبػػاالعمـ   كنز  كزخر  الفناء  

*** 
 خائػره          كالمرء ما زاد  عممػان زاد  بالرتبالعمـ كنز  فبل  تفنػى  ذ

*** 
 فالعمـ فأطمب لكى يجديؾ جكىره           كالقكت لمجسـ ال تطمب غنى الذىب

بيو بميغ ؛ كما شبو االنساف الصغر بالنقش ، كالماؿ بالظؿ ، كالتش فيشبو الشاعر العمـ       
الغير نافع بالشكؾ ، كالنافع بالزىر ، كالتشبيو مرسؿ ؛ كشبو العمـ بالكنز ، كبالقكت ، فالتشبيو 

 الثاني مرسؿ مجمؿ األكؿ بميغ ك 
 باب العقل : -

 :781العقؿ  فيقالكا 
 عف النسب  كانت  لو  نسبا  تغنػي           العقؿ حمو فخػر مػف تسر بميا

*** 
 عاقبلن           فذاؾ  حمار  حمػمكه   مف   التػبر كاف ذا ماؿو كلػـ يؾ كمف

 .شبو العقؿ بالحمة ، ك شبو ذا الماؿ الجاىؿ بالحمار ، كالتشبيو بميغ    
 األدب :باب  -

 :782كقاؿ الطغرائي
 حشػاه  بالعذاب  الخالػد  ظ الحسكد فناره              ترميفاصبر عمى غي

 الرماد اليامػد إلىأك ما رأيت  النار  تأكؿ  نفسيا              حتى  تعػكد  
شبو الشاعر كيد الحاسد ، كغيظو بالنار ، كالتشبيو بميغ فحاؿ الحسكد كحاؿ النار تأكؿ       

 في.بعضيا حتى تنط
 :783كقاؿ بشار بف برد 

 المٌر أينػا  فيالمػ             ٌر  كأيف الشريؾ  فيخير إخكانؾ المشارؾ 
ف  غبت  كاف أذنا كعينا فيإف شيدت سٌرؾ  الذم  الحيػ            ػاة  كا 

 مثؿ سر الياقكت  إف مسو  النار           جبله   الببلء     فأزداد   زينػا
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 .شبو الشاعر الصديؽ بالياقكت ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ      
  : 784ةكقاؿ أبكالعتاىي

 ئػؿ            فاقتصد  فيو  كخذ   منػو  كدعإنمػا  الدنيػا  متػاع  زا
 .في البيت تشبيو بميغ حيث شبو الدنيا بالمتاع     

 :785قاؿ أبكتماـ
 العكد مػا بقػي المحػػػاء قىيعيش  المرء ما  أستحيا  بخيػر            كيب

 خيػر            كال  الدنيا إذا ذىػب الحيػػػػاء  في العيش فبل كاهلل ما 
البيت األكؿ ، فقاؿ معيشة اإلنساف بخيرمرتبطة بالحياء كما  فيأكرد أبكتماـ تشبييا ضمنيا      

 .أف بقاء العكد مرتبط ببقاء لحاءه
 :786كقاؿ المتنبي

 شرؼ   مرـك              فبل  تقنع  بمػا   دكف  النجػـك فيإذا غامرت  
 أمػر عظيػـ أمر   حقير             كطػعـ المكت في  فيفطعـ   المكت 

األمر الكضيع  فيكصؼ المتنبى أسباب المكت كألمو لدل الشخص الميت ،  فطعـ المكت      
 .كالتشبيو مرسؿ في أمر ساـو يشابو طعـ المكت 
 :787كمما ينشد قكليـ 

 الكبػراء فيإف  تأدبت    يا بنٌي    صغيران             كنت يكمػان تعػٌد 
ذا  كػاف   يابسػان    بسػكاء           ليس عطفا لمعكد إف كاف رطبػان   كا 

،  الصغر ينفع اإلنساف كيدخمو في زمرة األكابر ،  فيأراد الشاعر أف يقكؿ إف التأدب       
 .كذلؾ عطؼ العكد إذا كاف رطبا يختمؼ عف عطفو عندما ييبس كأكرد ذلؾ ضمنيا

 : 788كقاؿ أبكفراس الحمداني
 ككره  فيصائػد  بكالصقر  ليس          أىمػػو      فيكالمرء ليس  بغانـ  

فجاج األرض، كمجابية األعداء ،  فيأراد الشاعر أف يحث الناس عمى السفر ، كالترحاؿ     
كىزيمتيـ ، كأخذ الغنائـ فمثمما اإلنساف ال يجد الرزؽ ، كالغنائـ إذا لـ يتنقؿ كذلؾ الصقر ال يجد  

  .و مرسؿ مفصؿفريستو إال إذا طار ليا مف ككره ، كالتشبي
 :789ؿ أبكنصرعبدالعزيز بف نباتة السعدم في األدبكقا

ذا عجزت عف العدك  فداره                ك أمزج لو إف المػزاج  كفػػاؽ  كا 
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 ىك ضدىا                 تعطى النضاج  كطبعيا   اإلحراؽ الذمفالنار بالماء  
*** 

 الحجر فيعنفكاف الصبا كالنقش  فيفإنما  مثؿ  األداب   تجمعيا                 
 تنمك ذخائرىا                 كال يخاؼ    عمييا    حادث   العبر التيالكنكز ىي 

*** 
 790الناس صنفاف ذك عمـ كمستمع                كاع   كسائرىـ    كالمغك  كالعكر

 فمؾال  إلىما كنت  ذا أدب                 عمى خمكلؾ  أف  ترقى  ال تيأسف إذا
 فبينما الذىب االبريز مختمػط                بالترب  إذ صار إكميبل عمى الممؾ

*** 
 الكمب كمب كلك بيف   السباع   ريبىالسبع سبع  كلك كمت    مخالبو             ك 

 كىكذا   الذىب  اإلبريز خالطو             صفر النحاس ككاف  الفضؿ   لمذىب
 إلىاألدبجؿ             دع عنؾ أثكابو   كانظر   ال يعجبنؾ   أثكاب  عمى  ر 

 فالعكد  لك لـ تفح منو   ركائحو             لـ يفرؽ  الناس بيف العكد كالحطػب
ف  عد   آباءن  كراما  ذكم    كليس يسكد المرءي  إال    بنفسو           حسػب كا 

 حطبإعتٌده الٌناس مف مف المثمرات  إذا العكد لـ يثمر كلك كاف شعبو            
*** 

 ةاألدباألحداث مف صغر            كليس ينفع    بعػد  الشيػب األدبقد ينفع 
 إف الغصكف إذا قكمتيا اعتدلػت            كلف  تىميف    إذا    قكمتيا    الخشب

عماؿ الفكر        ، التعامؿ معو  فيأكرد الشاعر تشبيو ضمنى ، حيث كصؼ مداراة العدك ، كا 
ىك ضد  الذمقد يجمب المنفعة أحيانا ، مثؿ الماء عند مداراتو يمنح النضج لمطعاـ بالماء 

الصغر يتفيد منيا اإلنساف كتبلزمو  فيطبيعتيا ؛ كشبو العمـ كاآلداب بالكنكز ، كعندما تحصؿ 
 مرسؿ ؛ كشبو الجاىؿ الثانيالحجر ال تزكؿ ، فالتشبيو األكؿ بميغ ، ك  في،كتصبح مثؿ النقش 

بالمغك ، كالعكر ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ كشبو األديب بالذىب اإلبريز ؛ كشبو اختبلط السبع 
بالكبلب باختبلط الذىب بصفر النحاس  ؛ ك األديب بعكد الطيب اليعرؼ إال إذا تكمـ كما إف 
 الطيب اليعرؼ إال إذا فاحت ركائحو ؛ ك المرء بالغصف ال يسكد إال بنفسو ، كما إف الغصف ال

 فيالتأديب ينفعو  فييثمر إال بنفسو  ، كلك شجرتو كانت مثمرة ، ؛ كما شبو المرء بالغصف 
الصغر كال ينفع بعد الشيب ، كما إف الغصكف يمكف أف تقكـ قبؿ أف  تصير خشبان ، كالتشبييات 

 .ضمنية
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 :791نشد أبكعبداهلل نفطكيو لنفسو أ
 الحجر فيفيو العمـ  كالنقش  فىالصبا             ألل فيكلك فمؽ القمب المعمـ 

الصبا يستفيد منو المرء كال ينساه ،  كيتأدب بو ، كيظؿ محفكر  فيكصؼ الشاعر العمـ      
ذاكرتو  مثؿ النقش عمى الحجر يظؿ مدل العصكر مكجكد كظاىر ،  كالتشبيو مرسؿ  في

 .مجمؿ
 : 792كقاؿ محمكد سامي الباركدم

 نيؿ    الفرص   فيفبمكغ  العز           بادر الفرصة  كاحذر فكتيا         
 كاغتنـ عمرؾ إباف   الصبا                  فيك إف زاد مع الشيب   نقػػص

 الفجر  قنػػص  معالصيد كابتدر مسعاؾ كاعمـ أف مف                 بادر 
 مائؽ                 فيك   كالصيد  إذا  جد   قمػص     كاجتنب  كؿ  غبيٌ 

 الصدر غصػص  فيحيثما كاف ك                 في العيف  قػذلن إنما الجاىؿ 
*** 

 قفص  فيإف لـ  يغترب                عف حماه مثؿ طير  إف  ذا الحاجة
الصدر ، كالتشبيو مؤكد ؛ كما شبو  فيالعيف ، غصة  فيشبو الشاعر الجاىؿ بأنو قذل       

  .كالتشبيو مرسؿ ذك الحاجة المقيـ بالطائر المحبكس ،
 
 أبواب الصبرـ  الصدق ـ الكذب ـ التواضع ـ الكرم ـ البخل ـ الدنيا ـ السر :  -
 :793التكاضع  فيكقالكا   

 ك رفيعػتكاضع  تكف كالنجـ الح لناظر         عمى صفحات الماء كى
 ك  كضيعػطبقات الجك كى إلىكالدخاف   يعمك  بنفسو             كال تؾ

 .الشاعر المتكاضع بالنجـ ، كالمتكبر بالدخاف ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿكصؼ      
 :794الكـر كالكرماء  فيكقالكا 

 كفو شمؿ الذم فييده          مثؿ الشجاع   فيال  ماؿ   الذمإف الكريـ  
 يدنا          فميس  ينفع  إال  حيف     ينتقؿ فيكالماؿ مثؿ الحصى ماداـ 

يد الكريـ بالحصى القيمة  فيالمعدـ ، بالشجاع المشمكؿ ، كسبو الماؿ شبو القائؿ الكريـ       
                                    .إنفاقو ، كالتشبييات مرسمة فيإال 

 :795البخؿ كالبخبلء  فيكقالكا 
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 اـ   ما  يدعػيفنى البخيؿ بجمع الماؿ مدتو              كلمحكادث ك األي
 عػتبنيو  ينتف    الذميدميا              كغيرىا بكدكدة القز  ما  تبنيو  ي

*** 
 لكارثو    كيدفع    عف   حماهتراه  يمـ  كفرا                كذل حرص

 سكاه  فريستو     ليأكميا       ككمب الصيد يمسؾ كىك طاك             
*** 

 الخنساء إذ فجعت بصخر بكاإذا كسر الرغيؼ بكى عميو                
 كدكف   رغيفو  قمع    الثنايا               كحرب   مثؿ  كقعة   يـك  بدر

*** 
 عرض  المقاؿ فيتغير إذ دخمت   عميو  حتى                فطنت فقمت 

 اليـك  نذر مف   صياـ                فأشرؽ    كجيو    مثؿ اليبلؿ عمى  
و عمى نفسو بدكدة القز ما تبنيو ييدميا كينتفع يجمع الماؿ كال ينفق الذمشبو الشاعر البخيؿ     

بو غيرىا ؛ كشبو الحريص بكمب الصيد يصطاد لغيره كىك جائع ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ ؛ 
كشبو بكاء البخيؿ عمى فقد خبزه ، مثؿ بكاء الخنساء عمى أخييا صخر ، ككصؼ البخيؿ بأنو 

مفصؿ ، كشبو تيمؿ كجو البخيؿ يمكف أف يحارب دكف خبزه مثؿ حرب بدر ، كالتشبيو مرسؿ 
 .عندما عمـ بصـك ضيفو باليبلؿ ، كالتشبيو مرسؿ مفصؿ

 :796كصؼ الدنيا  فيكقالكا 
 اػػنا                طمقكا الدنيا  كعافكا الفتنػفطإف  هلل   عبػػادا 
 انػػكطا               أنيا   ليست  لحى  مك ػػعمفكركا فييا   فمما 

 يا  سفناػػذكا                صالح األعماؿ  فيػكاتخ لٌجػػة جعمكىا 
*** 

 ا خير عيش ال يككف بدائـػكمنا كأحبلـ نائـ                 األ  أنما الدي
*** 

 ظير الفبلة سرابيا فيالح                 كماباطبلن  فمـ أرىا إال غركران              
كشبو الدنيا باألحبلـ  الصالحة بالسفف ، كالتشبيو بميغ ؛شبو الشاعر الدنيا بالبحر كاألعماؿ       

  .، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ، كالسراب
 باب المسان : -

 :797المساف  فيكقالكا 
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 بافػػاف            ال يمدغنؾ  إنو   ثعػاألنسحفظ  لسانؾ  أييا  ا
*** 

 الصمت زيف كالسككت سبلمة        فإذا نطقت فبل تكف مكثارا
 .عر المساف بالثعباف ، كالصمت بالزينة ، كالسككت بالسبلمة ، كالتشبييات بميغةشبو الشا     

 أبواب المعاشرة ـ القناعة ـ الحسد ـ الحمم ـ الحماقة ـ الوطن : -
 : 798المعاشرة  فيقاؿ االماـ الشافعي رضي اهلل عنو 

 منيا فضةن  ك زيكفا فأصبت    كالناس  مثؿ  دراىـ   قمبتيا          
*** 

 ؿ حباؿ الفاسقيف  مييفػؾ منو تكدد         فكأخك الفسؽ اليغرر 
طبائع الناس ، كمعدنيـ، فمنيـ الشيـ ، الكريـ، الشجاع، كمنيـ  ذكر اإلماـ الشافعي      

الخسيس، البخيؿ ، الجباف ، فشبييـ بالدراىـ منيا ما يككف مصنكع مف الفضة ، كمنيا ما يككف 
تربط  التياس ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ؛ كما شبو العبلئؽ مضركب مزيؼ مصنكع مف صفر نح

 .الناس مع بعضيـ البعض بالحباؿ كالتشبيو بميغ
 :799الحسد  فيكقالكا 

 وػاتمػػق فػػإف  صبػرؾ     كد           ػػالحس صبر عمػى  كيدا
 وػا  تأكمػـ  تجد  مػػيا             إف  لػػػػنفس فالنار  تأكػؿ 

*** 
 كبده فيلييب النار يمقاه مف كمد                 يكفيؾ منو كما دع الحسكد 

*** 
 ذكب الحسكد بحر نيراف  الحسد             بالٌمظى   لكأنماذكب  المعادف 

، كالثالث  شبو الشاعر كيد الحسكد بالنار كالتشبيو مرسؿ مجمؿ ، كما شبيو  الثانيالبيت        
نصيارىاالبيت األخير ذكباف المعادف  في النار مثؿ ذكباف الحسكد بكيد الحسد ألف الحاسد   فيكا 

 .نعمة عمى شخص كالتشبيو مقمكب أميصيبو الحزف الشديد إذا ر 
 :800الحماقة  فيكقالكا   

 و          إال الحماقة أعيت مف يداكيياػػلكؿ داء دكاء يستطب   ب
ف جف  األحمؽا         كاقطع حبالؾ مف حباؿ ػػالتيأسف مف المبيب كا 

 ؿ           أكلى كأسمـ مف صداقة أخرؽػػؿ متجمػف عاقػفعداكة م
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 .تربط بيف الناس بالحباؿ ،كالتشبيو بميغ التيشبو الشاعر العبلقة 
 باب المال : -

 :801الماؿ فيكقالكا 
 راػػػالكسيالعظـ ر ػراىـ            تجبػػػـ  كالمػدراىػإف ال

 أميراصبحو  أضحى  في             بػميػػػػثع يفػك نالػل                   
كصؼ الشاعر الدراىـ بالمراىيـ حيث تكاس الفقير اليـر ذك الخاطر المكسكر كما يجبر        

 .المرىـ العظـ المكسكر أيضا ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ
 :802كقالكا أيضا

ذا   عمى الدينارػؿ صعكبتيمطمب          فأحم فيرأيت صعكبة  كا 
 كة   األحجارػر  يميف  قسحجه فإنو             تييو ا    تشكأبعثو    فيم

*** 
 و  صنـػكمف مات إال  أن حيه ف قمت دراىمو           ػكالماؿ زيف كم
 الدرىـكذاؾ  الحكيـ  ىػك    و           ػتكصك ال     فأرسؿ   حكيمان 

*** 
 دػكؿ يالماؿ يفرؽ بيف  األـ    كالكلد          فذاؾ أدنى نسيب عند 

 مدػالبفما  لعيني  تراه  سيد      كالعبد   نممكو           بو خادمان  عيدم
*** 

 ك الرجاؿ ميابة كجبلالػيا          تكسػاألماكف  كم فيإف الدراىـ 
*** 

 ف أراد قتاالػالسبلح لم ىية          ك ػالمساف لمف أراد فصاح ييف
، كبالخادـ ، كالسيد ،  حجارة ، كبالزينة لمغنيالذم يميف الشبو الشاعرالماؿ بالحجر       

 كالمساف، كالسبلح كالتشبييات كميا بميغة 
 باب السياحة والغربة : -

 :803السياحة كالسفر كالغربة  فيكقالكا 
 النصب فينصب فإف لذيذ العيش كا  سافر تجد عكضاعمف  تصاحبو       

 لـ  يجر لـ يطبإف  إني رأيت   كقكؼ  الماء   يفسده         إف ساؿ  طاب
 لكال فراؽ القكس لـ يصب سيـكال         األسد لكال فراؽ الغاب ما إقتنصت

                                                 
801
 .723ؿ -أُشعغ اُغبثن  
802
 724ؿ -أُشعغ اُغبثن  
803
 .726ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  



*** 
 كالعكد في أرضو نكع مف الحطبػنو         أماك فيكالتبر كالترب ممقى  

ىذه األبيات أكرد الشاعر تشبييات ضمنية حيث شبو الشاعر نفسو بالماء ، كباألسد ؛  في     
 .بالذىب بالتراب ، ك بعكد البخكر

 باب الغدر : -
 :804كقالكا في الغدر 

نما أشتكي مف أىؿ ذا الزم  ال أشتكي   زمني  فػىذا  فأظممو            كا 
 فػأحد  منيـ   بمؤتم  إلى تحت الثياب  فبل            تكف  التيىـ الذئاب 

طبع  الغدر كعدـ  فيشبو الشاعر بعض أىؿ ىذا الزماف  بالذئاب ، لمشاركتيـ الذئاب     
 .الكفاء ، كالتشبيو بميغ

 :805بف الجيـ كىك مسجكف  كقاؿ عمي
 دػميند  ال  يغم  أمك   قالكا حبست فقمت ليس بضائرم              حبسي

 رددػتالسباع   كبرا ك أكباش              غيمو أك  ما  رأيت الميث  يألؼ  
 ددػػمتجأيامػػو  ك كأنػو               السرار   فتنجمى يدركوكالبدر                 

 دػيراع  ك يرع ػو كريقإال  الغماـ  فما  يرل           كالغيث يحصره 
 ضمنية. كبالرماح  ، كالتشبيياتشبو الشاعر نفسو بالميث ، كبالشمس ، كبالبدر ، كبالغيث  ،     
 باب الختام بالدعاء : -

 :806قاؿ الشاعر
 العقكد الجكاىر الىفيتكالت  سعكدىا         كما تتك   كىنئت  أيامان 

 .شبو الشاعر أياـ الممدكح الغراء كالسعيدة المتتالية  بعقكد الجكاىر ، كالتشبيو مرسؿ مجمؿ
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
804
 .727ؿ -أُشعغ اُغبثن  
805
 .728ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
806
 .728ؿ -أُشعغ اُغبثن  



 
 

  



 الثانيالمبحث 
 ستعارةشواهد اال

 :االستعارة التصريحيةشواهد 
 :807" ػى 39سنة" فىكقاؿ عبدة بف الطيب المتك 

 حربان كما بعث العركؽ األخدع        ـ  ػعقاربو  ليبعث  بينك يزجي
شبو الشاعر الضغائف بالعقارب  بجامع األذل مف كؿ ، ثـ استعير المفظ الداؿ عمى       

عمى سبيؿ االستعارةالتصريحية األصمية ،  المشبو بو كىك العقارب لممشبو كىك الضغائف ،
 كالقرينة " ليبعث بينكـ حربان " كالقرينة مطمقة لعدـ كجكد مبلئـ.

 :808بف الحسيف كقاؿ الفرزدؽ يمدح سيدنا عمي
 و           كالشمس تنجاب عف إشراقيا الظيمىـً ػينشؽ ثكب الٌدجى عف  نكر غرت

كؿ ، كاستعير المفظ الداؿ عمى المشبو  فيلغطاء شبو الشاعر ظممة الميؿ بالثكب بجامع ا     
الظممة ، عمى سبيؿ االستعارة التصريحية األصمية ، كالقرينة إثبات  ىيبو كىك الثكب لممشبو ك 

 البيت ترشيح. كباقيالثكب لميؿ ، 
 :810مستعطفان أمير المؤمنيف عمر بف الخطاب لما سجنو809قاؿ الحطيئة

 زغػب الحكاصؿ ال ماء كال شجر       رخو   ػمػاذا تقكؿ  ألفراخ  بذم م
 رغفر عميؾ سبلـ اهلل يا عمػػػة         فاػر مظممػي قعػألقيت كاسبيـ ف

كؿ ، كاستعير المفظ الداؿ  فيشبو الحطيئة صغاره بفراخ الطير بجامع الضعؼ كقمة الحيمة    
عمى المشبو بو كىك األفراخ لممشبو كىـ الصغار، عمى سبيؿ االستعارة التصريحية األصمية ، 

 .البيت ترشيح ينة " ألقيت كاسبيـ " ، كباقيكالقر 
 :811األندلسي يصؼ زىرة كقاؿ ابف خفاجة

 راػحمرا كأردية خض عمييا حميا        ػع الحيػكقد خم ىيائسة تز ػكم
 راػأعطافيا ذىبا نض فية         كيجمد ػػػيذكب ليا ريؽ الغمائـ فض

كؿ ، كاستعير المفظ الداؿ  فيشبو الشاعر الشراب حبات المطر بالفضو ، بجامع الممعاف      
عمى المشبو بو كىك الفضة لممشبو كىك حبات المطر ، عمى سبيؿ االستعارة التصريحية 

كؿ أيضا،  فياألصمية، كالقرينة " كمائسة " ؛ ك شبو حبات الندل بالذىب ، بجامع الممعاف 

                                                 
807
 .666ؿ -ٜبؽ٢ٔ أؽٔذ اُ  -عٞاٛش األدة  
808
 .406ؿ -أُشعغ اُغبثن  
809
ٛٞ أثٞ ٤ٌِٓخ عشٍٝ اُؾط٤ئخ اُؼجغ٠ ، ػبػ ٓذح ك٢ اُغب٤ِٛخ ٝاإلعالّ ، أعِْ ُْٝ رٌٖ ُٚ فؾجخ ثشعٍٞ هللا " ف٠ِ هللا ػ٤ِٚ ٝعِْ  

اُ٘غت ، كبعذ اُذ٣ٖ ، ٓبد ك٢ "، ٗؾأ عؾؼب  عإٝال  ِٓؾلب  دٗئ اُ٘لظ ًض٤ش اُؾش ه٤َِ اُخ٤ش ثخ٤ال ، هج٤ؼ أُ٘ظش ،سس ا٤ُٜئخ ، ٓـٔٞس 

 أٝائَ خالكخ ٓؼب٣ٝخ.
810
 .398ؿ -أُشعغ اُغبثن  
811
 .457ؿ -أُشعغ اُغبثن  



ى سبيؿ االستعارة كاستعير المفظ الداؿ عمى المشبو بو كىك الذىب لممشبو كىك حبات الندل ، عم
                  .التصريحية األصمية، كالقرينة " كمائسة " ، كذكر نضرا ترشيح

 :812قاؿ ابف المعتز يصؼ اليبلؿ
 اػة             يحصد مف زىر الديجانرجسػػػػكمنجؿ قد صيغ مف فض

المشبو بو كؿ ، كاستعار المفظ الداؿ عمى  فيشبو الشاعر النجكـ بالزىر بجامع الجماؿ      
الزىر لممشبو النجـك ، عمى سبيؿ االستعارة التصريحية األصمية ، كالقرينة "الدجا" ، كذكر كممة " 

 .نرجسا" ترشيح
 :813كقاؿ ابف حمد يس األندلسي يصؼ بركة ماء 

 غصف   فضة         النت فارسؿ خيطيا مجركرا ككأنما   في   كؿ  
 كران ػالصيريج مكقع قطرىا          فكؽ الزبرجد  لؤلؤان   منث فيكتريؾ                 

كؿ ، كاستعار المفظ الداؿ  فيشبو الشاعر قطرات الماء بالفضة ، بالمؤلؤ ، بجامع الممعاف       
عمى المشبو بو الفضة ، كالمؤلؤ لممشبو قطرات الماء ، عمى سبيؿ االستعارة التصريحية األصمية 

 .ترشيح فأرسؿ خيطيا مجركرا" ، ككممة " منثكرا"قطرىا" ، كعبارة " ، كالقرينة " مكقع 
 :814مكقاؿ محمد زريؽ البغداد
 قمران              بالكرخ  مف فمؾ األزرار مطمعو في بغداد لياستكدع اهلل 

، ثـ استعير المفظ الداؿ عمى المشبو بو  فيشبو الشاعر ممدكحو بالقمر بجامع الرفعة         كؿو
في قمر لممشبو كىك الممدكح ، عمى سبيؿ االستعارة التصريحية األصمية ، كالقرينة  " كىك ال

  .البيت ترشيح بغداد " ، كباقي
 :815غراء اني كاإلالتي ي فيالمتنب كقاؿ أبكالطيب

 816جسميا  سقـ    فيكأنما  فقده س نكره كاف فارقيا             كراجع الشم
، ثـ استعير المفظ الداؿ عمى المشبو بو  فيشبو الشاعر ممدكحو بالنكر بجامع الجماؿ      كؿو

كىك النكر لممشبو كىك الممدكح ، عمى سبيؿ االستعارة التصريحية األصمية ، كالقرينة " كاف 
 البيت ترشيح ، كتجريد فاالستعارة مطمقة.  قيا " كباقيفار 

 :817يكقاؿ أبك الحسف التيام
 ارػاألسحككذاؾ عمر ككاكب   ره           ػما كاف أقصر عم ياكككبان 

                                                 
812
 .555ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
813
 .592ؿ -أُشعغ اُغبثن  
814
 .602ؿ -أُشعغ اُغبثن  
815

 .606ؿ -أُشعغ اُغبثن   
816
 اُغوْ : أُشك. 
817

 .616ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة   



، ثـ استعير المفظ الداؿ عمى المشبو بو  فيشبو الشاعر ابنو بالكككب بجامع الرفعة        كؿو
كىك الكككب لممشبو كىك ابنو ،عمى سبيؿ االستعارة التصريحية األصمية ، كالقرينة "ما كاف 

 .البيت ترشيح كباقيأقصر عمره" ، 
 :  818كقاؿ بياء الديف زىير معتذران 

 عمى الطائر الميمكف يا خير قادـ         كأىبلن  كسيبلن  بالعبل   كالمكاـر
 ـػفيا حسف ركب جئت فيو  مسممان          كياطيب ما اىدتو ايدل الركاس

، ثـ استعير  فيفاء البيت األٌكؿ شبو الشاعر ممدكحو بالعبل ، كالمكاـر ، بجامع االحت في     كؿو
المفظ الداؿ عمى المشبو بو كىك العبل ، كالمكاـر  لممشبو كىك الممدكح ، عمى سبيؿ االستعارة 
دخاؿ السركر  التصريحية األصمية ، كالقرينة " خير قادـ" ؛ كما شبيو بالطيب، بجامع النفع ، كا 

، ثـ أستعير المفظ الداؿ عمى المشبو بو كىك الطيب  لمم في شبو كىك الممدكح ، عمى سبيؿ كؿو
االستعارة التصريحية األصمية ، كالقرينة  الشطر األٌكؿ مف البيت ، كعبارة "اىدتو ايدل الركاسـ" 

 .ترشيح
 :819كقاؿ

 انفكاكا فيا مف غاب منا كىك  ركحي        ككيؼ أطيؽ مف ركحي
عمى المشبو بو كىك الركح شبو الشاعر مرثيو بالركح بجامع القرب ، ثـ استعير المفظ الداؿ      

لممشبو كىك مرثيو ، عمى سبيؿ االستعارة التصريحية األصمية ، كالقرينة " فيا مف غاب منا " ، 
 ذكر "انفكاكا" ترشيح.

