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أحمد ا و أشكره، ف إنني ما كنت بالغة ما بلغت  
 إال بفضلو وجوده و كرمو .

ثم  أتوجو بالشكر الجزيل إلى أستاذي الف اضل   
الذي قبل اإلشراف    « عيد الجليل مصطف اوي »الدكتور  

  على مذكرتي يصدر رحب .وأسأل ا تعالى أن يجزل لو
 األجر في الدارين.

كما أتوجو بالتقدير الصادق ألعضاء لجنة المناقشة، 
لتفضليا بمراجعة ىذه الدراسة،استدراكا  لنقصيا ،      

 و إسياما في تكميل ف ائدتيا.ف ليم جميعا عميق التقدير.
و أشكر معيد اللغة العربية و آدابيا بجميع  

 أساتذتو الذين وجدت عندىم التعاون و التجاوب.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 إنى ًانذّي انكرٌمٍن

 إلى زوجي و أوالدي

 إلى كل من ساعدني و لو بكلمة طيبة



 

 

 

 

 

 

  

 

 ربّنا  آتنا من لدنك رحمة﴿ 

 ﴾و ىيء لنا من أمرنا رشدا   

 

 من سورة الكيف    10اآلية                           
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التذلل لعظمتو، و اغبمد  بسم ا الذي ال فوز إال ُب طاعتو، و ال عّز إاّل ُب 
الذي جعل العلم فريضة على كل مسلم، و جعل العربية أشرؼ لساف، فأنزؿ كتابو 
 اكم ُب أساليبها اغبساف، و الصبلة و السبلـ على أفصح العرب ؽبجة

و أبلغهم حّجة و على آلو األؾباد و صحابتو الذين فتحوا الببلد، و نشروا لغة التنزيل 
 حببوىا لؤلعاجم فبن استقامت ألسنتهم على النطق بالضاد.ُب اآلفاؽ و 

أما بعد: فإف الببلغة العربية نشأت ُب العصر اعباىلي و شّقت طريقها كبو 
 النمو و االزدىار إىل أف أصبحت علما لو قواعده و ضوابطو، و أحكامو و قوانينو.

و الشك أف القرآف الكرَل قد أثر تأثَتا بالغا ُب نشأة الببلغة؛ فقد عكف 
إف  »العلماء على دراستو و البحث ُب سّر إعجازه حيث قاؿ أبو ىبلؿ العسكري 

أحّق العلـو بالتعلم ىو علم الببلغة و معرفة الفصاحة، و اإلنساف إذا أغفل علم 
و بإعجاز القرآف، من جهة ما خصو ا بو الببلغة و أخّل دبعرفة الفصاحة، مل يقع علم

 .« من حسن التأليف و براعة الًتكيب، و ما شحنو بو من اإلهباز البديع
لقد سانبت طوائف متعددة ُب صنع تاريخ الببلغة، فكاف لكل طائفة اذباىها 
اؼبعُت، و مشرّٔا اػباص، و مل تكن ىذه االذباىات متضاربة متنافرة، بقدر ما كانت 

ة متآخية، تسَت ُب قنوات ـبتلفة و لكنها ُب النهاية تصب ُب ؾبرى واحد، ىو متضافر 
ؿباولة وضع القواعد الببلغية على أسس واضحة، هنتدي ّٔا ُب اغبكم على النص 

 األديب.
من ىذه الطوائف اؼبتعددة أذكر طائفة النحاة اليت لعبت دورا ىاما ُب تطوير 

مد بن يزيد النحوي األزدي اؼبعروؼ باؼبّرّد الدرس الببلغي، و من ىؤالء النحاة: ؿب
 (.ىػ285)
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 كاف اؼبّرّد واحدا من أبرز أئّمة البصرة، فهو يبتلك مكانة عظيمة ُب نفوس 
 معاصريو حيث تأثر بكتاب سيبويو تأثرا عظيما جعلو يعّد نفسو األمُت على النحو 

 البصري بعده.
العربية و البياف العريب باػبصوص و رغم اىتمامو بالنحو إاّل أنو أفاد الببلغة 

 عندما درس ُب كتابو الكامل فن التشبيو.
 إّف اؼبّرّد مل يكن أّوؿ من ربدث عن التشبيو بل عرؼ قبلو عند أيب عبيدة 
و الفرّاء، و اعباحظ، و ابن قتيبة، لكن أحدا منهم مل يقسمو تلك التقسيمات اليت 

 ىبّصص لو بابا كما فعل اؼبّرّد. قسمها اؼبّرّد. و مل
إّف اؼبّرّد قّدـ لنا ؾبهودا جّبارا أفاد بو الببلغيُت بعده، يتمثل ُب صبع النماذج 
الشعرية اليت ربوي التشبيو ُب الشعر اعباىلي و اإلسبلمي و األموي و حىت العّباسي 

 ادث بالّنسبة لو.
لتشبيهات إىل أقساـ نعتها و اعبهد الثاٍل يتمثل ُب تقسيم ىذه النماذج من ا

 دبجموعة من الصفات اعتمد فيها على ذوقو اػباص ال غَت. منها تشبيهات مصيبة 
 و أخرى مليحة و ثالثة حسنة و غَتىا كثَت.

و اعبهد الثالث نبلحظو عندما نتتّبع شرحو للّتشبيهات اؼبوجودة ُب القرآف 
 ل ما نعت األشعار.الكرَل، حىت إنو نعت بعض تشبيهات القرآف الكرَل دبث

إّف رغبيت ُب تسليط الضوء على جانب آخر من أحباث ىذا العامل الّلغوي 
النحوي ىي اليت دفعتٍت إىل القياـ ّٔذا البحث اؼبتواضع من أجل إبراز ؾبهوده الببلغي 

 و إعطائو بعض حّقو إذا استطعت.
على األكثر و الطريقة اليت اتبعتها ُب دراسيت ىي ذكر مثالُت أو ثبلث أمثلة 

لكل نوع من األنواع اليت ذكرىا اؼبّرد. و مل أتناوؿ كل األمثلة الواردة ُب الكامل 
 لكثرهتا.
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 تناولت  الكتب اليت  فهي أف  ىذا البحث  أما الصعوبات اليت اعًتضتٍت ُب 
 التشبيو عند اؼبّرد مل تعلل سبب تسمية اؼبّرد لتلك األقساـ بتلك النعوت و مل تشرح 

 اليت قدمها لكل قسم.  الشواىد
و من أىم اؼبؤلفات اليت ساعدتٍت على القياـ ّٔذا البحث: التفكَت الببلغي عند 
العرب أسسو و تطوره إىل القرف السادس غبمادي صمود، و أثر القرآف ُب تطور النقد 
األديب مد زغلوؿ سبلـ ، و الصورة الفّنية ُب الًتاث النقدي و الببلغي عبابر 

 ثر النحاة ُب البحث الببلغي لعبد القادر حسُت، و غَتىم.عصفور، أ
أّما اؼبنهج الذي اخًتتو ُب دراسيت فهو اؼبنهج الوصفي ألنٍت بصدد دراسة ظاىرة 

 بيانية شاع استعماؽبا عند الشعراء و األدباء و نالت االىتماـ الوافر منهم.
استعنت باؼبنهج التارىبي و ذلك عند تناويل غبياة اؼبّرّد و عند تتبعي لتاريخ  كما

 التشبيو قبلو.
خل تعرضت د؛ ففي اؼبو لقد قّسمت موضوع حبثي إىل مدخل و ثبلثة فصوؿ

 لشخصية اؼبّرد: حياتو، و سبب تلقيبو باؼبّرد، و صفاتو، و تبلمذتو، و ثقافتو، 
 و كذلك جهوده النحوية و الببلغية.و مكانتو العلمية، و مؤلفاتو. 

و دبا أف فّن التشبيو تناولو العديد من النحويُت و اللغويُت قبل اؼبّرّد فإنٍت ُب 
 الفصل األوؿ من حبثي ألقيت الضوء على التشبيو عند السابقُت للمّرد كسيبويو، 

 و أيب عبيدة، و الفرّاء، و اعباحظ، و ابن قتيبة.
إىل التشبيو عند اؼبّرد بدراسة كل األقساـ اليت تناوؽبا  و تطرقت ُب الفصل الثاٍل

 لكامل".اُب مؤلفو "
أما ُب الفصل الثالث فحاولت إظهار أثر اؼبّرد ُب اؼبتأخرين و خصصت 

 بالذكر: ابن اؼبعتز و قدامة بن جعفر و عبد القاىر اعبرجاٍل و اػبطيب القزويٍت.
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ظات و النتائج اليت توصلت و ختمت حبثي خباسبة ضمنتها ؾبموعة من اؼببلح
 إليها.

 و ال يسعٍت ُب األخَت إالّ أف أسأؿ ا أف يتقّبل مٍّت ىذا العمل اؼبتواضع 
 خالصا لوجهو الكرَل فإف أصبت فمنو عّز و جّل و إف أخطأت فمن نفسي، 
و الكماؿ  عّز و جّل و لكل شيء ما سواه نقصاف و قد صدؽ الشاعر "أبو البقاء 

  قاؿ:الرندي" حُت
 ٌُ ََْسا ٌُ *** فاَلَ يَُغزُّ تِِطيِة انَعْيِش إِ  نُِكمِّ َشْيٍء إَِذا َيا تَىَّ َُْقَصا

 
 

بـــن حــذً ًىٍبة       

هـ7241جًادى األول  3تهًساٌ في:          

 م.2006ماي  30الموافق لـ              
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 المدخل:
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 ثقافتو  -5
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 المبحث األول : علم المعاني  
 أضرب الخبر -1
 االستفهام -2

 االلتفات -3
 التعقيد اللفظي         -4

 المبحث الثاني : علم البديع و البيان  
 التشبيو – 1
 الكناية -2
 صور من المجاز -3
 االستعارة -4

 مساىماتو النقدية -3
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 أوال: التعريف بالمبرد:
 حياتو:-1

بشخصيات أثرت مكتبتنا العربية و بذلت جهدا خصبا ُب  اإلسبلمييزخر تارىبنا 
ؿبمد بن  »وضع أصوؿ النحو العريب و قواعده و صبع تراثنا الّلغوي، و من بينها شخصية 

بن سعد بن عبد ا بن زيد بن مالك **بن سليم *عمَّت بن حسناف يزيد بن عبد األكّر بن
بن أحجن بن  ***ابن اغبارث بن عامر بن عبد ا بن ببلؿ بن عوؼ بن أسلم بن شبالو

ن ب، و يقاؿ األزد4*كعب بن اغبارث ابن كعب بن عبد ا بن مالك بن نصر بن األزد
 2.« األزدي البصري اؼبعروؼ باؼبّرد النحوي الثمايل » ، و يقاؿ أيضا:« 1الغوث

و قيل أف أصلو ليس شبايل بل ادعاه حيث صنع أبياتا على لساف "عبد الصمد بن 
 :4و ىي3اؼبعذؿ" يثبت ّٔا نسبو

 
 

 *َسأَْلنَػػا َعْن شُبَػاَلَة ُكلَّ َحػيٍّ *** فَػَقػاَؿ الَقائُِلوَف َو َمْن شُبَػػاَلوْ 

 

                                                 

 -101م: 1979 -1ط -دار المعرفة-تحقٌق محمد أبو الفضل ابراهٌم -فً طبقات النحوٌٌن و اللغوٌٌن للزبٌدي األندلسً -*
دار  -تحقٌق محمد أبو الفضل ابراهٌم -و فً إنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدٌن أبً الحسن علً بن ٌوسف القفطً

أما فً معجم األدباء  –بن حسان  -3/240م: 1976-هـ1406 -1ط -بٌروت -افٌةمإسسة الكتب الثق -الفكر العربً القاهرة
 -137د.ت: -1ط-لشهاب الدٌن ٌاقوت بن عبد هللا الحموي الرومً البغدادي -المعروف بإرشاد األرٌب إلى معرفة األدٌب

 بن غسان.
 ٌمان.بن سل -7/137و معجم األدباء:  3/241فً إنباه الرواة على أنباه النحاة:   -**

 -1ط-بٌروت -دار صادر-و وفٌات األعٌان و أنباء الزمان البن خلكان 241فً إنباه الرواة على أنباه النحاة:  -***
 و هو ثماله. 101و معجم األدباء و طبقات النحوٌٌن و اللغوٌٌن: 1970:4/314

: بن 7/137و معجم األدباء:  4/314لزمان: و وفٌات األعٌان و أنباء أبناء ا 241فً إنباه الرواة على أنباه النحاة : -  4*

 األسد.
م: 1985هـ/1406 -1ط -الدار التونسٌة للنشر -حققه و قدم له مصطفى الشوٌمً -الفهرست لمحمد بن إسحاق الندٌم -1

265/266 
 .4/314البن خلكان:  -وفٌات األعٌان و أنباء أبناء الزمان -2

 .3/253إنباه الرواة على أنباه النحاة:  -3

 .4/320وفٌات األعٌان:  -4

الثمالً: بضّم الثاء المثلثة و فتح المٌم و بعد األلف الم هذه النسبة إلى ثمالة قال المبّرد فً كتاب االشتقاق: إنما سّمٌت  -*
ات ثمالة ألنهم شهدوا حربا فنً فٌها أكثرهم، فقال الناس ما بقً منهم إال ثمالة، و الثمالة: البقٌة الٌسٌرة. ٌنظر: وفٌ

 . 4/320األعٌان:
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ُد ْبنُ   ***  فَػَقاُلوا: زِْدتَػَنا ِِّْٔم َجَهالَوْ يَزِيَد ِمنػُْهْم  فَػُقْلُت: ؿُبَمَّ

ُبَػرُّْد : ِخلّْ قَػْوِمػي *** فَػَقْوِمػػي َمْعَشُر  ِفيِهْم َنَذالَػوْ 
 فَػَقاَؿ لِػػي اؼب

 

 و كاف أبوه  5« غداة عيد األضحى سنة عشر و مائتُت »ولد اؼبّرد ُب يـو االثنُت 
 بالبصرة فبن يكسح األرضُت، و كاف يقاؿ لو: حّياف الشورجّي،  السورجيُت»من 

و انتمى إىل اليمن، و لذلك تزّوج اؼبّرد ابنة اغبفصي اؼبغٍّت، و اغبفصي شريف من 
 6.« اليمنية

 كاف صبيبل  »أّما فيما ىبّص نشأتو و صباه فلم تذكر اؼبصادر عنها شيئا سوى أنو 

، و أنّو أكّب منذ صغره على التزود من الّلغة على أيدي أعبلـ عصره 7« ال سيما ُب صباه
قرأ كتاب سيبويو على اعبرمي )ت  »من البصريُت و كاف شغوفا بالنحو و الصرؼ حيث 

 8.« ىػ(249ٍب توُب اعبرمي فابتدأ قراءتو على اؼبازٍل )ت  ىػ(225
رأينا ؿبّمًدا بن   » قاؿ سهل بن أيب سهل البهزّي و ابراىيم بن ؿبّمد اؼبسمعي:

   يزيد، و ىو حديث السّن، متصّدرًا ُب حلقة أيب عثماف اؼبازٍل يقرأ عليو كتاب سيبويو، 

 9.« و أبو عثماف ُب تلك اغبلقة كأحد من فيها
 و قد أخذ العلم باإلضافة إليهما على يد لببة من علماء عصره منهم:

يما رواه عنو ُب كتابو ظهرت تلمذتو على يد اعباحظ ف (:ىـ225الجاحظ )ت -
  الكامل حيث أنو كّناه بالّليثي تارة و باظبو اغبقيقي تارة أخرى، من أمثلة ذلك، قاؿ:

                                                 

 .7/137معجم األدباء:  -5

 .266الفهرست:  -6

 -تحقٌق محمد أبو الفضل ابراهٌم -للحافظ جالل الدٌن عبد الرحمن السٌوطً -بغٌة الوعاة فً طبقات اللّغوٌٌن و النحاة -7
 .1/269د.ت: -1ط -بٌروت -صٌدا  -المكتبة العصرٌة

 .242إنباه الرواة على أنباه النحاة:  -8
 .101طبقات النحوٌٌن و اللّغوٌٌن: -9
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قاؿ أبو العباس  » . و قاؿ ُب أخرى:10« قاؿ أبو العباس: قاؿ الّليثي )ىو اعباحظ(  »
 .11« حّدثٍت عمرو بن حبر اعباحظ

 ىو أبو إسحاؽ ابراىيم بن سفياف، و روى عنو اؼبّرد  (:ىـ249الزيادي )ت -
و حّدثٍت الّزيادّي ابراىيم بن سفياف بن سليماف بن أيب  »ُب كتابو الكامل حيث قاؿ: 

 12.« بكر بن عبد الرضباف بن زياد

روى عنو اؼبّرد إذ  (:ىـ257الّرياشي: أبو الفضل العّباس بن الفرج )ت -
 13.« العّباس بن الفرج الرّياشيو قرأت على أيب الفضل  » قاؿ:

؛ و لذلك قصة رواىا أضبد 14"ىػ246انتقل اؼبّرّد من البصرة إىل "سّر من رأى سنة
َو َما  ﴿بن حرب صاحب الطيلساف عن اؼبتوكل الذي قرأ يوما و حبضرتو الفتح بن خاقاف 

بالكسر: ﴾ ِإنََّيا ِإذَا َجاَءتْ ﴿ فقاؿ لو الفتح بن خاقاف: يا سيدي15﴾ُيْشِعرُُكْم ِإنََّيا ِإذَا َجاَءتْ 
  –و وقعت اؼبشاجرة فتبايعا على عشرة آالؼ دينار، و رباكما إىل يزيد بن ؿبمد اؼبهلّّب 

فلّما وقف يزيد على ذلك خاؼ أف يسقط أحدنبا،فقاؿ: و ا ما  -و كاف صديقا للمّرّد
ىبلو من عامل  أعرؼ الفرؽ بينهما، و ما رأيت أعجب من أف يكوف باب أمَت اؼبؤمنُت

متقدـ، فقاؿ اؼبتوكل: فليس ىاىنا من يسأؿ عن ىذا؟، فقاؿ: ما أعرؼ أحدا يتقدـ فىت 
بالبصرة يعرؼ باؼبّرّد، فقاؿ: ينبغي أف يشّخص، فنفذ الكتاب إىل ؿبمد بن القاسم بن 

 ؿبمد بن سليماف اؽبامشّي؛ بأف يشخصو مكّرما.
فأدخلت على الفتح بن خاقاف  فحّدثٍت ؿبمد بن يزيد قاؿ: وردت سّر من رأى،

اَل ُيْؤِمُنونَ و :﴿فقاؿ يل: يا بصرّي، كيف تقرأ ىذا اغبرؼ ﴾ ََ َما ُيْشِعرُُكْم ِإنََّيا ِإذَا َجاَءت ْ
اَل ُيْؤِمُنونَ ﴿َأ بالكسر، أو     بالكسر، ىذا﴾ ِإنََّيا: ﴿أو بالفتح؟ فقلت﴾  نََّيا ِإذَا َجاَءت ْ

                                                 
مإسسة  -هـ285الكامل فً اللغة و األدب للعالمة أبً العباس محمد بن ٌزٌد المعروف بالمبرد النحوي المتوفً  -10

 .1/294د.ت:  -1ط-بٌروت -المعارف
 .2/66نفسه: -11
 .342 -1/201نفسه: -12
 .91-1/85نفسه :-13
 .3/244حاة: ٌنظر: إنباه الرواة على أنباه الن -14
 .109سورة األنعام: -15
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ْقِسُموا بِاِ َجْيَد أَْيَماِنِيْم َلِئْن َجاَءْتُيْم آَيٌة َلُيْؤِمُننَّ بَِيا ق َاَل قُ ْل  َو أَ :﴿اؼبختار، و ذلك أف أّوؿ اآلية
الَ  ﴿ ٍب قاؿ تبارؾ و تعاىل: يا ؿبّمد﴾؛  ِإنََّما اآليَ اُت ِعْنَد اِ َو َما ُيْشِعرُُكمْ  ِإنََّيا ِإذَا َجاَءت ْ

 صدقت.باستئناؼ جواب الكبلـ اؼبتقدـ، قاؿ: ، ﴾ُيْؤِمُنونَ 
 و ركب إىل دار أمَت اؼبؤمنُت، فعّرفو بقدومي، و طالبو بدفع ما زباطرا عليو، 
و تبايعا فيو؛ فأمر بإحضاري فحضرت، فلّما وقعت عُت اؼبتوّكل علّي قاؿ:يا بصرّي، كيف 

بالفتح؟ فقلت:  ﴾نََّيا ِإذَا َجاَءتْ ﴾ بالكسر، أو ﴿َأَو َما ُيْشِعرُُكْم ِإنََّيا ِإذَا َجاَءتْ ﴿تقرأ ىذه اآلية:
يا أمَت اؼبؤمنُت، أكثر الناس يقرؤىا بالفتح، فضحك و ضرب برجلو اليسرى و قاؿ: أحضر 
يا فتح اؼباؿ، فقاؿ: إنو و ا يا سّيدي قاؿ يل خبلؼ ما قاؿ لك، فقاؿ: دعٍت من ىذا، 

 أحضر اؼباؿ.
تيتو و أخرجت فلم أصل إىل اؼبوضع الذي كنت أنزلتو؛ حىت أتتٍت رسل الفتح، فأ

فقاؿ: كيف و قد قلت ، فقلت: ما كذبت!فقاؿ يل: يا بصرّي، أّوؿ ما ابتدأتنا بو الكذب
بالفتح؟ فقلت: أيّها الوزير؛ مل أقل ﴾ َو َما ُيْشِعرُُكْم أَنََّيا ِإذَا َجاَءتْ ﴿ألمَت اؼبؤمنُت إّف الصواب:

 ىكذا، و إمبا قلت: أكثر الناس يقرؤوىا بالفتح، و أكثرىم على خطأ، 
إمّبا زبّلصت من البلّئمة، و ىو أمَت اؼبؤمنُت؛ فقاؿ يل: أحسنت. قاؿ أبو عباس: فما و 

16.« رأيت أكـر كرًما، و ال أرطب باػبَت لسانًا من الفتح
 

و كاف اؼبّرّد مقّدًما ُب الّدوؿ عند الوزراء و األكابر، و ؼبّا مات الفتح بن خاقاف  
ث ُب إشخاص ؿبمد بن يزيد اؼبّرّد فلم كتب ؿبمد بن عبد ا بن طاىر بن اغبارث وب

يزؿ مقيما معو، و سّبب لو أرزاقا على مصر حسب ما كانت أرزاؽ الندامى ذبري عليهم 
17. من ىناؾ

 

                                                 
 .103-102طبقات النحوٌٌن و اللغوٌٌن:  -16
 .3/247ٌنظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة:  -17
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شواؿ و قيل ُب ذي القعدة سنة   »و بقي ُب بغداد حىت توُب فيها و ذلك ُب 
و دفن ُب دار  ىػ ُب خبلفة اؼبعتضد و صلى عليو أبو ؿبمد يوسف بن يعقوب القاضي285

18.« ُب مقابر باب الكوفة
 

       و قد رثاه ابن العبّلؼ بأبيات سائرة، و كاف ابن اعبواليقي كثَتا ما ينشدىا، 
 :19و ىي

 

 

ُبَػرُّْد َو انْػَقَضْت أَيَّػػاُمُو *** َو لََيْذَىََبَّ ِإثْػػ
ُبَػرِّْد ثَػعْ ػػػػػػػػَذَىَب اؼب

 َلبُ ػػػػػػػػػػػػػػػػَر  اؼب

 ػا َو بَاِقي بَػْيِتَها َفَسَيْخَربُ ػػػػػػػػػربِ ػػػػػػػِمَن  اآلَداِب َأْصبَػَح ِنْصُفُو *** خَ بَػْيٌت 

ْىِر أَنْػُفَسُكْم  َعلَػى َما َيْسَلبُ   فَاْبُكوا ِلَما َسَلَب الزََّماُف َو َوطُّْنوا*** لِلدَّ

بَ 
ُ
 رُّْد َعْن َقرِيػٍب َيْشَربُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَو تَػَزوَُّدوا ِمْن ثَػْعَلٍب،  فَِبَكْاِس َما *** َشِرَب اؼب

  َفاُس فبَّا ُيْكَتبُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ َو أََرى َلُكْم أَْف َتْكُتبُػوا أَنْػَفاَسُو *** ِإْف َكػاَنْت األَن
 

عاصر اؼبّرد أبا العباس أضبد بن وبي اؼبلقب بثعلب صاحب كتاب "الفصيح" الذي  
       ُت، و كاف يقع بينهما ما يقع بُت اؼبتعاصرين من اجتماعات كاف من أعبلـ الكوفي

 20و مناظرات.
 وبب االجتماع ُب اؼبناظرة بثعلب و االستكثار منو،  »و يروى أف اؼبّرد كاف 

و كاف ثعلب يكره ذلك و يبتنع منو، و حكى أبو القاسم جعفر بن ؿبمد بن ضبداف الفقيو 
أليب عبد ا الدينوري خنت ثعلب: مل يأت ثعلب  اؼبوصلي و كاف صديقهما، قاؿ: قلت

    االجتماع باؼبّرّد؟ فقاؿ: ألف اؼبّرّد حسن العبارة حلو اإلشارة فصيح الّلساف ظاىر

                                                 
 .7/142معجم األدباء:  -18
 .4/319وفٌات األعٌان و أنباء أبناء الزمان:  -19
 .4/314نفسه: -20
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البياف، و ثعلب مذىبو مذىب اؼبعلمُت، فإذا اجتمعا ُب ؿبفل حكم للمّرّد على الظاىر 
 22فضلونو.. لذا كاف أكثر أىل التحصيل ي21« إىل أف يعرؼ الباطن

  :23و قاؿ بعضهم فيهما
 

ُبَػرِّْد  َأْو ثَػْعلَػػػبِ  
 أَيَػػا طَاِلَب الِعْلِم الَ ذَبَْهَلنَّ *** َو ُعػػْذ بِاؼب