 : 820دلسي يرثي إبراىيـ بف جعفر بف عمياألن كقاؿ ابف ىاني
 خمد صعؽ الميػؿ لػو  ثػـ          ان ػثاقبإنمػػا  كػاف  شيابػان 

بالشياب بجامع الرفعة ، كالظيكر ، ثـ استعير إبراىيـ بف جعفر بف عمى  شبو الشاعر      
، عمى سبيؿ االستعارة إبراىيـ بف جعفر بف المفظ الداؿ عمى المشبو بو كىك الشياب  لممشبو 

 البيت تجريد. األصمية ، كالقرينة  حالية، كباقيالتصريحية 
 :821"ىػ 321سنة " فىالمتك  زدمبكر محمد بف الحسف بف دريد األكقاؿ أبك 

 822كلػسكاىـ  كىىـ  الشناخيب  المنيفات الػذرا           كالناس أدحاؿ 
 823كالناس ضحضاح ثعابكأضىػػيا           أدي بحكر  زاخػر الىـ  

                                                 
818
 .601ؿ -أُشعغ اُغبثن  
819
 .625ؿ -أُشعغ اُغبثن  
820
 .633ؿ -أُشعغ اُغبثن  
821

 .642ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 
822
اُؾ٘بخ٤ت أهشاف اُغجبٍ ٝاؽذٛب ؽ٘خٞة ، ٝا٤ُ٘ٔلبد أُشرلؼبد اُطٞاٍ ٠ٛٝ اُؾٞاٛن  ٝاُزسا ط رسٝح ٠ٛٝ أػب٠ُ اُغجبٍ ،  

 ٝأدؽبٍ ط دؽَ ٠ٛٝ اُؾل٤ش اُـبٓل ٖٓ األسك ٣زغغ أعلِٚ ٣ٝن٤ن أػالٙ ، ٟٝٛٞ ط ٛٞح ثٔؼ٠٘ اُذؽَ. 
823

ٔٞمغ أُطٔئٖ ك٢ أػ٠ِ اُغجَ ٣غز٘وغ ك٤ٚ ٓبء أُطش  ، ٝأم٠ ط ا٥دٟ أُٞط ، ٝمؾنبػ أُبء اُو٤َِ ، ٝصؼبة ط صؼت ٝٛٞ اُ

 أمبح ٠ٛٝ اُـذسإ اُقـبس 



االكؿ ، كالعطاء  فيالجباؿ، كالبحكر بجامع القكة  ىيشبو الشاعر قكمو بالشناخيب ك      
لممشبو كىـ قكمو ،عمى لمشبو بو كىك الشناخيب، كالبحكر المفظ الداؿ عمى ا ، ثـ استعير فيالثاني

، كالقرينة " كالناس أدحاؿ ، كضحضاح"، كاالستعارة مطمقة بيؿ االستعارة التصريحية األصميةس
  .لعدـ كجكد مبلئـ

 :824كقاؿ العميد أبك إسماعيؿ الطغرائي
 مف  نباؿ األعيف النجؿشفعت          برشقة  ال أكره الطعنة النجبلء قد 

كؿ ، ثـ استعير المفظ الداؿ عمى  فيشبو الشاعر نظر المحبكبة بالطعنة بجامع االيبلـ      
المشبو بو كىك الطعنة  لممشبو كىك النظرة ، عمى سبيؿ االستعارة التصريحية األصمية ، كالقرينة 

 بلئـ." برشقة مف نباؿ األعيف النجؿ " ، كالقرينة مطمقة لعدـ كجكد م
 :825اهلل عنو"  كقاؿ األماـ الشافعي " رضي

 فػمييمنو  تكدد          فكػؿ  حباؿ الفاسقيف   خك الفسؽ ال  يغررؾأ
، ثـ أستعير المفظ الداؿ عمى  فيشبو الشاعر العبلقة بيف الناس بالحباؿ بجامع  الرابط      كؿو

عارة التصريحية األصمية ، كالقرينة المشبو بو كىك الحباؿ لممشبو كىك العبلقة ، عمى سبيؿ االست
 ." ال  يغررؾ  منو  تكدد" ، كذكر "مييف" ترشيح

 :826كقاؿ البحترم
 بلؿ كيستدؿػػالض فيؾ ػبػػدل           ييتزلػت نجػػمان   ال

 ؿػكاب ك يستمػو  الصػػمنػى           قػيستينبػكع   عػػـز  
، ثـ  فيالثانياألٌكؿ ، كالعطاء  فيلرفعة شبو الشاعر ممدكحو بالنجـ كالينبكع بجامع ا     

استعير المفظ الداؿ عمى المشبو بو كىك النجـ كالينبكع لممشبو بو لممشبو كىك الممدكح ، عمى 
سبيؿ االستعارة التصريحية األصمية ، كالقرينة  حالية ، كذكر "يستدؿ" ترشيح ، كذكر "يستقى 

 منو الصكاب" تجريد فاالستعارة مطمقة.
 :827يصؼ فييا الربيع  في الديف الحٌمية لصمف قصيد

 افػكنمت  فركع الدكح حتى صافحت          كفؿ الكثيب ذكائب األغص
صافحت ، شبو فييا التقاء ذكائب األغصاف بالكثيب   فياستعارة تصريحية تبعية       

كؿو ، ثـ اشتؽ مف المصافحة صافحت ، كالقرينة " نمت فركع  فيبالمصافحة بجامع المبلمسة 
 الدكح " 

 :828كصؼ كاد فيكلو مف قصيدة 

                                                 
824
 .689ؿ -أُشعغ اُغبثن  
825
 .719ؿ -أُشعغ اُغبثن  
826
 .728ؿ -أُشعغ اُغبثن  
827

 .569ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة   



 عمى الركض أستارا مف الكرؽ الخضرت             تعانقت األغصاف فيو فأسبم
تعانقت ، شبو فييا إلتقاء االغصاف مع بعضيا   بالمعانقة  فياستعارة تصريحية تبعية        

  .كؿو ، ثـ اشتؽ مف المعانقة "تعانقت" ، كالقرينة حالية فيمسة بجامع المبل
 :829الفجر فيكلو 

رد مػػأىبل بفجر قد نضا ثكب الدج  ف سكاد قرابػى          كالسيؼ جي
ثكب الدجا  ، شبو فييا ظممة الميؿ بثكبو بجامع الستر ،  فياستعارة تصريحية أصمية        

ستعار المفظ الداؿ عمى المشبو بو الثكب لممشبو الظممة ، عمى سبيؿ  فيكالغطاء  كؿو ، كا 
  .البيت ترشيح ، كالقرينة " أىبل بفجر" ، كباقياالستعارة التصريحية األصمية 

 :830" ػى 855سنة " فىكقاؿ صالح بف عبد القدكس المتك 
 يعطيؾ مف طرؼ المساف حبلكة         كيركغ عنؾ  كما يركغ الثعمبي 

كؿ ، ثـ استعير المفظ  فيشبو الشاعر كبلـ المنافؽ المعسكؿ بالحبلكة بجامع االمتاع       
الداؿ عمى المشبو بو كىك الحبلكة لممشبو كىك الكبلـ المعسكؿ، عمى سبيؿ االستعارة التصريحية 

 األصمية ،كالقرينة "يعطيؾ مف طرؼ المساف" ، كذكر يركغ  تجريد.
 :831ػى1320ة سنة التيمكرية المتكفا يدة عائشة ىانـكقالت الس

 األلباب زىرة  يإال بككنما ضرنى أدبي كحيسف تعمُّمي           
، ثـ استعير المفظ الداؿ عمى المشبو بو  فيشبيت الشاعرة نفسيا بزىرة بجامع النضار        كؿو

ينة " أدبي صريحية األصمية ، كالقر كىك الزىرة لممشبو كىك شخصيا ، عمى سبيؿ االستعارة الت
 ." ، كذكر "األلباب" تجريدكحسف تعممي

 :832ىانـ تيمكر  قالت المرحكمة ممؾ حفني ناصؼ ترثي عائشةك 
 اعػنكخمفػت  البكاء  لكػؿ  ا         ػػفيا شمس المحامد  غبًت  عن

كؿ ، ثـ أستعير المفظ  فيبالشمس بجامع النفع  عائشو ىانـ تيمكرشبيت الشاعرة المرحكمة      
، عمى سبيؿ االستعارة التصريحية  عائشو ىانـ تيمكرالداؿ عمى المشبو بو كىك الشمس  لممشبو 

 .البيت تجريد كباقي" ، غبت عنا األصمية ، كالقرينة " 
 :833كقاؿ حافظ إبراىيـ 

 في               كالبدر  يخرج  مف  جبيف الساقيالكؤكس كتخت فيكالشمس تبدك 

                                                                                                                                            
828
 .570ؿ -أُشعغ اُغبثن  
829
 .582ؿ -أُشعغ اُغبثن  
830
 .668ؿ -أُشعغ اُغبثن  
831
 .528ؿ -أُشعغ اُغبثن  
832

 .629ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 
833
 .492ؿ -أُشعغ اُغبثن  



كؿ ، كاستعير المفظ الداؿ  فيالكأس بالشمس ، بجامع الممعاف  فيشبو الشاعر الشراب         
عمى المشبو بو كىك الشمس لممشبو كىك الشراب ، عمى سبيؿ االستعارة التصريحية األصمية، 

بالبدر ، بجامع الممعاف  ا شبو حبات العرؽ عمى جبيف الساقيالكؤكس" ؛ كم فيكالقرينة " تبدك 
كؿ ، كاستعير المفظ الداؿ عمى المشبو بو كىك البدر لممشبو كىك حبات العرؽ ، عمى سبيؿ  في

" ، كاالستعارات مطمقة لعدـ ، كالقرينة " يخرج مف جبيف الساقياالستعارة التصريحية األصمية 
 .كجكد مبلئـ

 :834حافظ إبراىيـ يصؼ النيؿقاؿ 
 835كقعا مف عقيقؾ إذ يجرمكما قطرات السحب كالدر تنيمي             بألطؼ 

، ثـ استعير  فيبالعقيؽ بجامع المكف األحمر  التي تحمؿ الطميشبو الشاعر ماء النيؿ       كؿو
المفظ الداؿ عمى المشبو بو كىك العقيؽ  لممشبو كىك ماء النيؿ ، عمى سبيؿ االستعارة التصريحية 

  .ـمطمقة لعدـ كجكد مبلئ ىي" ، ك ألصمية ، كالقرينة " إذ يجرما
 :836كقاؿ حافظ إبراىيـ راثيا اإلماـ الشيخ محمد عبده
 الشبياتسراج الدياجي  ىادـ             بكى عالـ اإلسبلـ عالـ عصره  

كؿ ، ثـ استعير المفظ الداؿ عمى المشبو بو  فيشبو الشاعر مرثيو بالسراج  بجامع النفع     
االستعارة التصريحية األصمية ، كىك السراج  لممشبو كىك الشيخ محمد عبده ، عمى سبيؿ 

 .كالقرينة " بكى" ،  كذكر "ىادـ الشبيات " تجريد
 :837كقاؿ أحمد الياشمي معارضان ألمية الطغرائي

 منتقؿغير   بظؿو فيؿ  سمعت   يا           ػػػبزىرت  تغرنؾ الدنياال 
كؿو ، ثـ استعير المفظ الداؿ  فيشبو الشاعر نعيـ الدنيا بالزىرة ، بجامع الجماؿ ، كالزكاؿ       

عمى المشبو بو ، كىك الزىرة لممشبو كىك نعيـ الدنيا، عمى سبيؿ االستعارة التصريحية األصمية ، 
 .البيت ترشيح كباقيكالقرينة حالية ، 

 :فى اختيارات أحمد الهاشمى من عصور األدب شواهد االستعارة المكنية
 : 838القيس قاؿ امرؤ

 839كؿػـ           أثيث كقنك النخػمة  المتعثػػالمتف أسكد فاح كفرع ييٍغٌشي

ميثٌنى كمرسؿتضؿُّ المدارم في  بل           ػالع إلى غدائرهي مستٍشرزات
840 

                                                 
834

 .598ؿ -أُشعغ اُغبثن   
835
 اُؼو٤ن ؽغش ًش٣ْ أؽٔش 
836
 .625ؿ -أُشعغ اُغبثن  
837
 .694ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
838
 .348ؿ -أُشعغ اُغبثن  
839
 اُزبّ ، أُزٖ اُظٜش ، اُلبؽْ اُؾذ٣ذ اُغٞاد ، االص٤ش اٌُض٤ش ، اُو٘ٞ  اُغجبهخ  ، أُزؼضٌَ اٌُض٤ش اُؾٔبس٣خ.اُلشع اُؾؼش  



مف لكازمو  شيءشبو الشاعر األمشاط بالناس ، كحذؼ المشبو بو كأتى ب الثانيالبيت  في     
ات الضبلؿ كعدـ الضبلؿ ، كعدـ رينة  إثبكممة الضبلؿ ، ك االستعارة مكنية ، كالق ىيك 

 .ىتداء لؤلمشاطاإل
 :841ينترة بف شداد العبسعقاؿ 

 842دـ ػػما زلت  أرمييـ  بثغرة  نحره            كلبانو  حتى  تسربؿ  بال
مف لكازمو كىك التسربؿ ،  شيءالفرس بإنساف ، كحذؼ المشبو بو ، كأتى ب شبو الشاعر      

 لثغرة نحر الفرس. كالقرينة إثبات الرمية المكنية ، كاالستعار 
 :843كمف جٌيد شعره

 ؿػفٌرقت جمعيـ بضربة فيصػى           كالخيؿ  تعمـ ك الفكارس أٌنن
مف لكازمو كىك العمـ ، كاالستعارة  شيءشبو الشاعر الخيكؿ ، كحذؼ المشبو بو ، كأتى ب      

 .تجريد مكنية ، كالقرينة إثبات العمـ لمخيكؿ ، كذكر "الفكارس"
 :   844كقاؿ طرفة بف العبد

 ـ  تزٌكدػستبدل لؾ األياـ ما كنت جاىبلن           كيأتيؾ  باألخبار مف ل
، مف لكازمو كىك تعميـ الجاىؿ  شيءشبو الشاعر األياـ بإنساف ، كحذؼ المشبو بو ، كأتى ب     

 .تجريد البيت كباقياإلبداء لؤلياـ ، ك االستعارة المكنية ، كالقرينة إثبات 
 :  845كقاؿ أعشى قيس 

 اد فأفسداػع امإذا أصمحت كفٌ خائف           ىك الذمكلكف أرل الدىر 
مف لكازمو كىك الخيانة  شيءشبو الشاعر الدىر بإنساف ثـ حذؼ المشبو بو ، كرمز إليو ب      

 ، كاالستعارة المكنية ، كالقرينة إثبات الخيانة لمدىر ، كذكر اإلفساد تجريد.
 :846لبيد بف ربيعة مفتخران قاؿ 

ذا األمانة قسمت   حظنا قٌسامياػأكفر ب فىأك في  معشر          كا 
اسـ معنى بمتاع أك غيره محسكس ثـ حذؼ المشبو بو ،  التي ىيشبو الشاعر األمانة ك      

مف لكازمو كىك التقسيـ ، فاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات إمكانية التقسيـ  شيءكرمز إليو ب
 .ؤلمانةل

 :847ان أخاه أربد كقاؿ يرثي

                                                                                                                                            
840
 ؿذائشٙ صٝائجٚ ، ٓغزؾشاد ٓشرلؼبد ، رنَ رـ٤ت ، ٝأُذاسٟ األٓؾبه. 
841

 .355ؿ -أُشعغ اُغبثن   
842
 صـشح اُ٘ؾش أػالٙ. 
843

 .356ؿ -أُشعغ اُغبثن 
844
 .359ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
845
 .360ؿ -أُشعغ اُغبثن  
846
 .364ؿ -أُشعغ اُغبثن  
847
 .364ؿ -أُشعغ اُغبثن  



 848بو الدىر فاجع يكمان  الدىر بيننا           فكؿ امرءو   فبل جزع إف فٌرؽ
مف لكازمو كىك التفريؽ ،  شيءشبو الشاعر الدىر بإنساف ثـ حذؼ المشبو بو ، كرمز إليو ب     

حيث أف الدىر ال يفرؽ األحبة بؿ الناس مف تفعؿ ذلؾ ، فاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات 
 إمكانية التفريؽ لمدىر.

ل رؤكسان قد أينعت : " يا أىؿ الككفة إنى ألر 849ألىؿ العراؽ فيقاؿ الحجاج بف يكسؼ الثق      
ني  الدماء بيف العمائـ كالمحى " إلىر انظ ككأني لصاحبيا ، كحاف قطافيا كا 

مف لكازمو  شيءشبو الحجاج رؤكس أىؿ العراؽ بالثمار ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب     
 .كىك اإليناع كالقطؼ، فاالستعارة مكنية ،كالقرينة إثبات اإليناع لمرؤكس ، ك"كحاف قطافيا" ترشيح

 
 :850كقاؿ

 كجٌدت  الحرب   بكـ   فجٌدكاقد  شٌمرت  عف  ساقيا   فشٌدكا          
مف لكازمو كىك عبارة "  شيءشبو الشاعر الحرب بإمرأة ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      

شمرت عف ساقيا" فاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات التشمير عف الساؽ لمحرب ، كذكر "كجدت" 
 .ترشيح

 :851كقاؿ كعب بف زىير
 سعى الفتى كىك مخبكءه لو القدري     شيء ألعجبف       لك كنت أعجب مف 

 يسعى  الفتى  ألمكر  ليس يدركيا          كالنفس   كاحدة   كاليـ  منتشر
 ثريى األالعمرحتى ينتيي  فالمرء  ما عاش  ممدكد  لو  أمؿ          الينت

،   قابؿ لبلنتشار، ألف اليـ اسـ معنى شيءشبو الشاعر اليـ بحبات  الثانيالبيت  في      
مف لكازمو كىك كممة "منتشر" ، فاالستعارة مكنية ، كالقرينة  شيءكحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب

البيت  فيإثبات االنتشار لميـ ، كال يكجد ما يبلئـ المشبو أك المشبو بو فاالستعارة مطمقة ؛ ك 
ك كممة مف لكازمو كى شيءالثالث شبو الشاعر األمؿ بالحبؿ  ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب

 .البيت تجريد كباقي"ممدكد" ، فاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات المد لؤلمؿ ، 
 :852كقاؿ جرير

 بلناػقتالتي في طرفيا حكر             قتمننا  ثػـ  لػـ  يحييف  إف العيكف   
 يصرعف ذا المب حتى ال حراؾ بو             كىف  أضعؼ  خمؽ  اهلل   إنسانا

                                                 
848
 اُغضع اُؾضٕ اُؾذ٣ذ ٓغ ػذّ اُقجش. 
849
 .383ؿ -أُشعغ اُغبثن  
850

 .383ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 
851
 .395ؿ -أُشعغ اُغبثن  
852
 .407ؿ -أُشعغ اُغبثن  



يف استعارة مكنية حيث شبو الشاعر عيكف المحبكب بالفارس المغكار، كحذؼ البيت في       
مف لكازمو كىك القتؿ كالصرع ، فاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات  شيءالمشبو بو كرمز إليو ب

 القتؿ كالصرع لمعيكف ، كالشطر األخير تجريد.
 :853كقاؿ الكميت

 كنؼ عطفاه أىؿ  ك مرحب إلىكدة              ػالجناح  م يخفضت ليـ  من  
مف لكازمو كىك الجناح ،  شيءشبو الشاعر نفسو بطائر، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب    

 .البيت تجريد كباقيفاالستعارة مكنية ، كالقرينة " مكدة" ، 
 

 :854كقاؿ بشار بف برد
 كما ضاؽ فضؿ اهلل  عف متعفؼ           كلكف  أخبلؽ  الرجاؿ  تضيؽ

مف لكازمو  شيءالشاعر فضؿ اهلل ك األخبلؽ بالرداء ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو بشبو       
كىك الضيؽ ، فاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الضيؽ لمفضؿ كاألخبلؽ ، كلما لـ يذكر مبلئـ 

 .مطمقة ييلممشبو ، أك المشبو بو ف
 :855ميقكؿ أبك العتاىية يمدح الميد

 إليػػو  تػجػٌرر  أذيػالػػيا       أتتػو  الخػبلفػة   منقػػادة
 فمػـ تػؾ تصمػح إال  لػػو       كلػـ يػؾ يصمػح إال  لػػيا

شيء مف شبو الشاعر الخبلفة بدابة تقاد مف خطاميا ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      
عبارة "تجرجر نقياد كجرجرة األذياؿ ، فاالستعارة مكنية ، كالقرينة كممة "منقادة" ، ك لكازمو كىك اال
 .أذياليا"  ترشيح

 :856ك تماـ راثيان محمد بف حميد الطائيكأنشد أب
 تكفيت  اآلماؿ   بعد   محمد          كأصبح في شغؿ  عف السفر السفر
 فتى كمما فاضت عيكف  قبيمة          دما ضحكت عنو األحاديث كالذكر

 يـك الركع أك دكنو الكفركنفس تعاؼ العار حتى  كأنما                ىك الكفر 
 فأثبت في مستنقع المكت رجمو          كقاؿ ليا مف تحت أخمصؾ الحشر

ماؿ بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو البيت األكؿ استعارة مكنية حيث شبو اآل في     
يث عبارة "ضحكت عنو األحاد فيمف لكازمو كىك الكفاة ، كالقرينة إثبات الكفاة لآلماؿ ؛ ك  شيءب

                                                 
853
 .408ؿ -ُٔشعغ اُغبثن ا 
854
 .445ؿ -أُشعغ اُغبثن  
855
 .447ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
856
 .449ؿ -أُشعغ اُغبثن  



مف لكازمو كىك الضحؾ، كالقرينة  شيء" شبو  األحاديث  بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب
 .إثبات الضحؾ لؤلحاديث

 :857مكقاؿ البحتر 
 فأنعػـ  بيػـك الفطػر عينػأ              إنو يـك أغر  مف الزماف مشػير

*** 
 ألسنة  تػزىػرفالخيؿ تصيؿ كالفكارس تد عى               كالبيض  تممع كا

*** 
 فمك أف مشتاقا تكمؼ  فكؽ  ما        في كسعو لسعى   إليؾ  المنبػر

البيت األكؿ استعارة مكنية حيث شبو اليـك بالفرس ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو  في       
عبارة "  فيمف لكازمو كىك الغرة ، كالقرينة إثبات الغرة لميكـ ، ذكر"مشير" تجريد ؛ ك  شيءب

مف لكازمو كىك كممة "  شيءاألسنة  تزىر" شبو  األسنة بالزىكر ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب
البيت  فيتزىر"، كالقرينة إثبات اإلزىار لؤلسنة " ، كاالستعارة مطمقة لخمكىا مف المبلئمات ؛ 

مف لكازمو  ءشيكائف يسعى ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب أماألخير شبو المنبر بإنساف أك 
 .البيت تجريد قرينة إثبات السعى لممنبر ، كباقيكىك السعى ، كال
 :858يالمتنب كقاؿ أبكالطيب

 ـػبل  تظنف أف الميث  يبتسػارزة           فػبإذا  رأيت  نيكب الميث
 دـػى جكانبو الػال يسمـ الشرؼ الرفيع  مف األذل          حتى يراؽ عم

ة مكنية حيث شبو الميث باإلنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو البيت األكؿ استعار  في     
عبارة " يسمـ الشرؼ الرفيع  فيمف لكازمو كىك االبتساـ ، كالقرينة إثبات االبتساـ لميث ؛ ك  شيءب
أيضا استعارة مكنية حيث شبو  الشرؼ بشخص، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو  الثانيالبيت  في" 
البيت  كباقيالسبلمة مف األذل ، كالقرينة إثبات األذل لمشرؼ ، مف لكازمو كىك كممة  شيءب

 .ترشيح
 :859قاؿ أبك العبلء المعرم

 860صار لحدان  مرارا         ضاحكا  مف  تزاحـ  األضدادقػد  رب  لحد 
مو كىك الضحؾ ، مف لكاز  شيءشبو الشاعر المحد بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      

، كال يكجد مبلئـ ألطراؼ التشبيو فاالستعارة ة، كالقرينة إثبات الضحؾ لمحدفاالستعارة مكني
 .مطمقة

                                                 
857
 .450ؿ -أُشعغ اُغبثن  
858
 .454ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
859
 .457ؿ -أُشعغ اُغبثن  
860
 اُِؾذ اُوجش. 



 :861األندلسي يصؼ زىرة كقاؿ ابف خفاجة
 د خمع الحيا        عمييا حمى حمرا كأردية خضراػكق ىية تز ػكمائس

 أعطافيا ذىبا نضرا فية         كيجمد ػيذكب ليا ريؽ الغمائـ فض
مف  شيءىك اسـ معنى بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب الذمالحياء ك شبو الشاعر      

لكازمو كىك لبس الحمى كالرداء ، فاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات لبس الرداء كخمعو لمحياء ، 
 .مطمقة لعدـ كجكد مبلئـ ىيك 

 :862كقاؿ البكصيرل
 ك مضطـر ب منكتـ            مابيف  منسجـ  منو ػأيحسب الصب أف الح

*** 
ف  ىي فيكراعيا ك   استحمت المرعى فبل تسـ ىياألعماؿ سائمة          كا 

مف لكازمو  شيءالبيت األٌكؿ شبو الشاعر الحب بالنار ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب في      
شبو  الثانيالبيت  فيكىك االضطراـ ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات االضطراـ لمحب؛ ك 

مف لكازمو كىك كممة "سائمة" ك "كاستحمت" ،  شيءبالدابة ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب النفس
" ترشيح   .كاالستعارة مكنية ، كالقرينة عبارة "استحمت المرعى" ، كذكر " فبل تسـً

 :863سعد زغمكؿ كقاؿ حافظ إبراىيـ يرثي
 غبطة          قد بذرت الحب كالشعب  حصد فيأ كنـ ػكاىنػرح فاست

مف لكازمو كىك كممة  شيءشبو حافظ إبراىيـ الحب بالنبات ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب     
 ."بذرت" كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات البذكر لمحب ،"كالشعب حصد"  ترشيح

 :864قاؿ أحمد شكقى يصؼ ىيكؿ أنس الكجكد
 زاؿ  غضػاشاب مف  حكليا الزماف كشابت               كشباب  الفنكف   ما

*** 
 اػمف نكائب الدىر عض تشتكير        ػماليا   أصبحت   بغير  مجي

*** 
 نقضاأحرجكه   فضيع  العيػد          ، كعجيب        فيشيمة  النيؿ أف  ي

مف  شيءالبيت األٌكؿ شبو الشاعر الزماف بانساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب في       
 فيلكازمو كىك الشيب، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الشيب لمزماف، كذكر "شباب" ترشيح ؛ ك 

 ىيمف لكازمو ك  شيءشبو الدىر بحيكاف مفترس ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب الثانيالبيت 

                                                 
861
 .457ؿ -أُشعغ اُغبثن  
862
 .468ؿ -أُشعغ اُغبثن  
863
 .479ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
864
 .492ؿ -أُشعغ اُغبثن  



البيت  فيك النكائب ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات النكائب لمدىر ، كذكر "عضا" ترشيح  ؛ 
مف لكازمو كىك الكفاء ، كاالستعارة  شيءالثالث شبو النيؿ بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب

 البيت ترشيح. كباقيمكنية ، كالقرينة إثبات الكفاء لمنيؿ ، 
 :865سكاحؿ الشاـ كيستنيض اليمـ اليقاؿ خميؿ مطراف يصؼ ضرب األسطكؿ اإليط     

 اه               كرقص المكت  بيف  طمى  كىاـحم  فيعبل  صخبي  المدافع  
 بنا  عطؿ  السمػاع   فشنفكنػا               بقعقعة الحديػد لػدل  الصػداـ

مف لكازمو  شيءشبو الشاعر المكت بانساف، ككذلؾ السبلح كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب     
إثبات الرقص لممكت ، كالقعقعة كىك كممة " رقص "،" قعقعة "،  كاالستعارة مكنية ، كالقرينة 

 لمسبلح ، كذكر "الصداـ" تجريد.
 :866سيد األمة مادحان  كقاؿ محمكد سامي الباركدم

 األعصر الدىـ فية        جاءت بو غرة ػمحجمأكـر  بػو  كبآبػاء   
"صمى اهلل عميو كسمـ" بالخيكؿ األصيمة ، كحذؼ  لشطر األكؿ شبو الشاعر آباء النبيا في      

مف لكازمو كىك كممة " محجمة "، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات  شيءالمشبو بو كرمز إليو ب
مف لكازمو  شيءالحجكؿ لآلباء ؛ كما شبو العصكر بالخيكؿ أيضا، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب

مطمقة لعدـ  ىيكالقرينة إثبات المكف األدىـ لمعصكر ، ك  ،ممة " الدىـ "، كاالستعارة مكنيةكىك ك
 .كجكد مبلئـ

 شواهد االستعارة المكنية فى أبواب الشعر العربى لدى أحمد الهاشمى :
جزء الثانى مف اختيارات الياشمى قس ـ فييا اختياراتو لثبلثيف بابان حسب رؤيتو البكاب الفى      

 االتى :الشعر العربى كجاءت عمى النحك 
 باب المديح :

 :867باهلل  المعتضد كقاؿ أبك تماـ مادحان 
 أثكابيا القشب فيو          كتبرز األرض ػاًء لػكابي السمػح  أبػفتحه  تفت

مف لكازمو كىك كممة " أثكابيا "،  شيءشبو األرض بالمرأة ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب     
 .كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الثكب لؤلرض

 :868سيؼ الدكلة مادحان  كقاؿ أبك الطيب المتنبي
 ضاؽ الزمافي ككجو األرض عف ممؾ        مٍؿًء الزماف كمٍؿًء السيؿ كالجبؿ

*** 
                                                 

865
 .498ؿ -أُشعغ اُغبثن  
866
 .498ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
867
 .501ؿ -أُشعغ اُغبثن  
868
 .502ؿ -أُشعغ اُغبثن  



 ليلؾ ت ذػاألمانى  صرعى  دكف مبمغة        فما  يقكؿ  لشئ  ليتمسي 
مف لكازمو كىك الضيؽ  شيءشبو الشاعر الزماف باألرض ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      

بالبشر ، كحذؼ المشبو بو  ت الضيؽ لمزماف ؛ كما شبو األماني، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبا
الصرع  ة ، كالقرينة إثباتستعارة مكنيمف لكازمو كىك كممة "صرعى" ، كاال شيءكرمز إليو ب

 البيت تجريد. كباقي،  لؤلماني
 :869أبا شجاع  مادحان  كقاؿ أيضان 

 870ـ           إف  الزماف عمى اإلمساؾ عذاؿػفأفي  كالن ػق لػو   قاؿ  الزمافي 
 يا  خيؿه  كأبطاؿػب  قى  و           أف  الش  ػل  القناة  إذا اىتزت براحتدرً تى 

مف لكازمو كىك  شيء، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب شبو المتنبى الزماف كالقناة بإنساف     
القكؿ ، كالدراية ، كاإلستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات القكؿ  لمزماف ، كالمعرفة كالدراية لمقناة ، 

 شطر كؿ بيت تجريد.  فيك 
 :871"ػى343كقاؿ أيضا يمدح سيؼ الدكلة كيذكر بناءه قمعة الحدث سنة"

 كالدىر راغـ ى  ط  عمى الدٍّيف بالخى       ا   فرددتيا ػر ساقيػطريدة دى
مف لكازمو كىك كممة "راغـ"  شيءشبو الشاعر الدىر بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب     

 مطمقة لعدـ كجكد مبلئـ. ىي، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات اإلرغاـ لئلنساف ، ك 
 :872كقاؿ أيضا يمدح عمر بف عبد العزيز كيستعطفو

 ف الخميفة ما نرجك مف المطرػا            مػا الغيث أخمفنػا لنرجك إذا مػإن
مف لكازمو كىك خمؼ  شيءشبو الشاعر الغيث بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      

 .الكعد ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات نقض العيد لمغيث ، ك"ما نرجك مف المطر" تجريد
 :873الياألمير أبا الفضؿ الميك مادحان  كقاؿ الثعالبي

ذا  تفتؽ  ن  رعػف مرصع كميصػرؾ  ناضرا         فالحسف بيػكر  شعػكا 
 راس البديع كانت أمجد مبدعالكبلـ كرضت أفػػ           ػػ أرجمت فرسافى 

 874ار  الربيع   الممرعػبآث  تزرم         ان ػاف  بدائعػفص الزم فيكنقشت 
مف لكازمو كىك  شيءالشعر بالشمس أك القمر ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو بشبو الشاعر       

النكر ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات النكر لمشعر ، كذكر "ناضرا" تجريد ؛ كما شبو الزماف 

                                                 
869
 .502ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
870
 ػضاٍ ًض٤ش اُؼضٍ ٝاُِّٞ. 
871
 .504ؿ -أُشعغ اُغبثن  
872

 .504ؿ -أُشعغ اُغبثن 
873
 .505ؿ -أُشعغ اُغبثن  
874
 اُلـ ٓب ٣شًت ك٢ اُخبرْ ٖٓ األؽغبس اٌُش٣ٔخ ٝؿ٤شٛب. 



مف لكازمو كىك الفص ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة  شيءبالخاتـ ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب
 .لفص لمزماف ، كذكر "بدائعا" تجريدإثبات ا

 :875" يمدح الممؾ الفائز ككزيره الصالحػى569سنة " فيالمتك  كقاؿ أبك محمد اليمني
 عقكد مدح فما أرض  لكـ  كممي       فأنظميا    ىػت الككاكب تدنك لػلي

 ظبل  عمى مفرؽ اإلسبلـ كاألمـ         ا  ميػػػلي دٍ ػعى خميفة  ككزير مػد  
مف  شيءىك اسـ معنى بشجرة ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب الذمشبو الشاعر العدؿ ك        

لكازمو كىك الظؿ ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الظؿ لمعدؿ ؛ كما شبو اإلسبلـ بإنساف، 
مف لكازمو كىك المفرؽ ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات  شيءكحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب

 .رؽ لئلسبلـ ، كاالستعارات مطمقة لعدـ ذكر مبلئـالمف
 باب الفخر والحماسة :

 :876" قبؿ اليجرة 6سنة "  فىالمتك  ءؿ بف عادياقاؿ السمكء
 877اثه أطابٍت حممنا كفحكؿ ػا         إنػـ نكٌدر كأخمص سر نػصفكنا فم
 ا غيرر  معمكمة  كحجكؿي ػا         ليػعدكننا  مشيػكرة فيكأيامي 

مف لكازمو كىك  شيءشبو الشاعر نسب قكمو بالماء  ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب       
الكدر ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الكدر لمنسب ؛ كما شبو كقائعيـ مع أعدائيـ  بالخيكؿ 

، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات بشيء مف لكازمو كىي  الغرر، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو 
 .الغرر ، كذكر "معمكمة كحجكؿ" ترشيح

 :878كقاؿ عنترة العبسي
 دا        عمى  فمؾ  العمياء  فكؽ الككاكبػدا مشيػبنى بحد السيؼ مجكيى 
 إذا اشتبكت سمر القنا بالقكاضب         ـ يرك رمحو مف دـ العدا ػف لػكم

ليو  شبو الشاعر الرمح بإنساف ، أك حيكاف ، نبات، الثانيالبيت  في       كحذؼ المشبو بو كرمزا 
مف لكازمو كىك اإلركاء ، كاالستعارة مكنية كالقرينة إثبات اإلركاء لمرمح ، كمف "دـ العداء  شيءب

 .كمابعدىا "  ترشيح
 :879الحماسة كالفخر فيكقاؿ أيضا 

 880د سقيتػف لبف المعامع قػكم           دت طفبلن ػالحرب العكاف كل فيك 
 قكت الى أعضفي ؼ ػلمسي كال          نصيب  جسمىفي  حػفما لمرم

                                                 
875
 .506ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
876
 .506ؿ -أُشعغ اُغبثن  
877
 أُشاد ثبُغشٛ٘ب األفَ اُغ٤ذ ٝٓؼ٠٘ رُي فلذ أٗغبث٘ب كِْ ٣ؾجٜب ًذس. 
878
 .509ؿ -أُشعغ اُغبثن  
879
 .509ؿ -أُشعغ اُغبثن  
880
 أُؼبٓغ اُؾشٝة ٝاُلزٖ. 



مف لكازمو  شيءالبيت األٌكؿ شبو الشاعر المعامع بناقة ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب في      
 فيكىك المبف ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات المبف لممعامع ، كذكر كممة "سقيت" ترشيح ؛ ك 

مف لكازمو كىك القكت ،  شيءشبو السيؼ بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب الثانيالبيت 
 .كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات االقتيات كاألكؿ لمسيؼ ، كالشطر األٌكؿ ترشيح

 :881الحماسة كالفخر  فيكقاؿ أيضا 
 اػد إليؾ صرؼ الدىر باعػكم             اف لؾ القناعاػؼ الزمػذا كشإ

 اػػستطعت ليا دفاعكدافع ما اة  كالتقييا            ػالمنيشى فػبل تىخٍ 
مف  شيءالبيت األٌكؿ شبو الشاعر الزماف بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب في       

شبو  الثانيالبيت  فيلكازمو كىك القناع ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات القناع لمزماف ؛ ك 
ة مف لكازمو كىك المقاء ، كاالستعار  شيءكحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب المنية بإنساف أيضان ،

 .البيت تجريد كباقيلممنية ،  مكنية ، كالقرينة إثبات التبلقي
 :882الفخر كالحماسة  فيكقاؿ أيضا 

 اداػر الصعػيز أكفيا السمػتػكلي              كردت الحرب كاألبطاؿ ح
البيت  كباقيلكازمو كىك كممة "كردت " ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة  "كاألبطاؿ حكلى"  ،      
 .تجريد

 : 883كقاؿ يتكعد النعماف بف المنذر ممؾ العرب كيفتخر بقكمو
 884الخيؿ مندفقا         بالطعف حتى يضج السر ج كالمببما زلت ألقى صدكر 

 كالضرب كالطعف كاألقبلـ  كالكتبكالنقع  يـك طراد  الخيؿ يشيد لي         
 شيءالبيت األٌكؿ شبو الشاعر سرج الفرس بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب في       

مف لكازمو كىكالضجيج ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الضجيج لمسرج ، كذكر "المبب" 
شبو النقع ، كالضرب ، كالطعف كاألقبلـ  كالكتب بإنساف ، كحذؼ  الثاني البيت فيترشيح  ؛ ك 

ية ، كالقرينة إثبات مف لكازمو كىك الشيادة كاإلخبار، كاالستعارة مكن شيءالمشبو بو كرمز إليو ب
 .الشيادة ليـ
 :885كقاؿ أيضان 

 886ياف رمحى كالحساـ يقر لػفسنعبس  نسبتي                 أك أنكرت  فرساف 
*** 

                                                 
881
 .510ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
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 ف شفار األنصؿػالعجاج فخاضو         كالنار تقدح م كرميت رمحي في
البيت األٌكؿ شبو الشاعر سناف رمحو كسيفو بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو  في      

 فيمف لكازمو كىك اإلقرار ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات اإلقرار لمرمح كالسيؼ ؛ ك  شيءب
مف لكازمو كىك الخكض ،  شيءالعجاج بالماء ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو بشبو  الثانيالبيت 

 .كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الخكض لمعجاج
 :887ػ"ى54سنة " فىالمتك  كقاؿ حساف بف ثابت األنصارم

ن  888دل فأجيبو       كأضرب بيض العارض المتكقدػالن ػيليدعكن ػيكا 
الدعكة  ىيمف لكازمو ك  شيء، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو بشبو الشاعر الندل  بإنساف       

 .كالنداء ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الدعكة لمندل ، كقكلو : "فأجيبو" ترشيح
 :889كقاؿ الفرزدؽ 

 كافػبميدم  فػم فيكقائـ   سي          ان ػر ضاحكػتكشكقمت لو  لما  
*** 

 890حيف أمكر كال تمكرالصيباء  بي   األلحاف تأسر عزمتي        كقكر فبل 
*** 

 891كبئس المعقب أال نعـ ذا البادم نا          ػػتييض ترٌيشنا األياـ  ثػـ 
الضحؾ  ىيمف لكازمو ك  شيءشبو الشاعر الذئب بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب       

، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الضحؾ لمذئب ؛ كشبو الخمر بإنساف أيضان، كحذؼ المشبو 
المكر ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات المكر لئلنساف ،  ىيمف لكازمو ك  شيءبو كرمز إليو ب

كممة  ىيمو ك مف لكاز  شيءالبيت الثالث شبو نفسو بطائر ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب فيك 
" ترشيح ك الريش لو. ك "أال نعـ ذا البادم "تريشنا كتييضنا"  ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات

 ."كبئس المعقب" تجريد فاالستعارة مطمقة
 :892ػ"ى235سنة " فيكقاؿ ىبة اهلل بف سناء الممؾ المتك 

 عدا ا        كال أحذر المكت الزؤاـ اذاػال أرىب الدىر إف  سط كلكنني
 د لو  يداػأف  أم لحدثت  نفسي            حادثي الدىر كؼٌّ  كلك مد نحكم
 الدىر أمرداكبي كبفضمي أصبح   ا       ػػأصبح الدىر أشيب كقدما بغيرم
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 .515ؿ -أُشعغ اُغبثن  
890
 اُقٜجبء اُخٔش. 
891
 رش٣ؾ٘ب : رش٣ؼ اُؾخـ ، ئرا أفبثٚ خ٤شا  ٝفُِؾذ ؽبُٚ ، ٝظٜشد ػ٤ِٚ  أصش اُ٘ؼٔخ ؛ ٝر٤ٜن٘ب رٌغشٗب. 
892

 .513ؿ -أُشعغ اُغبثن   



مف لكازمو  شيءاألبيات شبو الشاعر الدىر بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب في        
االستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الشيب ، كاليد ، كالسطك كىك اليد ، كالشيب ، كالسطك ، ك 

 .لمدىر
 :893يكقاؿ حبيب بف أكس أبك تماـ الطائ

 الكقائعع  كقعة          كلكنو  قػد شبػف  منػو بكؿ فتى ما شاب مف رك 
مف لكازمو كىك  شيءشبو الشاعر الكقائع كالحركب بالناس ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      

 .مطمقة لعدـ ذكر مبلئـ ىيالشيب ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الشيب لمكقائع ، ك 
 :894كقاؿ أبك فراس الحمداني

 افؿي ػغ ػيرى عنػطمب العبل       كلكف كأف الد ى فيككاهلل ما قصرت 
*** 

 ؿاز ػاؽ نػيا إذا ضػاألعداء عنيا صكارما        أحكمييا في في احكـ 
مف لكازمو كىك الغفمة ،  شيءشبو الشاعر الدىر بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب     

، كحذؼ المشبو بو فمة لمدىر ؛ ك شبو السيؼ بالقاضيكاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الغ
، مف لكازمو كىك التحكيـ ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الحكـ لمسيؼ  شيءكرمز إليو ب

 .البيت تجريد كباقي
 :895كقاؿ حطاف بف المعمى 

كمعمى   ري ػالدى  ػزلنيأن  ضً ػخفإلىف  شامخو  عاؿو ػو          مػحي
اإلنزاؿ  ىيمف لكازمو ك  شيءشبو الشاعر الدىر بالحاكـ ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب     

 .البيت ترشيح كباقيعمى الحكـ ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الحكـ لمدىر ، 
 :896في الديف الحميكقاؿ ص

ف  دعكا  قالت  األياـ  آمين ذا  اٌدعكا  جاءت الدنياإ  اػمصدقة        كا 
كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات التصديؽ لمدنيا؛ ك شبو األياـ بالمصميف، كحذؼ المشبو بو     

ستعارة مكنية، كالقرينة إثبات التأميف المف لكازمو كىك التأميف بعد الدعاء ، كا شيءكرمز إليو ب
 .ؤلياـ ، كلـ يرد مبلئـ فاالستعارة مطمقةل

 :897كقاؿ المرحـك محمكد سامي الباركدم
متى كؼ  الدىري   صدكرغٌصت بالقمكب  كاف قيمتى مف غمكائو         اذا صي
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الكؼ ، مف لكازمو كىك  شيءشبو الشاعر الدىر بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب    
 .كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الكؼ لمدىر ، ك"كغمكائو" ترشيح

 :898كقاؿ أيضان 
 المثيقبكيممؾ سمعيػو اليػراعي كما أنا ممف تأسري الخمري  لبوي           

مف لكازمو كىك األسر ،  شيءشبو الشاعر لبو بالمحارب ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب       
 .البيت تجريد كباقيكاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات األسر لمب، 

 باب شكوى الزمان والحال :
 :899" ـ 510قاؿ الشنفرل المتكفي سنة "

 900لما اغتبطت بالشنفرل قبؿ أطكؿفإف تبتئس بالشنفرل أـ قسطؿ          
ـٌ  أنيا           تؤكب  901تيحيتي كمف عؿي مف فتأت إذا كردت  أصدرتيا  ث

 902ؿػتتممم كيـك مف الشعرل يذكب لعابو            أفاعيو  في رمضائو 
مف لكازمو كىك  شيءالبيت األٌكؿ  شبو الحرب بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب في      

البيت  فيك  االبتئاس ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات اإلبتئاس لمحرب ، "كاغتبطت" تجريد  ؛
مف لكازمو كىك كممة "الكركد ،  شيءشبو اليمكـ بالجيكش ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب الثاني

كاالصدار" ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الكركد كاألصدار لميمكـ ، ك"كتؤكب" تجريد؛ ك 
لكازمو كىك المعاب مف  شيءالبيت الثالث شبو اليكـ بحيكاف  ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب في

 ،  .البيت تجريد كباقي، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات المعاب لميـك
 :903ػ"ى10سنة " فىنكبتو المتك  فيييكاسى ميعيف الممؾ  كقاؿ الطغرائي

 عميؿ أك  ييبؿ  غميؿ  فىفقد يعطؼ الدىر العسير قياديه       فيش
*** 

 904األياـ حتى كترتيا       فعندؾ  أضغاف  ليا  كتبكؿ  إلىأسأت  
 كصارمتيا فيما أرادت صركفيا       كلكالؾ كانت تنتحي كتصكؿ

األبيات الثبلثة السابقة  شبو الشاعر الدىر، كاألياـ بإنساف، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو  في     
رة مكنية ، كالقرينة إثبات العطؼ مف لكازمو كىك العطؼ ، كاإلساءة ، كالصـر ، كاالستعا شيءب

 .، كالثالث تجريد لبلستعارات الثانيمف البيت  الثانيلمدىر ، كاالساءة كالصـر لؤلياـ ، كالشطر 
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 :905منفاه فيكىك  كقاؿ محمكد باشا سامي الباركدم
 أف يثكبى فمـ يغف أىبتي بصبرم أف يعكدى فبٌزني         كناديت حممي

مف لكازمو كىك  شيءكحممو بإنساف، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو بشبو الشاعر صبره        
قرينة "أىبت كناديت" ، كذكر "بزني"، ك" ، كاالستعارة مكنية ، كالالصكت عند المناداة سماع
 ." تجريديغني

 :906كقاؿ محمد حافظ بؾ إبراىيـ 
 رياحينالدىر كانفرطت        كفي  يميف العيبل  كينػا  كنا قبلدة جيد ا

*** 
كؼ الدىر فمـ نزؿ   اػكتميينترمقينيا       شزرا  كتخدعينا الدنيا كصري

البيت األٌكؿ  شبو الشاعر الدىر، كالعبل  بإنساف، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو  في         
مف لكازمو كىك الجيد كاليد ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة  إثبات الجيد كاليد لمدىر ،  شيءب

شبو الدىر ، كالدنيا بإنساف أيضان، كحذؼ المشبو بو كرمز   الثانيالبيت  في؛ ك  "كانفرطت" تجريد
مف لكازمو كىك كممة "ترمقنا كتخدعنا" ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات النظر  شيءإليو ب

 .لمدىر كالخدعة لمدنيا ، "كشزرا" ك"تميينا" ترشيح
 : 907كقاؿ أيضا يشكك الزماف 

 اػتتألمفإنؾ  بعػد اليـك لػف     ا عضؾى األسى       فيا قمبي ال تجزع إذ
شيء مف لكازمو كىك شبو الشاعر األسى بحيكاف مفترس ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب     

 ." ، كاإلستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات العض لمدىر ، كذكر "تتألما" ترشيح كممة "عضؾ
 باب الوصف :
 :908يصؼ الغيث قاؿ البحترم

 دػركرة الذيؿ صدكؽ الكعػمجػاز  بحنيف  الرعد          ارتج ذاتي 
 كردػالػـ  كنسيػـ  نسي  ػاع  لغير  كجد          ليػمسفكحة  الدم

مف لكازمو كىك الدمع ،  شيءة ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو بشبو الشاعر السحابة بامرأ      
 .البيت تجريد كباقي كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الدمع لمسحابة ،

 : 909كصؼ التفاح فيقاؿ ابف المعتز 
مػو أثكابفي ؿ ػدا           يرفػػػا بكأنمػا  التفػاح  لمػ  رػػالحي
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 رػد الخمػف جامػأيكر م فيكدع           ػاء الكرد ، مستػد بمػشي
مف لكازمو كىك كممة "أثكابو" ،  شيءشبو الشاعر التفاح بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب       

 .كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الثياب لمتفاح ، كلـ يذكر مبلئـ فاالستعارة مطمقة
 :910قمـ الكزير القاسـ بف عبيد اهلل  كقالفي

 ؿ البساط شككرػٌ ا قبػانكمػا         سػـ قرطػيديو يم فيع ػخاش
مف لكازمو كىك الخشكع ،  شيءكرمز إليو ب شبو القمـ بإنساف ، كحذؼ المشبو بو        

 .البيت تجريد كباقيكاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الخشكع لمقمـ، 
 :911كصؼ الرماف فيكقاؿ 

 افػناضر األغصفتبسمت  في  ا          ػػغ الزماف أديميػانة صبػريم
مف لكازمو كىك التبسـ ،  شيءشبو الشاعر الرمانة بفتاة، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      

 .البيت تجريد كباقيكاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات االبتسامة لمرمانة ، 
 :912كقاؿ السرل الٌرفاء 

 و الرطبافي قنكانة كباسقة         يضاحؾ الطمع ػف باسؽ فيػؿ مػكالنخ
مف لكازمو  شيءشبو الشاعر الطمع كالرطب بشخصيف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب        

كىك الضحؾ ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الضحؾ لمرطب كالطمع ، كلـ يذكر مبلئـ 
 .فاالستعارة مطمقة

 :913كقاؿ محمكد بف أحمد األصبيانى يصؼ القمـ
 ػػا يدرممػا السر ك بي ػدمييبػو         دمع  ػوى  قرطاسػعم ييذرم

مف لكازمو كىك الدمع ،  شيءبو بو كرمز إليو بشبو الشاعر القمـ بإنساف ، كحذؼ المش       
 .البيت تجريد كباقيكاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الدمع لمقمـ ، 

 :914الحرث بف كعب يصؼ الظؿ بي مف بنيكقاؿ إعرا
 األرض ينشر إلىتراه إذا  مالت ظؿ يطكل حيف تعمك كتارة            ترل ال

" ك"ينشر"   شيء مف لكازمو كىك " يطكمالمشبو بو كرمز إليو بشبو الظؿ بالثكب ، كحذؼ      
 .كالنشر لمثكب ، كلـ يذكر مبلئـ فاالستعارة مطمقة عارة مكنية ، كالقرينة إثبات الطي، كاالست

 :915يصؼ غركب الشمس كقاؿ ابف خفاجة األندلسي
 ؿػيحالغرب ترنك بطرؼ ك ػػة         إلىمحتثٌ ػد  كلٌػت الشمس كق
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مف لكازمو كىك "ترنك"  ،  شيءو الشاعر الشمس بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو بشب      
 .يؿ" ترشيحخكاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات النظر لمشمس ، ك"بطرؼ ك

 :916كقاؿ عبد العزيز القرطبي
 ف نحك المغارب مغرباػترتاد مشمس األصيؿ عميمة             أرل  ػيإن

مف لكازمو كىك العمة  ،  شيءلشمس بفتاة ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو بشبو الشاعر ا      
 البيت تجريد. كباقيكاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات العمة لمشمس 

 :917كقاؿ ابف أفمح مف قصيدة 
 في الغرب تنساب انسياب األرقط         ةه كالشمس خافضة الجناح ميسفػ  

مف لكازمو كىك الجناح ،  شيءكحذؼ المشبو بو كرمز إليو بشبو الشاعر الشمس بطائر ،        
 البيت تجريد. كباقيكاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الجناح لمشمس، 

 :918فيكقاؿ معركؼ الرصا
 كالػػػمتب الغركب ذيكال           صفراء تشبو عاشقان  إلىنزلت تجر 

 بلػػأصي ضحكت مشارقيا بكجيؾ بيكرة        كبكت مغاربيا الدماء
مف لكازمو كىك جر  شيءىنا شبو الشاعر الشمس بفتاة ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      

الذيؿ ، كالضحؾ ، كالبكاء ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات جر الذيؿ عند المشى ، كالضحؾ 
 البيت تجريد. كباقي، كالبكاء لمشمس ، 
 :919كقاؿ الشريؼ العقيمي
 رياض بنفسج فيكردة          بيضاء تضحؾ ػماء ككبد الس فيكالبدر 

مف لكازمو كىك الضحؾ ،  شيءشبو الشاعر الكردة ببنت ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      
 البيت ترشيح. كباقيكاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الضحؾ لمكردة ، 

 :920رض كالميؿ كالبرؽ كلمشريؼ الرضي في كصؼ السماء كاأل
 رابػو       كما شاب بعض جناح الغػي عطفػالفجر ف كليؿ ترل

 ابػػبالحجػا  يكاريي إلى أف و        ػى شمسػيغار الظبلـ  عم
مف لكازمو كىك الغيرة ،  شيءشبو الشاعر الظبلـ بالحبيب ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب       

 تجريد. البيت كباقيكاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الغيرة لمظبلـ ، 
 :921في كصؼ البدر يفرج الغسان كألبي
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 رػػل الضياء لنا بخد ميسفدً بٍ ا             يي ػػػكالبدر أكؿ ما بدا متمثم
 رػػىامة مف عنب فية           قد ركبت ػػفكأنما ىك خكذةه  مف فض

كالخد  مف لكازمو كىك المثاـ شيءشبو الشاعر البدر بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      
 البيت تجريد. كباقي، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الخد كالمثاـ لمبدر ، 

 :922كصؼ ركض  فيبف ككيع  كمف قصيدة لمحسف بف عمي
 الركض األغر         كابتسـ  الدكح  لنا عف الزىر أسفر عف بيجتو

مف لكازمو كىك االبتساـ ،  شيءشبو الشاعر الدكح بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      
 كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات االبتساـ لمدكح ، "كالدكح" تجريد.