 ذبَِْد ِعْنَد َىَذيْػػِن ِعْلَم الَوَرى *** َفبلَ َتُك َكاعَبَمػػِل اأَلْجػػَربِ 

ْغِربِ ُعلُػػػوـَ  اػَببلَِئِق َمْقُرونَػٌة *** ََِّٔذْيِن فِػػ
َ
  ي  الَشْرِؽ َو  اؼب

 سبب تلقيبو "بالمبرّد":-2
اختلفت اؼبصادر حوؿ سبب تلقيب أيب العّباس باؼبّرّد؛ فقد ذكر اغبافظ أبو الفرج 

ُب كتاب "األلقاب" أنو قاؿ: سئل اؼبّرد: مل لقبت ّٔذا الّلقب؟ فقاؿ: كاف   »ابن اعبوزي 
سبب ذلك أف صاحب الشرطة طلبٍت للمنادمة و اؼبذاكرة فكرىت الذىاب إليو، فدخلت 
إىل أيب حاًب السجستاٍل، فجاء رسوؿ الوايل يطلبٍت، فقاؿ يل أبو حاًب: أدخل ُب ىذا، 

يو و غّطى رأسو، ٍب خرج إىل الرسوؿ و قاؿ: ليس ىو يعٍت غبلؼ مزّملة فارغا، فدخلت ف
 عندي، فقاؿ: أخّرت أنو دخل إليك، فقاؿ: أدخل الدار 
و فّتشها، فدخل فطاؼ كل موضع ُب الّدار و مل يفطن لغبلؼ اؼبزّملة، ٍب خرج فجعل أبو 

 24.« بو حاًب يصّفق و ينادي على اؼبزّملة: اؼبّرّْد اؼبّرّْد، و تسامع الّناس بذلك فلهجوا
و قيل إنو لّقب باؼبّرّد ألنّو ؼبا صّنف اؼبازٍل كتاب األلف و البلـّ سألو عن دقيقو -

و عويصو فأجابو بأحسن جواب فقاؿ لو اؼبازٍل قم فأنت اؼبّرّْد بكسر الراء أي اؼبثبت 
 25.للحق فحّرفو الكوفيوف و فتحوا الرّاء

                                                 
 .7/141معجم األدباء:  -21
 .1/269ٌنظر: بغٌة الوعاة:  -22
 .7/139معجم األدباء:  -23
 .4/321وفٌات األعٌان:  -24
 .7/137معجم األدباء: ٌنظر: -25
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 اؼبّرّد:و لقبو ىذا كاف سببا ُب التندر عليو أحيانا، يقوؿ 
[ ما تنادر بو سذاب الورّاؽ، فإٍّل اجتزت يوما بو و ىو   » ما تنادر أحد ]عليَّ

؟ !قاعد بباب داره، فقاؿ يل: إىل أين؟ و الطفٍت و عرض علّي القرى، فقلت لو: ما عندؾ
 26.«فقاؿ: عندي أنت و عليو أنا، يشَت إىل الّلحم اؼبّرَّد بالسذاب

 صف اتو:-3
كاف أبو العّباس    » أستاذه فقاؿ: -تلميذ اؼبّرّد–وصف أبو بكر بن أيب األزىر 

ؿبمد بن يزيد من العلم، و غزارة األدب، و كثرة اغبفظ و حسن اإلشارة، و فصاحة 
الّلساف، و براعة البياف و ملوكية آّالسة و كـر العشرة، و ببلغة اؼبكاتبة، و حبلوة 

صّحة القروبة، و قرب اإلفهاـ، و وضوح الشرح، و عذوبة اؼبخاطبة، و جودة اغبّظ، و 
 27.« اؼبنطق على ما ليس عليو أحد فبن تقّدمو أو تأّخر عنو

و كاف اؼبّرّد حسن ااضرة، فصيحا، بليغا، مليح األخبار، ثقة فيما يرويو، كثَت 
 و فبّا أمبله: 29«كثَت األمايل». و كاف 28 النوادر فيو ظرافة و لباقة

أف اؼبنصور أبا جعفر وىّل رجبل على اإلجراء على العمياف و األيتاـ و القواعد من 
فدخل على ىذا اؼبتويل بعض اؼبتخلفُت و معو ولده، فقاؿ  »النساء الّلواٌب ال أزواج ؽبّن، 

لو: إف رأيت أصلحك ا أف تثبت اظبي مع القواعد، فقاؿ لو اؼبتويل: القواعد نساء 
؟ فقاؿ: ففي العمياف؟ فقاؿ: أّما ىذا فنعم، فإف ا تعاىل يقوؿ: فكيف أثبتك فيهنّ 

فقاؿ: و تثبت ولدي ُب  30﴾فَ ِإنََّيا اَل َتْعَمى األَْبَصاُر َو َلِكْن َتْعَمى القُ ُلوُب الَِّتي ِفي الصُُّدورِ ﴿
األيتاـ، فقاؿ: و ىذا أفعلو أيضا، فإنو من تكن أنت أباه فهو يتيم، فانصرؼ عنو و قد 

 31.« تو ُب العمياف و ولده ُب األيتاـأثب

                                                 
 .4/316وفٌات األعٌان:  -26
 .3/242إنباه الرواة:  -27
 .7/137ٌنظر: معجم األدباء:  -28
 .4/314وفٌات األعٌان:  -29
 .46سورة الحج: -30
 .4/315وفٌات األعٌان:  -31
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   و تدّؿ كتابات اؼبّرّد اؼبختلفة على أنّو كاف دقيق اغبّس الّلغوي دّقة شديدة، 
   فأودع كتبو و مصنفاتو كثَتا من اؼببلحظات الّلغوية و التعبَتية اليت تدّؿ على رىافة 

 حّسو.
 ده دبذىب أصحابو، و روي عنو أنّو كاف شاعرا، فباإلضافة إىل رياستو و تفرّ 

و إربائو عليهم بفطنتو و صّحة قروبتو كاف يقوؿ الشعر، و كاف ال ينتحل ذلك و ال يعتزى 
شعره جّيد كثَت ال يّدعيو و ال يفخر بو، فمنو قولو  بل كاف يقوؿ إليو، و ال يرسم نفسو بو،

 درجة التسبيب عبيد ا بن عبد ا بن طاىر بن اغبارث، و قد ورد عليو كتابو و ُب »ُب 
 بأرزاقو إىل مصر، فأجاب عن الكتاب بأبيات قاؽبا على البديهة:

 
 بِنَػْفِسي َأٌخ بَػرّّ َشَدْدُت ِبِو أَْزرِي  *** فَأَْلَفْيُتُو ُحرِّا َعلَػى الُعْسِر َو الُيْسرِ 

 َو الِبْشرِ  أَِغيُب فَلِػي ِمْنُو ثَػَناٌء َو ِمْدَحٌة  *** َو َأْحُضُر ِمْنُو َأْحَسَن الَقْوؿِ 

ْىرِ   َو َما طَاِىٌر  ِإالَّ صَبَاٌؿ ِلَصْحِبِو  *** َو نَػاِصرُ  َعاِفيِو  َعَلى َكَلِب الدَّ

ػػا َصْدرِي ََ َعاَء َضاَؽ لَو   32« تَػَفرَّْدَت يَا َخيػَْر الَوَرى َفَكَفْيَتٍِت *** ُمطَالََبًة َشنػْ

رغم كل تلك الصفات اليت ذكرت فيو إاّل أنو كاف خبيبل بل كاف من أخبل  و لكن
 إنو ال يكوف كبويّّ جواًدا؛ فقيل لو:  » ، حيث كاف يقوؿ: الناس بكّل شيء

يريد أف !و كيف ذلك؟ قاؿ: ترونو يفّرؽ بُت اؽبمزتُت، و ال يفّرؽ بُت سبب الغٌت و الفقر
 33.« سبب من أسباب الفقر اإلمساؾ سبب من أسباب الغٌت، و العطاء

 34.«ما وزنت شيئا بالّدرىم إالّ ورجح الّدرىم ُب نفسي  »و قاؿ أيضا:       
 

                                                 
 .3/247إنباه الرواة:  -32
 ..106النحوٌٌن و اللغوٌٌن:  طبقات-33
 .3/249إنباه الرواة:  -34
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 تالمذتو:-4
 تلقى العلم على يد اؼبّرّد صباعة من العلماء اؼبشهورين، و منهم:

ىو ؿبمد بن علي ين  » (:ىـ326أبو بكر المعروف بمبرمان النحوي )ت  -   
 اظباعيل العسكري، أخذ النحو عن اؼبّرّد و عن أيب إسحاؽ ابراىيم الزّجاج و أكثر عنو... 

 35.« ُب النحو قيما بو او كاف إمام
ىو علّي بن سليماف بن الفضل  »(:ىـ315األخفش الصغير)ت  -   

 العّباس اؼبّرّد: األخفش...مات ُب شعباف سنة طبس عشرة و ثبلشبائة...قاؿ: أنشدنا أبو
 

 

 الَ َتْكَرَىػػْن َلَقًبا ُشِهْرَت ِبِو *** فَػَلُربَّ ؿَبْظُػػوٍظ ِمَن اللََّقبِ 

يُّ فَػُعدَّ  ُب الَعػَربِ ػػػػػػػػػاَف  لُقَّْب َمرًَّة َرُجٌل *** بِالَوائِلِػػػػػػػػػػػػَقْد َكػػ          
 العيناء و اليزيدي.و كاف األخفش قد قرأ على ثعلب و اؼبّرّد و أيب 

و حّدث األخفش قاؿ: استهدى ابراىيم بن اؼبدبّر اؼبّرّد، جليسا هبمع إىل تأديب 
 36.«ولده االستماع بإيناسو و مفاكهتو فندبٍت إليو

بن اؼبرزباف  أبو ؿبمد عبد ا بن جعفر بن درستويو » (:ىـ347)ت درستويوابن -   
 قتيبة و عن اؼبّرد  عن ابن   فن األدب  فاضبل أخذ عاؼبا   النحوي؛ كاف  الفارسي الفسوي

 37.« و غَتنبا ببغداد... و تصانيفو ُب غاية اعبودة و اإلتقاف      
ؿبمد بن الّسري بن سهل، أبو بكر الّسرّاج  » (:ىـ316)ت  الّسّراجابن -   

حدث أصحاب أيب العّباس اؼبّرّد مع ذكاء و فطنة، قرأ البغدادي النحوي. قاؿ اؼبرزباٍّل: كاف أ
 بأصولو؛ و كاف   ابن الّسرّاج عقلو  حىت  ؾبنونا  النحو   مازاؿ عليو كتاب سيبويو...و يقاؿ:

 
                                                 

 -3ط -دار الفكر للطباعة و النشر -18/254معجم األدباء لٌاقوت الحموي: المجلد التاسع:  -35
 م.1980هـ/1400 

 .255-249-13/246ج -نفسه: المجلد السابع -36
 .3/44وفٌات األعٌان و أنباء أبناء الزمان:  -37
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 38.« أحد العلماء اؼبذكورين و أئمة النحو اؼبشهورين؛ و إليو انتهت الرّياسة ُب النحو بعد اؼبّرّد
ابراىيم بن الّسرّي بن سهٍل، أبو إسحاؽ النحوّي قاؿ  » (:ىـ311)ت الّزّجاجابن -   

اػبطيب: كاف من أىل الدين و الفضل، حسن االعتقاد، صبيل اؼبذىب، و لو مصّنفات 
 .39« حساف ُب األدب، مات ُب صبادى اآلخرة سنة إحدى عشرة و ثبلشبائة

قاؿ: كنت أخرط  حّدثٍت الزّجاج  » قاؿ أبو ؿبمد عبد ا بن درستويو النحوي:
الّزجاج فاشتهيت النحو، فلزمت اؼبّرّد لتعّلمو، و كاف ال يعّلم ؾّبانا و ال يعّلم بأجرة إال 
   على قدرىا، فقاؿ يل أّي شيء صناعتك؟ قلت: أخرط الّزجاج، و كسّب كل يـو درىم 

 ، و دانقاف أو درىم و نصف، و أريد أف تبالغ ُب تعليمي، و أنا أعطيك كّل يـو درنبا
 و أشرط لك أف أعطيك إياه أبدا إىل أف يفّرؽ اؼبوت بيننا، استغنيت عن التعليم 
 أو احتجت إليو، قاؿ: فلزمتو و كنت أخدمو ُب أموره مع ذلك و أعطيو الدرىم، 
  فينصحٍت ُب العلم حىت استقللت، فجاء كتاب بعض بٍت مارقة من الّصراة يلتمسوف 

 أظبٍت ؽبم فأظباٍل، فخرجت فكنت أعّلمهم و أنفذ إليو  معّلما كبويّا ألوالدىم، فقلت لو
    ُب كّل شهر ثبلثُت درنبا... و كنت أعطي اؼبّرّد ذلك الّدرىم ُب كل يـو إىل أف مات،

 40.« و ال أخليو من التفقد حبسب طاقيت
   ؼبّا قتل اؼبتوّكل بسّر  و روى القفطي قّصة أخرى عن اتصاؿ الّزّجاج باؼبّرّد قاؿ:

أى دخل اؼبّرّد إىل بغداد، فقدـ بلدا ال عهد لو بأىلو، فاختل و أدركتو اغباجة، من ر 
فتوّخى شهود صبلة اعبمعة فلما قضيت الصبلة أقبل على بعض من حضره، و سألو أف 
  يفاربو الّسؤاؿ ليتسبب لو القوؿ، فلم يكن عند من حضره علم، فلما رأى ذلك رفع 

 و سئل، فصارت حولو حلقة عظيمة...صوتو و طفق يفّسر و يوىم بذلك أن
 

                                                 
 .198-18/197 -المجلد التاسعمعجم األدباء:  -38
 .1/130نفسه: المجلد األول: -39
 .1/130نفسه:  -40
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 فلّما نظر ثعلب إىل من حوؿ أيب العباس اؼبّرّد أمر ابراىيم بن السّري الّزّجاج 
و ابن اػبّياط بالنهوض، و قاؿ ؽبما: فّضا حلقة ىذا الّرجل، فنهض معهما من حضر من 

ُب اؼبفاتشة؟  -أعّزؾ ا–أصحابو فلّما صاروا بُت يديو قاؿ لو ابراىيم بن السّري: أتأذف 
 فقاؿ لو اؼبّرّد: سْل عّما أحببت، فسألو عن مسألة فأجابو عنها جبواب أقنعو.

نعم؛  فنظر الّزجاج ُب وجوه أصحابو متعّجبا من ذبويد أيب العّباس للجواب، فقاؿ:
]قاؿ[: فإف قاؿ قائل ُب جوابنا ىذا، ما أنت راجع إليو؟ و جعل أبو العّباس يوىن جواب 

ؼبسألة و يفسده و يعتل فيها. فبقي ابراىيم بن السّري سادرا وبَّت جوابا، ٍب قاؿ: إف رأى ا
أف يقوؿ ُب ذلك. فقاؿ اؼبّرّد: فإف القوؿ على كبو كذا؛ فصّحح اعبواب  -أعّزه ا-الشيخ

 األوؿ و أوىن االعًتاض.
 اؼبسألة،  فبقي الّزّجاج مبهوتا، ٍب قاؿ ُب نفسو: قد هبوز أنو كاف حافظا ؽبذه

 مستعّدا للقوؿ فيها؛ فسألو مسألة ثانية، ففعل اؼبّرّد فيها ما فعلو ]ُب[ األوىل؛ حىت سألو 
 أربع عشرة مسألة، و ىو هبيب عن كل واحدة منها دبا فعلو ُب اؼبسألة األوىل.

   فلّما رأى ذلك الّزّجاج قاؿ ألصحابو: عودوا إىل الشيخ، فلست مفارقا ىذا 
يل من مبلزمتو و األخذ عنو. فعاتبو أصحابو و قالوا: تأخذ عن ؾبهوؿ ال الرجل و البد 

فقاؿ: لست أقوؿ  !يعرؼ اظبو، و تدع من شهر اظبو و علمو، و انتشر ُب اآلفاؽ ذكره
بالذكر و اػبموؿ؛ و لكٍّت أقوؿ بالعلم و العمل. قاؿ: فلـز أبا العّباس، فسألو عن حالو 

  قد حبس نفسو على ذلك؛ إال ما يشغلو من صناعة فأخّره برغبتو ُب النظر، و أنو 
    الّزجاج ُب كل طبسة أياـ من الشهر؛ فيتقّوت بذلك الشهر كّلو. ٍب أجرى عليو ُب

 41الشهر ثبلثُت درنبا.
 
 
 

                                                 
 .250إنباه الرواة على أنباه النحاة: ٌنظر:  -41
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 ثق افتو:-5
( روى عنو ىػ225ىػ( و تلميذ للجاحظ )ت 276إّف اؼبّرّد من جيل ابن قتيبة)ت 

صرّح بروايتو عنو ُب مواطن عديدة من "الكامل" إال أف ىذه ُب عّدة مواطن من كتبو، و قد 
التلمذة و ذلك التزامن ؼبا يتولد عنهما ذبانس ُب االىتماـ و اؼبشارب، لئن كانت ثقافة كل 
من اعباحظ و ابن قتيبة تّتسم بالشموؿ و النظر اؼبوسوعي، مع فارؽ ُب الدرجة و النوع، 

ا اؼبذىّب، فإف ثقافة اؼبّرّد غلب عليها الطابع مسخرة ألغراض عقائدية أمبلىا انتماؤنب
 النحو  شيوخ   شيخ من بالدرجة الثانية فالرجل   األديب  الّلغوي بالدرجة األوىل و الطابع

 . و العربية و رأس الطبقة السادسة من النحاة    
 وي اللغ–غلبة ىذين اؼبنزعُت   إليو يرى بوضوح  و اؼبتصّفح لقائمة اؼبصادر اؼبنسوبة

برغم أنو مل يتخّلف عن اؼبسانبة بالتأليف ُب مشاغل عصره إال أنو إما باشر  -و األديب
 42ذلك من زاوية لغوية...أو أف مسانبتو ال تعدو الرسالة اؼبفردة ُب اؼبوضوع.

 مكانتو العلمية:-6
احتّل اؼبّرّد مكانة مرموقة بُت معاصريو و شهد لو من تأّخر عنو بعلمو، قاؿ فيو 

 43.«ما رأيت أحفظ لؤلخبار بغَت أسانيد منو » ه نفطويو:تلميذ
 كنت يوما عند أيب حاًب السجستاٍل » :-كاتب اؼبأموف-و قاؿ اليوسفّي الكاتب

 إذ أتاه شاب من أىل نيسابور فقاؿ: يا أبا حاًب إٍّل قدمت بلدكم، و ىو بلد العلم 
و العلماء، و أنت شيخ ىذه اؼبدينة، و قد أحببت أف أقرأ عليك "كتاب سيبويو"، فقاؿ: 
"الّدين الّنصيحة" إف أردت أف تنتفع دبا تقرؤه فاقرأ على ىذا الغبلـ، ؿبمد بن يزيد، 

 44.«فتعّجب

                                                 
 -منشورات الجامعٌة التونسٌة -حمادي صمود-أسسه و تطوره إلى القرن السادس -ٌنظر: التفكٌر البالغً عند العرب -42

 .242: 1981-1ط-تونسٌةطبعة بالمطبعة الرسمٌة للجمهورٌة ال
 .1/269بغٌة الوعاة:  -43
 .101طبقات النحوٌٌن و البالغٌٌن:  -44
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 مل ير أبو العباس مثل نفسو فّبن كاف قرينو  » و قاؿ اظباعيل بن إسحاؽ القاضي:

 45.«بعده مثلوو ال يرى 
 ظبعت أبا بكر بن ؾباىد يقوؿ: ما رأيت أحسن جوابا من اؼبّرّد  »قاؿ السَتاُب: 

ُب معاٍل القرآف فيما ليس فيو قوؿ ؼبتقدـ و لقد فاتٍت منو علم كثَت لقضاء ذماـ 
 46.«ثعلب

انتهى علم النحو بعد طبقة اعبرمي و اؼبازٍل إىل أيب العباس بن يزيد  »و قاؿ أيضا: 
 47.« ياألزد

 و قد نظر ُب كتاب سيبويو ُب عصره صباعة  » :-رضبو ا–و قاؿ أبو سعيد 
 48.« و مل يكن ؽبم كنباىتو، يعٍت اؼبّرّد
 يعد جيبل ُب العلم، و إليو أفضت مقاالت أصحابنا  » و ذكره ابن جٍّت فقاؿ:

 49.« و ىو الذي نقلها و قررىا و أجرى الفروع و العلل و اؼبقاييس عليها
كاف أعلم الّناس »هتذيب الّلغة:  األزىري فقد قاؿ عنو ُب مقدمة معجموأما 

 50.« دبذاىب البصريُت ُب النحو و مقاييسو
 شيخ أىل النحو، و حافظ علم العربية...  »و وصفو "اػبطيب البغدادي" بأنّو 

    و كاف عاؼبا فاضبل موثوقا بو ُب الرواية، حسن ااضرة، مليح األخبار، كثَت 
 51.«النوادر

 
 
 

                                                 
 .3/242أنباه الرّواة:  -45
 .7/137معجم األدباء:  -46
 .201د.ت:  -1ط -القاهرة -دار غرٌب للطباعة و النشر و التوزٌع -أثر النحاة فً البحث البالغً لعبد القادر حسٌن -47
 .269الفهرست:  -48
 .124د.ت:  -1ط -دار المعارف بمصر -شوقً ضٌف-المدارس النحوٌة -49
تحقٌق أحمد عبد الرحمن  -هـ370األزهري الهروي المتوفً  -أبً منصور محمد بن أحمد بن األزهر -تهذٌب اللغة -50

 .1/34هـ:1425-م2004 -1ط -لبنان -بٌروت -دار الكتب العلمٌة -مخٌمر
 .3/380د.ت:  -د.ط -لبنان -بٌروت -دار الكتب العلمٌة -للخطٌب البغدادي -تارٌخ بغداد أو مدٌنة السالم -51
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 :52و قاؿ البحًتي ُب مدح اؼبّرد
 

       ِن ؿُبَمَّد ْبُن يَزِيػػدِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَمػػا نَاَؿ َما نَاَؿ اأَلِمَُت ؿُبَمٌَّد *** ِإالَّ بُِيْمػػ        

ْسُعودِ  ُعوَدٌة *** فَػَعَلْيَك َضػػْوءَ ػَو بَػنُػػوا شُبَاَلَة َأقْبٌَم َمسْ 
َ
 الَكوَْكِب اؼب

 مؤلّف اتو:-7
إف علم اؼبّرّد الدقيق بالشعر، و براعتو ُب النحو و الّلغة، كانت حصيلتو مؤلفات 
تطرؽ فيها إىل ما تطرؽ إليو النحاة قبلو، و أضاؼ إليها ما استفاده من النّقاد و الببلغيُت 

كتاب   -كتاب اؼبقتضب  -كتاب الروضة  -كتاب الكامل » و ىذه اؼبؤلفات ىي:
  كتاب   -كتاب اػبّط و اؽبجاء  -كتاب القواُب  -كتاب األنواء و األزمنة  -االشتقاؽ

كتاب معاٍل   -كتاب اؼبذّكر و اؼبؤّنث  -كتاب اؼبقصور و اؼبمدود  -اؼبدخل إىل سيبويو
  كتاب  -لّرسالة الكاملةكتاب ا  -كتاب احتجاج القراءة  -القرآف و يعرؼ بالكتاب الّتاـ

     كتاب اغبّث على  -كتاب إعراب القرآف  -كتاب قواعد الّشعر  -الّرد على سيبويو
   كتاب الّزيادة اؼبنتزعة من ]كتاب[   -كتاب قحطاف و عدناف  -األدب و الّصدؽ

كتاب ضرورة   -كتاب شرح شواىد كتاب سيبويو  -كتاب اؼبدخل ُب النحو  -سيبويو
كتاب   -كتاب اغبروؼ ُب معاٍل القرآف إىل ]سورة[ طو  -عبليسكتاب أدب ا  -الشعر

كتاب   -كتاب الّرياض اؼبؤنّقة  -كتاب اؼبمادح و اؼبقابح  -جّل و عبل-معاٍل صفات ا
  -كتاب التعازي  -كتاب اعبامع، مل يتّمو  -كتاب اإلعراب  -أظباء الّدواىي عند العرب

كتاب فقر    -كتاب العروض  -قكتاب الّناط  -كتاب فقر كتاب سيبويو  -كتاب الوشي
   كتاب شرح كبلـ العرب و تلخيص ألفاظها   -كتاب الببلغة  -كتاب األوسط لؤلخفش

  كتاب ما اتفقت ألفاظو و اختلفت معانيو ُب  -و مزاوجة كبلمها و تقريب معانيها

                                                 
تحقٌق  -عالم الكتب بٌروت -األبٌات غٌر موجودة فً الدٌوان: ٌنظر: المقتضب ألبً العباس محمد بن ٌزٌد المبرد  -52

 .1/25د.ت: -1ط -محمد أبو الفضل ابراهٌم
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كتاب   -كتاب طبقات النحويُت البصرّيُت و أخبارىم  -كتاب الفاضل و اؼبفضوؿ  -القرآف
 53.« كتاب التصريف  -كتاب اغبروؼ  -عن أظباء ا تعاىل العبارة

ىذا   » و أىّم ىذه اؼبؤّلفات كتابو "الكامل"، الذي عّرفو صاحبو ُب مقدمتو فقاؿ:
 كتاب ألّفناه هبمع ضروبا من اآلداب ما بُت كبلـ منثور و شعر مرصوؼ و مثل سائر 

النّية فيو أف نفّسر كّل ما وقع  و موعظة بالغة و اختيار من خطبة شريفة و رسالة بليغة و
ُب ىذا الكتاب من كبلـ غريب أو معٌت مستغلق و أف نشرح ما يعرض فيو من اإلعراب 
شرحا وافيا، شافيا حىت يكوف ىذا الكتاب بنفسو مكتفيا و عن أف يرجع إىل أحد ُب 

 بة تفسَته مستغنيا و با التوفيق و اغبوؿ و القوة  و إليو مفزعنا ُب درؾ كل طل
و التوفيق ؼبا فيو صبلح أمورنا من عمل بطاعتو و عقد يرضاه و قوؿ صادؽ يرفعو عمل 