 :923كصؼ الربيع  فيكقاؿ أيضا 
 اػػو فتبسمػحسيف نقشو        تداخميو عجب ب ألفمف نرجس لما ر 

كىك مف لكازمو  شيءشبو الشاعر زىر النرجس بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      
 .العجب ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات العجب لمنرجس ، ك"تبسـ" ترشيح

 :924كصؼ الندل عمى البحر فيالعباس الكندم  كألبي
 اعة أبصرتو يتمزؽػو سػإذا أبصرتو الشمسي بعد احتجابيا         ب

اإلبصار ،  مف لكازمو كىك شيءشبو الشاعر الشمس بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب    
 كاالستعارة مكنية ، كالقرينة نسبة النظر لمشمس ، "كبعد احتجابيا"  تجريد.

 : 925كصؼ الفجر مف قصيدة  كلمسرم بف أحمد الكندم في
 926اػكد أشربتوي خمكقػجمباب خػػو        كالفجر مصقكؿ الرداء كأن

مف لكازمو كىك الرداء ،  شيءشبو الشاعر الفجر بفتاة ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      
 .البيت ترشيح كباقيكاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الرداء لمفجر، 

 :927كلو مف أخرل في كصؼ سحابة 
 حب الرعدي فييا جياران ػإذا انتػا        بيران ػسـ سػرل البرؽ يبت

مف لكازمو كىك  شيءشبو الشاعر البرؽ، كالرعد بانساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب     
 ىياالبتساـ ، كاالنتحاب ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات اإلبتساـ لمبرؽ ، االنتحاب لمرعد ، ك 

 .مطمقة لعدـ كجكد مبلئـ
قباؿ الفجر كألبي بكر الخالدم في دبار الميؿ كا   :928كصؼ الجك كا 
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 و       ثكبا  يجكد  بطمة   المترقرؽػكالجك يسحب مف عميؿ ىكائ
 رؽػأينا الميؿ  قٌكس  ظيره       ىرما كأثر فيو  شيب  المفحتى ر 

مف لكازمو كىك  شيءشبو الشاعر الجك ، كالميؿ بانساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      
الثكب ، كتقكيس الظير ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الثكب لمجك ، كتقكيس الظير لميؿ ، 

 كأكاخر األبيات ترشيح.
 :929لسعيد بف الييثـ في كصؼ المطر كالصبح كالميؿ كالبرؽك   

 كالصبح  قد جيردت   صكارمو         كالميؿ   قد  ىـ   منو   باليرب
شبو الشاعر الصبح  بفرساف الجيش كالميؿ بالمقاتؿ الجباف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو       

ستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الصكاـر ، كاال كىك الصكاـر لؤلكؿ كاليرب لمثاني مف لكازمو شيءب
 .مطمقة لعدـ كجكد مبلئـ ىيلمصبح ، كاليرب لميؿ ، ك 

 :930كصؼ طكؿ الميؿ كالفجر كلمقاضي التنكخي أبي القاسـ عمي في
 نيٌكـي  اغتصبت عيف الكرل كىيد ػقمشتاؽ كأف نيجكميا         كليمة

*** 
 يتبسـي  كالفجر ضاحؾه          يميكحي  كيخػٍفى أسػكده  سكاد الميؿف كأ

مف  شيءالبيت األٌكؿ شبو الشاعر النجكـ بالمحارب ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب في      
 الثانيالبيت  فيلكازمو كىك "اغتصبت" كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الغصب لمنجكـ ، ك 

مف لكازمو كىك " ضاحؾ"  كاالستعارة  شيءبو كرمز إليو بشبو الفجر بإنساف ، كحذؼ المشبو 
 .البيت تجريد كباقيمكنية ، كالقرينة إثبات الضحؾ لمفجر، 

 :931كصؼ رياض  في كلو أيضان 
 كدػكاف  غزلييا  لمرع مبلن ا         حي ػػكرياض حاكت ليف الثيري
 كدػػػالعقفتحمت  بمثؿ دير  ا         ػػػنثر الغيث ديٌر دمع عميي

 ؽ          كثغكر  تعيض  كرد  الخدكدػػػلشقيف  معانؽ كاػأقح
شبو الشاعر الرياض ، كالثريا ، كالغيث ، كاألقحكاف ، كالشقيؽ بإنساف، كحذؼ المشبو بو      

مف لكازمو كىك الحياكة ، كالحمة ، كالدمع ، كالعناؽ ، كاالستعارات مكنية ،  شيءكرمز إليو ب
  .لمثريا ، كالحمؿ لمرياض ، كالدمع لمغيث ، كالعناؽ لؤلقحكاف كالشقيؽكالقرينة إثبات الحياكة 

 :932كصؼ الرياض كالبرؽ  فيكلو مف قصيدة 
كؽ تكسطت          أفقا  كأف  المزف   فيو   شفكؼ أك ما ترل طرر  البيري
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مف لكازمو كىك الطرر ،  شيءشبو الشاعر البركؽ بالثكب ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب    
 .كاإلستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الطرر لمبركؽ ، ك"تكسطت" تجريد

 :934الرجاؿ يصؼ بيا ركضة صنعاء في الديف بف صالح بف أبيكألحمد ص 
 ؿػػػيمي شحركرغصف            طربا  كالقضيب منوي لست أنسى انتعاش 

 ؿػػيسير           ؽ كدمعي الغصكف طبٌل ك ػػالكعمى رأس دكحة خاطب
 ؿػػب فكاف الخفيؼ منيا الثقي        بالسحػ   كلساف  الٌرعػكد  ييتؼ  
ـي  السُّحب  باسـي  عػف   ؿػػميستطي ػره  شيعاعييا ميستطيؽ            رك ػبكف

مز إليو شبو الشاعر الغصف ، كالكرؽ ، كالرعكد ، كالسحب بإنساف، كحذؼ المشبو بو كر      
مف لكازمو كىك الطرب ، كالدمع ، كالمساف ، كالفـ ، كاالستعارات مكنية ، كالقرينة إثبات  شيءب

  .الطرب لمغصف ، كالخطاب لمكرؽ ، المساف لمرعد ، كالفـ لمسحب
 :935قكلو  كمف زىرية لبدر الديف الذىبي

 طرلؤلؤ الق فيكأشرؽ جيد الغصف د الكرد  يبدم   نضارة        كأشرؽ  خ
 أرجائيا   ناعس  الزىر  فيينبو  يط الٌطؿ في كؿ  ركضة          كبات سق

*** 
 آخر  العمر فياألزىار  شو قى مف الضنى               عمى فر كأمسى أصيؿ اليكـ مم

 عميو الصبا أثكاب ركضاتيا النضرػػت              كشققػات األراؾ حمام بكتو 
 نحيب  لمحمائـ  بالضحى             عميو كلؤلنكاء مف  دمعو  تجرم فكـ مف 

البيت األٌكؿ شبو الشاعر الكرد ، كالغصف بحسناء ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو  في      
مف لكازمو كىك الخد ، كالجيد كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الخد لمكرد ، كالجيد  شيءب

شبو الزىر بالعيكف ، كحذؼ المشبو بو كرمز  الثانيالبيت  فيح ؛ ك لمغصف ، كذكر القطر ترشي
مف لكازمو كىك الضنى ، كالبكاء ، كالنحيب ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات  شيءإليو ب

األبيات األخيرة  شبو األصيؿ ، كالحمائـ بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز  فيالنعاس لمزىر؛ ك 
الضنى ، كالنحيب ، كالبكاء ، كاالستعارات مكنية ، كالقرينة إثبات  مف لكازمو كىك شيءإليو ب

 ." ترشيحكالبكاء لمحمائـ ، ك"مف دمعة تجرمالضنى لؤلصيؿ ، كالنحيب ، 
 :936كصؼ ركض كألبي العبلء السركرم في

 937ؾػػتيسفض الذم قد تبسمت        ذيراه  كأكداج  السحػائب  مررنا عمى الرك 
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 دمعو كىك يضحؾ أحسف  منظرا        مف الركض يجرمفمػـ  نر شيئان  كاف  
 شيءاألبيات شبو الشاعر الركض ، كالسحاب بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب في       

مف لكازمو كىك التبسـ ، كاألكداج ، الدمع ، كاالستعارات مكنية ، كالقرينة إثبات التبسـ ، كالدمع 
  .ك" يضحؾ" تجريد لمركض ، كاألكداج لمسحاب ك"تسفؾ "

 :938كصؼ رياض فيمف قصيدة  كألبي الفياض سعد بف أحمد الطبرم     
 اري ػػػأبصػا أزىػارىػا فكأنمػػػت           كتبمجػا أزىارىكتبرجت 

مف لكازمو كىك التبرج ،  شيءشبو الشاعر األزىار بالفتيات ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      
 .كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات التبرج لؤلزاىر

 
 :939كصؼ سفرجؿ كتفاح كرماف كأذريكف كألبي قاسـ الدينكرم في

 رػؾ كالعنبػس بالمسػد الشمػا          يػػت قعرىػر حشػكأقداح تب
مف لكازمو كىك اليد ،  شيءشبو الشاعر الشمس بفتاة ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      

 .كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات اليد لمشمس، كما إف االستعارة مطمقة لعدـ ذكر مبلئـ
 :940كصؼ الشقائؽ الي فيالفضؿ الميك كألبي

 لىً ف سمطآلػؽ بيػقد عقيػا كؼ الربيع حدائقا         كعػكغ لنػتص
مف لكازمو كىك الكؼ ،  شيءكرمز إليو بشبو الشاعر الربيع بانساف ، كحذؼ المشبو بو        

 .كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الكؼ لمربيع، باقى البيت تجريد 
 :941كصؼ ركضة  كألبي طاىر بف الياشمي في

 رػالزىر أنجـ  زىػف ا  مػدت           ليػة زارىا الندل فغػكركض
 رػحاكو القطػا مف الكشيا           ثكبػع لنػالربيػيا أيدم تنشر في

 شيءالبيت األٌكؿ شبو الشاعر الندل ، كالربيع بانساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب في      
مف لكازمو كىك الزيارة ، كاليد ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الزيارة لمندل ، كاليد لمربيع ، 

 .تجريد الثانيالبيت  كباقي
 :942السيؼ  كصؼ الرمح ك فيكقاؿ ابف عبد ربُّو 

 فيف لحبات القمكب قكارعساءت ظنكف الحرب في حسف                  ظنو ك 
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مف لكازمو كىك سكء الظف ،  شيءشبو الحرب بامرأة ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      
 .حسف ظنو" تجريد فيكاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات سكء الظف لمحرب، ك "

 :943الياكصؼ الحرب كأبط فيكمف قكلو 
 الكمى طعـ كبيف الكمى شرب في               ليايقيؿي المكت تحت ظباتيا  سيكؼ

مف لكازمو كىك " يقيؿ"  شيءشبو الشاعر المكت بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب        
 .، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات المقيؿ لممكت ، "تحت ظباتيا" تجريد

 :944كصؼ السحاب كالبرؽ كالغيث فيكقالكا 
 حػبالبركؽ مكش كثكب الغكادم ح        ػسرل كجبيف الجٌك بالطؿ يرش

 ي كجنة الركض تسفحػمثنى المعاطؼ عارضه       مدامعو ف فييضاحؾ 
مف  شيءشبو الشاعر الجك ، كالسحاب العارض بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب       

لضحؾ ، كاالستعارات مكنية ، كالقرينة إثبات الجبيف لمجك ، كالضحؾ لكازمو كىك الجبيف ، كا
 .لمسحاب العارض ، كذكر "الطؿ" ، ك"المدامع "  تجريد

الصاحب يصؼ لو فييا اضراـ النار في بعض  فيالقاسـ عبدالصمد بف بابؾ  كمف قصيدة ألبي
 :945غياض طريقو

 مذخكر ما كىباأغر يرل ال إلىمرقتي منيا كثغر الصبح ميبتسـ        
مف لكازمو كىك الثغر ،  شيءشبو الشاعر الصبح بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب       

 .كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الثغر لمصبح ، ك"مبتسـ" ترشيح
 :946كصؼ الربيع في" ػى750سنة " فىالمتك  في الديف الحٌميكقاؿ ص

 كركدهكبنػػػكر بيجتػو  كنػكر       بكركده         كرد  الربيع   فمرحبان  
*** 

 دهػػػتجري فيكانكف الغصف قد كسى الغبلئؿ بعػدما               أخذت يدا ك 
مف  شيء، كشير كانكف بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب شبو الشاعر الربيع       

بيع ، كاليديف لشير لكازمو كىك الكركد ، كاليد ، كاالستعارات مكنية ، كالقرينة إثبات الكركد لمر 
لىالبيتيف تجريد فترشيح عمى التك  كانكف ، كشطرم  .، كاالستعارة مطمقة ا 

 :947يصؼ فييا الربيع  مف قصيدة لو
 افػالنعم الرياض شقائؽ د ػكتتٌكجت ىاـ الغصكف ك ضرجت          خ
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*** 
 خطرة  النشكاف ائؿ  خطكهي           كالغصف  يخطرالخم فيكالظؿ يسرعي 

*** 
 رافػرة الغيػخبلؿ فركعيا           نحك الحدائؽ  نظكالشمس  تنظر مف   
 اليمبلفكالحيا              يبكي  بدمع  دائـ كػكاألرض تعجب كيؼ تضح            

 افػػكبكى السحاب بمدمع  ىتػػا             زىرىـ حٌتى إذا افترت مباس                
 ػانيأبكنوي            مف عظـ ما قد سرني حتى  إ  طفح    السركر  عمي

مف لكازمو  شيءالبيت األٌكؿ شبو الغصكف بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب فيك         
 فيالبيت تجريد ؛ ك  كباقيكىك اليامة ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات اليامة لؤلغصاف ، 

مف لكازمو  شيءشبو الظؿ كالغصف بإنساف أيضان، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب الثانيالبيت 
خطرة  لؤلغصاف كىك الخطكة ، كالخطرة ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الخطكة لمظؿ ، كال

البيت الثالث ، كالرابع ، شبو الشمس ، كاألرض،  فيكاالستعارة مطمقة لعدـ كجكد مبلئـ ؛ ك 
مف لكازمو كىك النظر ، كالعجب ،  شيءكالحياء ،  بإنساف أيضان، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب

كالبكاء لمحياء ؛  كالبكاء ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات النظر لمشمس ، كالعجب لؤلرض ،
مف لكازمو كىك  شيءالبيت األخير شبو السركر بالماء ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب فيك 

 .البيت تجريد كباقيالطفح ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الطفح لمسركر، 
 :948كصؼ حديقة فيكقاؿ أيضا 

 ص الحدؽو      كالنرجس الغض فييا شاخػمباسمكقػد بدا الػكرد مفتػرا 
 ؽػػأنتسجع مف تيو كمػف ـ      كالطير ػمبتسكالسحب تبكي كثغر البرؽ 

 قمؽ  فيىرب ك الغصف   فيحرب      كالماء  فيطرب كالسحب  فيفالطير 
شبو الشاعر الكرد ، ك النرجس، كالسحب، كالبرؽ ، كالطير، كالماء، كالغصف بإنساف ،        

كازمو كىك المباسـ، كالحدؽ، كالبكاء، كالثغر، كالحرب ، مف ل شيءكحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب
كاليرب ، كالقمؽ ، كاالستعارات مكنية ، كالقرينة إثبات المباسـ لمكرد، كالحدؽ لمنرجس، كالبكاء، 

 .كالحرب لمسحب ، كالثغر لمبرؽ ، كالسجع كالطرب لمطير، كاليرب لمماء ، كالقمؽ لمغصف
 :949كقاؿ محمد حافظ بؾ في كصؼ النيؿ

 افػكلـ يعمد لطغي ؿ منحدر         لـ يجؼ أرضان ػكفي عمى قدر  يجرم
مف لكازمو كىك الجفاء ،  شيءشبو الشاعر النيؿ بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب     

 كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الجفاء لمنيؿ ، ك"لـ يعمد لطغياف" تجريد.
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 :950" يصؼ قطارا بخارياػى1314سنة " يفكقاؿ السيد عبداهلل النديـ المتك 
 عراػتسبحديػد  قمػب  بالمييب      ديار أصكلو         إلى ف ػيح ان ػدكم

 الفضاء تسترا فيدا فيجرل ػتزيده         كجػكع كى  كالدمػؿ يبػكيظ
مف لكازمو كىك  شيءبانساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب شبو الشاعر القطار البخارل     

الحنيف ، كالبكاء، كالدمكع ، كالكجد ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الحنيف ، كالبكاء، كالدمكع 
 .، كالكجد لمقطار البخارل ، الشطر األخير ترشيح

 :951" يصؼ حريؽ عابديفػى1919سنة " فيبؾ ناصؼ المتك  كقاؿ حفني
 األياـليؾ رؤكسيػا إػت اـ         كحنػالعكافي يقبػؿ راحتيػؾ  

*** 
 كف سياـػكلمعي ػؾعمي حسدا   ت          ػعيف  السماء لعابديف تطمع

*** 
 بلـػيجمراتو  كالٌصٌب كيػؼ    ت         ػػكتأججفتصعدت زفراتػو  

شبو الشاعر قصر عابديف، كالعاـ الجديد ، كاألياـ ، كالسماء بإنساف ، كحذؼ المشبو بو        
مف لكازمو كىكالتقبيؿ، كالراحتيف، كالرؤكس، كالتطمع بالعيف، كالحسد، كالزفرات،  ءشيكرمز إليو ب

كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات التقبيؿ لمعاـ الجديد، كالراحتيف، كالزفرات لمقصر، كالرؤكس 
 لؤلياـ ، كالتطمع ، كالعيف ، كالحسد لمسماء.

 :952كقاؿ يصؼ إبتياج األمة باالمير
 ات بميجيا اإلظبلـػأبحرا غرؽ الدجى        فييا كمكالنكر أمسى 

مف لكازمو كىك الغرؽ ،  شيءشبو الشاعر الدجى بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      
 .البيت ترشيح كباقيكاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الغرؽ لمدجى ، 

 :953كقاؿ أحمد شكقى بؾ يصؼ أبا اليكؿ كيناجيو
 رػػػف آدـ          ككٌليت كجيؾ  شطر الزمػػمبسطت  ذراعيؾ  

مف لكازمو كىك  شيءاليكؿ برجؿ ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب شبو الشاعر تمثاؿ أبي     
 .البيت ترشيح كباقيالذراع ، ك الكجو ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات كجو كذراع لمتمثاؿ، 

 :954كقاؿ أيضا يصؼ مصر قديميا كحديثيا
 اػػػمسامعيا طنين فياءن         كتركؾ ػػػكأخذيؾ مف فـ الدنيا ثن
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 .563ؿ -أُشعغ اُغبثن  



مف لكازمو كىك الفـ ،  شيءة ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو بشبو الشاعر الدنيا بامرأ      
 .كالسمع ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات فـ كمسامع لمدنيا، كذكر "ثناء"  ترشيح

 عتذارات :باب االستعطاف والمعاتبات واال
 :955استعطاؼ الزماف فيكقاؿ حافظ بؾ إبراىيـ ػػػ بيف اليقظة كالمناـ ػػ 

 اح          كامط لثامؾ عف نيار ضاحػػاإلصبأشرؽ  فدتؾ  مشارؽ 
 كؿ لحظ منؾ ألؼ  صباح في           كخرجت مف حجب الغيكب محجبلن 

ذا ألػٌح عميؾ خطػبه   باإللحاحيف          كاضرب عمى اإللحاح ػال تكا 
ف طبلطـ مكجيا           خكض البحار رياضة   السباح  كخض الحياة كا 

األبيات السابقة  شبو الشاعر الزماف بإنساف ، كبفرس ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو  في     
مف لكازمو كىك إماطة المثاـ ، كالتحجيؿ ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات إماطة المثاـ ،  شيءب

مف لكازمو  شيءكالتحجيؿ لمزماف ، كما شبو الخطب بإنساف أيضا، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب
ر، كحذؼ كىك اإللحاح ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات األلحاح لمخطب ؛ كشبو الحياة بالبح

مف لكازمو كىك "خض" ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات األمكاج  شيءالمشبو بو كرمز إليو ب
  .لمحياة

 والتهادى واالغراء : باب التهانى
 :956كقاؿ الصاحب بف عباد 

 غيرري ػر             بيكـ  مأثػرة  ساعاتيػو تفتخىذل  المكاـر كالعميػاء 
 معت           لو السعكد كأغضت دكنو الغيريكـه تبسـ عنو  الدىر كاجت

*** 
 أنت راكبو       حتى تكاد  مف  األفبلؾ  تنحدركالشمس تحسد طرفا  

 كظٌمت عمى عطفيو  تنتثر  حتى لقد خمت أف الشمس أزعجيا       شكقان 
مف  شيءشبو الشاعر المكاـر ، كالدىر ، كالشمس بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      

لكازمو كىك االفتخار ، كاالبتساـ ، كالحسد ، كاالزعاج ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات 
، كالتبسـ لمدىر، كاالزعاج كالحسد لمشمس  .االفتخار لممكاـر

 :957يحرض السمطاف الممؾ الصالح  في الديف الحميكقاؿ ص
 قدـ الحذرا يناؿ العبل مف د مف لـ يركب الخطرا        كال المج ال يمتطي

*** 
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 و        صفكا كجاء إليو الخطبي معتذراػلراء داـ  اآلػبكمػف دٌبر العيش 
*** 

 ا انقشعت         حتى أتى بدـ  األبطاؿ  مؤتزراػعريانا فم ةخاض العجاج
*** 

 خبللو  فأطاع  الدىر  ما  أمراػػت         شريف اٌل  فتى كال يناؿ العمى إ
 سطكتو          فمك  تكعد  قمب الدىر ال نفطراكالصالح الممؾ المرىكب 
 لمحرب قد كشراػذه          كالغدر عف نابو نكاجلما  رأل  الشر قػد أبدى

*** 
 يظؿ يخشاؾ صرؼ الدىر اف غدراػـ      كقع إذا غدركا سكط العذاب بيفا

طب ، كالدىر ، األبيات السابقة  شبو الشاعر العجاج بالماء ، كالمجد بالفرس ، كالخ في      
مف لكازمو كىك  شيءكالشر ، كالغدر، كصرؼ الدىر ، بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب

االمتطاء ، كالخكض ، كاالعتزار، كاألمر ، كالقمب ، كالنكاجز ، كالناب ، كالخشية ، كاالستعارات 
طب ، كاألمر ، مكنية ، كالقرينة إثبات اإلمتطاء لممجد ، كالخكض لمعجاج ، كاالعتزار لمخ

 كالقمب ، كالخشية  لمدىر  ، كالنكاجز لمشر، كالناب لمغدر.
 : 958مينئا صديقو المرحـك الشيخ عمي يكسؼ بؾ كقاؿ أحمد الياشمي

 ددػتجمؾ السعػادة  مػا ت        كتخدػكقتيينئػؾ المناصػب  كػؿ 
مف لكازمو  شيءإليو بشبو الشاعر السعادة ، كالمناصب بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز     

، كالخدمة لمسعادة ،  كىك التينئة ، كالخدمة ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات التينئة لممناصب
 .البيت ترشيح كأكاخر شطرم
 باب المراثى :

 :959"ـ531سنة " فيتك  قاؿ الميميؿ التغمبي يرثي أخاه كميبا كىك جاىمي
 القرارػػػثا          كطػار النػـك كامتنػع حثيفسرت اليو مػف  بمدم 

مف لكازمو كىك "طار"   شيءشبو الشاعر النكـ بطائر كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب     
 .كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الطيراف لمنـك ، كامتنع القرار ترشيح

 :960ابنيا  كقالت أعرابية ترثي
 ببلقعكدمعي مسفكحه كدارم     ذاىب          كفكرم مسقكـ كعقمي  

                                                 
958

 .611ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 
959
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" ،  شيءشبو الشاعر الفكر بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب       مف لكازمو كىك "مسقـك
 .كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات السقـ لمفكر

 :961أكالده كقاؿ أبك ذؤيب يرثي
 عػتنفألفيت كػؿ  تميمة  ال       أظفارىا          أنشبت   المنيةي ذا كا  

مف لكازمو كىك  شيءشبو الشاعر المنية بأنثى حيكاف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      
 .األظفار ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات األظفار لممنية

 :962لو كيفتخر بفضمو كيشكك زمانو كحاسديو صغيران  كقاؿ أبك الحسف التيامي يرثي
 رؼ خيمة كالقارػرفحتى رأيت الصبح تيتؾ  كفو        بالضكء 

 كارػكالصبح قد غمر النجكـ  كأن و        سيؿ طغى فطفا عمى الن
*** 

 كسترتيا  بتكاضعىفتطمعٍت        أعناقيا   تعمك عمى  األستار
األبيات شبو الشاعر الحساـ ، كالقمـ ، كالًعمـ ، كالعىمـ ، كاألرض، كالسيؼ ، بإنساف ،  في      

مف لكازمو كىك البكاء ، كاإلنفعاج ، كالضجيج ، كالحزف ،  شيءيو بكحذؼ المشبو بو كرمز إل
كاالبتساـ ، كاالستعارات مكنية ، كالقرينة إثبات البكاء لمحساـ ، كالقمـ ، كاالنفجاع لمًعمـ ، كالعمـ 

 ، كالضجيج، كالحزف لؤلرض، كاالبتساـ لمسيكؼ.
 :963يرثى الممؾ ناصر الديف عمر في الديف الحٌميكقاؿ ص

ـي ػؾ ى  عميػبك ـي      ك   الحسا ـي  فيػؾ     القم ـي ػػكالعكانفجع العم  م
 ـػػػتمتطالطمػة  كالبػبلد     يا     كضجت األرض فالعباد بػ