 54.« صاّب إنو على كّل شيء قدير
من نوع اؼبؤلفات اليت يصعب اليـو إدراجها  » -الكامل–و يعّد ىذا الكتاب 

 ضمن فرع من فروع االختصاصات الّلغوية و األدبية، فهو جامع ألشتات من العلـو 
 اؼبعارؼ ال يربط بينها إال وقوعها ُب حّيز األدب كما كاف يفهمو العرب القدامىو 

 55.«و ؽبذا عّد من أمهات األدب و أصولو
إّف ىذا الكتاب وبتوي بُت جوانبو على خطرات نقدية و ببلغية ذات باؿ تكشف 

اوتة عن أنبية اعبهد الذي بذلو صاحبو ُب تطوير مسائل ىذا العلم. و ىذه اػبطرات متف
 القيمة فمنها قضايا نظرية عامة تتعّلق بضبط خصائص النص األديب و إبراز أبعاده الفّنية 

و اعبمالية و منها إشارات تعليمية تدور حوؿ بعض األساليب الببلغية من جهة ربديدىا 
و إبراز أقسامها و دورىا ُب اػبروج بالكبلـ عن صبغة االشًتاؾ و العمـو إىل صيغة متمّيزة 

 ولة عن النمط العادي ُب استعماؿ الكبلـ .معد

                                                 
 .267/268الفهرست:  -53
 .1/2الكامل:  -54
 .1970د.ت: -د.ط -لبنان -بٌروت-دار الكتاب اللّبنانً و مكتبة المدرسة -مة البن خلدونالمقد -55
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 زاخر بفنوف األدب، مع كثَت  »و يرى الدكتور بدوي طبانة أّف ىذا الكتاب 

 من الشرح و التحليل، و كثَت من النقد و اؼبوازنة و قليل من الكبلـ ُب عناصر األدب. 
 من آثار الفطنة و الطابع العاـ ؽبذا الكتاب ىو أدب الرواية و إف كاف وبتوي على كثَت 

و الفهم، كالبحث اؼبستفيض الذي كتبو ُب فّن التشبيو... و ككبلمو ُب الكناية... و فيو 
كذلك كثَت من النقد األديب الذي يدؿ على ملكة اؼبّرّد و ذوقو األديب و تنبو حاّستو 

 56.« الفنية، و و أخذ اؼبعاٍل و سرقتها و ؿباولة إخفائها
ُب معاٍل الشعر كاف أقرب  »يرى الدكتور ؿبمد زغلوؿ سبلـ أف ىذا الكتاب  بينما

إىل النقد األديب، ؼبا سيطر على كاتبو من حسن تفهم و تذوؽ، و غوص على اؼبعاٍل 
الدقيقة، و قدرة على التحليل البياٍل و الّلغوي... و ىكذا هبري ىذا الكتاب على سنن 

النوادر، ٍب األمايل و ااضرات، و شبيو بكتاب "البياف غَته من كتب اؼبختارات األدبية و 
و التبيُت" للجاحظ، و إف كاف كتاب اعباحظ أخص موضوعا و ألـز الذباه بعينو، أما ىذا 
فلم يتجو فيو صاحبو اذباىا بعينو و مل يلـز سننا واضحا إمّبا ىي ـبتارات من النثر و الشعر 

 عرض نصوص أخرى يعرضها فيشرحها، و يستطرد الشرح إىل 
 57.« و ىكذا

 النحو و ىو من   "اؼبقتضب" ُب  كتابو   و اؼبشهورة  اؼبنشورة  أيضا  آثاره  و من
 اذباىاتو، و لو تبارى   و  سجلت آراءه  وثيقة  أنفس مؤلفاتو و أنضج شبراتو و أصدؽ »

 58.« النحويوف لكاف آخره جواد يقدمو اؼبّرّد إىل السياؽ
ذكر كتاب األصوؿ حبضرة ابن الّسرّاج، فقاؿ قائل ىو أحسن  » حكى الرّماٍل قاؿ:

 من اؼبقتضب فقاؿ أبو بكر ال تقل ىكذا و أنشد:
 

                                                 
 .80-79م: 1985هـ/1406 -لبنان -بٌروت -دار الثقافة -لبدوي طبانة -البٌان العربً -56
 -اإلسكندرٌةمنشؤة المعارف ب -لمحمد زغلول سالم -تارٌخ النقد األدبً و البالغة حتى أواخر القرن الرابع الهجري -57
 .377-376د.ت:  -3ط
-هـ1405 -1ط -الرٌاض -مكتبة الّرشد -لمحمد عبد الخالق عضٌمة -أبو العّباس المبّرد و أثره فً علوم العربٌة -58

 .127م: 1949
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ـِ   َو َلْو ِقيَل َمْبَكػاَىا  َبِكيُت َصَبابًَة *** بَسْعِدي َشَفْيُت النػَّْفَس قَػْبَل التَػَندُّ

ـِ َو َلِكْن َبِكيُت قَػْبِلي فَػَهيََّجِ يل الُبَكا *** ُبَكاىَ   59.« ا فَػُقْلُت الَفْضُل لِْلُمتَػَقدّْ

نظرت ُب  » و أبو علي الفارسي قد ىضم اؼبقتضب حّقو و ىّوف أمره بقولو:
،ُب 60« اؼبقتضب فما انتفعت منو بشيء إال دبسألة واحدة و ىي وقوع إذا جوابا للشرط

 .61﴾ذَا ُىْم َيقِْنُطونَ َو ِإْن ُتِصْبُيْم َسيَِّئةٌ بَِما قَدََّمْت أَْيِديِيْم إِ ﴿قولو تعاىل:
 يبتاز اؼبقتضب بوضوح العبارة و قد يكوف مرجع ىذا إىل أف اؼبّرّد نظر 
ُب األدب، و األدب صقاؿ ربتك بو العقوؿ فيزوؿ صدؤىا و تتعلق بو األلسنة فتعذب 
أسبلهتا و تتعرض لو الطباع فتلُت جوانبها و ترؽ حواشيها. كما يبتاز بكثرة التطبيق، فقد 

 62.َتا من األبواب دبسائل تطبيقية أطاؿ فيها أو أكثر منهاعقب كث
فرغم  »و تعّد رسالتو "الببلغة" مشاركة جّدية للمّرّد ُب تطوير مسائل ىذا العلم 

صغر حجمها و تواضع مضموهنا بالقياس إىل عنواهنا تبدو لنا جديرة باالىتماـ، ناىيك أف 
 . 63« صاحبها أوؿ من أطلق الببلغة على بعض رسائلو

 و الدافع إىل تأليفها رسالة وردت عليو من بعض أويل األمر يسألو فيها رأيو 
. 64«أي الببلغتُت أبلغ: أ ببلغة الشعر أـ ببلغة اػبطب و الكبلـ اؼبنثور و الّسجع؟ »ُب 

مستعمل ُب معٌت خاص يتصل بغرض اؼبفاضلة  »فبُّت أف مصطلح الببلغة ُب ىذه الرسالة 
 65.« الكتابة اؼبنثور من جهة و اؼبنظـو من جهة ثانيةبُت شكلُت من أشكاؿ 

 

                                                 
 .127أبو العباس المبرد و أثره فً علوم العربٌة:  -59
 7/143معجم األدباء:  -60
 .36سورة الروم:  -61
 .134اس المبّرد و أثره فً علوم العربٌة: أبو العبّ ٌنظر:  -62
 .344التفكٌر البالغً عند العرب:  -63
مكتبة الثقافة  -حّققها و قّدم لها و صنع فهارسها رمضان عبد التّواب -البالغة ألبً عّباس محمد بن ٌزٌد المبّرد -64

 .70م: 1985 -هـ1405ت  -2ط -الدٌنٌة
 .344التفكٌر البالغً عند العرب:  -65
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إف ىذه الرسالة ال تتناوؿ علم الببلغة بالتدريس و التبويب و التحديد و إمّبا ىي 
 آراء ُب جودة الشعر و جودة النثر و ؿباولة للمقارنة بينهما مل تنتو إىل نتائج حاظبة.

القضايا الببلغية تتصل دبقاييس  إًذا ىذه الّرسالة ىي مشاركة نقدية تثَت صبلة من
  جودة النص اعتمادا على بنائو الّلغوي و بدوف االعتماد على عناصر أجنبية عنو.

 ثانيا: جيوده النحوية و البالغية
 جهوده النحوية:-1

آخر أئمة اؼبدرسة البصرية اؼبهّمُت و لقد تأثر بسيبويو تأثرا واضحا  -حبق–يعد اؼبّرّد 
  ألمُت على النحو البصري بعده، و وقف بثبات أماـ ربديات الكوفة حىت إنو عّد نفسو ا

و عصبيتهم و عمل جهده أاّل يغَّت من مصطلحات سيبويو إاّل فيما مل يستطع سيبويو أي 
 66يقّيمو على صوى واضحة.

وصل تأثّر اؼبّرّد بسيبويو درجة أف كتابو "اؼبقتضب" قارب أف يكوف نسخة من  
 67من اؼبسائل و ال ىبرج عن مصطلحات الكتاب إالّ قليبل.كتاب سيبويو ُب كثَت 

استعملها كما كاف سيبويو من  »فاؼبصطلحات اليت وردت عند سيبويو قبد اؼبّرّد        
قبل يفعل و الشواىد على ذلك أكثر من أف ربصى، بل لقد تابعو ُب بعض اؼبصطلحات 

فيحافظ اؼبّرّد  حرفا حّيا  اؼبتحّرؾ   يسّمي اغبرؼ النهائي. فسيبويو  شكلها  اليت مل تأخذ 
 مثل   ُب   الواو   عدـ صبلحيتو للبقاء، فًتاه يقوؿ عن اؼبصطلح بالرغم من   على ىذا  

و قسورة(، إهنا ظاىرة حّية أي متحركة و يقوؿ ُب موضع آخر: " و اؼبتحرؾ  )جدوؿ، 
  فة، و اؼبفعوؿالص " و سيبويو كاف يطلق على اغباؿ مصطلحات "اػبّر، و  حرؼ حي

  اؽبمزة  عن  فيو" فأخذ منها اؼبّرّد مصطلح اؼبفعوؿ فيو و أطلقو على اغباؿ كما عّّر 

 68.« باأللف سباما مثلما فعل سيبويو

                                                 
دٌوان المطبوعات  -لعوض حمد القوزي -ٌنظر المصطلح النحوي: نشؤته و تطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري -66

 .179م: 1981هـ/1401 -1ط -1983 -الجزائر -الجامعٌة
 .156نفسه:  -67
 .156نفسه:  -68
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حارسا أمينا على مصطلحات سيبويو ليحفظ  و ؾبمل القوؿ إّف اؼبّرّد وقف      
 و على صناعتو للمصطلح النحوي وجهو البصري الذي تضافرت جهود أئمة النح

 .و تقدمت بو البصرة خطوات كبَتة ال يزاضبها شرؼ ىذه اؼبسؤولية
إف حرص اؼبّرّد الشديد على اافظة على مصطلحات سيبويو ال يعٍت أنو مقّلد      

لسيبويو ُب كّل شيء بل إنّو قد ساىم ُب تطور الدرس النحوي بآراء كبوية و صرفية أفادت 
 النحاة بعده.

 النحوية حديثو عن البدؿ حيث قّسمو إىل أربعة أضرب شرحها:فمن آرائو 
من اآلخر إذا رجعا إىل واحد، وال أف يبدؿ أحد االظبُت  » الضرب األوؿ عرفو بقولو:    

تبايل أمعرفتُت كانا أـ معرفة و نكرة، و تقوؿ: مررت بأخيك زيٍد، ألف "زيدا" ىو األخ، 
اْىِدنَ ا الصِّرَاطَ الُمْستَِقيَم صِّرَاطَ  ﴿، مثبل قوؿ ا:69« وكذلك: مررت برجل عبد ا، فهذا واحد

 .«70﴾الَِّذيَن أَْنَعْمَت عَلَْيِيمْ 
َو لِلَِّو  ﴿ و مثل لو بقوؿ ا تعاىل: 71«أف يبدؿ بعض الشيء منو »الضرب الثاٍل ىو:     

من ُب موضع  »بدؿ ُب اآلية فقاؿ: و شرح ال72﴾َعَلى الن َّاِس َحجُّ البَْيِت َمْن اْسَتطَاَع إِلَْيِو َسبِيالً 
 73.«خفٍض، ألهنا بدؿ من الناس

ألف  »74﴾َيْساَُلوَنَك َعِن الشَّْيِر الَحرَاِم ِقتَ اٍل ِفيوِ ﴿ البدؿ الثالث ورد ُب اآلية التالية:
 75.«اؼبسألة إمبا كانت عن القتاؿ: ىل يكوف ُب الشهر اغبراـ؟

ُب القرآف و ال ُب الشعر، و ىو أف يغلط  ال يكوف مثلو »البدؿ الرّابع عّرفو دبا يلي: 
       ، و مّثل76«اؼبتكّلم فيستدرؾ غلطو، أو ينسى فيذكر فَتجع إىل حقيقة ما يقصد لو

                                                 
 ل ابراهٌم عارضه بؤصوله و علق علٌه محمد أبو الفض -الكامل ألبً العّباس محمد بن ٌزٌد المبرد -69

ٌّد شحاتة  .3/17دار النهضة مصر للطبع و النشر:  -و س
 .6سورة الفاتحة:  -70
 .3/17الكامل:  -71
 .97سورة آل عمران:  -72
 .3/17الكامل:  -73
 .217سورة البقرة:  -74
 .3/18الكامل:  -75
 .19نفسه: -76
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مررت باؼبسجد دار زيد، أراد أف يقوؿ: مررت بدار زيٍد، فإّما نسي و إّما  » لو باآلٌب:
 77.«غلط، فاستدرؾ فوضع الذي قصد لو ُب موضع الذي غلط فيو

ما جرى ؾبرى الفعل و ليس بفعل و ال  » لقد عّرؼ اؼبّرّد أظباء األفعاؿ فقاؿ: و
 78.«مصدر، و لكّنها أظباء وضعت للفعل، تدّؿ عليو، فأجرين ؾبراه ما كانت ُب مواضعها

. 79« أهنا دبعٌت "خذ"، تقوؿ: عليك زيًدا أي خذ زيًدا »أما "عليك" فذكرىا اؼبّرّد 
 80.« قاؿ: عليك زيًدا فكأنو قاؿ:ائت زيًداأّما سيبويو فيقوؿ:"إذا"، 

نفّسر أشياء من العربية ربتاج إىل   » و من آرائو ُب لوال عند اتصاؽبا بالضمَت قاؿ:
الشرح، من ذلك قولو: و لوالؾ، فإف سيبويو يزعم أف لوال "زبفض اؼبضمر، و يرتفع بعدىا 

ف الكاؼ ـبفوضة دوف أف الظاىر باالبتداء فيقاؿ: إذا قلت لوالؾ، فما الدليل على أ
لوالي،   لنفسك  تقوؿ  فتقوؿ: إّنك اػبفض؟،  تكوف منصوبة، و ضمَت النصب كضمَت 

و لو كانت منصوبة لكانت النوف قبل الياء كقولك: رماٍل و أعطاٍل... و زعم    
األخفش سعيد أف الضمَت مرفوع... قاؿ أبو العّباس: و الذي أقولو إف ىذا خطأ ال يصلح 

 .82﴾َلْوالَ أَْنُتْم َلُكن َّا ُمْؤِمِنينَ ﴿، كما قاؿ ا عّز و جّل:81« تقوؿ لوال أنت إال أف
ىو أف ربذؼ الزوائد من  » و من آرائو الصرفية: تصغَت الًتخيم الذي عّرفو فقاؿ:

االسم ٍّب تصغر حروفو األصلية، فتقوؿ ُب تصغَت أضبد: ضُبَْيَد ألنو من اغبمد، و ُب 
 اغبارث: ُحَرْيْث ألنو من اغبرث، و ُب غضباف: ُغَضْيٌب، ألنو من الغضب ألف األلف 

 83.«و النوف زائدتاف
 

                                                 
 .19الكامل:  -77
 .2/24 -دٌوان المطبوعات الجامعٌة الجزائرٌة -التعبٌر الزمنً عند النحاة العرب حتى القرن الثالث -78
 -دار الكتب العلمٌة –تحقٌق و شرح عبد السالم محمد هارون  -سٌبوٌه أبً بشر عمرو بن عثمان بن قنبر -الكتاب  -79

 .1/50م: 1988-هـ1408 -3ط -بٌروت
 ..3/205المقتضب ألبً العباس: -80
 .250-2/249الكامل:  -81
 .31سورة سبؤ: -82
 .3/15: الكامل -83
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 ألجوؼ فقاؿ: و بُّت اؼبّرّد طريقة صياغة اسم فاعلو من الفعل الثبلثي ا
و كذلك كّل فعل من الثبلثة فبّا عينو واو أو ياء، إذا كانت معتلة ساكنة، تقوؿ: قاؿ  »

يقوؿ، باع يبيع، خاؼ ىباؼ، و ىاب يهاب، يعتّل اسم الفاعل فيهمز موضع العُت كبو 
 84.«قائل، بائع، خائف و ىائب

َل ِإالَّ ق َلِيالً يَ ا أَيَُّيا الُمزَ ﴿و شرح أصل كلمة "اؼبزّمل" ُب قولو تعاىل: فقاؿ: ، 85﴾مُِّل قُِم اللَّي ْ
 86.«و ىو اؼبتزّمل، بثيابو، و التاء مدغمة ُب الزاي »

و كائن معناه كم، و أصلو كاؼ  » و تكّلم عن كلمة "كائن و أصلها فقاؿ:
 87.«التشبيو دخلت على أي فصارتا دبنزلة كم

يكوف فعل يفعل، إال أف  ال » و من آرائو أيضا و اليت خالف فيها أستاذه سيبويو:
يكوف يعرض لو حرؼ من حروؼ اغبلق الستة ُب موضع العُت أو موضع البلـ، فإف كاف 
 ذلك اغبرؼ عينا فتح نفسو، و إف كاف الما فتح العُت. و حروؼ اغبلق اؽبمزة 
و اؽباء و العُت و اغباء و الغُت و اػباء. و ذلك قوؽبم: قرأ يقرأ قرأً... و سيبويو يذىب ُب 
يأىب إىل أنو إمبا انفتح من أجل أف اؽبمزة ُب موضع فائو، و القوؿ عندي على ما شرحت 

األلف  يصَت  ألنو  انفتح  اغبلق، فإمبا  حرؼ من حروؼ  لك من أنو إذا فتح حدث فيو 
 88.«و ىي من حروؼ اغبلق     

 لقد استنبط اؼبّرّد تلك اآلراء باألخذ بالسماع و التعليل و القياس.
 : اعتٌت اؼبّرّد بالسماع عناية شديدة و مضى ُب إثر أستاذه اؼبازٍل السماع-أ(

ال يرتضى بعض القراءات الشاّذة ما دامت ال تطَّرد مع قواعده النحوية. و تشدد مثل 
سالفيو ُب قبوؿ الرواية عن العرب، و كاف يطعن ُب رواية بعض األشعار اؼبأثورة مادامت ال 

 لو وردت عند سيبويو.تستقيم مع مقاييسو، حىت 

                                                 
 .3/173الكامل:  -84
 .2-1سورة المزمل:  -85
 .3/91الكامل:  -86
 .2/233نفسه: -87
 .1/366: نفسه -88



 

24 

 

من بُت الشواىد على ذلك أف سيبويو استشهد على تسكُت اؼبضارع ُب الضرورة 
 : 90بقوؿ امرئ القيس89الشعرية

 
ٍَ هللاِ َو الَ َواِغـمَ  ــا ِي ًً  فَانيَــْوَو أَْشِزْب َغْيَز ُيْستَْحقَةٍ *** إِْث

 

روايتو الصحيحة ُب  ليست ىذه ىي الرواية الصحيحة للبيت إمبا » و قاؿ اؼبّرّد:
 91.«مطلعو ىي: "فاليـو فاشرب"، و إذف يكوف الفعل طبيعيا ألنو فعل أمر

و كاف يتسع ُب ذلك سعة  : كاف اؼبّرّد يعلل كل رأي يورده ُب كتابوالتعليل-ب(
جعلتو يعّممو فيما ال حاجة للّنطق بو، من ذلك تعليلو ّٓيء اإلعراب ُب آخر الكلم دوف 

مل هبعل اإلعراب أّوال، ألف األوؿ تلزمو اغبركة ضرورة لبلبتداء »أوائلها و أواسطها، يقوؿ: 
لزمو مل تدخل عليو ألنو ال يبدأ إال دبتحرؾ و ال يوقف إال على ساكن فلما كانت اغبركة ت

حركة اإلعراب ألف اغبركتُت ال ذبتمعاف ُب حرؼ واحد. و ؼبا فات وقوعو أّوال مل يبكن أف 
 هبعل وسطا، ألف أوساط األظباء ـبتلفة ألهنا تكوف ثبلثية 
و رباعية و طباسية و سباعية، فأوساطها ـبتلفة فلما فات ذلك جعل آخرا بعد كماؿ 

 92.«االسم ببنائو و حركاتو
: احتكم اؼبّرّد إىل القياس بعد األخذ بالسماع عند العرب و كاف القياس-ج(

يرفض ما قّل على أكثر ألسنتهم، فقد كاف يرّد ما ىبالف الكثرة الكثَتة الدائرة ُب أفواىهم 
و لكن حُت ال توجد ىذه الكثرة كاف يفسح للقياس، و كذلك كاف يفسح لو حُت يشيع 

عٌت ذلك أنو كاف يقيس على الشاذ و النادر، إمبا كاف استعماؿ بُت العرب، و ليس م
 يقيس على ما ظبع كثَتا. 

 

                                                 
 .2/297الكتاب:  -89
 و قد ورد بتمامه و لفظه. 149د.ت: -1ط -بٌروت -دار صادر -دٌوان امرئ القٌس -90
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فمن ذلك أف العرب كثر على لساهنم استعماؿ صيغة فّعاؿ مستغنُت ّٔا على ياء 
 النسب كخّباز و بزّاز و قزّاز و سّقاء و بّناء و زّجاج و بّقاؿ و خّياط و قّبار و لّباف، 

 ل كحائك و شاعر أي ذي شعر و فارس أي ذي فرس و كذلك استعماؿ صيغة فاع
و طاعم أي ذي طعاـ. لكن سيبويو كاف يرى أف الصيغتُت ُب النسب موقوفتاف على 

فبل يقاؿ لصاحب الّّر  »السماع، و ال يقاس عليهما شيء و إف كاف قد كثر ُب كبلمهم 
ب الفاكهة برّار و ال لصاحب الشعَت شّعار و ال لصاحب الدقيق دقّاؽ و ال لصاح

. بينما اؼبّرّد قاس الصيغتُت صبيعا، ؿبتّجا بأف ذلك ُب كبلـ العرب أكثر من أف 93«فّكاه
 94وبصى و يستقصى.

 و اىتم اؼبّرّد بالتعريف و بالعوامل و اؼبعموالت.
أما التعريف فقد ازبذه ُب فاربة كل باب من أبواب كتابو اؼبقتضب من ذلك تعريفو 

رجل   معٌت كبو واقعا على   االسم ما كاف »  تدّؿ عليو، يقوؿ:لبلسم و بياف العبلمة اليت
و فرس و زيد و عمر و ما أشبهو ذلك، و كل ما دخل عليو حرؼ من حروؼ اػبفض   

 95.«فهو اسم، فإف امتنع من ذلك فليس باسم
و العوامل لو فيها بعض اآلراء اؼبتناثرة منها أف العامل ُب النعت اؼبنعوت و ُب عطف 

متبوعو و ُب التوكيد اؼبؤكد. و كاف سيبويو يذىب إىل أف الواو اليت هبّر بعدىا اؼببتدأ  البياف
اؼبنكر إمبا ىي واو العطف و اؼببتدأ يكوف ؾبرورا برّب اذوفة ُب "و ليل كموج البحر أرخى 

 سدولو" أما اؼبّرّد فذىب إىل أهنا ليست عاطفة بل ىي حرؼ جّر. 
 96هتا فاعبلً و مفعوالً.و كاف يسمي اسم كاف و أخوا

 و تكثر آراؤه ُب اؼبعموالت، و من ذلك: أف األخفش كاف يذىب إىل أف مذ 
 ـبّر  طرفُت   و منذ حُت يليهما اسم مرفوع ُب مثبل مذيـو اػبميس و مذ يوماف يكوناف 

                                                 
 .3/383لسٌبوٌه:  -الكتاب -93
 .133ٌنظر المدارس النحوٌة:  -94
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ّٔما عّما بعدنبا و ذىب اؼبّرّد إىل أهّنما مبتدآف و ما بعدنبا خّر. و كاف صبهور 
البصريُت يذىب قبلو إىل أف اسم ال النافية للجنس إذا كاف مثٌت أو صبع مذكر ركب معها 
و بٍت كما بٍت مفردىا و ذىب اؼبّرّد إىل أّف اظبها حينئذ يكوف معربا ألف مل يعهد فيهما 

 97الًتكيب مع شيء آخر و قاؿ إنو ال يوجد ُب كبلـ العرب مثٌت و صبع مبنياف.
 جهوده البالغية:-2

ساىم اؼبّرّد ُب تطور الدرس الببلغي مسانبة جديرة بأف تذكر، و تظهر ىذه 
اؼبسانبة جلية للعياف ُب كتابو "الكامل" حيث أنو نثر بُت دفّتيو عّدة آراء كانت و ال تزاؿ 
ؿبّط اىتماـ دارسي الببلغة العربية. من ىذه اآلراء أذكر مبحثُت رئيسيُت بّوآه مكانة بارزة 

 غة العربية و نبا:ُب تاريخ الببل
 المبحث األول: علم المعاني:

 أضرب الخبر:-1
ركب الكندي اؼبتفلسف إىل أيب العّباس و قاؿ لو:  » روي عن ابن األنباري أنّو قاؿ:

إٍّل ألجد ُب كبلـ العرب حشًوا، فقاؿ لو أبو العّباس: ُب أي موضع وجدت ذلك؟ فقاؿ: 
وف: إّف عبد ا قائم، ٍب يقولوف: إّف عبد ا أجد العرب يقولوف عبد ا قائم، ٍب يقول

لقائم: فاأللفاظ متكّررة و اؼبعٌت واحد. فقاؿ أبو العّباس: بل اؼبعاٍل ـبتلفة الختبلؼ 
األلفاظ. فقوؽبم عبد ا قائم إخبار عن قيامو، و قوؽبم: إّف عبد ا قائم جواب عن سؤاؿ 

 عن إنكار منكر قيامو، فقد تكّررت سائل. و قوؽبم: إّف عبد ا لقائم: جواب 
 98.«األلفاظ لتكّرر اؼبعاٍل فما أحار الفيلسوؼ جوابًا

 سبكن اؼبّرد من فهم االختبلؼ الواقع ُب اؼبعاٍل بُت اعبمل اليت ذكرىا الكندي 
 و ربدث عن خّر اعبملة االظبية.

                                                 
 .127ٌنظر المدارس النحوٌة:  -97
لإلمام عبد القاهر الجرجانً صحح أصله عالمتا المعقول و المنقول الشٌخ محمد  -دالئل اإلعجاز فً علم المعانً -98

 -دار المعرفة -علّق علٌه محمد رشٌد رضاء -عبده مفتً الدٌار المصرٌة و الشٌخ محمد محمود التركزي الشنقٌطً
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ما اىتدى إليو  إف بدت ىذه مسألة كبوية إاّل أف الببلغيُت اؼبتأخرين تنّبهوا إىل قيمة
اؼبّرّد، و ذكروا فضلو ُب فتح بصائرىم على ـبتلف اؼبعاٍل اليت يؤديها اػبّر الواحد إف 
اختلف جواره الّلغوي. و بذلك أدرجوه ضمن أدؽ مباحث اؼبعاٍل و ألطفها و استعملوه 

 . حّجة ألنبية النظم ُب ربديد اؼبعٌت
 لم اؼبعاٍل ظّبوه "أضرب اػبّر" و بفضل اؼبّرّد أضاؼ اؼبتأخروف بابا جديدا ُب ع

و أوجدوا لكل ضرب منو مصطلحا خاصا يوافقو، حيث ظّبو الضرب األوؿ آّّرد من 
 99التأكيد ابتدائيا و الضرب الثاٍل طلبيا و الضرب الثالث إنكاريا.

 االستفيام:-2
أشار اؼبّرّد إىل بعض الصيغ اليت خرجت عّما وضعت لو كصيغة االستفهاـ مثبل: ُب 

 :100وؿ عبد ا بن معاويةق
 

أَْنَت َأِخي َما مَلْ َتُكْن يل َحاَجٌة *** فَِإْف َعَرَضْت أَيْػَقْنُت َأفَّ الَ َأَخايلَ أ اََ  
 

إنّو تقرير و ليس استفهاـ و لكن معناه: أٍّل قد بلوتك  » و وقف عندىا قائبل:
 101.«تظهر اإلخاء فإذا بدت اغباجة مل أر من إخائك شيئا

 ، 102﴾أَأَْنَت قُ ْلَت لِلن َّاِس اتَِّخُذوِني َو أُمِّي إَِلَيْيِن ِمْن ُذوِن اِ ﴿عّز و جّل:  ا  و قاؿ 
 العامل  ىو جّل و عّز   إمّبا ىو توبيخ و ليس باستفهاـ و » الصيغة فقاؿ:  وّضح اؼبّرّد ىذه

 .103«بأف عيسى مل يقلو
 
 
 

                                                 
 .360البالغً: ٌنظر التفكٌر  -99
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 االلتف ات:-3
 َحتَّى ِإذَا ُكْنُتْم ِفي الفُ ْلِك  :﴿لقوؿ ا تعاىلتعرض اؼبّرّد لبللتفات ُب تفسَته 

كانت اؼبخاطبة لؤلّمة، ٍب صرفت إىل النّّب صلى  »حيث قاؿ: 104﴾َو َجَرْيَن بِِيْم بِرِيٍح طَيَِّبةٍ 
العرب تًتؾ  » .و ذكر أمثلة لو من كبلـ العرب فقاؿ:105«ا عليو و سلم إخبارًا عنهم

 .106«د و ـباطبة الشاىد إىل ـباطبة الغائبـباطبة الغائب إىل ـباطبة الشاى
 :107كما ُب قوؿ عنًتة

 

 َشطَّْت َمزَاُر الَعػاِشِقَُت فََأْصَبَحْت *** َعِسرًا َعلَػيَّ ِطبلَُبِك ابْػَنَة ؿَبَْرـٍ 
 

 108.« كاف وبّدث عنها ٍب خاطبهاف »
 و رأي اؼبّرّد ُب االلتفات بصفة عامة هبري على ما كاف مستقرّا عليو منذ كتاب

 سيبويو.
 التعقيد اللّفظي:-4

 الذي يًتتب عليو خفاء الداللة على اؼبعٌت اؼبراد  »ربّدث اؼبّرّد عن التعقيد الّلفظي 
ُب الكبلـ بسبب تأخَت الكلمات أو تقديبها عن مواطنها األصلية، أو بالفصل بُت 

 109.«الكلمات اليت هبب أف تتجاور و يتصل بعضها ببعض
 قبح الضرورة و أىجن األلفاظ و أبعد اؼبعاٍل قولو:و من أ »و ُب ذلك يقوؿ: 

 

 110« َو َمػا ِمثْػُلُو ُب النَّاِس ِإالَّ فُبَلًَّكا *** أَبُػػو أُمِّْو َحيّّ أَبُوُه يُػَقارِبُوُ 

                                                 
 .22سورة ٌونس: -104
 .3/22الكامل: -105
 .3/22نفسه: -106
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 .3/22الكامل: -108
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مدح ّٔذا الشعر ابراىيم بن ىشاـ بن اظبعيل بن ىشاـ بن  » و عّلق عليو قائبل:
اؼبغَتة ابن عبد ا بن عمر بن ـبزـو و ىو خاؿ ىشاـ بن عبد اؼبلك فقاؿ و ما مثلو ُب 
ـّ ذلك اؼبمّلك أبو ىذا اؼبمدوح و لو كاف ىذا  الناس إال فبّلكا يعٍت باؼبمّلكهشاما أبو أ

إذا وضع الكبلـ ُب موضعو أف يقوؿ و ما  الكبلـ على وجهو لكاف قبيحا و كاف يكوف
ـّ ىذا اؼبمّلك أبو ىذا اؼبمدوح، فدّؿ على أنو خالو  مثلو ُب الناس حّي يقاربو إال فبلك أبو أ
ّٔذا الّلفظ البعيد و ىجنو دبا أوقع فيو من التقدَل و التأخَت حىت كأف ىذا الشعر مل هبتمع 

 111.«ُب صدر رجل واحد
 يع و البيان:المبحث الثاني: علم البد

 التشبيو:-1
بذؿ فيو اؼبّرّد ؾبهودا شخصيا واضحا، و عمل على تطوير مسائلو بكيفية مل 
نعهدىا ُب الدراسات السابقة، و ىو الباب الذي عقده للتشبيو و الذي سأتناولو ُب 

 الفصل الثاٍل بالدرس و التحليل.
 الكناية:-2

الكبلـ هبري على ضروب، فمنو ما يكوف و  » تعرض اؼبّرّد للكناية بالدراسة فقاؿ:
 112.«ُب األصل لنفسو و منو ما يكٌّت عنو بغَته و منو ما يقع مثبل فيكوف أبلغ من الوصف

من االعتبارات النظرية العامة اليت ساىم اؼبّرّد ُب  إّف ىذا التعريف ألنواع الكبلـ يعدّ 
 بلورهتا بصياغتها صياغة واعية مل يسبقو إليو أحد.

ّرّد عن اغبقيقة بػ "ما يكوف ُب األصل لنفسو" و ىي عبارة أبلغ من مصطلح عّّر اؼب
"اغبقيقة" ُب التعبَت عن اؼبعٌت اغبقيقي و أقرب منو إىل الوصف الّلغوي اؼبوضوعي لتجّردىا 

 من كل اؼبعاٍل اؼبنطقية و األخبلقية اليت تبلبس مصطلح اغبقيقة.

                                                 
 .1/18الكامل:  -111
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 ي بُت أصناؼ التعبَت. فمن الكبلـ و باإلضافة إىل ذلك تكشف عن الفرؽ اعبوىر 
ما ال يتجاوز معناه ذاتو و ال يشَت إىل شيء خارج عنو و عما يدؿ عليو أصل اللغة. 
فإدراؾ اؼبعٌت يتم بدوف واسطة أو على األصّح يتم بواسطة العبلمة اؼبوضوعة لو ُب اللغة. 

 113فالعبلقة بينو و بُت قصد قائلو تطابق عبلقة لفظو دبعناه.
نوع اآلخر من الكبلـ فهو الكبلـ الذي ىبفي كبلما آخر موجودا خارجو قصد أما ال

إليو اؼبتكلم بطريقة غَت مباشرة فجعل الكبلـ اؼباثل ُب النص لفظو و معناه عبلمة على 
الوسائط   نعدد ىذا النوع الثاٍل من الكبلـ   اؼبعٌت الغائب و مسلكا إلدراكو. دبعٌت أننا ُب

الّلفظ و اؼبعٌت أو الشكل و اؼبضموف حبيث يصبح ىذا األخَت وسيلة التعبَت و نولد ثنائية   
 114.ال غايتو

 و لقد قّسم اؼبّرّد الكناية إىل ثبلثة أنواع:
 :116: للتعمية و التغطية كقوؿ النابغة اعبعدي115النوع األول

 أكٌّت بغَت اظبها و قد علم ا خفيات كل مكتتم.
اػبسيس اؼبفحش، و ىو نوع من الكناية  : الرغبة عن الّلفظالنوع الثاني

الّرغبة عن الّلفظ –و يكوف من الكناية، و ذلك أحسنها » االصطبلحية .قاؿ اؼبّرّد فيو:
 117.«اػبسيس اؼبفحش إىل ما يدؿ على معناه من غَته

صلى ا –و قد مّثل اؼبّرّد ؽبا و ىو يفّسر قولو تعاىل ُب اؼبسيح ابن مرَل و أمو 
 119.«و إّنما هو كناية عن قضاء الحاجة » :بقولو118﴾يَ ْأُكاَلِن الطََّعامَ َكانَ ا  ﴿عليهم 

 
 

                                                 
 .352ٌنظر التفكٌر البالغً:  -113
 .352نفسه: -114
ظهار االسم، و لذلك تشتد الحاجة إلى تناول ابن قتٌبة هذا النوع من الكناٌة فقال: أن الدافع إلى الكناٌة هو الخوف من إ -115

 الخفاء و العمل على المداجاة. ٌنظر: تؤوٌل مشكل القرآن باب الكناٌة و التعرٌض.
 البٌت غٌر موجود فً الدٌوان.. -116
 .2/6الكامل:  -117
 .75سورة المائدة: -118
 من أكل البد أن ٌحدث.. و ٌذكر ابن قتٌبة أن الكناٌة فً هذه اآلٌة كناٌة عن الحدث، ألن 2/6الكامل:  -119
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 و إمبا ىي كناية  » بقولو:120﴾َو قَ اُلوا ِلُجُلوِدِىْم ِلَما َشِيْدُتْم َعَلْينَ ا﴿ تعاىل: و فّسر قولو 
 121.«عن الفروج و ىذا كثَت
و ىو أف و منو اشتّقت الكنية  » : التفخيم و التعظيم، يقوؿ:122النوع الثالث

يعّظم الرجل أف يدعى باظبو و وقعت ُب الكبلـ على ضربُت وقعت ُب الصّب على جهة 
التفاؤؿ بأف يكوف لو ولد و يدعى بولده كناية عن اظبو، و ُب الكبَت أف ينادى باسم ولده 

 123.«صيانة الظبو و إمبا يقاؿ كٍت عن كذا بكذا لبعض ما ذكرنا
"الكامل"، ذكر الكناية بلفظها أو ما يفيد و ماعدا ىذه األقساـ اليت وردت ُب 

معناىا ُب مواطن كثَتة، مركزا على ما جرى على لساف العرب منها تكنيتهم عن اؼبرأة 
 124بالبقرة و النعجة.
الّلغويُت   اغبدود اليت رظبها  مل زبرج عن الكناية ُب "الكامل" القوؿ إف   و خبلصة

الّلغوي أو االصطبلحي. إال أنو صبع مسائلها ُب و علماء الببلغة قبلو سواء ُب شقها    
 باب واحد.

  بالعامل أشّد االرتباط  عنده مرتبطة  بأسبلفو بقاؤىا  و لعل أبرز مظاىر التأثر  
و اؼبواضعات االجتماعية اليت كانت سببا ُب نشأهتا، يدؿ على ذلك استحسانو  األخبلقي

 لضرّٔا الثاٍل.
الّرئيسية سوؼ أذكر بإهباز بعض اإلشارات الببلغية اليت باإلضافة إىل ىذه اؼبباحث 

وقف أمامها اؼبّرّد ُب كتابو "الكامل" و ىو يفسر بعض آيات القرآف و ذلك إّما تصروبا أو 
 تلميحا.

 

                                                 
 .21سورة فصلت:  -120
 .2/6الكامل:  -121
سبق البن قتٌبة أن تناول هذا النوع من الكناٌة و قال: أن تكنى عن الرجل باألبوة لتعظمه فً المخاطبة بالكنٌة.  -122

 ٌنظر: كتاب تؤوٌل مختلف الحدٌث البن قتٌبة.
 .2/6الكامل:   -123
 ..381-1/166ٌنظر: الكامل: -124
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 صور من المجاز:-3
 تناوؿ اؼبّرّد آّاز ُب مواضع متفرقة من كتابو الكامل دوف أف يفرد لو بابا 

طبلحي اؼبعروؼ أو يقصد إليو قصدا، و إمبا ذكره استطرادا و تنوعا أو يسميو باظبو االص
 125ألغراض اغبديث كما ىي عادة اؼبتقدمُت من العلماء كاعباحظ و ابن قتيبة.

 ، و المعنى: 126﴾بَ ْل َمْكُر اللَّي ِل َو النََّيارِ ﴿ و من أمثلة آّاز ذكر قولو تعاىل:
 127.« ِفي اللَّي ِل َو النََّيارِ   بَ ْلَمْكُرُىمْ  »

و من نافلة القوؿ: إف ىذه الصورة فيها ؾباز عقلي، أسند فيها الفعل أو أضيف 
–مصدر إىل غَت ما ىو لو، فبا لو بو مبلبسة معتّرة ُب العبلقات آّازية: و ىي ىنا 

 فالّليلة يبكر فيها كما يبكر ُب النهار، و يناـ فيها. -الزماف
 :128و قاؿ جرير

 

ِطيّْ بِنَػائِم
ُ
َـّ َغْيبَلَف ُب السَُّرى *** َو مبِْت،َو َما لَْيُل اؼب  *َلَقْد ُلْمِتَنا يَا ُأ

 
 

فآّاز ىو ُب قوؿ الشاعر "و ما ليل اؼبطّي بنائم" فإسناد النـو إىل ليل اؼبطّي ؾبازي 
الفعل، أي يناـ غَت حقيقي، أف ليل اؼبطّي ال وبدث فيو النـو على اغبقيقة، و إمبا يقع فيو 

فيو. إذف الليل ليس بنائم إمبا ىو منـو فيو، و على ىذا ففي كلمة "نائم" ؾباز عقلي 
 عبلقتو "اؼبفعولية".

 مل يزيدوا شيئا على ما قالو و كذلك من سبقو أو عاصره  -بعده–و الببلغيوف 
 و لو.من الرواد التقوا صبيعا عند ىذا اؼبعٌت ُب توضيح إسناد الفعل إىل غَت ما ى

و يذكر اؼبّرّد عّدة آيات يفسرىا، و يبُّت ما فيها من ؾباز و خاصة آّاز 
 اْسأَْل القَْرَيَة الَِّتي ُكن َّا ِفيَيا،   و﴿، و من ىذه الصور ما ذكره ُب قولو تعاىل:129العقلي

                                                 
 .223-1/212 -2/68ٌنظر :الكامل:  -125
 .33سورة سبؤ: -126
 .1/135الكامل:  -127
 .454م: 1991 -1ط-دٌوان جرٌر: دار صادر بٌروت -128

 .14/381م: 1954 -3ط -دار صادر بٌروت لبنان -الّسرى: سٌر اللٌّل عامته. ٌنظر: لسان العرب البن منظور -*
 .4/331   -230-162-3/105ٌنظر: المقتضب:  -129
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 نصب ألنو كاف  » . و يسًتسل قائبل:130﴾َو الِعيَر الَِّتي أَْقبَ ْلنَ ا ِفيَيا َو ِإن َّا َلَصاِدُقونَ 
و تقوؿ بنو فبلف يطؤىم  » . و يضيف بعض أقواؿ العرب:131« و اسأؿ أىل القرية

ىذا فقس  ىالطريق تريد أىل الطريق فحذفت أىل فرفعت الطريق ألنو ُب موضع مرفوع فعل
 ، حيث حذؼ اؼبضاؼ و أقيم اؼبضاؼ إليو مقامو و أعطى حكمو.132« إف شاء ا

د اؼبّرّد تفسَته لقولو تعاىل حكاية عن نّب ا ابراىيم و من صور آّاز اؼبرسل عن
، 134« ثناء حسن »قاؿ 133﴾َو اْجَعْل ِلي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اآلِخرِينَ ﴿عليو السبلـ، قولو تعاىل:
أي أعصر عنبا فيصَت إىل  » قاؿ:. 135﴾ِإنِّي أَرَاِني أَْعِصُر َخْمرًا﴿و ُب تفسَته لقولو تعاىل:

 طبعا ؾباز مرسل و عبلقتو باعتبار ما يكوف.. و ىذا 136«ىذا اغباؿ
يبلحظ اؼبتتبع للفظة "ؾباز" ُب كتاب "الكامل" للمّرّد أهّنا تدؿ على "التفسَت" أي  

 بنفس اؼبعٌت الذي وردت فيو ُب معاٍل القرآف للفرّاء و ؾباز القرآف أليب عبيدة 
قد ظهر قبل عصر اؼبّرّد.  و غَتنبا ألف آّاز دبعناه الببلغي اؼبعروؼ لنا اليـو مل يكن

 137.« و نذكر آيات من القرآف ردبا غلط ُب ؾبازىا النحويوف » يوضح ذلك قوؿ اؼبّرّد:
ِإنََّما ذَِلُكُم الشَّْيطَاُن ُيَخوُِّف أَْولِيَ اَءُه فَ اَل َتخَاُفوُىْم َو خَاُفوِن ِإْن ُكْنُتْم  ﴿قاؿ ا عّز و جّل:

ؾباز اآلية أّف اؼبفعوؿ األوؿ ؿبذوؼ، و معناه: ىُبَوُّْفُكْم ِمْن  » قاؿ اؼبّرّد:، 138﴾ُمْؤِمِنينَ 
 139.« أَْولَِيائِوِ 

 
 
 

                                                 
 .82سورة ٌوسف:  -130
 .1/88الكامل:  -131
 . 1/88نفسه:  -132
 .84سورة الشعراء:  -133
 .1/378الكامل:  -134
 .36سورة ٌوسف:  -135
 .3/92الكامل:  -136
 .4/127نفسه:  -137
 .51سورة آل عمران:  -138
 .4/127الكامل:  -139
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 ال   و الشهر » قاؿ:  .140﴾فَ ْلَيُصْموُ   فََمْن َشِيَد ِمْنُكُم الشَّْيرَ ﴿ الكرَل:   القرآف و ُب 
فََمْن  ﴿يغيب عنو أحد، و ؾباز اآلية: فمن كاف منكم شاىًدا بلده ُب الشهر فليصمو، 

أي فمن كاف شاىدا ُب شهر رمضاف فليصمو نصب الظروؼ و ال نصب  ﴾َشِيَد ِمْنُكُم  
 141.« اؼبفعوؿ بو

 ما ذىب إليو اؼبّرّد من تفسَت الشهادة باغبضور و اإلقامة بالبلد غَت مسلم بو، 
 142و إف تابعو عليو جار ا الزـبشري ُب تفسَت الكشاؼ.

فََمْن َشِيَد ِمْنُكُم  ﴿ من الّشهادة ُب قولو تعاىل: و ذىب صبهور اؼبفّسرين أف اؼبراد
نّص على ذلك القرطّب و لو  -ال عدـ الّسفر -يعٍت اؽببلؿ–رؤية الّشهر ﴾ الشَّْيَر فَ ْلَيُصْموُ 

. و ىو األرجح ألف حكم اؼبسافر تقّدـ قبل ىذه اآلية ُب 143ُب اؼبسألة حبث مستفيض
 . 144﴾يًضا أَْو َعَلى َسفَرٍ فََمْن َكاَن ِمْنُكُم َمرِ ﴿قولو تعاىل: 

 االستعارة:-4
ُب تفسَته لكثَت من آيات القرآف، و كاف رائدا ُب  145ربّدث اؼبّرّد عن االستعارة

 ىذا الدرس من دروس الببلغة القرآنية. و يكفي اؼبّرّد فخرا أنو فّبن مّهدوا للقوؿ 
    ق َاَل آَمْنُتْم َلوُ ﴿طو:، و قد لفت نظره إليها قولو تعاىل ُب سورة 146باالستعارة ُب اغبرؼ

َل أَْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّو َلَكبِيرُُكْم الَِّذي عَلََّمُكْم السِّْحَر، ف أُلقَطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َو أَْرُجَلُكْم ِمنْ    ِخاَلٍف، قَب ْ
   اعبذوعأي "على" و لّكن  ». قاؿ اؼبّرّد ُب تفسَته ؽبا: 147﴾َو أُلَصلَِّبنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخلِ 

إذا أحاطت دخلت "ُب" ألهنا للوعاء، يقاؿ:"فبلٌف ُب النخِل" أي قد أحاط بو. قاؿ 
 الشاعر:

                                                 
 .185سورة البقرة:  -140
 .128-4/127الكامل:  -141
ألبً القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشري  -األقاوٌل فً وجوه التؤوٌلالكشاف عن حقائق التنزٌل و عٌون  -142

 .1/336د.ت: -1ط -دار الفكر للطباعة و النشر و التوزٌع -الخوارزمً
اعتنى به و صححه الشٌخ هشام سمٌر  -ٌنظر الجامع ألحكام القرآن ألبً عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبً -143

 .1/194م: 2002هـ/1466 -1ط -لبنان -بٌروت -التراث العربً دار إحٌاء -البخاري
 .174سورة البقرة:  -144
 .3/188ٌنظر: المقتضب:   -145
 .4/139ٌنظر: نفسه:   -146
 .71سورة طه:  -147
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 148« ُىْم َصَلُبوا الَعْبِدي ُب ِجذِْع لَبَْلٍة *** َفبلَ َعَطَسْت َشْيَباُف ِإالَّ بَِأْجَدَعا   

 .150« أي عليو »، قاؿ: 149﴾َيْسَتِمُعوَن ِفيوِ ُسلٌَّم  أَْم َلُيْم  ﴿و قاؿ عّز و جّل:
، 151﴾َلُو ُمَعقِّبَ اٌت ِمْن َبْيِن َيَدْيِو َو ِمْن خَْلِفِو َيْحَفُظوَنُو ِمْن أَْمِر اِ  ﴿و قاؿ تبارؾ و تعاىل:

 .152« أي بأمر ا »قال: 
ىذه النماذج اليت ساقها اؼبّرّد حيث حّل فيها حرؼ ؿبل حرؼ آخر. و صبهور 

 من االستعارة التصروبية التبعية.الببلغيُت يعّدوف ىذا التصرؼ 
و الطّبع أسوأ الطمع  » ، قاؿ:153﴾َو طََبَع اُ َعَلى قُ ُلوبِِيمْ  ﴿و ُب تفسَته لقولو تعاىل:

  و أصلو أف القلب يعتاد اػبّلة الّدنيئة فًتكبو كاغبائل بينو و بُت الفهم لقبح ما يظهر منو،
بع الّسيف، إذا ركبو صدا يسًت و ىذا مثل و أصلو ُب السيف و ما أشبهو، يقاؿ: ط

 154.« من ذا﴾ َو طََبَع اُ َعَلى قُ ُلوبِِيمْ  ﴿حديده و 
ىذا كبلـ اؼبّرد و ىو كبلـ رائع جّدا حيث شّبو الّرين الذي يصيب القلوب 
فيفسدىا و يبنع صفاءىا و إدراكها للحق و اإلذعاف لو بالصدأ الذي يكسو الّسيوؼ 

ها بالتآكل و التلف، فهو استعارة تصروبية أصلية، و اعبامع فيمنع بريقها و حّدهتا و يصيب
ما يًتتب على كل من اؼبضار و اؼبفاسد، و القرينة استحالة أف يصيب القلوب لصدأ 

 اؼبألوؼ الذي ىو آفة اغبديد.
 .155﴾فَ الَيْوَم ُنَنجِّيَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن خَْلَفَك آَيةً  ﴿قاؿ ا تعاىل: 

 فليس معٌت "ننجيك" لبلصك، و لكن نلقيك  »قاؿ اؼبّرّد ُب تفسَت ىذه اآلية: 
 156. « ﴾لَِتُكوَن ِلَمْن خَْلَفَك آَيةً ﴿على قبوة من األرض ببدنك: بدرعك، يدّؿ على ذلك 

                                                 
 .98-3/97الكامل:  -148
 .38سورة الطور:  -149
 .3/98الكامل:  -150
 .11سورة الرعد:  -151
 .3/98الكامل:  -152
 .9سورة التوبة:  -153
 .4/39الكامل:  -154
 .93سورة ٌونس:  -155
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 إف تفسَته ؽبذه اآلية فبكن أف يسلك ُب صور آّاز، ألف اإلقباء يكوف بالسبلمة 
بوارد ُب شأف فرعوف "اػبروج و الغرؽ" فيكوف تفسَت اؼبّرّد اإلقباء من اؽببلؾ، و ليس ىذا 