 و  خدـي ػالكرل  لجيؿ  ممكؾ      مؾ       ػمانيا عمػى ير أحز ػتيظ
*** 

 ـػػتبتسكعابسه كالسيػكؼ        ة        ػػعابسمبتسػـ كالكمػاة  
األبيات شبو الشاعر الحساـ ، كالقمـ ، كالًعمـ ، كالعىمـ ، كاألرض، كالسيؼ ، بإنساف  في         

مف لكازمو كىك البكاء ، كاإلنفعاج ، كالضجيج ، كالحزف ،  شيء، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب
نفجاع لمًعمـ ، كالعمـ كاالبتساـ ، كاالستعارات مكنية ، كالقرينة إثبات البكاء لمحساـ ، كالقمـ  ، كاال

 ، كالضجيج، كالحزف لؤلرض، كاالبتساـ لمسيكؼ.
 :964"ػى1300كقالت عائشة ىانـ التيمكرية المتكفاة سنة "

 فالدىر  باغ  ك الزماف   غدكرؿ مف غرب العيكف بحكر           إف سا
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مف لكازمو كىك  شيءشبو الشاعر الدىر، كالزماف بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      
عمى  ىيلمدىر، كالغدر لمزماف ، ك  مكنية ، كالقرينة إثبات البغي البغى ، كالغدر، كاالستعارة

 .إطبلقيا لعدـ ذكر مبلئـ
 :965ناصؼ ترثى عائشة ىانـ تيمكر  فيكقالت المرحكمة ممؾ حن

كس  كال   اليراع          تراع لػـ  أال يا مكت  كيحؾ قكقا   لمطري  حي
 عيد الرضاع فياء            يشيبي الطفؿ ػبك تركت  الكيتب  باكية 

مف لكازمو كىك البكاء ،  شيءشبو الشاعر الكتب بامرأة ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      
 عيد الرضاع " ترشيح. فيكاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات البكاء لمكتب ، ك" يشيبي الطفؿ 

 :966ناصؼ راثيان عبد اهلل باشا فكرم في بؾكقاؿ المرحـك حن
 ضمف مف ندبا فيكالفضؿ يندبيوي       جزع     فيسارت جنازتوي كالعمـ 

مف لكازمو كىك  شيءشبو الشاعر العمـ ، كالفضؿ بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب     
 لمفضؿ.الجزع ، كالندب ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الجزع لمعمـ ، كالندب 

 :967"ػى1326سنة " فيباشا كامؿ المتك  فييرثى مصط كقاؿ أحمد بؾ شكقي
 افػالفتيجزع اليبلؿ عمى فتى         ا ػالببلد منكسلٌفكؾ في عمـ 

مف لكازمو كىك الجزع ،  شيءشبو الشاعر اليبلؿ بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      
 لميبلؿ ، ك"عمى فتى الفتياف" تجريد. كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الجزع

 باب الحكم والنصائح :
 :968قاؿ اإلماـ عمي كـر اهلل كجيو 

 ـكػكالرس ػؾ  المعالػـ ستينيب       ـ  تقٌضت  ػف  أمػياـ  عسؿ األ       
 ؤـكػػنػػا     يػة  لممنيٌ  ػـ  تنػـ   عنػؾ  المنايا            تنٌبػو تناـ  كل                

مف لكازمو كىك  شيءشبو الشاعر المنايا ، كاألياـ بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب       
السؤاؿ ، كاألياـ ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات السؤاؿ لؤلياـ ، كالنكـ لممنايا، ك"ستينيبؾ" 

 .تجريد
 :969" ػى77سنة " فىالرضا المتك  كلئلماـ عمي

 وػف عضتػمعمى الذم نالؾ           ف صابران ػؾ الدىر فكػف عضإ
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 .629ؿ -أُشعغ اُغبثن  
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 .629ؿ -أُشعغ اُغبثن  
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 .631ؿ -أُشعغ اُغبثن  
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 .660ؿ -أُشعغ اُغبثن 
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 .680ؿ  - أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ  -عٞاٛش األدة 



شيء مف لكازمو كىك شبو الشاعر الدىر بحيكاف مفترس ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      
 .البيت ترشيح كباقيستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات العض لمدىر، "عضؾ" ، كاال

 :970"ػى80سنة " كقاؿ عبد اهلل بف جعفر الطالبي المتكفى
ف ب  وػػال تعصفشػاكر لبيبػا ك   التكل       ػؾ مير عػاب أمػكا 

مف لكازمو كىك الباب ،  شيءشبو الشاعر األمر بمنزؿ ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب       
 البيت ترشيح. كباقيكاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الباب لؤلمر، 

 :971كقاؿ اإلماـ الشافعي رضي اهلل عنو 
 القضاءي حكـ    إذا ب نفسان ػكطػاء        ا تشػمدع  األٌيػاـ تفعػؿ 

 عف   المكت  الدكاءي  ػػف          كال يغنيحيػدر كؿ  دع األياـ تغ
مف لكازمو كىك الفعؿ ،  شيءشبو الشاعر األياـ بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      

 كالغدر ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الغدر كالفعؿ لؤلياـ ، ك"اذا حكـ   القضاءي" تجريد.
 :                             972"ػى321سنة " فيالمتك  ف دريد األزدمقاؿ أبك بكر محمد بف الحسيف ب

 ىػا أبػى كتأبى مػيرض الذم ترضى         ره  أمتغدك المنايا طائعات                      
*** 

 أك غداػا           راح  بػو الكاعػظ  يكما لـ ينفعو ممف لـ يعظو الدىر      
*** 

 رناػف  حيث مض األطماع باليأس رنت       إليػو عيف  العز مف عار 
*** 

 ػفىفاكتتيمؼ امرأ حاز الكمػاؿ   ـ      ػػلاذا تصفحت  أمكر الناس  
*** 

 كالظؿ   مف تحت الحذاء محتذل       أكفيت    كالشمس   تمجُّ   ريقيا   
 انتقىػره            فاعترؽ  العظـ   الميمخ  ك جائف ح  زماػال غرك  إف  ل

األبيات شبو الشاعر الحساـ ، كالدىر ، كالعز ، كالزماف بإنساف ، كحذؼ المشبو بو  في       
مف لكازمو كىك "يعظو" ، ك"عيف" ، ك"حائر" ، كاالستعارات مكنية ، كالقرينة  شيءكرمز إليو ب

إثبات الكعظ لمدىر ، كالعيف لمعز ، كالحيرة لمزماف ؛ كما شبو الشمس بامرأة ، كحذؼ المشبو بو 
مف لكازمو كىك" تمج ريقيا" ، كالقرينة إثبات الريؽ لمشمس؛ ك شبو المنايا بنساء  شيءكرمز إليو ب
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 .663ؿ -أُشعغ اُغبثن 
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 .665ؿ -أُشعغ اُغبثن 
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 .636ؿ -أُشعغ اُغبثن 



مف لكازمو كىك الطاعة ، كالقرينة إثبات الطاعة لممنايا،  شيءذؼ المشبو بو كرمز إليو ب، كح
 .يرضى " ترشيح الذمك"كترضى 

 : 973"ػى513سنة " ىالمتكف كقاؿ العميد أبك إسماعيؿ الطغرائي
 974الحمؿ الٌطيب تيدينا إلى فنفحة          سفان تعـ الميؿ مذما  فيفسر بنا 
دؿ بيد  جافمة          معارضات مثاني الٌمجـبيا في نحكر ال فأدرأ  بالجي

مف  شيءالبيت األٌكؿ  شبو الشاعر الميؿ بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب في      
شبو  الثانيالبيت  فيذماـ "، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الذمة لميؿ ؛ ك  فيلكازمو كىك "

نحكر" ، كاالستعارة مكنية  فيمف لكازمو كىك " شيءإليو ب البيد بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز
 .ذكر "معارضات" ترشيح في، كالقرينة إثبات النحكر لمبيد ، ك 

 :975ػ"ى734سنة  " فىالمتك  كقاؿ صبلح الديف الصفدم
 منيا  بحرب عدٌك جاء  بالحيؿ          بل ػعجمف سالمتو الميالى فميثؽ 

مف لكازمو كىك "سالمتو  شيءبإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب إلىشبو الشاعر المي      
 البيت ترشيح. كباقي"، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات المسالمة لؤلياـ ، 

 :976ػ"ى855سنة " فيكقاؿ صالح بف عبدالقدكس المتك 
 لمرجاؿ  يييذب  ان زاؿ   قدم              ماالدىر  الخؤكف  النو   ال  تأمف            

 كأخفض جناحؾ لؤلقارب كٌميـ           بتذلؿ  كاسمح  ليـ  إف  أذنبكا
مف لكازمو كىك الخيانة ،  شيءشبو الشاعر الدىر بإنساف ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب      

     ،  البيت تجريد ؛ كشبو المخاطب بإنساف كباقيكاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الخيانة لمدىر، 
مف لكازمو كىك الجناح ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات  شيءكحذؼ المشبو بو كرمز إليو ب

 البيت تجريد. كباقيالجناح لممخاطب ، 
 977:ػ"ى1122سنة " فىالمتك  كقاؿ أبكالفتح البستي
د  في عكاقبو         ندامة    كلحصد  الٌزرع   مف يز   إبافرع الشػر يحصي

مف لكازمو كىك يزرع ،  شيءالشاعر الشر  بنبات ، كحذؼ المشبو بو كرمز إليو بشبو       
 .كيحصد ، كاالستعارة مكنية ، كالقرينة إثبات الزراعة ، كالحصاد لمشر، كذكر "ندامة" تجريد
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 ثالثالمبحث ال
 المرسل شواهد المجاز

 عصور األدب :شواهد المجاز المرسل فى اختيارات الهاشمى من 
 :978قاؿ امرء القيس

 القمب  يفعؿ  أغرؾ  منى  أٌف  حبػؾ  قاتمي           كأنؾ ميما  تأمرم
كممة "القمب" مجاز مرسؿ عبلقتو الجزئية ، حيث أطمؽ الجزء كأراد الكؿ  فييكجد مجاز     

 ."شخصو"
 :979قاؿ كعب بف زىير
 جركؿ كفكز كعبي ضىا مإذا م              شأنيا مف يحككيا فيلمقكافىمىف  

"  فالمراد القصائد ، أطمؽ الجزء كأراد الكؿ ، فالمجاز فيكممة "القكا فييكجد مجاز مرسؿ       
 .المرسؿ عبلقتو الجزئية

 :980مف قكلو أيضان ك 
 ؿػسائ ػدرمنح ػف م ػرعي أسػيا            أىممقػالةي السػكًء إلى 

فيو ، فإطبلؽ  الذمالمنحدر مف األرض المرتفعة أك الجبؿ اليسيؿ إنما يسيؿ الماء        
 .فيو مجاز مرسؿ عبلقتو المحمية الذمالمنحدر عمى الماء 
 :981بقكلو  يبف الحسيف بف عم يكمدح الفرزدؽ عم

 كطأتو           كالبيت يعرفو كالحؿ كالحـر اءحالبط عرؼت الذم ىذا
" ، فالمراد مف  فيالمجاز المرسؿ       البيت ، كأىؿ الحؿ  فيكممة "البيت" ، ك"الحؿ" ، ك"الحـر

 .، كأىؿ الحـر ، فأطمؽ المحؿ كأراد الحاؿ ، فالعبلقة المحمية
 :982رثاء زكجتو فيجرير  كقاؿ

 ار           كلزرتقبرؾ كالحبيب يزارباستع ىلياجن لكال الحياءي 
 .عتبار ما كافكممة "حبيب" كعبلقتو ا فييكجد مجاز مرسؿ 

 :984الياشميات في983تكقاؿ الكمي
 بي ػمخضبنانه  ينبكلـ  يتطر ُو                زؿػمن رسـي الك  داري  يمينكلمتي 

 .كممة " بناف" مجاز مرسؿ عبلقتو الجزئية حيث أطمؽ الجزء " البناف" كأراد الكؿ " المرأة " في
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 .348ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
979
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 .406ؿ -أُشعغ اُغبثن  
982
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 رؾ٤ؼٚ ُج٠٘ ٛبؽْ ، ٝآٍ ػ٠ِّ ًشّ هللا ٝعٜٚ. ٛـ ، ٝاُٜبؽ٤ٔبد هقبئذ أػِٖ 60
984

 . 409ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة   



 :985الحكـ فيكقاؿ بشار بف برد 
 ؽي ػػكصدي منو أخه  إذا لـ ينؿٍ              عو ػس بنافػلي الماؿى  إف  يخميم

 ؽػمضي يٌ ما عم لأخر  تيممتي             ةه محمػى عم   اقتٍ ػإذاض  ككنت              
كممة " محمة " مجاز مرسؿ عبلقتو المحمية حيث إف المكاف ال يضيؽ كلكف الشاعر  فييكجد   

 .أراد أف يصؼ حالو ، فأطمؽ المحؿ كأراد الحاؿ
 :986يمحمد بف حميد الطائ يأبكتماـ يرثكقاؿ 

ٍطٌب  كذا فميجؿٍ   ذري عا ىؤ فميس لعيف لـ يفض ما             األمري   حً دكليفالخى
 كممة "عيف" حيث أراد اإلنساف ، فأطمؽ الجزء كأراد الكؿ.  فيالبيت مجاز مرسؿ  في       

 :987كقاؿ صاحب البردة
 ـ حمية الندـز كالمف المحارمً          متؤلت  اقد  مف عيفو  الدمعى  رغكأستف
 ئمف المحاـر إنما تمتم المحاـر " حيث إف العيف ال تمتمئ كممة " فييكجد مجاز مرسؿ 

 .بصكرىف حاؿ النظر إلييف ، فأطمؽ المحؿ ك أراد الحاؿ
 :988رثاءمحمد بؾ فريد فيكقاؿ حافظ إبراىيـ 

 ندػالسىا ػف مصر كفتػاكل           ركػكانط فمقػد  كلػى  فريػد 
ف طاؿ االمد قىا تمػدىا           رغـ مػف قصػع يتنرا الػإف مص  كا 

 .أطمؽ الشاعر كممة " مصر" المحؿ كأراد  حاؿ أىميا، فالمجاز مرسؿ عبلقتو المحمية    
 :989قكلو يجتماعاال هكمف شعر 

 يرة العشاؽثحب مصر ك فيي           عاشؽ كيبلقذا  يكابد   ـػك
 ىكاؾ صبابة           يا مصر قد خرجت عف األطكاؽ فيألحمؿ  يإن

 990كريـ   حماؾ   شعب  راؽ   متى  أراؾ  طميقة        يحمي   عميؾ  فيلي
، فالمجاز مرسؿ عبلقتو المحؿ ، كأراد الحاؿ أراد الشاعر بكممة "مصر" أىؿ مصر، أطمؽ

 .المحمية
 

 :991الفخر فيم كقاؿ الباركد
 مكادػر كالنػالمحاض فيم          كادػـ البػمػدر الكػا مصػأن
 ػادمؿ  ممحمة  ك نػك فير         ػاعػشػا فػػارس  أنػا أن
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 الجبلد فيكارس ػالفػد زيػػػػي          فإنن ػػإذا ركػبػتف
ذا نطقػػت                             ػػادمدة اإليػساعػف س  بػقػي           فإننكا 

مرسؿ عبلقتو الجزئية حيث أطمؽ الجزء " الكمـ " كأراد الكؿ "  كممة " الكمـ " مجاز في       
، أطمؽ المحؿ كأراد الحاؿ ،  في المحاضر ، كالنكادم ، ك نادمالشعر كالنثر كالخطابة " ؛ ك 

 .فالعبلقة المحمية
 :992كأبا اليكؿ الجيزة  يىرم كقاؿ كاصفان 

 مغيب ما لـ تكف تدر  ممصر        لعمؾ تدر  يسؿ الجيزة الفيحاء عف ىرم
كرة البيانية ىي مجاز أراد الشاعر بالجيزة أىميا، فأطمؽ المحؿ ، ك أراد الحاؿ ، إذف الص      

  .المحمية مرسؿ عبلقتو
 :993يستنيض ىمـ الشبابك سكاحؿ الشاـ ميلايطسطكؿ اإلكقاؿ خميؿ مطراف يصؼ ضرب األ    

 قبؿ الفطاـىك ما كاف اليػكي          كاؾ منػال يزاؿ ى مبلدػب
 اـػػػبالمنةلشبييلحاالف اػرا          معرؽ ذػأقكؿ كقد أفاؽ الش

كممة " الشرؽ " عبلقتو المحميو فأطمؽ المحؿ "الشرؽ"  فيمجاز مرسؿ  الثانيالبيت  في        
 .كأراد حاؿ أىمو

 :994ىراـ باشا يصؼ األ مؿ اسماعيؿ صبر قا
 المقطـ مف صخر  ك صكاف فيماليا               ف ذعر كدافػليا االرض ممادت 

 عبلقتو المحمية حيث أف األرض ال تميد مف الذعر كانما أىميا  البيت مجاز مرسؿ في
 : أبواب الشعر ومعانيه عند الهاشمي

أبكاب  إلىالشعر  لشعراء العرب ، كقاـ بتقسيـ معانيعمكـ ما قالو ا الياشمي إلى نظر        
في ثبلثيف بابا جاءت كما يمي كسكؼ نعمد الى شكاىد المجاز المرسؿ التى فجعؿ مختاراتو 

 :كردت بيا
 

 باب المديح :
 :995سيؼ الدكلة مادحان  ىءكقاؿ أبكالطيب المتنب

 ؿػػػفق قائبلن  فإف كجدت لسانان ة        ػت مكاف القكؿ ذا سعكقد كجد
 يقكؿ فالعبلقة الجزئية حيث أطمؽ الجزء ، كأراد الكؿ. الذميريد بالمساف الفـ ألنو ىك       

 :996يلامدح األمير أبا الفضؿ الميك فييكقاؿ الثعالب
                                                 

992
 .490ؿ -أُشعغ اُغبثن  
993
 .490ؿ -أُشعغ اُغبثن  
994

 .497ؿ -أُشعغ اُغبثن 
995

 . 502ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة   



كممة "  فييكجد مجاز مرسؿ  عػالكرل لـ تجم فيأبدان لغيرؾ في المفاخر معجزات جمػة   لك      
 .المفاخر" أطمؽ المحؿ كأراد الحاؿ ، فالعبلقة المحمية

 والحماسة :باب الفخر 
 :997قبؿ اليجرة  62سنة  فيكقاؿ السمكءؿ بف عادياء المتك 

 998يؿػكليست عمى غير الظبات تسػا          تسيؿ عمى حد الظبات نفكسن
كجكد الدـ  فيالجسـ سبب  فيتسيؿ ، ككجكد النفس  ىي التييريد بالنفكس الدماءى ألنيا       
 اد المسبب.العبلقة السببية ، حيث أطمؽ السبب كأر فيو ، ف

 :999كقاؿ عنترة العبسي
ذا ؿ          ػذرقاب الع فيحكـ سيكفؾ   رحؿػاؿ فذ دارػنزلت بكا 

أراد بالرقاب األعداء ، فالمجاز المرسؿ عبلقتو الجزئية حيث أطمؽ الجزء ، كأراد الكؿ ؛        
، كالمعنى ال ينزؿ اإلنساف بو ، كلما  المعانيكالمراد بدار الذؿ دار أىؿ الذؿ ألف الذؿ معنى مف 

 .البيت مجاز مرسؿ عبلقتو الحالية فيكاف الذؿ كاقعان عمى أىؿ الدار كاف 
 باب الوصف :

 : 1000قاؿ حفنى بؾ ناصؼ 
 1001راـػػقمب المحب ض فيو         كالشكؽ ػػألىم كتشكؼ القصر الكريـ 

 .الحاؿ ، فالمجاز عبلقتو المحميةأراد الشاعر بالقصر اىمو ، فأطمؽ المحؿ كأراد      
 :1002كقاؿ حافظ إبراىيـ يصؼ خزاف أسكاف

 مسقط القطركؿ بقعة          بو كليطاكؿ قطرىا  ىر عمػآال فمتسد مص
 .أراد الشاعر بمصر أىميا ، فأطمؽ المحؿ كأراد الحاؿ ، فالمجاز عبلقتو المحمية

 : ستعطاف الزمانباب ا
 :1003حافظ ابراىيـ قاؿ

 السياح مفيدت شـ ػر كػمص              في هار ػو كسؿ آثػب العصكر فسؿ
*** 

 كالتعد لمراح الجدكد دػمجد  ستعاك              رػػت حػبف مصرفأناقـ يا                   
*** 

                                                                                                                                            
996
 . 505ؿ -أُشعغ اُغبثن  
997
 . 506ؿ -أُشعغ اُغبثن  
998
 اُظجبد ط ظجخ ٠ٛٝ  اُغ٤ق. 
999
 . 510ؿ -أُشعغ اُغبثن  
1000
 .597ؿ -أُشعغ اُغبثن  
1001
 اُنشاّ ئؽزؼبٍ اُ٘بس. 
1002
 .599ؿ -أُشعغ اُغبثن  
1003
 .604ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  



 األركاح    اكحػػتن فػبي  كػكالج           اؤىاػم مدكقد تجٌ  ا البحاربك كر                   
*** 

 احػرباألحبػالة  إف الذكاء           ةز ػع الؾػمبرأس رػبح لمصار ك                
األبيات أىميا ، فأطمؽ المحؿ كأراد الحاؿ ، فالمجاز عبلقتو  فيأراد الشاعر بمصر        

 فيو ، فالعبلقة المحمية. التي تجرمالمحمية ؛ كيريد بالبحر السفف 
 والتهادى واالغراء : باب التهانى

 :1004تكفيؽ بتكليو مصر ميينئ الخديك  مكقاؿ المرحـك عبداهلل باشا فكر 
 ز داجيياػاء العػسم كينجمى عفػا        راجييقبؿ  اآلماؿ يستاليكم

 فيياكما  كالممؾ كالديف  كالدنياىي  مصر كالنيؿ السعيػد          بيا كتزد
*** 

 اػكفادييػياكمػػفداىػاكركنتكفيؽ مصر كمكالىا كمكئمػيا        
 ياػيتكآف ماضييا ػمحاس ىػفمتفتخر مصر إعجابا بحاضرىا       عم

*** 
 أىالييا ل ك ػو نجػسر تبكح ب           محبتةمف  مصر قمب في ما زاؿ

 .األبيات أىميا ، فأطمؽ المحؿ كأراد الحاؿ ، فالمجاز عبلقتو المحمية فيأراد الشاعر بمصر       
 باب المراثي :
 :1005الرثاء في"ىػ328"سنة  ىفالمتك  ماألنبار قاؿ أبكالحسف 

 اتػؼ النائحا خبلػت بيػفي           كبحف نظـ القكاػمؤلت األرض م
" ك أراد الكؿ  فيأطمؽ الجزء "القكامجاز مرسؿ عبلقتو الجزئية ، حيث "  فيكممة "القكا في     

 ."القصائد "
 :1006يكقاؿ أبك الحسف التيام

 ارػػقماالت باألػف اليػكتزي       كىيـ ػكج فػبحسم يتزيف الناد
*** 

 ارػمج أثنائيف فيرزؽ ػلم           بلن ػػنامأ نحك المكرمات كيمدى 
نما يتزيف مف فيو مف القكـمعنى النادل مكاف االجتماع كىك ال يت      كممة النادل  في، فزيف كا 

نامؿ" مجاز مرسؿ كممة "أ في، حيث أطمؽ المحؿ كأراد الحاؿ ؛ ك حميةمجاز مرسؿ عبلقتو الم
  .عبلقتو الجزئية

                                                 
1004
 .604ؿ -أُشعغ اُغبثن  
1005
 .625ؿ -أُشعغ اُغبثن  
1006
 .610ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  



 :1007األندلس ييرث "ىػ798"سنة  ىالمتكف مكقاؿ أبك البقاء صالح بف شريؼ الرند       
 عيداف ىيك  ترثي المنابر ىجامدة         حت ىيك  يحتي المحاريب تبك

*** 
 ة كالقمب حيرافػباكي فػرىة            كالعيػمكه لممكرك يقكدىا العمج 

 فالكممات " المحاريب ، المنابر ، العيف ، القمب " مجاز مرسؿ عبلقتو المحمية الجزئية.       
 :1008معبداهلل باشا فكر  ي بؾ ناصؼ راثيان نفكقاؿ المرحـك ح

 اػكليفخر اليـك قكـ باليراع  كال           خكؼ عمييـ فمف يخشكنو ذىب
*** 

 حربافكام أسفا          كأكحشت مصر مف فكر  افقد مات عبداهلل  ك  جؿأ
الكتابة ، فالمجاز عبلقتو السببية ،  فيأراد باليراع "الكتابة" ، كلٌما كانت اليراع سبب        

كممة "مصر"  فيمجاز مرسؿ عبلقتو المحمية  الثانيالبيت  فيأطمؽ السبب كأراد المسبب ؛ ك 
 .كما مر بنا

 :1009شا كامؿبا ىفمصط ييرث يكقاؿ أحمد شكق
 ػيؾ حانػعظام ىر عمػر أبقبريفيا كصعيدىا              يفة سمصر األ

 .كممة "مصر" كما تكرر معنا فيالبيت مجاز مرسؿ عبلقتو المحمية  في      
 :1010ماـ الشيخ محمد عبدهاإل ىكقاؿ حافظ إبراىيـ يرث

 اتر ػعبعيكف الككف بال رجة           كضاقت األرض وػرتجت لاف الشرؽ ىبك
 اتػػىادـ الشبي يسراج الدياج        سبلـ عالـ عصره     عالـ اإل ىبك                   

نما المقصكد أىؿ الشرؽ ، كأىؿ عالـ اإلسبلـ ، أطؿ        الشرؽ ، كعالـ اإلسبلـ ال يبككف كا 
 .المحؿ كأراد الحاؿ ، فالمجاز عبلقتو المحمية

 باب الِحَكْم :
 :1011ىػ990سنة ىفالمتك  يالكاعظكقاؿ حساـ الديف 

 د سقماػكالقمب ق ؿ مكتئبان ػأفعالو ندما           كظ فيمف ضيع الحـز 
 .كممة "القمب" ألنو أطمؽ الجزء كأراد الكؿ فييكجد مجاز مرسؿ عبلقتو الجزئية       

 :1012يخاطب نجمو أميف باشا مكقاؿ المرحـك عبداهلل باشا فكر 
 رػاإلنفاؽ إمساؾ مقت فيلكفيؾ        سراؼ العطاء كاليكف إكدع عنؾ 

                                                 
1007

 .618ؿ -أُشعغ اُغبثن   
1008
 .630ؿ -أُشعغ اُغبثن  
1009
 .633ؿ -أُشعغ اُغبثن  
1010
 .634ؿ -ثن أُشعغ اُغب 
1011
 .683ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
1012
 .692ؿ -أُشعغ اُغبثن  



 .كممة "الكؼ" ألنو أطمؽ الجزء كأراد الكؿ فييكجد مجاز مرسؿ عبلقتو الجزئية        
 :1013يكقاؿ أحمد الياشم

 ر األكؿػعصاأل فيأذف بمثميا ناىيؾ مف غمة غماء ماسمعت          
 .كممة "أذف" يقصد ما سمع بيا شخص ، أطمؽ الجزء كأراد الكؿ فيالمجاز       
 :1014كقالكا 

 منزال ىو غيره لػو           كجعمت منػتز منزؿ جاك  يػإذا نبا بػف
 .كممة "المنزؿ" مجاز مرسؿ عبلقتو الحالية ، حيث أطمؽ المحؿ كأراد الحاؿ في      
 ة :والغرب ةالسياح باب