 باإللقاء، على ىذا وجيها و يكوف ُب التعبَت استعارة ساخرة و عظة ؼبن على شاكلتو.
 مساىماتو النقدية: -3

هبدر بنا و كبن نتحّدث عن إسهامات اؼبّرّد الببلغية أف نشَت إىل أنو قد كانت لو 
 ا للببلغة من عبلقة وثيقة بالنقد خاصة ُب ذلك العهد.مسانبات نقدية ؼب

 من ىذه اؼبسانبات آراؤه ُب بعض األشعار:
 ن ألفاظ العرب البّينة القريبة اؼبفهمة اغبسنة الوصف اعبميلة م » قاؿ:

 157«الوصف
 :158قوؿ اغبطيئة

 

تَْأتِِو ِبَشِفيعِ َو َذاَؾ فَػتًػػى ِإْف تَْأتِِو ُب َصِنيَعٍة *** إِلَػى َمػػالِِو الَ   
 

 :159و كذلك قوؿ عنًتة
 

ْغَنمِ 
َ
 ىُبّْرِْؾ َمػْن َشِهَد الَوِقيَعَة أَنَّنػِي *** أَْغَشى الَوَغى َو أَِعفُّ ِعْنَد اؼب

 
 

 :160و كما قاؿ زىَت
 

 َعلَػى مكَثريِهْم َحٌق من يَػْعًتيِهُم *** َو ِعْنَد اؼبِقلَُّْت السََّماَحُة َو الَبْذؿُ 
 

                                                                                                                                                         
 .4/128الكامل:  -156
 .1/17الكامل:  -157
دار صادر  -شرح أبً سعٌد الّسكري -دٌوان الحطٌئة من رواٌة بن حبٌب عن ابن األعرابً و أبً عمرو الشٌبانً -158

 و قد ورد فٌه بغٌر اللّفظ و اللّفظ بتمامه  - 184د.ت: -1ط-بٌروت

 تِِه لَِصنٌَِعٍة *** إِلَـى َمــالِِه الَ َتؤْتِــِه بَِشفٌِعِ َو َذاَك َفًتـى إِْن َتؤْ 
 .25م: 1996-هـ1416 -1ط -بٌروت -دار صادر -دٌوان عنترة -159
 .62دار صادر بٌروت:  -دٌوان زهٌر بن أبً سلمى -160
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 :161كاإليباء قوؿ الفرزدؽو فبّا وقع  
 

 

َنَػزَّؿُ 
 َضَرَبَت َعَلْيَك الَعْنَكُبوُت بَِنْسِجَها *** َو َقَضى َعَلْيَك ِبِو الِكَتاُب اؼب

 

 :162شاعرالو يرى اؼبّرّد ُب قوؿ 
 

 ارُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػانِبَػْيِو نَػَهػػػػػػػػػػػػػػػَو الشَّْيُب يَػنػَْهُض ُب السََّواِد َكأَنَُّو *** لَْيٌل َيِصيُح جِبَػ
 

 

 أوضح معٌت و أعرب لفظ و أقرب مأخذ.  أنو:
 :163و يفّضل قوؿ أيب حّية الّنمَتي

 

نَػَها *** َعِشيََّة أَْرآـِ الكناِس َرِميػ  *ػمُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَرَمْتنػِي َو ِستػُْر اِ بَػْيٍِت َو بَػيػْ
 

 

 164.«و بعده من االستعانةزبّلصو من التكّلف و سبلمتو من التزّيد  » ألنو:
 :165يستحسن لفظو و  يستغرب معناه و وبمد اختصاره قوؿ أعرايب من بٍت كبلب و فبّا

 

َفَمْن َيُك ملَْ يَػْغَرْض فَإٍلّْ َو نَاَقيِت ***حِبَْجٍر ِإىَل  أَْىِل  اغِبمػَى َغرَِضافِ      
 وبَِنُّ فَػُتْبِدي َمػػا َِّٔا ِمْن َصَبابٍَة***َو أْخِفي الَِّذي َلْوالَ اأَلَسى َلَقَضاٍل    

و أّما قولو لقضاٍل فإمبا يريد لقضى علّي اؼبوت ...أخرجو لفصاحتو  » و شرحو بقولو:     
 .166«و علمو جبوىر الكبلـ أحسن ـبرج

                                                 
 م.1960هـ/1380 -دار صادر للطباعة و النشر بٌروت -2/155دٌوان الفرزدق:  -161
 .1/18الكامل:  -162
 .1/18نفسه: -163

 .12/92 – 6/275رمٌم: اسم جارٌة.ٌنظر: لسان العرب:  -الكناس: الموضع الذي تؤوي إلٌه الضباء -*
 .1/19الكامل:  -164
 .21-1/20نفسه:  -165
 .1/21نفسه: -166
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جزالة لفظو و كثرة ترّدد ضربو  لصّحة معناه و»و فبّا يستحسن إنشاده من الشعر 
 غطفاف  حّياف اؼبري من مّرة  بن   عثماف  بن  لرياح  من اؼبعاٍل بُت الناس قوؿ ابن مّيادة

 و كبلنبا من مّرة غطفاف بقولو ُب فتنة ؿبمد بن عبد ا بن حسن بن حسن 
 :168فقاؿ ابن مّيادة167«و كاف أشار عليو بأف يعتزؿ القـو فلم يفعل فقتل

 
 

 ػْزـٍ *** فَػُقْلَت َىِشيَمَة ِمْن أَْىػِل قَبْدٍ ػػػػػػػػا رِيَاُح بَِأْمِر حَ ػػػػػػػػأََمْرُتَك يَػػ

 بَلِب ُجْردِ ػػػػػػػنَػَهْيُتَك َعْن رَِجػػاِؿ ِمْن قُػَرْيٍش *** َعَلى ؿَبُْبوَكِة  اأَلصْ 

 ًئا َغيػَْر َوْجِدي.َو َوْجًدا َمػا َوَجْدُت َعَلى رِيَاٍح *** َو َما  أَْغنَػْيُت َشيْ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .1/28الكامل:  -167
 األبٌات غٌر موجودة فً الدٌوان. -168
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 انفصم األًل : انتشبٍو قبم انمبرد

 

 تمهيد

 أوال : التشبيو عند سيبويو

 ثانيا : التشبيو عند الفراء

 ثالثا : التشبيو عند أبي عبيدة

 رابعا : التشبيو عند الجاحظ

 خامسا : التشبيو عند ابن قتيبة
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 تمييد:
 عٍت الباحثوف بدراسة التشبيو عناية واضحة نلحظها عند تصفح كتب التفسَت 

 والبياٍل و جريان اللوف  ىذا  راجع إىل شيوع  و األدب و الشعر و الّلغة، و ىذا االىتماـ 
صلى ا عليو –ُب فنوف الكبلـ فضبًل عن وجودىا ُب القرآف الكرَل و أحاديث الرسوؿ   
 باإلضافة إىل أهنا أكثر األنواع الببلغية جذبا لبلنتباه و إثارة لئلعجاب. -سلمو 

 و ال غرابة أف يكوف التشبيو من أكثر الصور الفنية حظوة لدى اؼبتقدمُت 
و اؼبتأخرين أيضا، فالشعر العريب القدَل يعّج بو، و ىو عند النقاد و العلماء من مقاييس 

قيل لبشار: مب فقت  »شعراء أنفسهم يشّذوف عن ىذا فقد اعبودة الرئيسية، و مل يكن ال
أىل عمرؾ و سبقت أبناء عصرؾ ُب حسن معاٍل الشعر و هتذيب ألفاظو؛ قاؿ: ألٍل مل 
أقبل كّل ما تورده على قروبيت و يناجيٍت بو طبعي و يبعثو فكري و نظرت إىل مغارس 

 169.« كر جّيد...الفطن و معادف اغبقائق و لطائف التشبيهات فسرت إليها بف
  بالّراعة ُب  األوائل  الشعراء  التشبيو لدى بعض   و لقد اقًتنت الّراعة ُب صياغة

   نظم الشعر نفسو حيث وردت روايات كثَتة تصب ُب ىذا اؼبعٌت من بينها ما روي عن
 !َلَسَعٍِت طائر » جاء إىل أبيو باكيا يقوؿ: -و كاف صبيّا-عبد الرضبن بن حساف بن ثابت

    ربّ  و  ابٍت الشعر   قاؿ حّساف: قاؿ .قاؿ: كأنو ثوب حّرة !ؿ: فصفو يل يا بٍتّ قا
 170.«الكعبة. و كاف الذي لسعو زنبور

      حركة التأليف إذ كاف ظهور أوؿ األوؿ لظهور   القرآف الباعث   و يعتّر نزوؿ
 ( سببو مسألة التشبيو الواردة ىػ209كتاب "ؾباز القرآف" أليب عبيدة معمر بن اؼبثٌت )ت

 171.﴾طَ ْلُعَيا َكأَنَُّو ُرُؤوُس الشَّيَ اِطينِ ﴿ُب اآلية الكريبة: 
 

                                                 
 -دار المعرفة -تحقٌق محمد قرقزان -بن رشٌق القٌروانًلإلمام أبً علً الحسن  -العمدة فً محاسن الشعر و آدابه -169

 .2/239: 1987-1ط -بٌروت
 .3/65م:1996هـ/1416 -1ط -بٌروت -دار الجٌل -تحقٌق و شرح عبد السالم هارون -كتاب الحٌوان للجاحظ -170
 .65سورة الصافات: -171
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ما    الببلغة العربية و أقدـ  و ّٔذا يعّد التشبيو من اؼبصطلحات األوىل اليت عرفتها    
 وصلنا فيو جاء ُب "كتاب" سيبويو و "ؾباز القرآف" أليب عبيدة و "معاٍل القرآف" للفرّاء 
و كتايب "البياف و التبيُت و اغبيواف" للجاحظ و "الشعر و الشعراء" البن قتيبة، و تعد 

 ىذه اؼبؤلفات الّلبنة األوىل اليت تركزت عليها مباحث القروف البّلحقة.
سة التشبيو عند ىؤالء، ارتأيت أف أتعرض لنقطة ىامة صادفتٍت و قبل اػبوض ُب درا

 أثناء البحث، و ىي: ىل مصطلح التشبيو عريّب األصل أـ أنّو مستمد من ببلغة أرسطو؟.
ربّجج البعض بأف أصل التشبيو راجع إىل اليوناف، ألف أرسطو ىو من أورد عبارة 

 التشبيو ُب كتابو اػبطابة، و أف النحاة  )كرّأسًدا( أو )كّر كاألسد( للتفرقة بُت آّاز و
 ىػ260و الّلغويُت العرب أخذوىا عنو؛  لكن كتاب اػبطابة ألرسطو مل يًتجم قبل سنة 

على أقرب االحتماالت، أضف إىل ذلك أف أحدا من ىؤالء الببلغيُت اؼبتقدمُت مل ترد 
ة الدوراف على ألسنة عنده عبارة )كّر زيٌد أسًدا( مطلقا، على حُت قبد عبارة أخرى كثَت 

 النحويُت منذ أف أوردىا سيبويو، الذي عرؼ بدّقة حفظو ألقواؿ العرب 
تقوؿ مررت برجل أَسد أبوه إذا كنت   » ، حيث قاؿ:172و احتجاجو بكبلـ الفصحاء

 173.«تريد أف ذبعلو شديدا، و مررت برجل مثل األسد إذا كنت تشبهو
 (:ى 180التشبيو عند سيبويو )ت  أوال:  

يعّد كتاب سيبويو أّوؿ كتاب ورد فيو مصطلح التشبيو دبعناه الببلغي اؼبعروؼ، 
 حيث ربدث عنو ضمن باب استعماؿ الفعل ُب الّلفظ ال ُب اؼبعٌت التساعهم ُب الكبلـ 

 الَِّذيَن     َو َمثَ لُ ﴿ االتساع قولو عّز و جّل:  مثلو ُب  و » و اإلهباز و االختصار، فقاؿ:

 و إمّبا  ينعق،  دبا  ، فلم يشّبهوا 174﴾َو ِنَداءً  ُدَعاًء   بَِما الَ َيْسَمُع ِإالَّ   الَِّذي َيْنِعُق    َكفَرُوا َكَمثَ لِ 

                                                 
 .1980:106-1979-1ط-ثابتمطبعة زٌد بن  -محمد علً سلطانً -ٌنظر البالغة العربٌة فً فنونها-172
 .2/28لسٌبوٌه:  -الكتاب -173
 .171سورة البقرة:  -174
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 شبهوا باؼبنعوؽ بو. و إمّبا اؼبعٌت: َمثَػُلُكْم و مثل اّلذين كفروا كمثل الّناعق و اؼبنعوؽ

 175.«اؼبخاطب باؼبعٌتبو اّلذي ال يسمع، و لكّنو جاء على سعة الكبلـ و اإلهباز لعلم 
 باب آخر من أبواب كما أنّو مل يفتو اغبديث عن بعض أدوات التشبيو، فقاؿ ُب 

 و سألت اػبليل عن كأّف، فزعم أهّنا إف غبقتها الكاؼ للتشبيو،  »متحّدثا عن كأّف  إنّ 
باب ما جرى مجرى كم في و ُب  .176«و لكّنها صارت مع إّف دبنزلة كلمة واحدة

أف الكاؼ ىي اليت تنقل معٌت التشبيو إىل أّف فتصَت دبنزلة شيء واحد إذ  يذكر االستفهام
و إمّبا ذبيء الكاؼ للتشبيو، فتصَت و ما بعدىا دبنزلة شيء واحد، و من ذلك  » يقوؿ:

 177.«قولك: كأّف، أدخلت الكاؼ على أّف للتشبيو
قلت: أنت   و إذا » :باب الجرو تنّبو سيبويو للكاؼ و إفادهتا للتشبيو، فقاؿ ُب 

 178.«كعبد ا، فقد أضفت إىل عبد ا الشبو بالكاؼ
ٍب أورد شاىدين من كبلـ العرب يدالف على أهّنم جعلوا الكاؼ ُب أشعارىم دبنزؿ 

 -إاّل أّف ناًسا من العرب إذا اضطّروا ُب الشعر جعلوىا دبنزلة مثل، قاؿ الراجز» مثل فقاؿ:
ـٌ   . *َمأُكوؿ" َكَعْصٍف  ْثَل "َفُصيػُّْروا مِ  -و ىو ضُبَْيُد األرقط َجاِشِعي:  و قاؿ ِخطَا

ُ
      اؼب

 179.«**"َو َصالَِياٍتَكَكَمايُػْؤثَػَفُْتَ"    
باب صار الفاعل فيو بمنزلة و قد ؼبّح سيبويو إىل ركٍت التشبيو و وجو الشبو ُب 

 و قد يشّبهوف الشيء بالشيء و ليس » فقاؿ: الذي فعل في المعنى، و ما يعمل فيو
 180.«مثلو ُب صبيع أحوالو

 
                                                 

 .1/212لسٌبوٌه:  -الكتاب -175
 .3/151: نفسه -176
 .2/171نفسه: -177
 .1/421نفسه: -178

الشاهد فٌه إدخال "مثل" على الكاف ألن الكاف بمعنى مثل، و التقدٌر مثل مثل عصف، و جاز التكرار الختالف  -*
 اللّفظٌن.

و شاهده استعمال الكاف الثانٌة موضع "مثل" .و التقدٌر: ككماٌإثفٌن أي كمثل حالها إذا كانت أثافً مستعملة.  -**
 .9/3 – 14/205صالٌات: أثافً القدر ألنها صلٌت نارا. األثافً: الحجر الذي ٌوضع علٌه القدر. ٌنظر: لسان العرب: 

 .1/408الكتاب:  -179
 .1/182نفسه:  -180
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 أو اؼبصدر اؼبنصوب،   البدؿ  على  اؼبعتمد  التشبيو  باإلضافة إىل ذلك ذكر طريقة
و قد زعم يونس » :باب ما شّبو من األماكن المختّصة بالمكان غير المختصفقاؿ ُب 

 أف ناًسا يقولوف: ىو مٍّت َمْزَجُر الَكْلِب، هبعلونو دبنزلة مرأى و مسمع. و كذلك َمْقَعٌد 
 َو َمَناٌط، هبعلونو ىو األّوؿ فيجري كقوؿ الشاعر:

 

 *َو أَْنَت َمَكػػاُنَك ِمْن َوائػػٍِل *** َمَكػاَف الِقَراِد َمْن َأَسِت اعَبَملْ 
 

 

 ا ألنو جعل اآلخر ىو األوؿ، كقولك: لو رأٌس رأُس اغبمار، و إمبا حسن الرفع ىن
 181.«و لو جعل اآلخر ظرفا جاز، و لكّن الشاعر أراد أف يشّبو مكانو بذلك اؼبكاف

و من شواىد التشبيو اؼبعتمد على اؼبصدر اؼبنصوب ذكر سيبويو أنّك 
 صراخَ ر، و مررت بو فإذا لو صراٌخ مررت بو فإذا لو صوٌت صوَت ضبا » تقوؿ:
 :183. قاؿ الشاعر و ىو النابغة الذبياٍل182« الّثكلى

 

َسػدِ    
َ
 *َمْقػُذوَفٍة ِبَدِخيِس النَّْحِض بَازؽُِبَا *** َلُو َصرِيٌف َصرِيَف الَقْعِو بِاؼب

 

يدّلك على ذلك أنك لو أدخلت "مثل" ىهنا كاف  » و يضيف ُب موضع آخر:
اؼبصدر النكرة مقاـ مثل، ألنّو مثلو نكرة، حسنا و كاف نصبا، فإذا أخرجت "مثل" قاـ 

فدخوؿ مثل يدّلك على أنّو تشبيو. فإذا قلت: فإذا ىو يصّوت صوت ضبار، فإف شئت 
 184.«نصبت على أنو مثاؿ وقع عليو الصوت

                                                 

ذوٌبة تعض اإلبل، جعل مكانه من وائل شبٌها بمكان القراد من أست الجمل فً الخّسة و الدناءة. ٌنظر: لسان القراد  -*
 .3/348العرب: 

 .417 -1/416: الكتاب -181
 .1/355نفسه: -182
 .31د.ت:  -1ط-لبنان -دار صادر بٌروت -تحقٌق كرم البستانً -دٌوان النابغة الذبٌانً -183

البازل: السن تخرج عند بلوغ الناقة التاسع من عمرها. مقذوفة:  -، ما تداخل منه و تراكبالدخٌس -النحض اللّحم -*
المسد:  -مرمٌة. الصرٌف: صوت أنٌابها إذا حّكت بعضها ببعض نشاطا. القعو: ما تدور علٌها البكرة إذا كان من خشب

-9/191-11/324-6/77 –7/236رب: حبل من لٌف أو جلد. وصف الشاعر الناقة بالقوة و النشاط. ٌنظر: لسان الع
14/324-3/406 . 
 .1/360الكتاب:  -184
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 ىذا  ىذا آّرى و يأخذ  القعو" هبري  صريفَ   صريفٌ  كما أّف قوؿ الشاعر "لو 
و لو صريٌف مثل " على اؼبصدر التشبيهي. و لو قلنا:اغبكم و ىو نصب "صريف" الثانية 

صوٌت  » صريِف القعو" لكاف الكبلـ حسنا مستقيما. بينما رأى اػبليل أنّو هبوز لنا القوؿ:
 185.«صوُت اغبمار على الصفة ألنّو تشبيو

ىذا رجٌل أخو زيٍد، إذا أردت أف تشّبهو بأخي » و أضاؼ أنو يبكن لنا أف نقوؿ:
 186.«يح ضعيٌف ال هبوز إالّ ُب موضع االضطرارزيٍد، و ىذا قب

و ؾبمل القوؿ إّف سيبويو عاِب التشبيو معاعبًة بسيطة و تناولو على أنّو أسلوب ُب 
  األسلوب و بعض أدواتو ؾبّرًدا عن كّل تعمق ُب وظيفتو  التعبَت ال غَت، كما أنّو أشار إىل

 و أثره الفٍّت ملتبسا بقضايا اإلعراب.
 (:ى 207يو عند الفراء )ت  التشبثانيا:  

 "معاٍل القرآف"  وراء ُب مقدمة من اىتم باؼبسائل البيانية حيث تضمن كتابفال يأٌب
 اغبكيم مع شرح ما ُب اآليات من الغريب الذي عٍت فيو بتأويل و تفسَت، أي الذكر -

  و اإلعراب و القراءات شروًحا ـبتلفة، اإلشارة إىل بعض الصور البيانية من بينها التشبيو 

و ىذاف الّلفظاف أيًضا من أّوؿ االصطبلحات اليت بدأت تظهر ُب الدراسات  »و اؼبثل 
 القرآنية دالة على صور بيانية، لكّنها ال تزاؿ عند الفرّاء تطلق ُب حدود اؼبعٌت الّلغوي 

 187.«انت تشَت إىل اؼبعٌت الببلغيو إف ك
و لقد تناوؿ الفراء التشبيو و اؼبثل عند تفسَته آليات من القرآف الكرَل من ذلك 

و ُب اإلقبيل  » حيث قاؿ: 188﴾ذَِلَك َمثَ ُلُيْم ِفي التَّْورَاِة َو َمثَ ُلُيْم ِفي اإلِْنِجي لِ ﴿ قولو تعاىل:
    َو َمثَ ُلُيْم ِفي اإلِْنِجي ِل  ﴿و     ﴾َمثَ ُلُيْم ِفي التَّْورَاةِ ذَِلَك  ﴿ و يقاؿ ُب القرآف،  أيضا" كمثلهم 

و شطؤه السنبلة، تنبُت الواحدة عشرًا و شبانية و سبعة فيقّوي بعضو ﴾ َكزَْرٍع أَْخَرَج َشطْ أَهُ  

                                                 
 .1/361 الكتاب: -185
 .1/361نفسه:  -186
 -قدم له محمد خلف هللا أحمد -محمد زغلول سالم -أثر القرآن فً تطور النقد العربً إلى آخر القرن الرابع الهجري -187

 .56: 1ط -مكتبة الشباب
 .29سورة الفتح:  -188
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بعًضا، فذلك قولو فآزره، و قواه فاستغلظ ذلك فاستوى، و لو كانت واحدة مل تقم على 
إذ أخرِج وحده ٍب  -صلى ا عليو و سلم–بو ا عّز و جّل للنّب ساؽ، و ىو مثل ضر 

 189.«قّواه ا بأصحابو كما قّوى اغببة دبا نبت فيها
فّسر الفراء ىذه اآلية بنقل قوؿ اؼبفسرين ُب مثل القرآف، و ىو القوؿ القدَل الذي مل 

 و.وبّدد فيو دور التشبيو ُب البياف، و مل توضع أصولو أو تفرد أركان
فَ ِإذَا اْنَشقَّْت السََّماُء  ﴿بينما قبده قد فهم دور التشبيو ُب التعبَت عندما فّسر قولو تعاىل 

أراد بالوردة الَغْرَس، و الوردة تكوف ُب الربيع إىل » بقولو: 190﴾َفَكاَنْت َوْرَدًة كالدَِّىانِ 
نت وردة إىل الغّرة الصفرة أميل، فإذا اشتّد الّرد كانت وردية ضبراء، فإذا كاف بعد ذلك كا

ألواهنا بالّدىن  اختبلؼ   ُب  الوردة  و شبهت الوردة،   بتلوف  الّسماء  تلوف أميل، فشّبو 
 191.«و اختبلؼ ألوانو. و يقاؿ إّف الّدىاف األدَل األضبر       

التشبيو بأقسامو، و عرؼ أنّو مركب  إدراؾإّف تفسَت الفرّاء لآلية يدّؿ على أنّو أجاد
ىنا من قسمُت أو صورتُت متعاقبتُت صورة السماء منشّقة، و صورة الوردة ٍّب صورة 

مركبتاف لتوضيح وجو الشبو، و الفراء يوضح معٌت اؼبشبو  »الّدىاف. و الصورتاف األخَتتاف 
 بو ُب ىاتُت الصورتُت، فيوضح معٌت الوردة و ينبو إىل وجو الشبو 
و ىو أحواؿ تلوهنا، فهي ُب الربيع صفراء، و ُب الشتاء ضبراء، ٍب غّراء داكنة عند الذبوؿ، 
و ىذا التلوف التدرهبي من اللوف الناصع إىل الّداكن يشبو أيضا لوف الّدىن و قد عملت فيو 
النار فاشتعل بلوف أصفر ٍب بدت ألسنتو ؿبمرة إذ آذف باالنطفاء ٍب يتحّوؿ إىل رماد 

 192.«داكن

                                                 
 .70م: 1973 -3ط -علم الكتب -ٌحً بن زٌاد -الفراء أبً زكرٌا-القرآنمعانً   -189
 .37سورة الرحمن: -190
 .70 :معانً القرآن -191
 .57أثر القرآن فً تطور النقد العربً:  -192
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اؼبعٌت فكانت ضبراء، و قيل اؼبعٌت تصَت ُب  » :194و قتادة 193يقوؿ سعيد بن جبَت
 نارضبرة للوردة و جرياف الّدىن، أي تذوب مع االنشقاؽ حىت تصَت ضبراء من حرارة

 195.«جهنم، و تصَت مثل الّدىن لرقّتها و ذوباهنا
 قولو تعاىل:و فّسر الفراُء آية ثالثة وّضح فيها التشبيو مبّينا أركانو و ىي 

 ، حيث بدأ بتفسَت الغريب أوال ٍب وّضح العبلقة بُت اؼبشّبو 196﴾َكَمثَ ِل اِلحَماِر َيْحِمُل أَْسفَ ارًا﴿
... و الّسفر واحد األسفار، و ىي الكتب العظاـ، شّبو  » و اؼبشّبو بو و وجو الّشبو فقاؿ:

صلى ا –و اإلقبيل و نبا دليبلف على النّب  وراةتإذ مل ينتفعوا بال–اليهود و من مل يسلم 
 197.«باغبمار الذي وبمل كتب العلم و ال يدري ما عليو -عليو و سلم

يعوزىا الدّقة ألهّنا ؿباولة مادية  »إّف الفرّاء قد حاوؿ فهم التشبيو لكن ؿباولتو تلك 
فالتشبيو األّوؿ أغفلت اعبانب النفسي، و ىو اؼبدار الذي يدور حولو التشبيو ُب اآليات، 

رسم صورة نفسية للنّب و الصحابة ُب موقف من مواقف الشّدة و األذى ؽبا ظبلؿ و ألواف 
تنسجم كّل االنسجاـ مع اؼبوقف كّلو... و صورة التشبيو الثانية ترسم لوحة ؼبنظر من 
 مناظر يـو القيامة، يثَت الذعر و اؽبلع، فهناؾ ظباء تنشّق و تتصدّع، 

ر مزعج، و ىناؾ دىن هبري، و تلك عناصر من عناصر الصورة اليت توحي و ىناؾ لوف أضب
باػبوؼ و القلق و معاودة الّنفس من الكّفار ُب شأف اإليباف با، و التصديق بنبّوة 

 198.«النّبّ 
 

                                                 
م و قتله الحجاج 665هـ/45ولد سنة  -سعٌد بن جبٌر األسدي الكوفً، أخذ العلم عن عبد هللا بن عباس و بن عمر  -193

م. قال اإلمام أحمد بن حنبل: قتل الحجاج سعٌدا و ما على وجه األرض أحد إال و هو مفتقر إلى 714هـ/95ة بواسط سن
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حيث مل يعمل  وراةتفاعباىل بال»فَتسم موقفا من مواقف اعبهل،  أّما الصورة الثالثة
 و اإليباف برسالتو،  -صلى ا عليو و سلم-دبا جاء فيها من إثبات نبوة النّب

 و العامل الذي وبمل زاد العلم الكثَت بُت جوانبو، و ُب قلبو و ال يعمل شيًئا يفيد نفسو 
و ؾبتمعو و اآلخرين بعلمو، كل ذلك ضبار بليد اغبّس، يساـ اػبسف و اؽبواف، فبل يتأثر، 

ذا ضبل بعد ىذه اعببلة اليت ركبت فيها أوعية العلـو فكيف يفيد منها، و ما السبيل لتأثّره فإ
 199.«ّٔا

 (:ى 209لتشبيو عند أبي عبيدة )ت  ثالثا: ا

استخدـ أبو عبيدة بعض اؼبصطلحات الببلغية اليت تتصل بعلم البياف ُب كتابو 
اؼبشهور "ؾباز القرآف" من بينها التشبيو. و هبدر بنا أف ننّوه ُب ىذا اؼبقاـ أف كتابو ىذا 

كاف ُب ؾبلس الفضل  » حيث أنو -كما سبق الذكر–أّلف بسبب مسألة تتعلق بالتشبيو 
أفتأذف يل أف أعّرفك !ىيم بن اظباعيل الكاتب: قد سألت مسألةبن الربيع، فقاؿ لو ابرا

َو طَ ْلُعَيا َكأَنَُّو ُرُؤوُس  ﴿إيّاىا؟ فقاؿ أبو عبيدة: ىات، قاؿ ابراىيم: قاؿ ا عّز و جّل: 
. و إمّبا يقع الوعد و اإليعاد دبا عرؼ مثلو، و ىذا مل يعرؼ، فقاؿ أبو 200﴾الشَّيَ اِطينِ 

  :201تعاىل العرب على قدر كبلمهم. أما ظبعت قوؿ امرئ القيس عبيدة: إمّبا كّلم ا
 

ْشَرُبُّ ُمَضاِجعِػي *** َو َمْسنُػونٌَة ُزْرٌؽ َكأَنْػَياِب أَْغَواؿِ 
َ
 أيَػْقتُػُلنِػي َو اؼب

 

فاستحسن !و ىم مل يروا الغوؿ قط، و لكنهم ؼبا كاف أمر الغوؿ يهوؽبم أوعدوا بو
 202.«الفضل ذلك، و استحسنو السائل

                                                 
 .23بالغة القرآن بٌن الفن و التارٌخ:  -199
 .65سورة الصافات: -200
201
 .142دٌوان امرئ القٌس:  -
 .19/159معجم األدباء: -202
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ال تعدو اؼبباحث  »و لقد وردت كلمة التشبيو ُب كتابو "ؾباز القرآف" و لكّنها 
اؼبتعلقة ّٔا بعض اإلشارات اؼبتفرقة، يكتفي اؼبؤلف بذكر الوجو ؾبّرًدا من كّل دراسة ألسسو 

 203.«و أبعاده الفنّية، بل إنّنا ال نصادؼ تعريفا لو أو حديثا عن أقسامو و أنواعو
صطلح "الكناية" و أخرى دبصطلح "التمثيل" أو اؼبثل. حيث فّسر و لقد قرنو تارة دب

 . و واضح أف205«كناية و تشبيو»  بقولو: 204﴾ِنَساُؤُكْم َحْرٌث َلُكمْ ﴿ قولو تعاىل:
اآلية صورة من صور التشبيو اليت أطلق عليو الببلغيوف اسم التشبيو البليغ، و ىو الذي 

 حذؼ منو وجو الشبو و أداة التشبيو.
أَفََمْن أَسََّس ُبْنيَ اَنُو َعَلى َتْقَوى ِمَن اِ َو رِْضَواٍن َخْيٌر أَْم َمْن أَسََّس  ﴿ فّسر قولو تعاىل:بينما 

ؾباز سبثيل ألف ما بناه على » بقولو:206﴾ُبْنيَ اَنُو َعَلى َشفَ ا ُجْرٍف َىاٍر فَ اْنَياَر بِِو ِفي نَ اِر َجَينَّمَ 
 جرؼ، شفا  على  ه على الكفر و النفاؽ، و ىو بنو  ا من البناء الذي سالتقوى أثبت أسا

 207.«و ىو ما هبرؼ من سيوؿ األودية فبل يثبت البناء عليو   
و ّٔذا فإف الصورة الظاىرة أكثر من غَتىا ىي الصورة اؼبركبة، فقد ذكرىا 

التمثيل" و حاوؿ أف يشرحها و نتيجة ؽبذا الشرح يبكن أف نقوؿ أف أبا عبيدة "دبصطلحها 
لونُت من ألواف التعبَت، و مل يهتم ُب اآلية بكلمة  »تشبيو و التمثيل على أهّنما عّرؼ ال

"ىائر" وحدىا بل اىتم بالصورة البيانية بتمامها. و فهمو للصورة البيانية بوجو عاـ ال 
 يتعدى الفهم الّلغوي، فهو يتعرض لكل الفنوف البيانية اؼبتعلقة باألسلوب، 

 208.«ويو يعتّرىا من آّاز الّلغ
فؤلنو  -منها التشبيو-يل البحوث البيانيةصو إذا كاف أبو عبيدة مل يتوّسع ُب تف

أّلفو ُب وقت مبكر نسبّيا، و كاف عاـ شبانية و شبانُت و مائة من اؽبجرة النبوية. و يعتّر  »

                                                 
 .92التفكٌر البالغً عند العرب:  -203
 .223سورة البقرة:  -204
: 1981-2ط -بٌروت -مإسسة الرسالة -تحقٌق محمد فإاد سركٌن -أبو عبٌدة معمر بن المثنى التمٌم -مجاز القرآن -205

229. 
 . 109سورة التوبة:  -206
 .269مجاز القرآن:  -207
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ىذا الكتاب مرحلة أولية من مراحل الكشف عن إعجاز القرآف و ببلغتو، كما يعتّر مرجعا 
 209.«من الدراسات الّلغوية و األدبّية اليت تلتلكثَت 

عمل خطَت ينم عن وعي مؤلفو بقضايا جوىرية ُب  باإلضافة إىل ذلك فهو
الدراسات الببلغية تتصل دبستويات الّلغة، و خطوة ىامة ُب التأليف و التصنيف لن 

 .نلحظها عند من جاء قبلو أو عاصره كسيبويو و الفرّاء
 دة ُب مسألة الّتشبيو، أىّم ما وصلنا عند ىذه الفًتة خاصة و تعّد مسانبة أيب عبي

إذا تفّحصنا كتابو اؼبوسـو "النقائض بُت جرير و الفرزدؽ" الذي على الرغم من خلّوه من 
دراسة نظرية لقضية التشبيو، إذ منهجو األديب الّلغوي التطبيقي ال يسمح بذلك إاّل أنّو 

 .210ة تكّوف مىت صبعت النواة األوىل ؽبذا اؼببحثاحتوى على ؾبموعة من اإلشارات اؽبامّ 
تعّرض أبو عبيدة ُب ىذا الكتاب لطرُب التشبيو و وجو الشبو بل ذباوز ذلك إىل 

 البعيث: »اغبديث عن اؼبعٌت الكامن وراء التشبيو من ذلك تعليقو على بيت 
 

َمافَأَْلَقػى َعَصػا طَْلَح َو نَػْعبًل َكأَنػََّها *** َجنَػػاُح ظبَُ     *اٌَل َصْدُرَىا َقْد زَبَدَّ
 

 بقولو:"يريد أنو راٍع و أّف سبلحو عَصا، و شبو نعلو جبناح ظباٌل ُب دقتها 
 211.«و صغرىا، يقوؿ إنّو غَت تاـ اػبلق"

كما ربّدث أيضا عما ظّبي فيما بعد التشبيو اؼبقيد بالّصفة أو تشبيو التمثيل الذي 
 عّلق على بيت الفرزدؽ:»يقـو على التقريب بُت صورتُت و ذلك حُت 

ْشَعلُ 
ُ
 يَبُْشوَفِ ُب َحْلِق اغبَِِديِد َكَما َمَشْت *** ُجْرُب اعَبَماِؿ َِّٔػا الُكَحْيُل اؼب
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اف، و حلق اغبديد الدروع، شبو الرجاؿ لعظمهم و لوف اغبديد "الكحيل القطر  قائبل:
 212.«عليهم باعبماؿ اؼبهنوة بالقطراف"

فالفرزدؽ شبو الرجاؿ ُب دروع الزرد باعبماؿ اعبرب، و ىذا من التشبيو البعيد، ألنو إف أراد 
وؼ السواد فبل مقاربة بينهما ُب اللوف ألف لوف اغبديد أبيض، و من أجل ذلك ظبّيت السي

 بالبيض. 
 (:ى 255التشبيو عند الجاحظ )ت  رابعا:  

ما كاد القرف الثالث يأخذ ُب اؼبضي حىت ظهر اعباحظ و قد ذبّرد لدرس شؤوف 
البياف و الببلغة و وضع كتابيو "البياف و التبيُت" و "اغبيواف" الّلذين يعتّراف من أشهر 
مؤلفات اعباحظ إطبلقا و أنطقها حّجة لثقافة صاحبها الواسعة و تعّدد اىتماماتو لكثرة 

 .بشهرتو العلمية و منهجيتو العقلية مواىبو، فإليهما يدين
 إاّل أنّو رغم غزارة اؼباّدة اؼبتجمعة لديو مل يوفق دائما ُب سياستها و ترويضها 

مل وبض البحث الببلغي بكتاب مستقل هبمع مسائلو و يبّؤّا، و اكتفى بإدراجو ُب  »و 
اء ُب صورة ثنايا مؤلفاتو بنسب متفاوتة تتحكم فيها ضرورات البحث و ؿبركاتو، فج

مبلحظات و تعليقات متناثرة ال يوّحد بينها أحيانا، إاّل السياؽ األديب العاـ و اىتماـ 
اؼبؤّلف بأفانُت القوؿ و صوره و طرقو و مرّد ذلك أساسا أف التفكَت الببلغي... كاف إىل 

 213.«عهده ُب طور نشأتو األوىل مل يشتّد منو إالّ الّنزر القليل
حّظ كل الفنوف الببلغية، إذ ورد عنده منثورا بُت دّفيت كتابيو و كاف حّظ التشبيو ك

 هبد الباحث عنو عناًء ليصل إليو و يتلّمسو.
 أغٌت و أغزر من حديثو عنها  »و حديث اعباحظ عن التشبيو ُب كتابو اغبيواف 

  ُب "البياف و التبيُت"، ذلك ألنّو عرض فيو لتأويل بعض آي الذكر اغبكيم راّدا عن 
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ن اؼببلحدة و ما كانوا يثَتوف من شبهات حوؽبا، بسبب جهلهم بوجوه التعبَت األديب مطاع
 214.«ُب العربية و دالالت صوره الببلغية

ؾبّرد صور ذىنية للتعبَت  »و اعباحظ معتزيل اؼبذىب لذا نظر إىل التشبيو على أنّو 
 و توضيحو ُب األذىاف، ُب قالب يبكن إدراكو باغبّس، و ذلك بتشكيلو  ،عن اؼبعٌت اؼبراد

منطبق على صفات ا  –كما يراه اعباحظ -ُب صور اؼبدركات اغبّسية، و ىذا كّلو 
تعاىل، و اليـو اآلخر، و مشاىد القيامة، و اعبّنة و النار، و صفات العذاب و النعيم 

"الفرّاء" قد خّرجوا معناىا زبرهبا لغويّا، مل يوضح  اؼبختلفة، و إذا كاف القدماء من أمثاؿ
 215.« الصور البيانية

فيبتعد بالصورة الفنية عن الشكل  »فإف اعباحظ يبيل ُب بسط الصورة إىل التجريد 
 الظاىري، دبا لو من دالالت مادية، إىل اؼبعٌت العاـ اؼبقصود وراء الشكل 

ُب –جاء ُب القرآف الكرَل من أعداد، فالعدد  أو الصورة. و أكثر ما يظهر ىذا األمر، فيما
 ال وبمل ُب القرآف معٌت التحديد الكمي، الذي يدّؿ على لفظ: السَّبع،  -نظره

 216.«أو الَعْشر، أو التْسعة عَشر، إمّبا ىذا العدد يقصد منو اإلشارة إىل التعدد و الكثرة
التحليل و التدليل  إف ثقافة اعباحظ الواسعة و قدرتو على الفهم و االستيعاب و

جعلتو يقف طويبل أماـ تشبيهات القرآف الكرَل، من ذلك وقوفو أماـ التشبيو الذي اعًتض 
ُل َعَلْيِيْم نبَ َأ الَِّذي آَتْينَ اُه آيَ اِتنَ ا  ﴿ عليو بعض اؼبعًتضُت، و ىو ما جاء ُب قولو تعاىل: َو ات ْ

الشَّْيطَاُن َفَكانَ     األَْرضِ  إَِلى     ِمَن الَغاِويَن، َو َلْو ِشْئنَ ا َلرَفَْعنَ اُه بَِيا َو َلِكنَُّو أْخَلدَ   فَ اْنَسَلخَ ِمْنَيا فَ أَْتَبَعو ُ

      ِم  َو اتََّبَع َىَواُه فََمثَ ُلُو َكَمثَ ِل الَكْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَلْيِو يَ ْلَيْث أَْو َتْترُْكُو يَ ْلَيْث ذَِلَك َمثَ ُل القَوْ    

   ؽبذا  اؼبثل ال هبوز أف يضرب  أّف ىذا فزعموا  »  فيو:  فقاؿ 217﴾بَ آيَ اِتنَ االَِّذيَن َكذَُّبواِ  

ُل َعَلْيِيْم نبَ أَ الَِّذي آَتْينَ اُه آيَ اِتنَ ا فَ اْنَسَلخَ ِمْنَيا﴿ اؼبذكور ُب صدر ىذا الكبلـ، ألنو قاؿ:    ﴾َو ات ْ
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بالكلب الذي إف  -و مل يذكر غَت ذلك-فما يشبو حاؿ من أعطى شيئا فلم يقبلو 
ضبلت عليو نبح و وىّل ذاىبا، و إف تركتو شّد عليك و نبح. مع أّف قولو يلهث مل يقع ُب 

النباح   شديد، و حّر شديد، و من تعب، و أما عطش  موضعو، و إمّبا يلهث الكلب من 
 و الصياح فمن شيء آخر.   

فقد يستقيم أف يكوف ﴾ذَِلَك َمثَ ُل القَْوِم الَِّذيَن َكذَُّبوِا بَ آيَ اِتنَ ا﴿ إف قاؿ: » لنا لو:ق
الراد ال يسمى مكّذبا، و ال يقاؿ ؽبم كذبوا إاّل و قد كاف ذلك منهم مرارا، فإف مل يكن 
ذلك فليس ببعيد أف يشبو الذي أوٌب اآليات و األعاجيب، و الّرىانات و الكرامات، ُب 
بدء حرصو عليها، و طلبو ؽبا بالكلب ُب حرصهو طلبو، فإّف الكلب يعطي اعبّد و اعبهد 
من نفسو ُب كّل حالة من اغباالت، و شبو رفضو و قذفو ؽبا من يديو، و رّده ؽبا بعد 
اغبرص عليها، و فرط الرغبة فيها بالكلب إذا رجع ينبح بعد إطرادؾ لو، و واجب أف 

 ػبطَتة النفسية، ُب وزف طلبها و اغبرص عليها.يكوف رفض قبوؿ األشياء ا
بل إليك و مدبرًا عنك ؽبث و اعًتاه بو الكلب إذا أتعب نفسو ُب شّدة النباح مق 

 218.«عند التعب و العطش
بذؿ جهدا ُب استخراج وجو الشبو  إّف ربليل اعباحظ للتشبيو ُب اآلية يدّؿ على أنّو

حجة على بياف القرآف  تكوف ؽبم  العقوؿ فبل  ُب متناوؿ  و بُت الغرض منو ليجعلو سهبل 
-كما ادعى من توىل اعباحظ الرّد عليو  -و ما ادعى عليو من اضطراب ُب الصورة البيانية  

 دّقة القرآف ُب التشبيو باػبصائص اؼبشهورة للمشبو بو،  »، و قد تنّبو إىل 
  من غموض دعى إىل فيو الناس  أف يكشف عن بعض ما وقع  -موفقا –و حاوؿ 

 219.« التساؤؿ عن وجو الشبو
و قد الحظ بعض الباحثُت ُب ىذا اؼبثاؿ داللة على معرفة العلماء ُب عصر اعباحظ 

 .للتشبيو و وجوىو و وجو الشبو و صورة ربققو ُب الشبو
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ُب دّقة ؿبكمة  »ىل الناحية النفسية ُب التشبيو فكشفها إو لقد تنّبو اعباحظ 
و كاف أكثر ما يكوف حرصا –ي أوٌب اآليات و الدالالت و الّرىاناتفاؼبشبو ىو الذ

ففي الكبلـ تقدَل و تأخَت يدؿ عليو اؼبقاـ، و معٌت  -فاتبعو الشيطاف فانسلخ منها -عليها
للشيطاف،   نفسو أيسّلم  انسلخ ربوؿ عنها بقهر و انتزاع و إرغاـ، فهو ُب حَتة من أمره، 

 220.« سَتتو األوىل حريصا على اغبق و النور؟ و ىبلد إىل األرض، أـ يعود  
كّل تلك اؼببلمح النفسّية ُب صورة اؼبشبو واضحة أبلغ الوضوح ُب صورة اؼبشبو بو، 

فالكلب يطلب ُب حرص دائم على الطلب، لفرط الرغبة، و يبذؿ اعبهد اعبهيد، ليصل  »
فإذا رّد عنو أدبر ُب إىل الغرض، فإذا قّدـ لو شيء نافع من طعاـ أو ماء أقبل ُب شغف، 

 شغف لئلقباؿ، و وقع ُب اغبَتة، و نبح قليبل، و ؽبث كثَتا، مقببل عليك، 
و مدبرا عنك، و كذلك من أدبر عن آيات ا على أّف صورة اؼبشبو بو فيها من التحقَت ما 

 221.«ىو ظبة من ظبات الصورة ُب اؼبشبو
َتْخُرُج ِفي أَْصِل الَجِحيِم طَ ْلُعَيا َكأَنَُّو ُرُؤوُس    ِإنََّيا َشَجرَةٌ ﴿ و تعّرض للتشبيو ُب قولو تعاىل:

...و ليس أف الناس رأوا شيطانا قط على  » أكثر من مّرة. يقوؿ ُب موضع:﴾الشَّيَ اِطينِ 
 الشياطُت،  صور  ُب طباع األمم استقباح صبيع  صورة و لكن ؼبا كاف ا تعاىل قد جعل 

على ألسنة صبيعهم ضرب اؼبثل ُب ذلك، رجع  و استسماجو و كراىيتو، و قد أجرى  
 اآلخرين  و  باإلوباش و التنفَت و باإلخافة و التقريع إىل ما قد جعلو ا ُب طباع األولُت 

و عند صبيع األمم على خبلؼ طبائع صبيع األمم، و ىذا التأويل أشبو من قوؿ من زعم  
 222« .من اؼبفسرين أف رؤوس الشياطُت نبات ينبت باليمن

عم ناس أّف رؤوس الشياطُت شبر شجرة تكوف بببلد فز » و يضيف ُب موضع آخر:
اليمن ؽبا منظر كريو، و اؼبتكلموف ال يعرفوف ىذا التفسَت، و قالوا ما عٍت إال رؤوس 

و اػببلؼ  الطعن   أىل  اعبّن و مردهتم، فقاؿ  االسم من فسقة ّٔذا   الشياطُت اؼبعروفُت
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 ليس هبوز أف يضرب اؼبثل بشيء مل نره فنتونبو و ال وصفت لنا صورتو ُب كتاب ناطق   

 أو خّر صادؽ. و ـبرج الكبلـ يدؿ على أّف التخويف بتلك الصورة و التفزيع منها، 
 و على أنّو لو كاف شيء أبلغ ُب الزجر من ذلك لذكره، فكيف يكوف الشأف كذلك 

  صدوؽ  ئل شنيع قد عاينوه أو صوره ؽبم واصف و الناس ال يفزعوف إال من شيء ىا
أّف أكثر الناس  الّلساف بليغ ُب الوصف، و كبن مل نعاينها، و ال صّورىا لنا صادؽ، على 

من ىذه األمم اليت مل تعاين أىل الكتابُت و ضبلة القرآف من اؼبسلمُت، و مل تسمع 
 ذلك   يكوف  منو، فكيف ف و ال يفزعو   يقفوف عليو ذلك و ال   االختبلؼ ال يتونبوف

 وعيدا عاما؟.
قلنا: و إف كّنا كبن مل نر شيطانا قّط و ال صور رؤوسها لنا صادؽ بيده، ففي 
إصباعهم على ضرب اؼبثل بقبح الشيطاف حىت صاروا يضعوف ذلك ُب مكانُت أحدنبا أف 

التطَت  يقولوا ؽبو أقبح من الشيطاف، و الوجو اآلخر أف يسمى اعبميل شيطانا على جهة
جرباء،   و  شوىاء، و اؼبرأة اعبميلة صماء و قرباء و خنساء لو، كما تسمى الفرس الكريبة 

و أشباه ذلك على جهة التطَت لو، ففي إصباع اؼبسلمُت و العرب، و كل من لقيناه على  
 223« ضرب اؼبثل بقبح الشيطاف دليل على أنو ُب اغبقيقة أقبح من كّل قبيح.

لتشبيو اؼبعنوي اؼبوجود ُب اآلية الكريبة واستطاع أف يفصل وجوه لقد أدرؾ اعباحظ ا
تصرؼ األسلوب القرآٍل ُب اؼبشبو بو و وجو الشبو ينتزعو من غَت مدرؾ  التشبيو و يعرؼ

 باغبس اعتمادا على ثبوتو ُب اإلدراؾ عن طريق العادة و العرؼ و تناقل 
 الناس لو. 

و قد أجاز اعباحظ مثل ىذا التشبيو و بُت وجهتو، و ناقش آراء غَته ُب التشبيو 
و منذ ذلك  »من حيث ضرورة االعتماد على اغبس البصري لتصوير اؼبعٌت ُب الذىن. 