 :1015ياكقالكا في
ذا   ادر التحكيبلػاـ كبػف حاليا            فدع المقػتغيرت مالببلدكا 

*** 
 األسفار خمس فكائد فيكسافر ففي طمب العبل        تغرب عف األكطاف 

*** 
 بيف كاش كحاسد ىكافو بدارً           ًُ  لو مف حياتوخيره  ىالفت فمكتي 

كممة " الببلد" مجاز مرسؿ عبلقتو  فيالببلد ال تتغير  تجاه الشخص إنما يتغير أىميا ، ف     
كممة "  فيالمحمية ، أطمؽ المحؿ كأراد الحاؿ ؛ كالغربة ال تككف عف الكطف كانما عف أىمو ، ف

األكطاف " مجاز مرسؿ عبلقتو المحمية ، أطمؽ المحؿ كأراد الحاؿ ؛ كاليكاف إنما ىك لئلنساف ال 
 .ةالمحمي فأطمؽ المحؿ كأراد الحاؿ فالعبلقةلمدار ، 

 :1016كقاؿ اإلماـ الشافعي
 كاىاػا سػأرض ؿ طالبان ػف ببلد          ترحػضاؽ صدرؾ م اػم إذا

 اىاػعة فضػاهلل كاس كأرضي           دار ذؿً ػـ بػيقينػعجبت لم
 ف بناىاػعى مػر تنالدا   فػر بيا إف خفت  ضيمان           كخؿ   فنفسؾ

نما يضيؽ عف        أطمؽ المحؿ كأراد الحاؿ فالعبلقة أىميا ،الصدر ال يضيؽ عف الببلد كا 
تو المحمية ىميا ، أطمؽ المحؿ كأراد الحاؿ ، فالمجاز عبلقية ؛ كالذؿ اليقيـ بالدار إنما بأالمحم

 المحمية. لميت إنما ينعيو أىميا ، فالعبلقةا أيضا ؛ كالدار ال تنعي
 باب الختام والدعاء :

 :1017يقاؿ الكزير الميمب
                                                 

1013
 .696ؿ -أُشعغ اُغبثن  
1014
 .710ؿ -أُشعغ اُغبثن  
1015
 .725ؿ -أُشعغ اُغبثن  
1016
 .726ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ  -عٞاٛش األدة  



 ركرػالسك  فػلمتيم  كـ         صباحان ػؿ يػاهلل كجيؾ ك يأران
 الحسف مف تمؾ السطكر ألقرى        فبصفحتيػي ع مقمتػكأمت

كممة "كجو" مجاز مرسؿ عبلقتو الجزئية ، أطمؽ الجزء  فييريد الشاعر بالكجو ممدكحو ، ف      
كممة " مقمتى " مجاز مرسؿ أيضا ألف االمتاع ال يككف لمعيف إنما لمشخص ،  فيك أراد الكؿ ؛ ك 

 .فأطمؽ الجزء ك أراد الكؿ ، كالعبلقة جزئية
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                            
1017
 .728ؿ -أُشعغ اُغبثن  



 المبحث الرابع
 شواهد الكناية

 شواهد الكناية فى اختيارات الهاشمى من عصور األدب :
دب السابع الذم يتحدث عف تاريخ أ لففا في بداية الجزء الثاني مف كتابو تناكؿ الياشمي        

دبيا كعصكرىا الخمسة دث عف تاريخ أدب المغة العربية كأ، كتحٌ  األدبالمغة العربية ، كقد عٌرؼ 
 :مما نظمو الشعراء مف منظكر تاريخي كما يمي د الجزء األكؿ مف مختاراتور ، كأك 

 : يالعصر الجاهم
 :1018القيس يصؼ فرسو  قاؿ امرؤ

 1019األكابد  ىيكؿػرد  قيػد ككناتيا          بمنج فيد أغتدل كالطير ػكق
أعشاشيا ، كناية عف  فيفجران كما زالت الطيكر مستقرة  لمصيد يتحرؾ أراد الشاعر أنو      

 .صفة البككر ؛ كقيد األكابد كناية عف السرعة
 :1020كقاؿ عمرك بف كمثـك في الفخر 
 1021اػبنين أبطحػياب  بػٌد            إذا  قبػػف  معػم كقد عمـ القبائػؿ 

 اػػابتمينػا الميمككف إذا  درنا             كأنػػقبأنػا المطعمػكف  إذا
 اػػنشيا              كانا النازلكف بحيث ػػأردنػكف لمػا المانعػا كأن

*** 
 اػا كدرا كطينػاء صفكا            كيشرب غيرنػكنشرب إف كردنا الم

*** 
 اػسفينػر نممػؤىالبح ػفكنح            اػعنػا البر حتى  ضػاؽ مؤلن

 ادينػساجػري  الجباب ػور لػتخإذا بمػغ الفطاـ  لنػا صبىىه          
إذا  فيكنى بككنيـ الميمككف إذا إبتمكا عف شجاعتيـ كقكتيـ ؛ ككنى بككنيـ يشربكف الماء الصا

كردكا ، كغيرىـ يشرب الماء العكر عف شجاعتيـ ، كضعؼ أعدائيـ  ؛ كمؤلكا البر ، كالبحر 
 فيكناية عف الكثرة ؛  كككف الجبابرة تخر لمرضع منيـ كناية عف الشجاعة أيضان ، فالكناية 

 .األبيات كميا عف صفة
 :1022المحمؽ  كقاؿ أعشى  قيس مادحان 

 ؽحر  اليفاع  يى  فيضكء نار  إلى       رة  ػػػعيكف كثي لعمرم  لقد الحت
                                                 

1018
 .350ؿ - أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ  -عٞاٛش األدة 

1019
ًٝ٘بد  ط ًٖٝ  ٠ٛٝ ػؼ اُطبئش ، ٝربألٝاثذ اُٞؽٞػ أُو٤ٔخ ، ٝرطِن ثقلخ خبفخ ػ٠ِ اُؾ٤ٔش ٝاُجوش ٝاُظجبء ٝاُٞػٍٞ  

 ٝاُ٘ؼبّ.
1020

 .357ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1021
 هجت اُؾ٠ء عٔغ أهشاكٚ ، ٝاألثطؼ ٝاُجطؾبء ٓغ٤َ ٝاعغ ك٤ٚ دهبم اُؾقب. 
1022

 .361ؿ - أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ  -عٞاٛش األدة 



 كبات عمى النار الندل كالمحمؽػػػػيا          يصطميانتشب   لمقركريف  
*** 

 ركنؽ فكؽ كجيو          كما زاف متف اليندكاني ترل الجكد يجرل ظاىران 
 بالماؿ  تنفؽ ف  اذا  ما  ضي  دةه          ككؼٌّ ػػمبي يداه  يدا  صػدؽ  فكؼُّ 

المحمؽ ، ك"  إلى"كبات عمى النار الندل كالمحمؽ" ، كناية عف نسبة ، حيث نسب الندل      
ترل الجكد يجرل ظاىرا عمى كجيو " أيضا كناية عف نسبة ، ككٌؼ مبيدة كناية عف صفة كثرة 

 .اإلنفاؽ
 :1024مرتجبل 1023كقاؿ الحارث بف حمزة 
 أصبحت  ليـ  ضكضاء ااء فمما         أصبحك ػرىـ عشػعكا أمػأجم

 .أصبحت ليـ ضكضاء كناية عف صفة الرحيؿ
 كقاؿ لبيد بف ربيعة :
 ياػكغبلمػو  كيميا ما إليػو             فسػا رفيعا سمكػا بيتػى لنػفبن

 .البيت الرفيع كناية عف صفة السؤدد كالشرؼ
 :1025الرثاء  فيكقاؿ 

 األنامؿ دكييية  تصفر  منيػاـ        ػكؿ أناس سكؼ تدخؿ بينيك 
 .دكييية كناية عف مكصكؼ كىك المكت

 : عصر صدر االسالم
رؤكسان قد : " يا أىؿ الككفة إنى ألرل 1026ألىؿ العراؽ فيقاؿ الحجاج بف يكسؼ الثق

ني  مائـ كالمحى "إلى الدماء بيف العلصاحبيا ، ككأنى انظر  أينعت كحاف قطافيا كا 
 :1027عمييا  خطبتو المشيكرة لما قدـ بغداد كاليان  فيكقاؿ 
رغدا مف كؿ مكاف فكفرت بأنعـ اهلل كانت آمنة مطمئنة يأتييا رزقيا  " فإنكـ لكأىؿ قرية     

ني كاهلل ما أقكؿ إال كفيت كال أىـ إال  فأذاقيا اهلل لباس الجكع كالخكؼ بما كانكا يصنعكف. كا 
 .أمضيت كال أخمؽ إال فريت "

، كنسبو  لمكافريف بنعمة اهلل جكع كالخكؼ رداءسبة ، حيث جعؿ الالتراكيب كناية عف ن في     
 تعالى.

 :1028قصيدتو بانت سعاد  فيكقاؿ كعب بف زىير 
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ف طالت سبلمتو          يكما عمى آلة حدباء  محمكؿ  كؿ ابف أنثى كا 
 .اآللة الحدباء كناية عف مكصكؼ كىك النعش

 :1029كقالت الخنساء 
 صؿ الرأسؤٍ تي لنا ذنبا كاسٍ " كما يفنى لو عجب "           أبقي إف الزماف 

 يفسد  الناسيفسداف  كلكف   ختبلفيما        الفي طكؿ اإف الجديديف 
 .الجديديف كناية عف مكصكؼ كىك الميؿ كالنيار 

 :1030ان رثاء أخييا صخر  فيكقالت 
 1031رداػػو  أمػعشيرت ػػادس                دػػاالنجرفيع  العماد  طكيؿ                

 و  يداػد إليػمػيـ               إلى  المجد دكا  بأيديػم إذا القػػكـ
*** 

ف   ذيكػر   دلػـ  ارتػدثػبالمج رى ػأز  تػػو              لفيتػد  أالمجكا 
رفيع العماد كناية عف صفة الشرؼ ، كطكيؿ النجاد كناية عف الشجاعة ، كتأذر بالمجد        

 .أخييا إلىكناية عف نسبة المجد 
 : 1032حطيئةكقاؿ ال

 الجد  بني   ليـ  آباؤىـ  كبنيجى        مدُّ ل الييجا مكاشيؼي  فيمطاعيف 
*** 

 عميؾ  سبلـي  اهلل  يا عمري فأغفر  مظممة         ألقيت  كاسبيـ في  قعر  
قعر مظممة كناية عف  فيالقيادة ؛ ك  ىيالييجاء كناية عف صفة ك  في ككنيـ مطاعييف    

 .مكصكؼ كىك السجف
 :1033ؿ حساف بف ثابت كقا

ـٍ في البرية  كتزكر أبكاب  الممكؾ ركابن  دؿػنعػا            كمتى  نيحك 
 ل  بيـ طمعزرً ـ          ال يطمعكف  ال يي ػى عفتيحٍ الكى  فيأعفة ذكرت 

كناية عف  في قكميـ ؛ الكحيزيارة ركابيـ ألبكاب الممكؾ كناية عف القيادة كالريادة      
 مكصكؼ 
 .ف الكريـكىك القرآ

 : 1034كقاؿ األخطؿ 
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 األنصارػـ  عمائػت تح  كالمؤـ ة كالندل          ػذىبت قريش بالسماح
مف البيت ، كناية عف نسبة ، حيث نسب المـؤ لؤلنصار ، إال أف الكاقع  الثانيالشطر  في       

المياجريف ،  يكذب فيـ الذيف نصركا النبى "صمى اهلل عميو كسمـ " كتقاسمكا أمكاليـ مع إخكانيـ
 .كيكفييـ فخران أف مدحيـ القرأف الكريـ

 : 1035أمية ك يخص بشر بف مركاف  كقاؿ يمدح بني
 ت احتمبكام  كىػـ          بعد الشماس مركىا ثبف عفاف اإلماـ ىـ سعكا با

 .ابف عفاف اإلماـ كناية عف مكصكؼ كىك الخميفة عثماف بف عفاف " رضى اهلل عنو "    
 :1036كقاؿ

 الجكد كالحسبيت  أبػا  مركاف  تسألػو      كجدتو  حاضراه أت  إذا
 .مركاف نسبة ، حيث نسب الجكد كالكـر ألبيجممة " حاضراه الجكد كالحسب " كناية عف  في     
 :1037اهلل عنو"  الفرزدؽ يمدح عمي بف الحسيف "رضي كقاؿ

 1038تعرؼ البطحاء كطأتو         كالبيت  يعرفو  كالحؿ  كالحـر الذمىذا 
ـي  اىرػالطىػذا التقػي النقي   كميـ            ىذا ابف  خير  عباد  اهلل  العم

*** 
 1039عرنينو شمـفيمف كؼ أركع ػػؽ            عببكفو  خيزراف ريحيا 

اد اهلل كناية عف مكصكؼ كىك تعرؼ البطحاء كطأتو  كناية عف صفة الشيرة ؛ ك خير عب      
  .بكفو خيزراف كناية عف صفة الرائحة الطيبة"صمى اهلل عميو كسمـ " ؛ ك  النبي

 : العصر العباسى
 :1040كقاؿ بشار بف برد 
 الناس تصفك مشاربو أمظمئت ك لـ تشرب مرارا عمى القذل            إذا أنت

 .الشراب عمى القذل كناية عف تحمؿ الصعاب ككدر العيش    
 :1041كقاؿ مسمـ بف الكليد 
ف ضف الجكاد بيا          يجكد   كالجكد بالنفس أقصى غاية الجكدبالنفس كا 

 .يجكد بالنفس كناية عف صفة الجكد بأعز ما يممؾ الشخص
 :1043يمدح الميدم 1042كقاؿ أبكالعتاىية
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 اُجطؾبء ٓغ٤َ ك٤ٚ دهبم اُؾق٠  
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 اػػأذيالي ػػررتج  ػادة           إليػوة    منقػو الخبلفػأتت
 ياػلكلـ  يؾ يصمح إال           و  ػػتصمح إال  ل فمـ تؾ                     

 اػػلزلزلت األرض زلزالي      ػػػره   غيلك راميا  أحد  
 اػػأعماليػػكب          لما  قػبؿ  اهلل  القم كلـ تطعو  بنات 

ف الخميفة مك                     اػػقاليػض ال           إليو  ليبغض مػف  ف بغػا 
 ىيعة ، كالقتاؿ ، كبنات القمكب كناية عف مكصكؼ ، ك زلزلت األرض كناية عف المداف      
 .األفكار

 :1044الطائيمحمد بف حميد  كقاؿ أبك تماـ يرثي  
 األجرغدا غدكة كالحمػد نسػج  ردائو          فمـ ينصرؼ إال كأكفانو 

 .بف حميد الطائىالالبيت يشتمؿ عمى كنايتيف عف نسبة حيث نسب الحمد كاألجر      
 :1045كقاؿ البحترم

 نكر اليدل يبدك  عميؾ كيظيرمى البسا          المص إلىحتى انتييت 
ؿ عف دالبسا نكر اليدل كناية عف نسبة ، حيث  أراد الشاعر أف ينسب اليدل لممدكحو فع    

 .ذلؾ كنسبو لردائو
 :1046كقاؿ ابف ىاني األندلسي

 1047ىضب كال البيد الحزكف حزكفىؿ ال اليضب يكـ مغارىا           كصكا
 .الخيؿ ىيصكاىؿ كناية عف مكصكؼ ، ك 

 : 1048كقاؿ ابف خفاجة األندلسي
 ارػاء  كظؿ  كأنيار  كأشجػمػـ        دركػأىؿ أندلػػػس هلل  ي

 ارػك تخيرت ىذل كنت أختػكلػـ        ديارك فيما جنة الخمد إال 
التركيب كناية في ، فالذم يعيش فيو أىؿ األندلس إلى ديارىـنسب الشاعر الرفاىية كالعز       

 .عف نسبة
 : عصر المماليك التركية

عمى لساف الممؾ المنصكر قبلككف  محي الديف عبدالظاىر مف رسالة كتبيا كقاؿ القاضي     
 :1049تعزيتو عمى مكت ابنو  فيرد عمى صاحب اليمف ي

 ال يبالي بالصدمات كثرت أك قمت " بأغمظ أكبادا ممف لو قمبه "كليست اإلبؿ 
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 التركيب كناية عف صفة ، حيث تكنى العرب قاسى القمب بغميظ الكبد. في
 :1051ابف خمدكف  إلى1050كتبيا لساف الديف بف الخطيب التيكمف رسالة الشكؽ 

 اػر الصبر عصيانػع أمػأكسػػـ           عكيتشي تركتمكنػي بعػد
 اػػػأحيانػػع الدمأستميػح          ارة  ػػكتػا دم فػيأقرع سن

 .سنو كناية عف الندـ قرع فبلف
 :1052في البردة  كقاؿ اإلماـ البكصيرم

 مزجت  دمعا  جرل مف مقمةو بدـػـ           سم  أمف  تذكر جيراف بذم
 .د الشاعر مف البكاء بدمع الدـ كناية عف البكاء بشدةيير 

 : عصر النهضة
 :1053كقاؿ حافظ إبراىيـ 

 1054س األحداؽػنكاع ف كاجباتػا           عػػيفعمف أفعاؿ الرجاؿ لكاىي
 .نكاعس األحداؽ كناية عف مكصكؼ ، كىف النساء  

 :1055كقاؿ إسماعيؿ باشا 
 القـك مآلف ػياح كاد بماضػبطػػا         بي  كآزرتو جماىير  تسيؿ

*** 
 ػا خٌمد الفانيم إلىجاءت إليو كفكد األرض قاطبة         تسعى اشتياقا 

 افػػأكفدرجكا  طي أخبار  ك كا  بادكا، كبادت عمى آثارىـ دكؿ       
" كناية عف مكصكؼ كثرتيا ؛ ك جممة " ماخمد الفاني كناية عف تسيؿ بيا بطاح الكادم      

 .كناية عف مكصكؼ أيضا كىـ الفراعنة امات ، كالفانياألىر  ىيك 
 : أبواب الشعر ومعانيه عند الهاشمي

أبكاب  إلىالشعر  كقاـ بتقسيـ معانيلشعراء العرب ، عمكـ ما قالو ا الياشمي إلى نظر        
في ثبلثيف بابا جاءت كما يمي كسكؼ نعمد الى شكاىد الكناية التى كردت فى فجعؿ مختاراتو 

 : أبكاب الشعر فى تقسيماتو
 باب المديح : -

 : 1056ىػ 9سنة فىالصمت المتك  قاؿ أمية بف أبي
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 اؿػالجب مفات ػكرب الراسيإلػو العالميػف ككػػؿ أرض           
 اؿػكال رج ػفيري ػدادان            ببل عمدش ان ػػبتنى  سبعػا ك ابناى

 زكاؿ  إلىا يصير ينم  دكذ            ان ػػيكم فكػؿ معمػر البػد
*** 

 اؿػذات  المقامع  كالنك  ػراة         إلىكسيؽ المجرمكف كىـ ع
*** 

 الظبلؿدؽ              كعيش  ناعـ  تحت  ػػكحؿ المتقكف  بدار ص
عمى عدة كنايات عف مكصكؼ ، فالراسيات كناية عف الجباؿ ، كالسبع  األبيات تحتكم     

، كالمجرمكف كناية عف الكفار ،  عمكمان  كات السبع ، كذم الدنيا الحيالشداد كناية عف السما
 .كذات المقامع كناية عف جينـ ، كالمتقكف كناية عف المؤمنيف ، كدار الصدؽ كناية عف الجنة

 "ىػ يمدح الممؾ الفائز ككزيره الصالح : 69سنة" فىالمتك  كقاؿ أبك محمد اليمني
 ـػغبلئمو          إال يد الصانعيف السيؼ كالقم البلبس المجد لـ تنسج

 ممدكحو ، فالصكرة البيانية كناية عف نسبةإلى جعؿ الشاعر المجد رداء كنسب لبسو      
 :1057 كقاؿ أبكتماـ مادحا المعتضد باهلل

 الدنيا كفتيـ فضائمو إلى قطب الدنيا الذم لكبفضمو          مدحت بني
 شمائموجكدكالتقى            عياؿه عميو رزقيف مف البأس كالمعركؼ كال

*** 
 موػأنام تعكد بسط الكؼ حتى لػك إنو              ثناىا  لقبض لػـ تعطو

 وػػسائم  فميت ًؽ اهلل  كلك لـ يكف في كفو غير ركحو             لجاد  بيا
كناية عف نسبة ، حيث  الثانيالبيت  فيقطب الدنيا كناية عف مكصكؼ كىك ممدكحو ؛ ك       

ممدكحو ، كبسط الكؼ كناية عف صفة إلىجعؿ البأس كالمعركؼ كالجكد كالتٌقى عياؿ كنسبيـ 
 .البيت األخير كناية عف صفة البذؿ كالعطاء فياإلنفاؽ ؛ ك 
 :1058كقاؿ أيضا 

 بكالري   ؾُّ الش   ءي بلػمتكنيف ج فى           الصفائح ال سكد الصحائؼبيض 
كنايات عف  ىي، كسكد الصحائؼ كناية عف الكتب ، ك بيض الصفائح كناية عف السيكؼ      

 .مكصكؼ
 :1059ٌبىكقاؿ أبكالطيب المتن
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 ماؿ         فميسعد النطؽ إف لـ تسعد الحاؿ ال خيؿ عندؾ  تيدييا  كال
 .الشطر األكؿ مف البيت كناية عف صفة الفقر كالبخؿ في      

 :1060ػى343كقاؿ أيضا يمدح سيؼ الدكلة كيذكر بناءه قمعة الحدث سنة
 ـػؿ نزكلو        فمما دنا منيا  سقتيا  الجماجػر قبػسقاىا الغماـ الغ

 .سقتيا الجماجـ كناية عف شدة القتؿ
 :1061باشا يصؼ االىراـ  قاؿ إسماعيؿ صبرم

 لبت حجارتو في قبضة الباني        جببل        لكف فرعكف إف نادل بيا
 .لبت حجارتو كناية عف صفة السطكة كالقير لفرعكف عمى الشعب

 باب الفخر والحماسة :
 قبؿ اليجرة : 62سنة فىؿ بف عادياء المتك كقاؿ السمكء

 ؿػقتي حيث  كاف  مناحتؼ أنفو           كال  طيؿ سيد   كما مات منػا
*** 

 كؿػكال ينكركف القكؿ حيف نقشئنا عمى الناس قكليـ           كننكر إف
*** 

 ؿػػنزي في النازليفكال ذمنا ت ناره لنا دكف  طارؽ          خمدأكما 
المعركة ؛ كعدـ إنكار  فيمات حتؼ أنفو كناية عف صفة مكتو بدكف سبب مف غير القتؿ       

 .السيادة كالشرؼ ؛ كعدـ خمد النار دكف الطارقيف كناية عف الجكدالناس لما يقكلكف كناية عف 
 :1062كقاؿ عنترة العبسي

 يتػػبمػػػان          كقد  بمى  الحديد  كما خمقت مف الحديد أشٌد  قمب
ؤكس كمػادم         د شربت دـ األعػق نيكا    1063ا ركيت ػبأقحاؼ الرُّ

*** 
 كتػػالبير لعظـ ىيبتو  ػتخػػا           كلى  بيت عبل  فمؾ  الثري

خمقت مف الحديد كناية عف صفة القكة ؛ كشرب دـ العدك كناية عف قتمو األعداء؛ كعبل       
 فمؾ الثريا كناية عف الشرؼ كالرفعة كالسؤدد.

 :1064الحماسة كالفخر فيكقاؿ أيضا 
 اػازؿ كالبقاعػالمنػف  حريرو           كال تبؾ مكال  تختر فراشا 

                                                 
1060
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*** 
 افخاض غبارىا  كشرل كباعف  دالؿ المنايػػا             كاحصاني 

*** 
 ااعػالسبلكػاف  بييبتي يمقى           جباف   كلك أرسمت رمحي  مع 

 يجد فييا  اتساعااألرض خكفان مف حسامي             كخصمي لـ  مؤلت 
 ذراعاأك   ترل األقطار  باعان طاؿ  فرت خكؼ   بأسي            إذا األب

ف كثرة ختار فراشان مف حرير كناية عف الدعة ، كنعكمة العيش ؛ كدالؿ المنايا كناية عا       
السباع كناية عف القتؿ ؛ ك البيت الثالث بو كناية عف صفة الشجاعة   قتمو األعداء عميو ؛ كيمقي

ع كرىبة األعداء لو ؛ كمؤلت األرض خكفا أيضا كناية عف صفة الشجاعة ؛ كترل األقطار با
 .كناية عف الخكؼ

 :1065كقاؿ 
 ككرب الركض قد خضب الجكاداكعدت مخضبا بدـ األعادم             

 اداػالجمماض            تقػد  شفػاره  الصخر   مرىؼ الحديف فيكسي
 اداػػػالرشعػاد بعينو نظػر فكرمحى ما طعنت  بو  طعينا            

؛ كالسيؼ  عداء بككنو عاد مخضبا بدـ األعادماأل فيعف كثرة  قتمو  كنى عنترة العبسي        
لـ يعد ينظر الرشاد كناية عف أنو  الذميفمؽ  الصخر كناية عف حدتو مع الصبلبة ؛ ك  الذم

 .فارؽ الحياة
 :1066كقاؿ يتكعد النعماف بف المنذر ممؾ العرب كيفتخر بقكمو 

 بػػتنقم إف  كنت  تعمـ  يا نعماف أف يدم           قصيرة عنػؾ فاأليػاـ
*** 

 مختضبد غبار الحرب مبتسما           كينثنى كسناف الرمػح  فتى يقك 
قصر اليد كناية عف صفة قمة الحيمة ؛ ك يخكض الحرب مبتسما كناية عف الشجاعة ؛       

 .كتخضب الرمح بالدماء كناية عف صفة القتؿ
 :1067كقاؿ

 ؿػػغير محجشيد الكقيعة عاد  ذا          خاض العجاج محجبلن حتى إ
  ."عاد غير محجؿ" كناية عف كثرة القتؿ كالدماء  
 :1068كقاؿ الفرزدؽ     
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 .511ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1066

 .511ؿ - أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ  -عٞاٛش األدة 
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 .512ؿ -أُشعغ اُغبثن 
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 .514ؿ -أُشعغ اُغبثن 



 رؼػالمتصكمنا الذم ال ينطؽ الناس عنػػده          كلكف ىك المستأذف  
 رؼػتصتراىـ  قعكدا  حكلو  كعيكنيػػـ           مكسرة أبصارىا   ما 

ف نحف سرنا يسيركف خمفنا         ترل الناس إف  كافي قٌ الناس كى  إلىأكمأنا كا 
مف ال ينطؽ الناس عنده إال بإذنو كناية عف مكصكؼ كىك الممؾ ؛ كعدـ صرؼ النظر        

عف الممدكح كناية عف اإلعجاب كالدىشة ؛ كمسير الناس خمفيـ مع الطاعة كناية عف صفة 
 .القيادة

 :1069كقاؿ الشريؼ الرضي
 مف كراء الكؼ  قمب مدرب ػػا          فميباعيلئف تؾ كفي ما تطاكؿ  
 بػمحب  اليالمعػض          كأني إلى عز مبغ فحسبي أني في األعادم

*** 
 كال أنطؽ العكراء كالقمب مغضبشاء  إال  بكصفيا          كال أعرؼ  الفح

 يـ في فرسانيـ كبالتالي عف شجاعتوىزائميـ كفجع الىكناية عف تك  بغض لدل األعادمككنو م
 .كبسالتو ؛ كعدـ معرفتو الفحشاء إال بكصفيا كناية عف عفتو