العهد أو قبلو بقليل، اىتّم الناس ّٔذين النوعُت من التشبيو و تابعونبا ُب القرآف، و ُب 
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ث التشبيو ُب الببلغة حوؿ ىذه النقطة، و تفرعت من ىذين البياف عامة، و دارت حبو 
 224.«النوعُت أنواع أخرى

إّف اعباحظ فهم الدور الذي يقـو بو التشبيو ُب اآلية و ىو القصد إىل إثارة الوجداف 
عن طريق استدعاء اػبياؿ لصورة قبيحة مفزعة و ما ينتهي إليو من إقرار اػبوؼ و بث 

 .الفزع ُب قرارة النفس
 يتفق  أف اعباحظ رفض ذلك، فهو   حُت الّلغويُت فّسروا اآلية تفسَتا حّسيا ُب  إفّ 

  .و وجهة نظر أىل الظاىر ُب التفسَت و يعارض وجهة أىل النظر من اؼبتكلمُت و اؼبعتزلة

  ُب اليمن،   برؤوس نبات ينبت »رؤوس الشياطُت   -نقصد الّلغويُت–و قد فّسر أولئك 

ظر، أو حيات قبيحة الشكل، و كلها مدلوالت مادية لكلمة شيطاف قد أو شجر كريو اؼبن  
يكوف ؽبا أصل من الواقع، و قد تكوف من ابتكار ىؤالء و ىي على اغبالُت ال تبلغ ُب 
 أثرىا ُب النفس مبلغ صورة الشيطاف اليت تثب إىل اػبياؿ ذبمع كل ظبات الفزع 

جر و اغبّيات،و ىذا الغموض يضفي و القبح و إف تكن غَت واضحة وضوح النبات و الش
 225.«عليها مزيدا من التخويف

 عند اعباحظ، فهي مرة باسم اؼبثل  -التشبيو–زبتلف أظباء الصورة البيانية 
و أخرى باسم البدؿ، و االستعارة و آّاز، و يدرج ىذه األظباء متتابعة مرة فيقوؿ: 

 226.« التشبيو......و يقولوف أيضا على اؼبثل و على االشتقاؽ و على  »
باب صفة تناوؿ اعباحظ أيضا التشبيو ُب حديث الرسوؿ)ص( حيث ذكر ُب 

و قارنو بقوؿ  227«الّناس كّلهم سواٌء كأسناف اؼبشط » حديثا ىو: بالغة رسول اهلل)ص(
 الشاعر:
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 228نَاِشيِء َفْضبلَ َسػَواٌء َكَأْسَناِف اغِبَماِر َفبلَ تَػَرى *** ِلِذي َشْيَبَة ِمنػُْهْم َعَلى         
 

 و قوؿ شاعر آخر: 
 

 229ُهْم َسػَواٌء *** فَػُهػػْم ُب اللَّْوِف َأْسنَػاُف اغِبَمارِ بػُ َشبَػابُػُهػػُم َو ِشي        
 

 صلى ا عليو -و إذا حّصلَت تشبيو الشاعر و حقيقتو، و تشبيو النّب » فقاؿ:
 قّلة حروفو  -رضبك ا– و حقيقتو عِلمَت فضل ما بُت الكبلمُت...فتفّهم -و سلم

 230.«و كثرة معانيو
و أفاض اعباحظ ُب ذكر التشبيهات الواردة ُب أشعار العرب من ذلك ما ذكره ُب 

 و توصف الغيـو اؼبًتاكمة بأف عليها نعاما، قاؿ الشاعر:» ، قاؿ:باب تشبيو الغيوم بالنعام
ـٌ تػَ         *ػػػَق بِاأَلْرُجػػلِ َعلَّ َكػَأفَّ الرَّبَػاَب ُدَوْيَن السََّحػاِب *** نَػَعػا

 

 و قاؿ آخر:
ا َو اْدُعوا انَِّذي *** نَـهُ ُكمُّ أَيْ      ًَ ٌْ  يَُصوَب َرتِيــع  ـــــــَخهِيهِـيَّ الَ تَْستَْسهِ  ٍز أَ

 

ْحُل أَْىلَ    
َ
ُب َشظَاُه ُصُدوعٌ َحيِّػػا لِْلِببَلِد أَبْػَعَد اؼب  *َهػػا*** َو ُب الَعْظِم َشْيء ٌ

 231**َلْيِهنَّ النُُّسػوُر ُوقُػوعٌ ػػػػػػػػػػػػػػدبُْنَتِضػِك َعَر النََّشػػاَص َكأَنػََّها ***  ِجَباٌؿ عَ    
 

                                                 
 -بٌروت -المكتبة العصرٌة صٌدا -تحقٌق .دروٌش جوٌدي -ن بحر الجاحظألبً عثمان عمرو ب -البٌان و التبٌٌن -228

 .2/245: 1ط -م2001هـ/1422
 .2/246نفسه:  -229
 .2/246: نفسه -230

 .1/402الرباب: سحاب أبٌض. ٌنظر: لسان العرب:  -*

 -14/213ب: الحٌا: الخصب. و المحل:الجذب و انقطاع المطر، و الشظى: عظٌم الصق بالركبة.ٌنظر: لسان العر -*
11/617 – 10/514. 

بمنتضك: و أصله البعٌر ٌحبو حبوا و ال ٌقدر على السٌر، النشاص، بالفتح: السحاب المرتفع بعض فوق بعض.  -**
 .7/96 -10/499ٌنظر: لسان العرب: 

 .4/350الحٌوان:  -231
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و يشّبو مشي اؼبرأة إذا كانت  » قاؿ فيو: باب تشبيو مشي المرأة بمشي القطاةو 
 ، و قاؿ ابن مّيادة:***و الّدؿّ  **ُب القرمطة *طّوافة دبشي القطاةظبينة غَت خرّاجة 

 
 

 4*ِإَذا الطَّْواَؿ َسَدْوَف اؼبَّْشَي ُب َخَطٍل *** قَاَمْت َترِيَك قَػَواًمػا َغيػَْر ِذي أََودٍ            

 5*سَبِْشػي َكُكْدرِيٍَّة ُب اعَبوّْ فػَارَِدَة *** تَػْهِدي ُسُروَب َقطًا َيْشَرْبَن بِالثََّمدِ  

 و قاؿ جراف العود:
 

ا رَأَْيَن الصُّْبَح يَػا َدْرَف َضْوَءُه *** َرِسيَم ُقطَا الَبْطَحاِء، أَْوُىنَّ أَْقَطفُ             6*فَػَلمَّ
 

 و قاؿ الكميت:
 

 232«7*ِشَُت َمْشَي ُقطَػا الُبطَاِح تََأوًُّدا *** َقبَّ الُبُطوِف َرَواجَح اأَلْكَفاؿِ يبَْ           
 

و فبّا يشّبو بو الفرس فبّا ُب  » ، قاؿ:باب شعر في تشبيو الفرس الظليمو ُب 
 الظليم، قوؿ امرئ القيس بن حجر:

 

 *ُجػٍؤ َىْيٍق َدفُُّو َقْد سَبَػػَورَّاَو َخػدّّ َأِسيٌل َكاؼبَِسػنّْ َو ِبرَْكُة *** َكُجؤْ           
 

                                                 

 . 7/395القطاة: طائر معروف، سمً بذلك لثقل مشٌه. ٌنظر: لسان العرب: -*

 .7/377مطة: تقارب الخطو. ٌنظر: لسان العرب:القر -**

 .11/248الدل، بالفتح: السكٌنة و الوقار. ٌنظر: لسان العرب: -***

 .3/75 -14/211األود: العوج. . ٌنظر: لسان العرب: -السدو: التذرع فً المشً و اتساع الخطو -4*

فاردة: منقطعة عن أخواتها، و ذلك لسرعتها، الثمد:الماء القلٌل.  -الكدرى بالضم: ضرب من القطا قصار األذناب -5*
 .3/105 – 3/331 – 5/134ٌنظر: لسان العرب: 

 -12/246الرسٌم: ضرب من السٌر سرٌع مإثر فً األرض. أقطف: و هو تقارب الخطو. ٌنظر: لسان العرب:–6*
9/286. 

 .1/658قباء، و القبب: دقة الخصر و ضمور البطن. ٌنظر: لسان العرب:قب جمٌع –7*
 .5/576 الحٌوان: -232

البركة بالكسر: الصدر، و الجإجإ: الصدر أٌضا، و الهٌق: الذكر من النعام، و الدف بالفتح: صفحة الجنب،تمّور:   -*
 .5/186-9/104-10/370-1/42-10/397سقط منه النسٌل أو الرٌش. ٌنظر: لسان العرب:
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 و قاؿ عقبة بن سابق:
 

 **َو لَػُو ِبرَْكٌة َكُجْؤُجػٍؤ َىيْػٍق *** َو لَبَػاٌف ـُبْػرٌَج بِاػِبَضػػابِ           
 

 و قاؿ أبو داود اإليادي:
 

 ***يَبِْشػي َكَمْشػِي نَعػػَاَمتَػُْتِ***  يُػَتاِبَعػػاِف َأَشػػقَّ َشػاِخصْ           
 

 و قاؿ آخر:
 

 4*َكػَأفَّ ضَبَاَتُو ُكْرُدوُس َفْحػٍل ***  ُمَقلََّصػِة َعلَػػى َساَقْي ظَِليػمِ            
 

 و قاؿ أبو داود اإليادي:
 

 5*َكػالسَّيِد َمػا اْستَػْقبَػَلتػُْو َو ِإَذا *** َولّػَى تَػُقوُؿ ُمَلْمَلٌم َضػػػْربُ           

ـٌ ِإَذا اْستَػْقبَػَلْتػُو َو َمَشػػى ***  ُمَتَتاِبًعػػا َمػػا َخػانَُو َعْقبُ ََ   أُل
*6 

 233«َعَهػا َخْطبُ يَبِْشػي َكَمْشِي نَػَعػاَمٍة تَِبَعْت ***  ُأْخَرى ِإَذا َمػا رَا          

 و أنشدنا لؤلضبَت:  » ذكر: باب شعرفي التشبيوو ُب 
 

 *تَػَنصََّل ِمْن ُجُحػوِر َسَعاىَل  بِأََقبَّ ُمْنطََلِق اللّْبَػػاِف َكػأَنَُّو ***  ِسيػدَ           
 

                                                 

 .2/227-13/373اللبان بالفتح: وسط الصدر، مدرج بالخضاب: ملطخ بالدم. ٌنظر: لسان العرب: –**

 .7/45-10/184أشق: ٌعنً ظلٌما واسع ما بٌن الرجلٌن، و الشاخص: المرتفع. ٌنظر: لسان العرب: –***

-14/198الحماة: عضلة الساق، و الكردوس بالضم: واحد الكرادٌس، و هو رإوس العظام. ٌنظر: لسان العرب: –4*
6/195. 
 .1/549-12/550ٌنظر: لسان العرب:  الململم: المجتمع المدّور. الضرب:  الخفٌف اللحم.  –5

 .12/490ٌنظر: لسان العرب: الألم: الشدٌد.–6* 
 .4/334الحٌوان:   -233

 .3/231 -11/336 -11/664تنّصل: خرج منها، السعالة: الغول. سٌد: الذئب. ٌنظر: لسان العرب:  -*
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 و قاؿ آخر:
 

 **أُرَاِقُب َلْمًحا ِمْن َسِهيٍل َكػأَنَُّو ***  ِإَذا َما َبَدا ِمْن ُدْجيَػِة اللَّْيِل َيْطُرؼُ    
 

 و قالوا قاؿ خلف األضبر: مل أر أصبع من بيت المرئ القيس، و ىو قولو:
 

 أَفَاَد َو جػَاَد َو َسػاَد َو َزاَد  ***  َو قَػاَد َو َذاَد َو َعػاَد َو أَْفَضػلَ    
 

 و ال أصبع من قولو:
 

 234« ***َلُو أَْيَطبلَ ظَْبػٍي َو َساقَا نَػَعاَمٍة  *** َو ِإْرَخاُء ِسْرَحػاِف َو تَػْقرِيُب تَػتػُْفلِ     
 

لقد شبو امرؤ القيس ُب البيت األخَت أربعة أشياء بأربعة أشياء حيث شّبو خاصرٌب الفرس 
شّبو إرخاءه، أي مّد عنقو ُب اسًتساؿ عند خباصرٌب الظّب، و شّبو ساقيو بساقي النعامة، و 

السَت بإرخاء السرحاف أي الذئب، و ليس دابة بأحسن إرخاء منو، و شّبو تقريبو، أي صبع 
يديو و وثبو عند اعبري بتقريب التتفل، أي ولد الثعلب و اؼبعٌت يوحي بأنو أراد الثعلب 

 بعينو مشبها بو.
 .ن ليس من بينها الكلبباب شعر في تشبيو الفرس بضروب الحيواو 

 :235عشىقاؿ األ
 *ػِل ُمَشذُّْب ػػػػػػا فَػْوَؽ النَِّخيػػػػأَمَّا ِإَذا اْستَػْقبَػَلتػُْو َفَكأَنَّػػُو *** َجذٌْع ظبََ     
َتَصوّْبُ            

ُ
 .**ِإَذا َتَصفََّحُو الَفَواِرُس ُمْعرًِضا  ***  فَػتَػُقوُؿ ِسْرحػَاُف الَغَضا اؼب

                                                 

 .11/347سهٌل: نجم. ٌنظر: لسان العرب:  –**

 أٌطال: خاصرة. إرخاء: أن تخلً الفرس و شهوته فً العدو. سرحان: من أسماء الذئب. تقرٌب تتفل: الثعلب –***
 .11/77 – 2/481 – 14/316 -11/18و قٌل جروه. ٌنظر: لسان العرب: 

 .53-3/52 -الحٌوان -234
 .11م: 1994هـ/1414 -1ط -دار صادر بٌروت -دٌوان األعشى -235

 .1/486لسان العرب: مشّذب: مقّشر. ٌنظر:  -*

 .1/534-15/128-2/514تصّفح: نظر إلٌه. الغضا: نبات الرمل. المتصوب: االنحدار. ٌنظر: لسان العرب: –**
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باب باإلضافة إىل باب آخر ظبي فيو التشبيو باسم البدؿ و أعطى بو تعريفا ىو 
و إذا وصفوا أعذاؽ النخل العظاـ قالوا: كأهّنا كباش،  » :التشبيو بالكباش و التفاؤل بها

 قاؿ الشاعر:
 

 ِجرٍ تَػا رَ َكػَأفَّ ِكَباَش السَّاِجَيِة َعلََّقػْت  ***  ُدَوْيَن اػبََواُب أَْو َغرَايِػ
لكاف ذلك فبا هبوز على التشبيو و البدؿ، و إف قاـ الشيء مقاـ الشيء أو مقاـ 

 236.«صاحبو، فمن عادة العرب أف تشّبو بو ُب حاالت كثَتة
 كما تعّرض لتشبيهات وردت ُب كبلـ العرب منها:

:"كاف كالطّائر اغبذر"، فشّبو -و ذكر عمر بن اػبطاب فقاؿ–قاؿ ابن عّباس  »
 237.«زبّوفو من اػبطأ، و حذره من اػبدع بالطّائرعـز عمر و 

و يزعموف أّف ما كاف ُب » و أيضا شّبو بعض اغبيواف الّرّي بنظَته البحري فقاؿ:
الّّر من الضّب و الورؿ و اغبرباء، و اغبلّكاء، و شحمة األرض، و الوزغ و العظاء مثل 

و أف تلك األجناس الّرّية  الذي ُب البحر من السلحفاة و الرّؽ، و التمساح، و الضفدع،
و إف اختلفت ُب أمورىا فإهّنا قد تتشابو ُب أمور، و أف ىذه األجناس البحرية من تلك،  

 238.«ككلب اؼباء من كلب األرض
 و قد زعم ناس من أىل العلم  » و عّلق على زعم الناس أف السمك يلد بقولو:

 239.«بيضا على التشبيو و التمثيل ]اغببّْ  [أف السمك كلو يلد، و أهّنم إمّبا ظّبوا ذلك 
باب من الشعر فيو تشبيو الشيء و ظّبى اعباحظ بابا ُب كتابو "البياف و التبيُت": 

 استهلو بأبيات فيها تشبيو الّرؽ بنبض العرؽ و احتساء الطَت: بشيء
 
 

                                                 
 .5/473الحٌوان:  -236
 .7/58نفسه: -237
 .4/144نفسه:  -238
 .7/127نفسه: -239
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 قاؿ الشاعر: »
 

 *َبَد البَػْرُؽ ِمْن كَبِْو اغِبَجػاِز َفَشاَقٍِت *** َو ُكلُّ ِحَجازِيٍّ َلُو البَػْرُؽ َشػاِئقُ     

ـُ أُبْػَلى ُكلَُّها َو اأَلَسػاِلقُ      **َسَرى ِمْثَل نَػْبِض الِعْرِؽ َو اللَّْيُل ُدونَُو ***  َو أَْعبَل
 

 و قاؿ آخر:
 

 ***أَرِقْػُت لِبَػْرٍؽ  آِخَر اللَّْيِل يَػْلَمػُع  *** َسػَرى َدائًِبا ِفيَها يَػُهبُّ َو يَػْهَجعُ    

 240.«4*اِرٌب ***بَِأْزَواِقِو َو الصُّْبُح َقْد َكاَد َيْسَطعُ ضَ َسَرى َكاْحِتَساِء الطََّْتِ َو اللَّْيُل  

ّلها حوؿ موضوع واحد و انتقل اعباحظ بعد ذلك مباشرة إىل سرد أخبار تدور ك
عملية التشبيو عند اعباحظ ذبري على غرار عملية  »ىو األدب، و ىذا يدّؿ على أّف 

األدب. فكما أف اؼبؤدب يسعى إىل سبك أخبلؽ مؤدبو و طبائعو بصّبها ُب مثاؿ يتصوره 
مسّبقا و يسهر على إحبللو فيو و إدماجو بو، فكذلك اؼبتكلم ُب التشبيو وباوؿ إغباؽ 

شبو باؼبشبو بو  بإعطائو صفاتو و جعلو على صورتو و مثالو. و عملية التأديب تعّد تامة اؼب
عندما ينصهر الشخص ُب النموذج و يّتحد بو اربادا كامبل، كذلك يعد التشبيو تاما إذا ما 

 241.«اربد اؼبشبو باؼبشبو بو اربادا هبعل الثاٍل على األوؿ و عنوانا يؤدي بسرعة إليو
 

                                                 

 .10/192شاقنً: من الشوق أي هاجنً. ٌنظر: لسان العرب: –*

 -14/381سرى: مشى لٌال. نبض: حركة. األسالق: الماء بٌن الصمدٌن من األرض. ٌنظر: لسان العرب:  –**
7/235-10/161. 

 .1/368دائبا: مالزما. ٌنظر: لسان العرب: –***
 .10/150-14/176احتساء الطٌر: شربه الماء. أزواقه: حسنه. ٌنظر لسان العرب: –4*

 .2/391البٌان و التبٌٌن:  -240
دٌوان  -لمحمد الصغٌر بّنانً -نظرٌات اللسانٌة و البالغٌة و األدبٌة عند الجاحظ من خالل البٌان و التبٌٌنال -241

 .302: 1994 -1ط -الجزائر -المطبوعات الجامعٌة



 

63 

 

للنظر أف اعباحظ أهنى اؼبرحلة األوىل من الباب برواية قّصة ىاّمة نسوقها و اؼبلفت 
قاؿ أبو اغبسن: بينما ىشاـ  » بنصها، ألهنا تعطينا فكرة أوىل عن نظريتو ُب التشبيو:

يسَت، و معو أعرايّب إذ انتهى إىل ميل عليو كتاب فقاؿ لؤلعرايب:"أنظر أّي ميل ىذا" فنظر 
و ؿبجن و حلقة و ثبلثة كأطباء الكلبة و رأس كأنّو رأس قطاة". ٍب رجع إليو فقاؿ:"علي

فعرفو ىشاـ بصورة اؽبجاء و مل يعرفو األعرايب و كاف عليو "طبسة" و ىي من نوادر 
 242.«األعراب

 فما ىو السبب الذي جعلو يسوؽ ىذا اػبّر ُب ىذا اؼبوضع بالذات؟
 .التصويريةلبلستدالؿ على وظيفة التشبيو و طاقتو  ردّبا كاف ذلك

و قاؿ العتايّب:  » و لقد ختم اعباحظ ىذا الباب بأمثلة خصصها للتشبيو كقولو:
الشيب عنواف "قاؿ النمَتي: »أي كتاريخ الكتاب، و  243«الشيب تاريخ الكتاب" "

يرى أف العبلقة اليت ذبمع بُت الشيب و عمر »أي كعنواف للكّر فاعباحظ  244«الكّر"
 ذبمع بُت الكتاب و تارىبو أي أهنا عبلقة عضوية يلخص اإلنساف ىي ذات العبلقة اليت

 245.«فيها األوؿ مراحل اغبياة و الثاٍل مراحل التأليف
و ربّدث عن التشبيو ُب باب آخر يضاؼ إىل باب اػبطب و إىل القوؿ ُب تلخيص 

ء  اؼبعاٍل و اػبروج من األمر اؼبشبو بغَته، فذكر فيو بيتا من الشعر عّده الببلغيوف القدما
 كشاىد ُب تشبيو التمثيل و ىو :

 

 246قَػتَػْلَنا ِبَقْتبلَنَا ِمَن الَقػْوـِ ِمثْػَلُهػْم *** ِكرَاًمػا َو مَلْ نَْأُخْذ ِِّٔػْم َحَشَف التَّْمرِ        
 

ىو اإلصابة بالظنوف و معرفة ما مل  »و عّرؼ العقل بعد ذكر البيت مباشرة فقاؿ 
يلقي ضوءا جديدا على مفهـو  »، و تعريفو للعقل ّٔذا الشكل 247«يكن دبا قد كاف

                                                 
 .393البٌان و التبٌٌن:  -242
 .3/393نفسه: -243
 .393نفسه:  -244
 .303النظرٌات اللسانٌة: -245
 .3/625البٌان و التبٌٌن:   -246
 .3/626البٌان و التبٌٌن:  -247
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التشبيو عند اعباحظ إذ اؼبقصود منو استعماؿ اػبياؿ كأداة للتفكَت و االكتشاؼ. و قولو 
 لطريقة   لساٍل  و وصف لعملية التشبيو  ىو ربليل  اف  قد ؾ العقل معرفة ما مل يكن دبا

 248.«إجرائها
ى دعائم فكرة العبلقة بُت اؼبشبو و اؼبشبو بو حيث أنو  و يعد اعباحظ أّوؿ من أرس

ال يلغي اغبدود بُت األشياء أو الكائنات بل يظل ؿبافظا على  »كاف يرى أف التشبيو 
و قد يشبو الشعراء و البلغاء اإلنساف بالقمر و الشمس، » .يقوؿ:249«سبايزىا و انفصاؽبا

النجم، و ال ىبرجونو ّٔذه اؼبعاٍل إىل و الغيث و البحر، و باألسد و السيف، و باغبية و 
 حّد اإلنساف. و إذا ذموا قالوا: ىو الكلب و اػبنزير، و ىو القرد و اغبمار، و ىو الثور، 

و ىو التيس،و ىو الذيب، و ىو العقرب، و ىو اعبعل، و ىو القرنّب، ٍب ال يدخلوف ىذه 
إلنساف إىل ىذه اغبدود و ىذه األشياء ُب حدود الّناس، و ال أظبائهم و ال ىبرجوف بذلك ا

 250.«األظباء
 أي أّف ما ينطبق على اإلنساف ينطبق بالضرورة على باقي الكائنات و األشياء 

 و لعّل ُب صبع اعباحظ بُت العلماء  ».على االستقبلؿالتماايز و أف التشبيو يظل ؿبافظا ب
ما يشي بفهمو اؼبنطقي و الشعراء ُب ىذا اؼبقاـ، فضبل عن ىذه النظرة الصارمة للتشبيو، 

لطبيعة العبلقة اليت يقـو عليها التشبيو، و ما يشي أيضا بالتأثَت اؼببكر للمتكلمُت ُب ربديد 
 251.«مفهـو التشبيو، و االكبراؼ بو عن طبيعتو األصلية

 
 
 
 

                                                 
 .305النظرٌات اللسانٌة و البالغٌة: -248
د.ت:  -1ط -القاهرة -دار الثقافة للطباعة و النشر -لجابر أحمد عصفور -الصورة الفنٌة فً التراث النقدي و البالغً-249

211. 
 .1/211الحٌوان:  -250
 .211الصورة الفنٌة فً التراث النقدي و البالغً:  -251
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 (:ى 276تشبيو عند ابن قتيبة )ت  خامسا: ال

 ىل السنة اؼبناضلُت قاـ ابن قتيبة ُب منتصف القرف الثالث للهجرة على رأس أ
عن مذىبهم ضّد تيارات الكبلـ و االعتزاؿ، فقد كاف إماًما من أئّمتهم البارزين شّبهت 

 مكانو بينهم دبكانة اعباحظ بُت اؼبعتزلة.
 و كانت ثقافتو عربية تقـو على القرآف و اغبديث و الّلغة و النحو و األدب شعره 

 على ثقافات أخرى يونانية و فارسية و ىندية. و نثره باإلضافة إىل إطبلعو
 كل ىذه الثقافات جعلتو كثَت التأليف متنوع اؼبشاغل ذا نظر موسوعي.