 : 1070كقاؿ أبكتماـ
 ىك كيؿ  كيافعأنا ابفي الذل استرضع الجكد فييـ           كقد ساد فييـ  ك 

يا ك كبر حتى أصبح كيبل ، كنسبو قكمو حتى أصبح صب فيجعؿ الشاعر الجكد رضيعا     
 .البيت كناية عف نسبو فيلييـ فإ

 :1071أبك فراس الحمداني كقاؿ
 ؿػػالعقائكمالي ال يمسي كتصبح في يدم            كرائـ أمكاؿ الرجاؿ 

 .اليد كناية عف كثرة اإلنفاؽ فيعدـ تمسية الماؿ كالصبحو 
 :1072كقاؿ

 األضياؼكمكارمي عدد النجـك  كمنزلي             مأكل  الكراـ  كمنزؿ 
ا ؛ كككف منزلو مأكل الكراـ كناية عف الشرؼ ، مكارمو عدد النجـك كناية عف كثرتي       

 .كمنزؿ األضياؼ كناية عف الكـر
 : 1073كقاؿ صفي الديف الحمي

 حميت          نار  الكغى خمتيـ فييا مجانينامبابا فاف تٌدرعكا العقؿ ج
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 مكاضيناخضر مرابعنا  حمػره    بيض  صنائعنا  سكد  كقائعنا          
جعؿ الشاعر العقؿ دركع كألبسو لقكمو ، فالكناية عف نسبة ؛ بيض الصنائع كناية عف        

الحركب كنكاية أعدائيـ ؛ كخضر مرابعنا   فيكريـ الفعاؿ ؛ كسكد كقائعنا كناية عف شدتيـ 
كناية عف حسف معيشتيـ كرفاىيتـ ؛ كحمر مكاضينا كناية عف انتصاراتيـ ، ككثرة ىزائميـ 

 .ألعداءىـ
 كوى الزمان والحال :باب ش

 :1075شككل الزماف  في1074كقاؿ الٌشنفرل
 ؿي ػػػأتنعٌ فإٌما تراني  كابنة الرمؿ  ضاحيا          عمى رقػةو  أحفى   كال 

 1076عمى مثؿ قمب الٌسمع كالحـز أفعؿفإني لمكلى الصبر أجتاب  بٌزه          
كجعمو رداء لو ، فالكناية الحية ؛ كجعؿ الصبر ثكب  ىيإبنة الرمؿ كناية عف مكصكؼ ، ك      

 .عف نسبة
 :1077نكبتو  فيمعيف الممؾ  كقاؿ الطغرائي يكاسي

 1078ؿػٌؿ غميػأك يبػاده            فيشفى عميػؿ قي فقد يعطؼ الدىر العسػير
 ؿػتساقط ريش كاستطار نسي ما            كيرتاش مقصكص الجناحيف بعد

  .مقصكص الجناحيف كناية عف الضعؼ
 باب الوصف :

 : 1079ىػ" كاصفا الخط كالكتابة 352سنة" فىالمتك  قاؿ الكزير الميمبي     
 ركرػػػكاع  السػى  بأنػنفس           ران ػػػمبش كرد  الكتػػػاب 

 كرػػػػات نػي صفحػػعم           بلن ػػػليكفضضتػو فكجػدتو  
 كرػػالشعػت  بػض زينػالبيػػدكد           كالؼ  كالخػؿ  السػمث

 دكرػػػػالصػػف م ػكبالقممنػ ى   بمنػزلة             وػنزلتأ                   
 .منزلة القمكب مف الصدكر كناية عف الحفظ  كالقرب كالحب     

 :1080كصؼ الربيع  كقاؿ في
 زجػػػـ تمػكرمة لػػػا          نمتذ بابنة كالثمج تيبط كالنثار فقـ بن

 .الخمر ىيابنة الكـر كناية عف مكصكؼ ك 
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 ّ. 510ٛٞ صبثذ ثٖ أٝط األصدٟ اُؾبػش أُؾٜٞس ٖٓ أَٛ ا٤ُٖٔ  ٓبد ع٘خ  
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 .529ؿ -أُشعغ اُغبثن 
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 أعزبة أُجظ ، ٝاُجضح اُضٞة. 
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 .538ؿ  - أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ  -عٞاٛش األدة 
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ـَُ ٝٛٞ ًضشح اُؼطؼ.   اُـ٤َِ ٖٓ اُ
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 .543ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1080

 .576ؿ -أُشعغ اُغبثن 



 :1081الصفراء  كقاؿ ابف التعاكيذم في كصؼ البطيخة
 مةػػأحسف ح ىي فيك ػػػػا             أتتنكرب صػػفراء  

 ةػػػػػػعمػر يغى ػف   مػا              لكني  فيا صفرة ػتعتريي
 مةػػػم ػؿك  ػيا فيدمػػػبلؿ              ححمػػكة الريػؽ، 

ف           ػػػػػػػفيا بدر ،    نص                      ةػػػػأىم ػىفيػيا قسمكا 
 .البطيخة ىيالصفراء كناية عف مكصكؼ ك 

 :1082قمـ محمد بف عبدالممؾ الزيات  فيكقاؿ أبك تماـ 
 1083حكافؿ  ىيعميو شعاب الفكر ك متطى الخمس المطاؼ كأفرغت       إذا ما ا

 لنجكاه تقكيض الخياـ الجحافؿػػػت       ، ك تقكضأطاعتو أطراؼ القنا
 .أصابع الكؼ ىيالمطاؼ كناية عف مكصكؼ ك  الخمس

 الدكاة كاألقبلـ  : كقاؿ مييار الديممي في
 غصيص بيـ عند الحضاف كظيـػا      ف استبطنتيـ ، فصدرىػػػكأـ بني

*** 
 ـكػػلساف مفصح كىك أخرس            كمف بائح  بالسر كىك كت فمف ذم

الٌدكاة ؛ كذك المساف المفصح كىك أخرس ، كبايح  ىيأـ البنيف كناية عف مكصكؼ ، ك       
 .السر كميا كنايات عف مكصكؼ كىك القمـ
 :1084كقاؿ ابف الركمى يصؼ غركب الشمس 

 1085مذعذعارسا ك  مت شمس األصيؿ كنفضت           عمى  الجانب الغربيكقد طف
 1086كقدكضعت خدا عمى األرض أضرعاكالحظت الٌنكار كىي مريضة           

 .الشمس ىيكناية عف مكصكؼ ك  الٌنكار
 :1087كقاؿ إبراىيـ بف خفاجة في اقتراف الثريا باليبلؿ 
 كدػكف  بعنقػأكد  عرجػا تػؼ         كمػكابف الغزالة فكؽ النجـ منعط

 .ابف الغزالة كناية عف مكصكؼ كىك اليبلؿ
 :1088كصؼ سحابة  فيكقالكا 

 1089اراػػالعش ؤـػتحسبت العشار   كب        ػػا الجنػر إذا جنبتيػكبك
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 .547ؿ -أُشعغ اُغبثن 

1082
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 هلِذ اُؾٔظ اؽٔشد ػ٘ذ اُـشٝة ، ٝكنذ ٗضشد ، ٝاُٞسط ٗجبد أفلش ، ٝأُزػزع أُجذد أُلشم.
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 أمشػب ر٤ُال. 
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 .556ؿ -أُشعغ اُغبثن 
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 .574ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1089
 اُجٌش اُغؾبثخ أُٔزألح ثبُٔبء ، ٝع٘جزٜب دكؼزٜب ، ٝاُؼؾبس اُ٘ٞم. 



تيب مف ناحية  التيالسحابة ؛ كالجنكب كناية عف الرياح  ىيالبكر كناية عف مكصكؼ ك     
 .كناية عف مكصكؼ أيضان  ىيالجنكب ك 

 :1090كصؼ الغيث  فيمف قصيدة  كقاؿ عمى بف أحمد الجكىرم
 1091الطنب ىيكا باح عمينا شممة السحب           كمدت الريح منيازر  الص

 .حب كناية عف سقكط المطرزر شممة الس
 :1092كصؼ الثمج  أبك محمد بف أبى سعيد اإلسماعيميفي كقاؿ

 كغاب أديـ األرض عنا فما يرلد بات السماء مع الثرل         فرحنا كق
 .باتت السماء مع الثرل كناية عف كثرة سقكط الثمج

 كقاؿ:
 ك نكراا نكرا يركؽ ػأىدت  لياب عمى الغصكف ذرارة             نثر السح

 .نثر السحاب عمى الغصكف ذرارة  كناية عف تساقط الجميد
 :1093كرب فقاؿ  ككصؼ ابف أنيس سيؼ عمرك بف معدم

 كفػو العيػف فرند تحار فيػمػػػكر        أخضر المتف بيف حديو ن
*** 

 فػد تستبيػـ تكػس ضياء فمػػ           ر الشمػا سممتو بيػإذا مػف
 .لمعانوبير الشمس كناية عف شدة 

 :1094كصؼ الرمح كالسيؼ  فيكقاؿ ابف عبده ربو 
 1095عػالمنية داف كليس لما تقضي        المنايا لحكمو     كذم شطب تقضي

 .ذك شطب كناية عف مكصكؼ كىك السيؼ
 :1096الحرب  فيكقاؿ 

 ذككر  ػػػا              ذككر الينػد  فيأيدمالمنايكمعترؾ تيػز بػو 
 البصيرػا           كيعمى دكنيػا طػرؼ ع يبصر األعمى سناىػلكام

ـ حكليا عقباف    الصدكرػكب مػف تخطفت القمػػػكت            ميحكٍّ
السيكؼ ؛ كيبصر األعمى سناىا ،كتجعؿ المبصر  ىيذككر اليند كناية عف مكصكؼ ك        

 .كتخطؼ القمكب كناية عف شدة الخكؼكفيؼ  كناية عف شدة لمعانيا ؛ 
 :1097حرب كاألبطاؿ كصؼ ال فيكقاؿ 
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 صس ٗلل ، ٝاُؾِٔخ ًغبء ٣ؾزَٔ ثٚ. 
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 .583ؿ -أُشعغ اُغبثن 
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 .584ؿ -أُشعغ اُغبثن 



 الكمى طعـ كبيف الكمى شرب فيليا ػا         سيكؼ يقيؿ المكت تحت ظباتي
 

 1098بػػالقمفت الرايات حمرا متكنيا         ذكائبيا تيفك  فييفك ليػا إذا أصط
 .ايات الحمر كناية عف بداية الحرباصطفاؼ الر 

 :1099بناىا الصاحب بف عباد  يصؼ  داران  كقاؿ أبك سعيد الرستمي
 كسامية األعبلـ  تمحظ  دكنيػػا         سنا النجـ في آفاقيا متضائػػػبل

*** 
 1100تناطح قرف الشمس مف شرفاتيا           صفكؼ ظباء فكقيف مكاثػػػبل

 ؛ ناطح قرف الشمس ، كناية عف عمؤىاتمحظ سنا النجـ دكنيا ، كت
 :1101الكتابة ك اإلنشاء كقاؿ البحترم كاصفا صناعة 
 دػػػػىٌجنت شعر جركؿ ك لبي          فيفصمتيا القكاكمعاف لك 

 . عر جركؿ كلبيد " كناية عف  حسنياعبارة "ىٌجنت ش
 :1102بناىا المنصكر ؿ ابف حمد يس الصقمي يصؼ داران كقا

 راػػبصي ػػكره           أعمى لعاد إلى المقاـكحمت بنقصره لػك أنؾ قد 
 كراػػنشفيكاد يحدث بالعظاـ           ف معنى الجناف نسيمو  ػكاشتؽ م

البيت األٌكؿ ككف األعمى إذا ما اكتحؿ بكر القصر يرتد بصيرا ، كناية عف صفة  الجماؿ ؛  في
 .ك عبارة " اشتؽ مف معنى الجناف نسيمو " كناية عف طيب ركائحو

 :1103كصؼ جكاد  ي فيكقاؿ المتنبٌ 
 1104ف أركبػمثمو حيزؿ عنو ػو        كأنػالكحش قفيتو  ب أمكأصرع 

عف  اليكناية عف عدـ تعب الجكاد كبالتالتي ركبو عمييا ، حالتو  فيككنو ينزؿ عف جكاده كىك 
 .أصالتو

 : 1105مالباركد ؿ محمكد ساميقا
 1106افػػاف           كىفا السُّرل بأعنة الفرسػأخذ الكرل  بمقاعد  األجف

*** 
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 .584ؿ -أُشعغ اُغبثن 
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 ؽشكبد اُج٘بء ٓضِضبد رج٠٘ ٓزوبسثخ أػ٠ِ اُوقش. 
1101

 .586ؿ -أُشعغ اُغبثن 
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 .587ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1103
 .588ؿ -أُشعغ اُغبثن  
1104
 هل٤زٚ اله٤زٚ. 
1105

 .594ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1106
 اٌُشٟ اُّ٘ٞ. 



 اح دكافػػكالرم ة          كالبحر أشكؿػفالبدر أكدر كالسماء مريض
 .العيكف ؛ كالسماء مريضة كناية عف سقكط المطر ىيمقاعد األجفاف كناية عف مكصكؼ ك 

 :1107يصؼ مصر  كقاؿ أحمد شكقي
 1108ف ػػالغابريػػػا          أحاديػث القػركف نير قفي يا أخت يكشع خب

 .أخت يكشع كناية عف مكصكؼ كىي مصر
 :1109يصؼ جسر البسفكر   كقاؿ

 وػػالفأر ال تأكل إلي ػػو             كتمضيالسكس فيلو خشب يجكع 
*** 

 وػػأخمصي النعؿ يدمي و            كقبؿػعميمػف  يمشي نعؿ  كيبمي
  .األخمص ، كميا كنايات  عف صفة الصبلبة  ع السكس فيو  ، كيبمي النعؿ ، كيدمييجك     

 باب االستعطاف والمعاتبات :
 :1110ىػ 29سنة  فىالمتك  كقاؿ معف بف أكس المزني

 دؿػػكؼ تب  أمر ػيمينؾ  فأنظدنيا إذا ما  قطعتنى               ال  فيستقطع 
*** 

 زحؿػػػمإذا لـ يكف عػف شفرة            كيركب حد السيؼ مف أف تضميو
*** 

 أتحكؿػػا ى  ذاؾ  إال  ريثمػعمػو  ظير المجف فمػـ أدـ           قمبت  ل
عف الحرماف ؛ كككنو يركب حد السيؼ مف أف يظمـ ، كناية عف إباء قطعتو يمينو كناية         

 .الضيـ ؛ قمب لو ظير المجف كناية عف العداكة
 :1111قاؿ المغيرة بف حبناء 
 ده         كال عند صرؼ الدىر يزكر جانبوػعي أمال ينغض الن الذمأخكؾ 
ف غبت عنو لسعتؾ  البشر كالرضا        فييمقاؾ  الذمكليس   وػػػعقاربكا 

 .لسعتؾ عقاربو كناية عف الغيبة كالنميمة كاليجاء
 : 1112كقاؿ بياء الديف زىير معتذرا

 
 1113لست  فييا  بآثـ  ػيكتمؾ  يمين            ػكدتيكد مػككاهلل ما حادت عي

                                                 
1107

 .562ؿ  - أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ  -عٞاٛش األدة 
1108

 اُـبثش٣٘ب ط ؿبثش ٝٛٞ أُبم٢ اُجؼ٤ذ.
1109
 .596ؿ -أُشعغ اُغبثن  
1110

 .600ؿ  -أُشعغ اُغبثن 
1111

 .600ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1112

 .601ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1113
 ؽبدد رؾُٞذ. 



 ض المكاسـػلبعػاه ر            لعمؾ ترضػػػرحالؾ سائ مقيـ كقمبى في                
 .ناية عف صفة التعمؽ بالممدكحرحالو ، ك فيسار قمبو 

 :1114كقاؿ محمد بف زريؽ البغدادم
 وػبالخطب يحممو           فضيقت بخطكب البيف أضمع قد كاف مضطمعان 

 وػػػأرقععني بفرقتو  لكػف   ال أكذب  اهلل  ثكب العذر منخرؽ           
 وػػينزعػو فعنو اهلل اإللشكر    كمف غدا البسا  ثكب  النعيـ  ببل          

المرء يحممو ، كالعذر ثكب منخرؽ عميو ، كالنعيـ  إلىجعؿ الشاعر الخطكب متاع كنسبو     
  .ثكبا ، كألبسو إياه ، فكميا كنايات عف نسبة

 :1115كقاؿ حافظ إبراىيـ 
ذا رزقت رياسةن   فأنسج  ليا              1116احػأسجبرديف  مف حـز كمػف   كا 

 فمكـ  كردت   الماء  غير  قراح           كأشرب مف الماء القراح  منعما  
 .جعؿ الشاعر الحـز ، كحسف العفك برديف نسبيما لرئيس القكـ

 باب التهانى واالغراء :
 : 1117لو  األسكد بف المنذر بقتؿ آؿ غساف ككانكا قتمكا أخان  كقاؿ ابف أذينة يغرل

 اػػػا الذنبإف كنت شيما فأتبع رأسي      ال تقطعف ذنب األفعى كترسميا      
 كأكقدكا النار فأجعميـ ليا حطباجزرا           كىـ جردكا السيؼ فأجعميـ لو        
ذنب األفعى كناية عف عامة الناس ، كرأسيا كناية عف رئيسيـ ، كىما كنايتاف عف        

 .مكصكؼ ؛ كككنيـ جردكا السيؼ ، كأكقدك النار، كنايو عف بدايتيـ لمحرب
 :1118الحميكقاؿ صفي الديف 

 رراػػو             بالبيض يقدح مف أطرافيا الشػػأدركمف فاتو العز باالقبلم
 راػػستقطرتو  قطماء الردل فمك  ا   و           ػب بكؿ أبيض قد أجرل الفرند

*** 
 أثرالـ يرحمكا عػف حمى أرض إذا نزلكا             إال كأبقكا بيا مف كجكدىـ 

السيكؼ ؛ كماء الردل كناية عف المكت ؛ كككف  ىيعف مكصكؼ ك البيض، كأبيض كناية      
 .الشاعر جعؿ لمجكد أثر فيذه كناية عف نسبة ألف الجكد اسـ معنى ليست لو أثرا

 : 1119كقاؿ حافظ إبراىيـ

                                                 
1114

 .601ؿ  - أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ  -عٞاٛش األدة 
1115

 .604ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1116
 اإلعغبػ ؽغٖ اُؼلٞ. 
1117

 .607ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1118

 .608ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1119

 .612ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 



 قاػػأف ييسب ػب دىرها  تٌغمػعارعمى ابف النيؿ سٌباؽ الكرل         ميم
 النيؿ كناية عف مكصكؼ كىك المصرم. ابف
 ب المراثى :با

 :1120أخاه كميبان  كقاؿ الميميؿ التغمبي يرثي
 ارػػا  انيمػدكءا  فالدمكع  ليػى            ارػاألدكأىػاج  قػذاء عينػي

 ارػػػػنيكأف الميؿ ليػس لػو    ا             ػػػعمينكصار الميؿ مشتمبل 
 انحدارػا ف أكائميػمػارب تق             حتى   كبت أراقب  الجػػكزاء 

*** 
 ارػػا  الغبػاد  الخيؿ  يحجبيػلقػػا             عمى مف لك  نعيت ك كاف حي

 كناية عف شدة الحزف ، كبت أراقب الجكزاء كناية عف األرؽ ، كالخيؿ " الميؿ مشتمبل عمينا " 
 .يحجبيا الغبار كناية عف كثرتيا مع ضراكة المعركة

 :1121كقالت الخنساء ترثي أخاىا صخرا 
ٌف  ٌف  صخرا   إذا  نشتك  لنحارصخرا  لحامينا  ك سيدن كا   ػػا          كا 

ف  صخرا   لتأتـ  في   رأسو   نار  ـػعمػػو              كأنػو اليداة  ب كا 
 ػػػا          لريبة حيف يخمي  بيتو  الجارلـ تره جارة يمشى  بساحتي

*** 
 الدسيعة بالخيرات أمارػػد            ضخـ طمؽ اليديف بفعؿ الخيرمعتم

 رارػػجػػة          شياد  أندية    لمجيش  أكديٌمػػاؿ  ألكية   ىبػاط    ح          
لنحار" كناية عف الكـر ؛ كتأتـ اليداة بو كناية عف السيادة ؛ كلـ يمشى جممة " إذا نشتكا     

طمؽ اليديف كناية عف بساحة الجارة عند غياب جاره ، كناية عف العفة كصكف حقكؽ الجار ، ك 
 .العطاء ، كضخـ الدسيعة كناية عف الكـر ؛ كحٌماؿ ألكية  كناية عف صفة القيادة

 :1122الرثاء  في الديف الحميفيكقاؿ ص
 ـػػيقتسػو               كمالو في الكفػكد ليجتمع  المجػد كالثنػػاء                

               .ناء  لو"المجد كالثفي جممة : " يجتمع كناية عف نسبة     
 :1123التيامى يرثى صغيرا لو  كقاؿ أبكالحسف

 األعمار كاغتاؿ عمرؾ قاطػع أسباب  الردل              ىييات  قد عمقتؾ
*** 

                                                 
1120

 .613ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1121

 .626ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1122

 .614ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1123

 .617ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 



ذا التحفت بػو فإنػؾ تحتثكب الرياًء  يشؼ  عما  ارػعػو              كا 
*** 

 ارػنهلل  بي  فعيكنيـ              في   جنة  كقمكبيـ  في نظركا صنيع  ا
قاطع األعمار كناية عف مكصكؼ كىك المكت ؛ كثكب الرياء كناية عف نسبة ، فعيكنيـ        

 .النار كناية عف الحسد فيالجنة كقمكبيـ  في
 :1124األندلس  اؿ أبك البقاء صالح بف شريؼ الرندم يرثيكق

 افػأركعسى البقاء إذا لـ تبؽ    ا          ػػد  فمكاعد كٌف أركاف الببلػق
*** 

 كافػألعمييـ  مف  ثياب الذؿ      ـ        ػػلي فمك تراىـ  حيارل ال دليؿ
*** 

يمافإف كاف في القمب إسبلـ     ف  كمد        ػلمثؿ  ىذا يذكب القمب م  كا 
ييـ ثياب الذؿ كناية عف نسبة ، أركاف الببلد كناية عف رسكخ العز كالشرؼ كالقكة ، كعم      

 .كذكباف القمب كناية عف شدة الحزف
 : 1125ابنيا كقالت أعرابية ترثي

 ببلقع ػي مسفكح كدارمكدمعػػب           ذاى كفكرم مسقكـ كعقمي
 .عقمو ذاىب كناية عف مكصكؼ كىك الجف ؛ كدارىا ببلقع كناية عف الكحشة

 :1126ىػ 1300كقالت عائشة ىانـ التيمكرية المتكفاة سنة  
 صغر كقد           ذاقت شراب المكت كىك مرير فيلبست ثياب السقـ 

*** 
 لرد الطرؼ كىك حسير  اليمامة  يبتغي            برئي  لك جاء  عراؼ

كألبستو لبنتيا ، فالكناية عف نسبة ، كرد الطرؼ كىكحسير كناية عف  جعمت الشاعرة السقـ ثكبان 
 .الخيبة

 :1127عائشة تيمكر  كقالت المرحكمة ممؾ حفني ناصؼ ترثي
 أال  يا  مكت  كيحؾ  لـ  تراع             حقكقا   لمٌطركس  كال  اليراع

 الرضاع عيد في فؿى الطٍّ  يبي شً تركت   الكتب    باكية    بكاء             يي 
*** 

 ضياعفكنز العمـ  أمسى في              ف  جمكمان ػكك كال تبخؿ  عمى  

                                                 
1124

 .620ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1125

 .626ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1126

 .627ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1127

 .629ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 



المرحكمة عائشة  ىيبكاء يشيب الطفؿ كناية عف شدتو ؛ ككنز العمـ كناية عف مكصكؼ ك      
 .تيمكر

 :1128باشا كامؿ  كقاؿ أحمد شكقي يرثي مصطفى
 ػػيـ كالٌدانػمأتقاصييما في   اف           ػػينتحبػتمؾ المشرقاف عمي

 اهلل مف خمد كمف رضكاف فيسبلـ  أجر مجاىد           يا خادـ  اإل
*** 

 افػكسنبغير مينػد  از ػالمدائف فاتحا             غ فيىؿ قاـ قمبؾ 
 غكافلجيكب  عقائؿ            كبكتؾ بالدمع اليتكف  شقت لمنظرؾ ا

كالغرب ؛ كخادـ اإلسبلـ أيضا كناية عف المشرقاف كناية عف مكصكؼ كىك الشرؽ       
 .باشا كامؿ ؛ كشؽ الجيكب كناية عف شدة البكاء فيمكصكؼ كىك المرحـك مصط

 :1129ماـ الشيخ محمد عبده في رثاء اإلكقاؿ حافظ إبراىيـ  
ف   اتػػمنقطعهلل  أنفسػػا           عمى بكاءن بكينا عمى فرد كا 
 باحسانو كالٌدىر غير مؤآتيػيا            حاطتعيدىا فضؿ اإلماـ ك 

 شيءالفرد ، كاإلماـ ، كناية عف مكصكؼ ، كىك الشيخ محمد عبده ، كجعؿ اإلحساف        
  .تحاط بو الفتيا كنسبو إلييا

 باب الحكم والنصائح :
 :1130" ـ 570سنة " فىالمتك  كقاؿ األفكه األكدم الجاىمي

 ادػأقيالرشد أغبلؿ ك اد إذا ما كنت  في  بقر          ليـ  عف كيؼ الرش
 .جعؿ الشاعر الرشد أغبلؿ كأقياد ، كنسبيا لمقكـ

 :1131ػ ـ 659فى سنةالمتك  كقاؿ المثقب العبدم الجاىمي
 1132لحـك الناس كالسبع الضـر ػػس       فيمجم ال تراني راتعانفي

لحكـ  فيقكلو راتعان  فيعدة صكر بيانية منيا كناية عف صؼ الغيبة كالنميمة  البيت يحكم عمى
 الناس. 

 :1133ىػ 16كقاؿ العباس بف مركاف المتكفي سنة
 كرػىصػو         كفي أثكابػو أسػد دريذترل الرجؿ النحيؼ كت

 .ثياب الرجؿ ، فالصكرة البيانية كناية عف نسبة فيجعؿ الشاعر األسد اليصكر 

                                                 
1128

 .631ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1129

 .635ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1130

 .660ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1131

 .659ؿ -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 
1132
 اُشرغ األًَ ثؾشٙ. 
1133

 .664ؿ -أُشعغ اُغبثن 



 :1134كقاؿ اإلماـ عمي كـر اهلل كجيو 
 دػكد الخميؿ مساع فيؾ فدينػؽ          تكؼ األذل كاحفظ لسانؾ كا

 .حفظ المساف كناية عف الصمت
 :1135كقاؿ 

 كأشنعػػػو            أنأل مف السفر البعيد  فإنكأىتٍـّ لمسػفر القريب  
 .السفر القريب كناية عف مكصكؼ كىك المكت

 :1136كقاؿ 
 اذا الريح مالت ماؿ حيث  تميؿػػٌكفو         كد امرلء متم فيال خير 

 .صفة الرياءمتمكف كناية عف 
 :1137ىػ 77سنة  كقاؿ اإلماـ عمي الرضا المتكفى

 خطرتو في يجر ذيؿ التيو ػػػػو        ذات فيكاعجبا لممرء 
*** 

 ف جثتوػبات بعيد الرأس عػػػرىـ       أم فيمف نازع األقياؿ 
 .يجر ذيؿ التيو كناية عف العجب ، كبات بعيد الرأس مف جثتو كناية عف ككنو يمكت      

 :1138ؿ اإلماـ الشافعي "رضي اهلل عنو" كقا
 اءػسمت بساحتو المنايػا         فبل أرض تقيػػو  كال ف  نزلػكم

 تنزؿ بدار الميت.البيت كناية عف نسبة حيث جعؿ الشاعر المنايا  في
 :1139ىػ 211سنة فىكقاؿ أبكالعتاىيو المتك 

 ا عنيما ميربػس لنػكليػػػا         بن أحاط الجديداف جمعػا
 الجديداف كناية عف مكصكؼ ، كىك الميؿ كالنيار. 

 :1140"ىػ 321سنة " فىالمتك  الزدمكقاؿ أبكبكر محمد بف الحسيف بف دريد ا
 1141فٌض أصبلد الٌصفا س الصخر األصـ بعض ما             يمقاه  قمبيلك الب

 1142اػغمػانكاحييلغػاـ مػف            اش ػػجلكنيا نفثة  مصدكر إذا 
 1143لمبمىػػا               عمػى جػديد أدنيػاه  استكليالجديديف إذا مػا إف              

                                                 
1134

 .660ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1135

 .661ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1136

 .662ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1137

 .681ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1138
 .665ؿ -أُشعغ اُغبثن  
1139

 .682ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 
1140

 .636ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1141
الثظ خبُو ، ٝاألفْ اُقِت ، كل ًغش ٝٛ٘ب ثٔؼ٠٘ رلشم ، أفالد ط فِذ ٠ٛٝ اُؾغبسح اُقِجخ اُؾذ٣ذح  ، ٝاُقلب  ط فلبح  

 ٝٛٞ اُقخش اُقِت ٝأُزًش فلٞإ.
1142
 اُ٘لضخ ٓب ٣ِو٤ٚ اُشعَ ٖٓ ك٤ٚ ارا ثقن ، ٝٓقذٝس ٣ؾز٠ٌ ٖٓ فذسٙ ، ٝعبػ ػال ، اُِـبّ اُضثذ ٝٛٞ ٣ِو٤ٚ اُجؼ٤ش ٖٓ ك٤ٚ. 
1143
 اُغذ٣ذ٣ٖ ا٤َُِ ٝاُٜ٘بس ـ اعز٤ُٞب ؿِجب ٌِٝٓب ـ  أد٤ٗبٙ هشثبٙ ـ ُِج٠ِ ُِخالم. 



 1144المنتضىالحمامسيؼ كاختـر الكٌضاح  مػف دكف التي             أمميا              
 1145ىػالمرتمرمى أبعد  شأك             حتىكسيػؼ استعمػت بو ىمتو                
 1146الرمىان  كاحتؿ              مػف غمداف محراب عاقفجرع األحبكش سمان             
 1147بالصبلثػـ ابػف ىنػد باشرت نيرانػو               يػـك أكاراتو تميما             
 1148ىػالبن ينكم التي فٌضميا رٌب العمى لمػا             دحا  تيربتيا عمػى             

 1149ىػػفسعثيٌمت جػاءى المركتيف               طاؼ  كانثنى   مستسمما  ثٌمت                
 1150قطب الٌرحى ػـ أننيفأعم               لمحرببرحىن منصكبػػة فإف سمعت          

 1151رع كالباع الكزلػػف بعد             إنقباض الدٌ مأبك العباس   ٌد  ضبعيٌ مى            
 1152إبتغىػػارةن كالر احي              كاألرلي لمػف كدم  ت لمعدك ل  رً شى    طعمي         

 
 دا ػالشفي أٍلكىل               إذا خكشنت مرىكب يؿ  معطػلدف إذا لكينت س         
 1153اػبالحبالطيش طارت اح ػري ػي إذا            حبكت يعتصـ  الحمـ بجنبي          

مستؾ سـٌ السمع مف طكؿ الٌطكل         ػػو     حكلكردتو كالذئب يعكي             
1154 

 1155كالٌظؿ مف  تحت   الحذاء   محتذل          ا     ػػأكفيت كالشمس تمٌج  ريقي           
 1156ػػػيتجتمػى           بنت ثمػانيف عركسػان يا رب ليؿ  جمعت قطريو ل

كناية عف  الثانيالبيت  فيكممة "لكنيا"  فيفض أصبلد الصفا كناية عف الشٌدة ، كالياء       
القصيدة  ؛ كالجديديف كناية عف مكصكؼ ؛ كىك الميؿ كالنيار  ، سيؼ الحماـ  ىيمكصكؼ ك 

كناية عف المكت ؛ كالكضاح كناية عف مكصكؼ ، كىك  جذيمة األبرش ؛ كالسـ الناقع كناية عف 
مكة ، كالمركتيف  فضميا رب العمى كناية عف التيالمكت ؛ كابف ىند كناية عف عمرك بف ىند ؛ ك 

كناية عف الصفا كالمركة ؛  كقطب الرحى كناية عف القكة ، كالعزة ، كالسيادة ال يعقد أمر إال 
                                                 

1144
اخزشّ أِٛي ٝئهزطغ ، ٝاُٞمبػ ٣ؼ٠٘ ثٚ عز٣ٔخ األثشػ ًٝبٕ هزَ اثب اُضثبء كجؼذ ٓذح خطجزٚ ُ٘لغٜب كِٔب ؽنش هزِزٚ ك٢ هقخ  

 ه٣ِٞخ ، ٝع٤ق اُؾٔبّ أُٞد ، ٝأُ٘زن٠ أُغٍِٞ.
1145
 ٖ رٟ ٣ضٕ ِٓي ا٤ُٖٔ ، ٝاُؾأٝ اُـب٣خ ع٤ق ٣ؼ٠٘ ثٚ ع٤ق ث 
1146
كغشع كغو٠ ـ ٝاُغشع اُو٤َِ ٖٓ أُبء ـ ٝاألؽجٞػ ِٓي اُؾجؼ ـ ٗبهؼب ثبُـب ـ ٝاؽزَ ٗضٍ ثبٌُٔبٕ  ـ  ٝؿٔذإ ٓٞمغ ثق٘ؼبء ا٤ُٖٔ  

 ـ ٝٓؾشاة ٣وقذ ثٜب اُؾبػش ؿشكخ ثق٘ؼبء ـ اُذٓب ط د٤ٓخ ٠ٛٝ اُقٞس.
1147
زس ـ ثبؽشد خبُطذ  ـ ٣ّٞ اسٝاد ٣ّٞ ٓؼشٝف ٖٓ أ٣بّ اُؼشة ـ ٝر٤ْٔ اُوج٤ِخ اُؼشث٤خ اثٖ ٛ٘ذ ٛٞ ػٔشٝ ػْ اُ٘ؼٔبٕ ثٖ أُ٘ 

 أُؼشٝكخ ـ ٝاَُقال ٝٛظ اُ٘بس.
1148
 ١ٞ٘٣ ٣وقذ ، ٝاُز٠ كنِٜب سة اُؼ٠ِ أُوقٞد ثٜب ٌٓخ ، ٝدؽب ثغو ، ٝاُج٠٘ ط ث٤٘خ  ٝٛٞ اُؾ٠ء أُج٠٘. 
1149
ٝٓغزِٔب ٓبعب اُؾغش االعٞد ث٤ذٙ أٝ ثلٔٚ ـ ٝأُشٝربٕ أُشاد ثٜٔب اُقلب  صٔذ ٠ٛ صْ ص٣ذد ػ٤ِٜب ربء اُزأ٤ٗش ـ ٝاٗض٠٘ اٗؼطق ـ 

 ٝأُشٝح ـ ٝاُغؼ٢ أُؾ٢.
1150

 سؽ٠ اُؾشة ٓٞمغ اعزذاسح اِٜٛب ئرا رؼبسًٞا ـ ٝاُوطت اُؾذ٣ذح أٝ اُخؾجخ اُز٠ رذٝس ػ٤ِٜب.
1151
 مجؼ٢ ػنذ١ ، ٝاُضسع ٝاُضساع ٝاؽذ ، ٝاُجبع هذس ٓذ ا٤ُذ٣ٖ ، ٝاُٞصٟ اُوق٤ش. 
1152
 اُؾشٟ اُؾ٘ظَ ، األسٟ اُؼغَ األث٤ل ، ٝئثزـ٠ هِت. 
1153
 ٣ؼزقْ ٣زٔغي ، ثغ٘ج٠ ث٘بؽ٤ز٠ ، ٝاُؾجٞح ؽذ اإلصاس ػ٠ِ اُشًجز٤ٖ ٝاُظٜش ، ٝاُط٤ؼ خلخ اُؼوَ. 
1154
 اُطٟٞ اُغٞع. 
1155
ظ اُؼٌ٘جٞد أٝك٤ذ أر٤ذ ٝٝفِذ ئ٤ُٚ ـ ٝرٔظ رِو٠ ــ ٝس٣وٜب ُؼبثٜب ، ُٝؼبة اُؾٔظ اٗٔب ٣ٌٕٞ ك٢ ٝهذ اُظ٤ٜشح ٝٛٞ ٓضَ ٗغ 

 ٣زشاءٟ ك٢ اُؾٔظ ـ ٝاُؾزاء اُ٘ؼَ ـ ٓؾززٟ ِٓقن.
1156
 هطش٣ٚ عبٗج٤ٚ ، أٍٝ ا٤َُِ ٝآخشٙ ـ ث٘ذ اُضٔب٤ٖٗ ٛ٘ب اُخٔش ألٕ ٖٓ ؽشثٜب أٝعجذ ػ٤ِٚ صٔب٤ٖٗ عِذح ـ ٝرغز٠ِ رظٜش. 
1156

 .686ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 



بحضكره ، ككممة " الباع" كناية عف الجكد كالكـر ؛ كطعمة شرل لمعدك كناية عف الشدة كتكقع 
، كناية عف  ي حبكتيطيب المعشر ؛ كيعتصـ الحمـ بجنب اليزيمة لو ؛ كالراح كاألرل كناية عف

نسبة ؛ ككردتو كالذئب يعكل حكلو كناية عف كعرة المكاف كشجاعة الشاعر ؛ كالتصؽ الظؿ مع 
 .كبد السماء ؛ كبنت الثمانيف كناية عف الخمر فيالحذاء كناية عف إنتصاؼ الشمس 
 :1157 ىػ513سنة فىالمتك  كقاؿ العميد أبك إسماعيؿ الطغرائي

 مؿػػمتناه عف الخ لٌ رً كالسيؼ عي رد       ألىؿ صفر الكؼ منفناءو عف ا
                                                 *** 

 ىمػببسطة كؼ أستعيف بيػػػا      عمػى قضاء حقكؽ لمعمى  ق أريد
*** 

 1158الحمؿػر الحمي ك كد الغدائر حمػسالبيض كالسمر المداف بو      يحمكف ب
*** 

 كنار القرل منيـ عؿ القمؿ  حر ل   بد     ػك فيتبيت نار اليكل منيف 
 كينحركف   كراـ   الخيؿ   كاإلبؿػـ      يقتمف أنضاء حب ال حراؾ بي

*** 
 ف خمؿ األستار كالكمؿػبالممح  مأىاب الصفاح البيض تسعدني       كال

صفر كناية عف الفقر ، كبسطتيا كناية عف الغنى ؛ كالبيض ، كالسمر كناية عف         
كبد كناية عف شدة الشكؽ ؛ كنار  فيالسيكؼ ، كالرماح ؛ تبيت نار اليكل منيف  ىيكصكؼ ك م

القرل عمى القمؿ كناية عف الكـر ؛ كيقتمف أنضاء حب ، كناية عف جماليف ؛ كالصفاح البيض 
 .السيكؼ ىيكناية عف مكصكؼ ، ك 
 :1159ىػ 548سنة فيكقاؿ ميذب الديف المتك 

ذا الكريـ رأم الخمكؿ  بلػػمنزؿ فالحـز أف يترح ػو        فينزيم كا 
 .الخمكؿ نزيمو كناية عف نسبة
 :1160ىػ 764سنة فىالمتك  كقاؿ صبلح الديف الصفدم

 ف العطؿػم ره يكمان ػدى فييخشى لـ          فمف تكف حمة التقكل مبلبسو
  .البيت كناية عف نسبة ، حيث جعؿ التقكل حمة كألبسيا لمشخص في     

 :1161ىػ  855سنة القدكس المتكفى كقاؿ صالح بف عبد

                                                 
1157
 اُـذائش اُنلبئش ٖٓ اُؾؼش ، ٝاُؾ٠ِ ٓب رزؾ٠ِ ثٚ أُشأح ، ٝاُؾَِ اُض٤بة.اُج٤ل اُغ٤ٞف ، ٝاُغٔش اُشٓبػ  ، ٝاُِذإ ا٤ُِ٘خ ، ٝ 
1158
 اُوشٟ اٌُشّ ، ٝاُوَِ ط هِخ أػ٠ِ اُغجَ 
1159

 .698ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 
1160

 .683ؿ  -أُشعغ اُغبثن 
1161

 .667ؿ -أُشعغ اُغبثن 



 لة  أشعبفي بعض القناعة راحة         كلقد كسى ثكب المذقنع ففا
                                                 *** 

 بػيعطلسانؾ كاحترز مف لفظو        فالمرء يسمـ بالمساف ك  كاحفظ
*** 

 بػػيتميفي  كد  امرئ  متممؽ         حمػك المساف كقمبو ال خير 
كناية عف نسبة ؛ كحفظ  ييككسى بو أشعب ف ان البيت األٌكؿ جعؿ الشاعر المزلة ثكب في      

 المساف كناية عف إمساكو عف المغك ، كساقط القكؿ ؛   
 : 1162ىػ 990سنة فىالمتك  كقاؿ حساـ الديف الكاعظي

 اػب الٌنقمػتستكج ان دػكال تكف نك       ف ضرر ػكالكالديف فأكـر تنج م
  .الكالداف كناية عف مكصكؼ كىيما األـ كاألب

 
 :1163ؿ فقيد المغة الشيخ ناصيؼ اليازجيكقا

 الكمب ال مف عضة األسد ػػو       مف عضةتمبسكأعمـ بأف عميؾ  العار 
 .كناية عف نسبة ييجعؿ الشاعر العار ثكب كألبسو لمف يعضو الكمب ، ف

 :1164يخاطب نجمو أميف باشا  كقاؿ المرحـك عبد اهلل باشا فكرم
 رػػخائف      يعض  بناف  النادـ  المتحس في الخطب خدعةفمف يتبع 
 .يعض بنانو كناية عف الندـ
 :1165كقاؿ السيد أحمد الياشمي
 ؿػػدخعيدىـ إال عمػى مكامكاعيد عرقكب ليـ مثبلن       كمػا  أضحت
                                               *** 

 ؿػػالعس عاـ لحكـ الناس عندىـ      ألن ـ في ما لدييػـ  شربػةالط ػأأىن
الطعاـ لحكـ الناس كناية عف مكصكؼ  أمكاعيد عرقكب ، كناية عف خمؼ الكعد ؛ كأىن      

 .الغيبة كالنميمة ىيك 
 باب األدب :

 :1166كقاؿ الطغرائي
 كيذكب  مف   كمد  فؤاد الحاسدالمحسكد نعمة ربو            تضغك عمى

                                                 
1162

 . 684ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1163

 .693ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1164
 .692ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة  
1165
 .696ؿ -أُشعغ اُغبثن  
1166
 .704ؿ -أُشعغ اُغبثن  



  .ذكباف فؤاد الحاسد كناية عف شدة حزنو
 :1167كقاؿ أبك تماـ

 بلػػمقفكقمبي  معقكالن سأصرؼ كجيي عف ببلد غدابيا          لساني 
 .لسانى معقكؿ كناية عف عدـ حرية التعبير

 :1168يكقاؿ المتنبٌ 
 ـكػػالنجػبل تقنع  بما دكف فػركـ            شرؼ م فيإذا غامرت 

 .دكف النجـك كناية عف العمك كالرفعة
 :1169كقاؿ أبكفراس الحمداني

 رهػػػم فيأعزه  لما رأيت كتركت حمك العيش لـ أحفؿ بو           
 .حمك العيش كناية عف الدعة ، كالنعيـ   

 :     1170المعرمكقاؿ أبكالعبلء 
 اػحى بٍ الخنا سى  فييسبحكف كباتكا ارقيـ           كا بيضا مفغد فكـ شيكخان 

 .أبيض المفرؽ كناية عف مكصكؼ كىك الشيب   
سحؽ إبراىيـ الغز   :1172في األدب1171مكقاؿ أبكا 

 و  المعتاداػال تخمعف عمى  المساف لجامو         كتكؽ  فرط  جماح
 ة          مثنى ، كجارحة الكبلـ  فرادلػبآل فاهلل  خص االستمػاع 

 .المساف ىيجارحة الكبلـ  كناية عف مكصكؼ ك 
 :1173كقاؿ آخر 

 الضرىمـك كأحػزاف كحيطانو  اؤه          ػسم خيار بيتان بنى اهلل  لؤل
  .كناية عف نسبة  ييجعؿ الشاعر اليمـك ، كاألحزاف ، كالضر بيت كنسبو لؤلخيار ف

 كقاؿ أخر:  
 تػرأيكال   ػأني ال سمعتكػػا           المحيػـ طمؽ كجئت إليي

 .طمؽ المحيا كناية عف صفة السركر ، كالفرح  
 باب الكرم والكرماء :

 : 1174و قالكا في
                                                 

 
1167

 .703ؿ -أُشعغ اُغبثن 

 
1168

 .705ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1169
 ..703ؿ -أُشعغ اُغبثن  
1170

 .704ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 
1171
ٛـ ،  441ٛٞ اثشا٤ْٛ ثٖ ٣ؾ٠٤ ثٖ ػضٔبٕ  اٌُِج٠ ، ؽبػش ٓغ٤ذ فبؽت ٓطٞالد ، ُٝٚ د٣ٞإ  ؽؼش اخزبسٙ ُ٘لغٚ ، ُٝذ ثـضح ع٘خ  

 ٛـ. 524ٝٓبد ع٘خ 
1172

 .708ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1173

 .703ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1174

 .713ؿ -أُشعغ اُغبثن 



 باقيابقي مػف الماؿ يفما   و        جكادػػأنفتى كممت خيراتو غير 
*** 

 الدنيا سكاؾ النو         تفرغ  مف جكد كأنت أبك الجكد فيأبى الجكد 
*** 

 فػػالعيدامػع اد ػجإذا دا         كىك ػأب ان ػضاحك أنت إذا جدت 
كناية عف نسبة ، حيث  الثانيالبيت  فيكناية عف اإلنفاؽ ؛ ك  "ما يبقى مف الماؿ باقى"     

 .كناية عف طيب نفسو بالجكد جعؿ الجكد ابف كنسبو لمممدكح ؛ كيجكد ضاحكان 
 

 باب البخل والبخالء :
 :1175البخؿ كالبخبلء  فيقالكا 

 ؽػػعمػكلحمؾ بيف الفرقديف مؾ مختكـ كخبزؾ اليرل        شراب
 ؽػػغمػمعطشاف كضيفؾ جائع           ككمبؾ نباح  كبابؾ   نديمؾ

*** 
 ادػػالبع كخبزؾ كالثريا  فياد           ػػالقتنكالؾ دكنو  شػكؾ 

*** 
 رػػت بصخػالخنساء إذ فجعو            بيكىا إذا كسر الرغيؼ بكى عمي

 درػػبػػا           كضرب مثؿ كقعة يػكـ الثناي قمػعو ػػكدكف رغيف         
شرابو مختـك ، كخبزه ال يرل ، كلحمو بيف الفرقديف معمؽ ، كنديمو  عطشاف ، كضيفو        

ذا كسر الرغيؼ   نو شكؾ القتاد  ، كخبزه  كالثريا فيجائع ، كبابؾ مغمؽ ، نكالو  دك  البعاد ، كا 
 رغيفو قمع الثنايا ، كميا كنايات عف صفة البخؿ.  بكى عميو ، كدكف 

 :الختام والدعاء  –السياحة والغربة  –المال  –المسان –السفر  –وصف الدنيا أبواب
 :1176كصؼ الدنيا  فيقالكا 

 اؿػػكق ػػبل         كأفنى العمر في قيؿأيا مف عاش في الدنيا طكي
*** 

 اػػػالفتنػػافكا كعػاالدني       مقكا ػنا طػفطادان ػػػإف هلل عب
 .الغيبة كالنميمة ، كطمؽ الدنيا كناية عف صفة الزىد ىيالقيؿ كالقاؿ كناية عف مكصكؼ ، ك       

 :1177كقالكا في السفر

                                                 
1175

 .714ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 
1176

 .716ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1177

 .717ؿ -أُشعغ اُغبثن 



 مفاتيحو كالباب مختـكػؽ          ضاعت و غمػبيت ل في فالسر عندل
 .البيت كناية عف صفة الصكف ، كالحفظ في
 :1178المساف  فيكقالكا  

 المرء مف عثرة بمسانو          كليس يصاب المرء مف عثرة الرجؿيصاب 
 افػػالشجع لقػاءهاب ػالمقابر مف قتيؿ لساف           كانت  تي  فيكـ 

 .عثرة المساف كناية مكصكؼ كىك الخطأ ؛ كتياب لقائو الشجعاف ، كناية عف الشجاعة     
 : 1179الماؿ فيكقالكا  

 ـػػكزىد ابف أدى ة              كحكمػة لقمافابف مقمكخط  فصاحة حساف             
 عميو ال يباع  بدرىـ  مفمس            كنكدم المرء كالمرء فيإذا اجتمعت          

*** 
 زدػى  فبل تبً سٍ عند امرئ  لـ يقؿ حى لك يجمع اهلل مافي األرض قاطبة           

مف البيت األخير كناية  الثانير، كبالشطر ال يباع بدرىـ ، كناية عف صفة إنحطاط القد       
 جممة " لـ يقؿ حسبى فبل تزد " فيعف صفة الطمع ، كذلؾ 
 :1180كقالكا في السياحة كالغربة 

 عمى الطرؽ ألر أرضو كالثرىيي  نكع مف األحجار منطرحا           في الكحؿ
 الحدؽو           كصار   يحمؿ  بيف  الجفف  ك ػػأجمعتغرب  ناؿ العز  لما

*** 
 كاىاػػػػا سػؿ طالبا أرضػف ببلد           ترحػا ضاؽ صدرؾ مػإذا م

 .يحمؿ بيف الجفف كالحدؽ كناية عف القرب ؛ كضاؽ صدره كناية عف الغضب
 :1181الحث عمى السفر مف مقامة لو  كقاؿ الحريرم في

 بلبػػو  الكػب الدار تنبحػحش       غريػاىكا  بفػزف إذا فػكال تح
*** 

 الدالء ػككفػػيدل ػؽكلكف ألػي              بالتمن ػا طمػب المعيشػةكم        
 .الدالء كناية عف السعى لطمب الرزؽ فيتنبحو الكبلب كناية عف سكء االستقباؿ ؛إلقاء الدلك      

 :1182كقالكا في الختاـ بالدعاء
 رػدكد كبابؾ عامػػكطكدؾ ممػػخ            راس ؾبقيت مدل الدنيا كممك

                                                 
1178

 .718ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1179

 .724ؿ -أُشعغ اُغبثن 
1180

 .725ؿ  -أؽٔذ اُٜبؽ٢ٔ   -عٞاٛش األدة 
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 الخاتمة
إلى ىذا البحث الطريؽ  الذم يسر ليبنعمتو تتـ الصالحات ، كالحمد هلل  الذمالحمد هلل 

المرحمة مف الدراسة ،كالصبلة ، كالسبلـ عمى أشرؼ خمؽ اهلل سيدنا  إلى ىذهالكصكؿ بو  كىيأ لي
 .ديفيـك ال إلىمحمد كعمى آلو كصحبو ، كمف تبعيـ بإحساف 

 األدب فيكتابو "جكاىر  فياستعرض الباحث الصكر البيانية مف مختارات أحمد الياشمى
نشاء لغة العرب" ، كحاكؿ الباحث أف يبرز جكانب إبداعو   .إختيار الشعرفي أدبيات كا 

 النتائج 
أنو  فياء عمى مر العصكر األدبعف غيره مف  "األدبفي مختارتو "جكاىر  تميز الياشمي -1

مف  إلى قسميف: األكؿ مف منظكر تاريخيأخرج كتابو بطريقة مختمفو حيث قسـ مختاراتو 
ختار مف كؿ عصر لعدد لمغة العربية ، كىك التاريخ  ، فاخبلؿ الفف السابع لديو مف فنكف ا

 ةجعؿ مختاراتو  حسب مكضكعات الشعر كمعانيو مف كجي في الثانيممف ذاع صيتو ، ك 
 .بدأىا بالمدح كختميا بالدعاء ثبلثيف بابان  فينظره ، فجعميا 

رتباطو ببقية  العمـك خاصة و فييا عف عمـ اإلنشاء ، كاتحدثعمف سكاه بمختاراتو امتازت  -2
 األدب.عمـ 

حماسات مف سبقكه حيف جعمكا باب الحماسة كالفخر الباب في النيج المتبع الكاتب  خالؼ -3
  .بعد المدح الثانياألكؿ ، فجعمو 

ىذا العصر عمي الكتاب ،  في النيضة الحديث أقؿ فيو كثيرا حيث قصر إختيارهعصر  -4
المعركؼ ، كغض  كر معيـ خميؿ مطراف الشاعر السكرمكالشعراء المصرييف فقط ، كذ

في العصر الحديث،  الطرؼ عف شعراء أفذاذ ليـ باع طكيؿ في الشعر كبصمة كاضحة 
 شعراء.بني كطنو مف الب الشاعر كاضح  فكاف إنحياز

  .يائشعرا إلىعات كلـ ينسبيا ك أبكاب الشعر ، كمعانيو مقط فيأكرد الكاتب  -5

 .تبكيبو لمعانى الشعر فيلمشعراء  لـ يراًع الكاتب الترتيب الزمني -6

 .أشعارىـ  فيبالتشبييات ، كاالستعارات المكنية   اكثرك مفاختار الكاتب  لشعراء  -7

 .كاتبمختارات ال فيشكاىد الكناية كالمجاز تقؿ  -8

 .ىذا الباب فيالشاعر مكلع بالكصؼ لذلؾ أكثر مف االختيار   -9

  
 

 التوصيات



اهلل ، كمنو ، كفضمو ، ككرمو أكصي الباحثيف مف بعد أف فرغت مف بحثى ىذا بعكف  
 : بعدم باآلتي

 .ية مف المنظكر الببلغياألدبدراسة المختارات  -1

 .كالتحميؿ لما يحكيو مف مادة خصبو"  كتعيده بالشرح ، األدباألىتماـ بكتاب "جكاىر  -2

حكت لغة القرآف  التيالمغة العربية  في، كالبحث ـ بالمكتبة السكدانية ، كالعربيةاالىتما -3
 .الكريـ

ليؼ مختارات منو ، كتعيدىا بالشرح ، كالتحميؿ ، األدباء السكدانيكف كتأاالىتماـ بما خطو  -4
 كالدراسة إلثراء المكتبة العربية.

عمى القدير أف ييدينا ألقكـ الطريؽ ، كأف يعممنا عممان نافعان ، كأف ينفعنا بما كنساؿ اهلل ال
 .سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ عممنا ، إنو نعـ المكلى كنعـ النصير ، كصمى اهلل عمى
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  8-1 أُجؾش األٍٝ :  ربس٣خ أُخزبساد األدث٤خ
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 172 - 136 أُجؾش اُضب٠ٗ :  ؽٞاٛذ االعزؼبسح
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