و رغم كثرة مؤلفاتو إاّل أنّو مل يًتؾ مؤلّفا صريح االنتساب إىل اؼببحث الببلغي، 
األحكاـ الفّنية لكن ىذا ال يعٍت أنّو أغفلو بل إّف آثاره ال زبلو من اإلشارات الببلغية و 

 اليت سبس صنوؼ القوؿ و أفانُت التعبَت من بينها التشبيو.
و إف كاف ضئيل التواتر ُب مصنفو "تأويل مشكل القرآف"  -أي التشبيو–فهو 

بسبب خوفو على عقيدتو أف يطعن فيها، قبده ُب كتب أخرى يويل لو أنبّية كبَتة إذ جعلو 
و ليس كّل الشعر ىبتار و وبفظ على جودة  فظ:من مزايا الشعر الفاضل الذي ىبتار و وب

الّلفظ و اؼبعٌت و لكّنو قد ىبتار و وبفظ على أسباب منها اإلصابة ُب التشبيو كقوؿ القائل 
 :252ُب وصف القمر

 

ـٌ َجَعَلْت َعْنُو الُقُيوُف َصِقيلُ       *َبَدَأْف بِنَػا َو اْبُن اللَّيَػالِػي َكأَنَُّو *** ُحَسا
 .**َفَمازِْلُت أُْفنِػػي ُكلَّ يَػْوـٍ َشَبابَُو  *** ِإىَل َأْف أَتَػْتَك الِعيُس َو ُىَو َضِئيل 

 

و يؤّكد لنا أّف النّقاد بنوا أحكامهم ذباه الشعر على أساس التشبيو و فاضلوا بُت 
 253.«أحسن الناس تشبيها »الشعراء و سبقهم إىل ذلك، فذو الرّمة عّد من اؼبتقدمُت ألنّو 

                                                 
 -قدم له و راجعه حسن تمٌم و محمد عبد المنعم العرٌان -ألبً محمد عبد هللا بن مسلم ابن قتٌبة -و الشعراءالشعر  -252

 .37م: 1994هـ/1414 -5ط -بٌروت -دار إحٌاء العلوم

 .11/380صقٌل: السٌف. ٌنظر: لسان العرب:  –*
 .6/152العٌس: إبل تضرب إلى الصفرة. ٌنظر: لسان العرب: –**
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و ليس ُب  »ففي كتابو "الشعر و الشعراء" قبد الصورة األكثر تواترا ىي التشبيو 
األمر غرابة فهو أكثر األساليب انتشارا ُب الشعر العريب و أكثر األنواع الببلغية أنبية 

 254.«بالنسبة إىل الناقد القدَل
 :255و من التشبيهات اليت تناوؽبا و عّلق عليها بيت امرئ القيس اؼبشهور

 
 

 َكَأفَّ قُػُلوَب الطََّْتِ َرْطًبا َو يَاِبًسا *** َلَدى وَْكرَِىا الُعنَّاُب َو اغَبَشُف الَبايل         
 

شّبو شيئُت بشيئُت ُب  » عّد ابن قتيبة ىذا البيت من التشبيهات اغبسنة حيث قاؿ:
 256.«بيت واحد، و أحسن التشبيو

عتمًدا ُب ذلك على إبراز مفهـو و يوظف ابن قتيبة التشبيو لتسجيل جودة الشعر، م
و ىو السبق إىل الوجو فيكوف اؼبصطلح  »االبتداع أي البديع الذي كاف متعارفا عليو آنئذ

 257.«جامعا ؼبعنيُت، السبق من جهة، و الوجو الببلغي مطلقا من جهة أخرى
و قد سبق امرؤ القيس إىل أشياء  » و لقد أورد نصوصا تشهد لذلك منها قولو:

ابتدعها و استحسنها العرب و اتبعتو عليها الشعراء من استيقافو صحبو ُب الديار و رّقة 
 258.«النسيب و قرب اؼبأخذ

ىو أّوؿ من قّيد األوابد، يعٍت ُب قولو ُب وصف الفرس قيد  » و قاؿ أبو عبيدة فيو:
أّوؿ من شّبو الثّغر ُب لونو بشوؾ الّسياؿ  األوابد، فتبعو الناس على ذلك. و قاؿ غَته ىو

 :*فقاؿ
 

 **َمَنابُِتُو ِمْثُل السُّػػُدوِس َو َلْونُُو *** َكَشْوِؾ السََّياِؿ َو ُىَو َعْذٌب يَِفيضُ 
 
 

                                                 
 .319التفكٌر البالغً عند العرب:  -254
 .145دٌوان امرئ القٌس:  -255
 .70الشعر و الشعراء:  -256
 .326التفكٌر البالغً عند العرب:  -257
 .55الشعر و الشعراء:  -258

 و البٌت غٌر موجود فً الدٌوان. -*
 .11/252-6/105 السدوس: اسم جبل. السٌال: شوك أبٌض. ٌنظر: لسان العرب: –**
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فاتبعو الناس. و أوؿ من قاؿ فعاَدى عدًا فاتبعو الناس، و أوؿ من شّبو اغبمار 
 259.«الّزبور ُب العسيب و الفرس بتيس اغبّلبدبقبلِء الوليد... و شّبو الطلل بوحي 

و ال يفّرؽ ابن قتيبة بُت التشبيو و التمثيل و يعتّرنبا شيئا واحًدا، و ذلك عندما 
 واصفا الديار:260وبلل قوؿ أيب نواس

 

 *َكأَنػََّهػا ِإَذا َخػرَِسْت َجػاِرـُ *** بَػْيػَن َذِوي تَػْفِنيػػِدِه ُمطَػػرِؽُ 
 

شبو ما ال ينطق أبًدا ُب السكوت دبا قد ينطق ُب حاؿ، و إمّبا كاف هبب أف  »
يشّبو اعباـر إذا عذلوه فسكت و أطرؽ و انقطعت حّجتو بالدار، و إمّبا ىذا مثل قائل قاؿ 
 مات القـو حىت كأهّنم نياـ، و الّصواب أف يقوؿ ناـ القـو حىت كأهّنم موتى، 

 و كبوه قوؿ األضبر:
 

 *ِنَتَانَػُهْم ِمػْن فَػْوِؽ ِحْصِنِهْم *** ُمَعْصَفرَاٌت َعلَػى أَْرَسػاِف َقصَّارِ  َكَأفَّ       
 

 261.«و إمبا ينبغي أف يقوؿ كأّف اؼبعصفرات نَتاف
و يشَت ابن قتيبة إىل ما أظباه الببلغيوف بالتشبيهات العقم، و العقمّي من الكبلـ 
 الغامض، و ىي األبيات اليت مل يسبق أصحأّا إليها و ال تعدى أحد بعدىم عليها، 

 و اشتقاقها فيما ذكر من الريح العقيم و ىي اليت ال تلقح شجرة و ال تنتج شبرة: 
 ينازع فيو قولو: و مل*و فبّا سبق إليو عنًتة

 

تَػَرًلِّْ     
ُ
ػػاِرِب اؼب بَاُب َِّٔا فَػَلْيَس بَِبارِِح *** َغػرَاًدا َكِفْعِل الشَّ  **َو َخبلَ الذُّ

                                                 
 .70الشعر و الشعراء :  -259
 البٌت غٌر موجود فً الدٌوان. -260

 .10/219-3/338-12/91جارم: الجانً. تفنٌده: عجزه و ضعفه. مطرق: كثٌر السكون. ٌنظر لسان العرب:  –*
 .5/104-13/180أرسان: الحبال. قصار: المحّور من الثٌاب. ٌنظر: لسان العرب:  –*

 .547اء: الشعر و الشعر -261

 البٌتٌن غٌر موجودٌن فً الدٌوان. -*
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ـِ             ِكبّْ َعلَػػى الزّْنَاِد اأَلْجَذ
ُ
 ***َىزًِجا وَبُكُّ ِذرَاَعػػُو ِبِذرَاِعِو *** ِفْعُل اؼب

البيانية اليت أشكل فهمها على بعض النقاد  و يستفيض ابن قتيبة ُب شرح الصورة
 الذي يقوؿ فيو: 262عندما قرؤوا بيت أيب نواس

 

 *الَ َكْرُمَهػا فبَّػا يُػَذاُؿ َو اَل*** فُِتَلْت َمرَائُِرَىػػا َعلَػى َعَجػمِ 
 

 فإنّو أشكل معناه، و الذي عندي فيو أنّو وصف اػبمر بالّصبلبة  » يقوؿ ُب ذلك:
 ا حببل فتلت قواه و ىي مرائره بعد أف نّقيت من كسارة العيداف و الشّدة فشّبهه

و رضاضها و إذا نّقيت من ذلك جاد اغببل و صلب و اشتّد فتلو و أمن انتشاره، و إذا 
فتل على تلك الكسارة و ذلك الرضاض مل يشتّد الفتل و أسرع إليو االنتشار، و أصل 

ُب مرائر اغببل بو، و ىذا مثل يضرب كل  العجم النوى، شّبو ما يبقى من عيداف الكّتاف
 263.«شيء اشتّد و قوي فيقاؿ إنّو لذو مّرة أي ذو فتلٍ 

 و ال هباري ابن قتيبة غَته ُب األحكاـ، بل يًتيث ليحكم ذوقو فيما يعرض لو 
 من شعر، ٍب يكشف بعد ذلك عن مواطن اغبسن و اعبماؿ اليت خفيت عن اآلخرين 

 النابغة اعبعدي:و من ذلك ما جاء ُب قوؿ 
 

 *َكػَأفَّ تَػَوالِيَػَهػػا بِالُضَحػى *** نَػَواِعػُم َجْعػٍل ِمػَن األَتْػػَأبِ 
 

فقد أِخذ عليو و قالوا اعبْعُل صغار  » فقد وّضح ابن قتيبة الصورة البيانية قائبل:
النخل فكيف جعلو األتأب و ال أراه إاّل صحيحا على التشبيو كأنّو أراد نواعم أتأب  

                                                 

 .12/87األجذم: المقطوع الٌد. ٌنظر: لسان العرب:  –***
 .539د.ت:  -1ط -بٌروت -دار صادر -دٌوان أبً نواس -262

 .5/169مرائر: الحبال المفتولة على أكثر من طاق. ٌنظر: لسان العرب:  –* 
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 .1/205-11/112جعل: الفسٌلة أو النخلة الصغٌرة. األثؤب ثوب تضعه المرأة. ٌنظر: لسان العرب:  –* 



 

69 

 

عل و قد تسّمي العرب الشيء باسم الشيء إذا كاف لو مشبها و لعّل األتأب أف كاعب
 264.«تكوف تسّمى إفناؤه جعبل كما تسّمى إفناء النخل و قصاره جعبل

 اؼبسيب بن علس »و يؤّكد ذلك مّرة أخرى عندما يعرض لقوؿ 
 

 *ِديِلَهػا ِبِشػرَاعِ َو َكػَأفَّ َغارِبَػَهػا َربَاَوُة ـَبَْرـٍ *** َو سَبُدُّ ثَػْنػػَي جَ 
أراد سبّد جديلها بعنق طويلة، و اعبديل الزماـ، و أراد أف يشّبو العنق بالدقل فشبهها 
بالشراع. قاؿ ابن األعرايب مل يعرؼ الشراع من الدقل و ليس ىذا عندي غلطا، و الشراع 

 معو  كاف  إذا   غَته  باسم  الشيء تسمي  و العرب  باظبو   فسّمي  على الدقل  يكوف

 265.«و بسببو          
و من التشبيهات اليت ذكرىا ابن قتيبة تشبيو شيء بثبلثة أشياء، من ذلك شّبو زىَت 

 266امرأة ُب الشعر بثبلثة أوصاؼ ُب بيت واحد فقاؿ:
 

َها َشبَػًها َو َدرُّ الُنُحوِر *** َو َشػاَكَهْت ِفيػػِو الظّْبَػاءُ 
َ
 *تَػنَػاَزَعِت اؼب

 

 : 267ٍب قاؿ ففّسر

َهػا ***  َفِمػْن أَْدَمػاَء َمْرتَػُعَهػا اػَببلَءُ   فََأمَّا َمػا فَويْػَق الِعْقػِد ِمنػْ

ػبَلحػَُة َو الصََّفػاءُ 
َ
رّْ اؼب ْقَلتَػاِف َفِمػْن َمَهػاٍة *** َو لِلدُّ

ُ
 .َو أَمَّػا اؼب

 و ردّبا اكتفى قتيبة أحيانًا باإلشارة السريعة إىل التشبيو ُب كتابو "الشعر 
   التشبيهات  بعض  فنجد الرجل يقف عند  كتبو األخرى و الشعراء" أّما إذا تصفحنا 

                                                 
 .254: الشعر و الشعراء -264

 -1/644ن األرض. مخرم: أنف الجبل. ٌنظر: لسان العرب: غاربها: أعال مقدم السنام. رباوة كل ما ارتفع م –*
14/306-12/170. 
 .102: الشعر و الشعراء -265
 .08: 1982 -1ط -دار بٌروت للطباعة و النشر -تحقٌق كرم البستانً -دٌوان زهٌر بن أبً سلمى -266

 .13/508-4/279-15/299المها: بقرة الوحش. دّر: كثٌر اللّبن. شاكهت: شابهت. ٌنظر: لسان العرب:  –*
 .8/9نفسه: -267
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الصورة حّقها، و يّرز خصائصها الفنية، فاؼبشبو و اؼبشبو بو فيحللها ربليبًل ببلغيِّا يستوُب 
َكأَنَُّو ِجَمااَلٌت  ِإنََّيا َتْرِمي ِبَشرٍَر َكالقَْصِر  ﴿ البد من تقارّٔما ُب وجو الشبو، ففي قولو تعاىل:

و وقع تشبيو الشرر بالقصر ُب مقاديره، ٍب شّبو ُب لونو باعبمالة الصفر، » يقوؿ: 268﴾ُصْفرٌ 
و ىي السود، و العرب تسمى السود من اإلبل صفراء... و الشيء إذا تطاير فسقط و فيو 

 269.«بقية من لوف النار أشبو شيء باإلبل السود ؼبا يشؤّا من الصفرة
ابن قتيبة إىل ما عرؼ بالتشبيو اؼبشروط عندما وقف على تأويل قولو و تفّطن 

 يريد أهّنا ذبمع  » فقاؿ: 270﴾َو َتَرى الِجبَ اَل َتْحَسُبَيا َجاِمَدًة َو ِىَي َتُمرُّ َمرَّ السََّحاِب ﴿تعاىل:
 و تسَت، فهي لكثرهتا كأهّنا جامدة واقفة ُب رأي العُت، و ىي تسَت سَت السحاب 

ّص الفضاء بو لكثرتو، و بعد ما بُت أطرافو فقصر عنو البصر، فكأنّو ُب و كل جيش غ
 271.«حسباف الناظر واقف و ىو يسَت

و يسمى ىذا التشبيو اؼبشروط؛ و باعتبار أداتو إّما مؤّكدة، » و يعرفو القزويٍت قائبل:      
 272.«﴾َو ِىَي َتُمرُّ َمرَّ السََّحاِب ﴿ و ىو ما حذفت أداتو مثل قولو تعاىل:

ْكُنونٍ ﴿و فبا ذكره ابن قتيبة ُب تفسَت قولو تعاىل: العرب  » قاؿ:273﴾َكأَنَُّينَّ َبْيٌض َ
 :*تشّبو النساء ببيض النعاـ، قاؿ امرؤ القيس

 

ػاِء َغيػَْر ؿُبَلَّػلِ 
َ
َقانَػاِت البَػيَػاِض ِبُصْفَرٍة *** َغَذاَىا مبََُِت اؼب

َ
 **َكِبْكِر اؼب

 274.«كننت الشيء، إذا صنتو، و أكننتو، أخفيتو  و "اؼبكنوف" اؼبصوف، يقاؿ:    

                                                 
 .33-32سورة المرسالت:   -268
د.ت:  -1ط -المكتبة العلمٌة -شركة السٌد أحمد صقر -ألبً محمد عبد هللا بن مسلم بن قتٌبة -تؤوٌل مشكل القرآن -269

320. 
 .88سورة النمل:  -270
 .06تؤوٌل مشكل القرآن:  -271
 .286م: 1904 -1ط -لبنان -دار الكتاب العربً -من البرقوقًضبط و شرح عبد الرح -التلخٌص فً علوم القرآن -272
 .49سورة الصافات:  -273

 البٌت غٌر موجود فً الدٌوان.  -*
 .5/236نمٌر الماء: الناجع فً الرّي. ٌنظر: لسان العرب: -** 

 -بٌروت-الهاللمكتبة  -شرحه ابراهٌم محمد رمضان -أبً عبٌدة هللا بن مسلم بن قتٌبة -تفسٌر غرٌب القرآن -274
 .319م: 1991-1ط
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 و ىذا ما عّرفو أبو ىبلؿ العسكري بأنّو تشبيو شيء بشيء، فقاؿ:
 275.«و يصّح تشبيو الشيء بالشيء صبلة، و إف شأّو من وجو واحد»

ُب وصف 276و من ذلك تشبيو الشيء بالشيئُت، و منو قوؿ أوس بن حجر
 السيف:
 

 *يَػْلَتِمُس الرُّىَب *** َو َمْدرَِج َذرّْ َخػاَؼ بَػْرًدا فََأْسَهبلَ َكػَأفَّ َمَدبَّ النَّْمِل 
 

 277.«شّبو فرند السيف دبدرج الذّر و مدّب الّنمل» قاؿ ابن قتيبة:
و يؤّكد ابن قتيبة مقدرتو الفّنية على تذوؽ النصوص عندما وبلل صورة فّنية من مثل 

 قوؿ الشاعر:
 

 َمْنزَِلٍة *** ُمَصبػَّغَػاٍت َعَلى أَْرَسػاِف َقصَّارِ  َكػَأفَّ ِنَتَانَػُهْم فِػػي ُكلّْ 
 

الّناس يستحسنوف ىذا و أنا أرى أف أقوؿ: األوىل أف يشّبو اؼبصبغات بالنَتاف ال  »
 278.«النَتاف باؼبصبغات

إّف وجهة نظره ُب ىذا اؼبثاؿ جّيدة، إذ أّف وجو التشبيو ُب اؼبشبو بو أقوى و أًّب منو 
 ُب اؼبشّبو.

 ابن قتيبة وبلل صورة أخرى من القرآف و يديل فيها برأيو مستعينا دبا أثر  و قبد
غرؤّا، و يقاؿ  »أي 279﴾أَِقِم الصَّالََة ِلُدُلوِك الشَّْمسِ ﴿عن العرب فيقوؿ ُب اآلية الكريبة:

 :*زواؽبا و األوؿ أحب إيّل، ألّف العرب تقوؿ: ذلك الّنجم إذا غاب، فقاؿ ذو الرّمة
                                                 

دار الفكر  -تحقٌق علً محمد البجاوي و محمد أبو الفضل ابراهٌم -أبً هالل العسكري -الصناعتٌن الكتابة و الشعر -275
 .251د.ت:  -2ط -العربً

 .85د.ت:  -2ط -بٌروت -دار صادر -تحقٌق محمد ٌوسف نجم -دٌوان أوس بن حجر -276

 .4/305 -2/226فٌها. ذّر: نثرز ٌنظر: لسان العرب: مدرج: المواضع التً ٌمشً -*
 .2/187م: 1925 -1ط -دار الكتب المصرٌة -إعادة طبعة دار الكتاب العربً -ابن قتٌبة -عٌون األخبار -277
 .و هذا النوع من التشبٌه سماه المتؤخرون: التشبٌه المقلوب.2/191 نفسه:  -278
 .08سورة اإلسراء:  -279

دار  -راجعه و قّدم له و أتّم شروحه و تعلٌقاته زهٌر فتح هللا -دٌوان شعر ذي الّرمة و هو غٌالن بن عقبة العدوي -*
 .365م:1995 -1ط -بٌروت–صادر 
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َوالِػكِ   **َمَصػابِيُح لَْيَسْت بِاللََّواٌب تَػُقوُدَىػا *** قُبُوـٌ َو الَ بِاآلِفبَلِت الدَّ
 

و تقوؿ ُب الشمس: دلكت براح، يريدوف غزيت و الناظر قد وضع كّفو على 
 حاجبو ينظر إليها.

 قاؿ الشاعر:
 
 

 ***َكػْي تَػَزْحَلَفػا  َو الشَّْمػُس َقْد َكػاَدْت َدنَػًفػا *** أَْدفَػُعَهػا بِالرَّاحِ 
 
 

 فشّبهها باؼبريض ُب الّدنف، ألهّنا قد نّبت بالغروب كما قارب الّدنف اؼبوت 
و إمّبا ينظر إليها من ربت الكّف، ليعلم كم بقي ؽبا إىل أف تغيب و يتوقى الشعاع 

 280.«بكّفو
أي فما ؽبا من أصل، فشّبو   » بقولو:281﴾َما َلَيا ِمْن قَرَارٍ ﴿ كما فّسر قولو تعاىل:

 كلمة الشرؾ حبنظلة قطعت، فبل أصل ؽبا ُب األرض و ال فرع ؽبا ُب الّسماء و ال 
 282.«ضبل

أي  » فقاؿ:283﴾َلْيَس َكَمثَ ِلِو َشْيءٌ ﴿ و لقد عرض ابن قتيبة إىل تأويل قولو تعاىل:       
شيء، و العرب تقيم اؼبثل مقاـ النفس، فتقوؿ: مثلي ال يقاؿ لو ىذا، أي أنا ال  ليس كهو
 284.«يقاؿ يل

لكاف ذلك نفيا للمثل ﴾ َلْيَس َكَمثَ ِلِو َشْيءٌ  ﴿»و يوجد فهم سليم آخر لآلية ىو 
اؼبكافئ، و ىو اؼبثل الّتاـ اؼبماثلة فحسب، إذ أّف ىذا اؼبعٌت ىو الذي ينساؽ إليو الفهم 

اؼبثل عند إطبلقو، و إًذا لدّب إىل النفس دبيب الوساوس و األوىاـ؛ أف لعّل من لفظ 
                                                 

مصابٌح: ٌعنً اإلبل، تصبح فً األماكن التً تبرك فٌها. أفل النجم: غاب. الدوالك: التً دلكت أي غابت أو دنت  -**
 للمغٌب. 

 .9/131-9/107دنفا: دنت للمغٌب. تزحلفا: تزلّج. ٌنظر: لسان العرب:  -***
 .220تفسٌر غرٌب القرآن: -280
 .26سورة ابراهٌم:  -281
 .199تفسٌر غرٌب القرآن: -282
 .02سورة الشورى: -283
 .378تفسٌر غرٌب القرآن: -284
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ىناؾ رتبة ال تضارع رتبة األلوىّية و لكّنها تليها، و أّف عسى أف تكوف ىذه اؼبنزلة للمبلئكة 
و األنبياء، أو للكواكب و قوى الطبيعة، أو للجّن و األوثاف و الكهاف. فيكوف ؽبم باإللو 

– قدرتو أو علمو، و شرؾ ما ُب خلقو أو أمره. فكاف وضع ىذا اغبرؼ اغبّق شبو ُب
ُب الكبلـ إقصاء للعامل كّلو عن اؼبماثلة و عّما يشبو اؼبماثلة و ما يدنو منها،   -الكاؼ

كأنّو قيل:ليس ىناؾ شيء يشبو أف يكوف مثبل ، فضبل عن أف يكوف مثبل لو على 
 285.«اغبقيقة

َيْوَم  ﴿النصوص القرآنية، إذ يقوؿ ُب تفسَت قولو تعاىل: و يتفنن ابن قتيبة ُب فهم
   يرى بينو و بُت فيو كاد   "إّف اعبائع يقاؿ:  أي جدب »286﴾تَ أِْتي السََّماُء ِبدُخَّاٍن ُمبِينٍ 

الّسماء دخانًا، من شّدة اعبوع"، و يقاؿ:"بل قيل للجوع، دّخاف ليُبس األرض ُب سنة 
اع الغبار. فشّبو ما يرتفع منو بالدخاف، كما قيل لسنة اعبدب و انقطاع النبات، و ارتف

  عبل، موضع الشّر إذا  آّاعة غّراء؛ و قيل جوع أغّرو ردّبا وضعت العرب الّدخاف 
 287.«فيقولوف: كاف بيننا أمر ارتفع لو دخاف

و بناء على دراسة التشبيو عند النحاة الثبلثة: سيبويو و الفراء و أبو عبيدة، لبلص 
 إىل القوؿ بأف: 

دراسة التشبيو ُب ىذه الفًتة تعّد متطورة نسبيا فلقد وقعت اإلشارة إىل عناصر -
التشبيو األساسية: اؼبشبو و اؼبشبو بو و وجو الشبو و إف مل يعلقوا كّل مفهـو باؼبصطلح 

 ناسب لو، كما أشاروا إىل أىم طرقو كالتشبيو باألداة، و بالبدؿ، و اؼبصدر اؼبنصوب، اؼب
و فرقوا بُت نوعيو: التشبيو البسيط و تشبيو التمثيل، و اىتّموا ُب درجة أقّل باؼبعٌت اغباصل 
منو و باعبانب النفسي فيو، إالّ أّف ذلك مل يرد ُب نطاؽ حبث منظم و درس مستقل يتعمق 

 ا و وبللها باحثا عن األبعاد الفنّية اليت تتضمنها ىذه الطريقة ُب األداء.القضاي
 

                                                 
 .133م: 1977 -4ط -الكوٌت -دار القلم -لمحمد عبد هللا دّراز -النبؤ العظٌم "نظرات جدٌدة فً القرآن" -285
 .44سورة الّدخان: -286
 .346ص -تفسٌر غرٌب القرآن-287
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 إّف اؼبنهج الذي اعتمده ىؤالء النحاة طرح صبلة من اؼبسائل جعلتهم بالتفكَت -
 فيها يتجاوزوف حدود النحو إىل أحباث رظبت إطارا نظريا صاغبا عبملة اؼبشاغل الّلغوية

 لببلغي.اؼبتأّخرة دبا ُب ذلك البحث ا
ملو ُب النقاط و خبلصة القوؿ ُب التشبيو ُب أسلوب القرآف عند اعباحظ ما قب

 :288التالية
 أّف اعباحظ كاف ينظر لؤلسلوب القرآٍل نظرة عقلية ؾبردة تتأثر بذوقو اػباص  -1

 و إحساسو اػباص، فهي نظرة ذىنية فنية ُب أساسها.
ندرج ربتها ىذه الّلمحات مل تكّوف تلك النظرة لؤلسلوب القرآٍل قاعدة عامة ت -2

الفنّية، و تنبض ُب نطاقها كدليل على صحتها، دبعٌت أهّنا تفتقد الوحدة العضوية بُت 
 أجزائها اؼبتعددة، فهي شذرات منتثرة ىنا و ىناؾ من غَت ترابط و ال اتساؽ.

نظر لؤلسلوب القرآٍل نظرة جدية باعتبار النظم و الًتكيب فتحت الباب لدراسات  -3
كبَت من األنبية ُب أسلوب القرآف، و بالرغم من أف ىذه النظرة كانت   على جانب

 جزئية تّرز ُب آية دوف أخرى، إالّ أهّنا ذات خطر حوؿ ما يتعلق باإلعجاز.

  مل تكن الدالالت الببلغية ُب دراساتو القرآنية مقصودة لذاهتا لتكّوف نظرية عامة،  -4

اؼبواقف دوف بعض، و على كل حاؿ فقد  و إمبا كانت انسيابا تأثّريا يفيض ُب بعض 
 كانت نظرة اعباحظ حلقة مبّكرة ُب ؾباؿ ىذه الدراسات ؽبا قيمتها الكبَتة.

فيما يتصل بالذات اإلؽبية و أحواؿ اؼببلئكة، و اليـو اآلخر –أّف التشبيو ُب القرآف  -5
 صور ذىنية ُب قوالب و أشكاؿ مادية ؿبسوسة -فيو من اعبنة و النار و مشاىدنبا

 إلبراز اؼبعٌت و تثبيتو ُب النفوس.

 عند الببلغيُت –و التشبيو فيما عدا ذلك هبري حسبما يقتضيو التعبَت األديب  -6
 و قد بدأ مدلولو ىذا يتضح عند اعباحظ. -و النقاد

                                                 
 .92. و أثر القرآن فً تطور النقد: 50-49ٌنظر: بالغة القرآن بٌن الفن و التارٌخ:   -288
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مل يكن لفظ التشبيو قد استقر بعد على الصورة اليت عرفت بعد ُب الببلغة بل تنازع  -7
 ، و اؼبثل، و التشبيو(.مدلوؽبا ثبلث ألفاظ )البدؿ

ُب كثَت من –تعّمق اعباحظ ُب بياف أوجو الشبو و تفصيل أجزائو مع شرح واؼ  -8
 ليوضح الغرض القرآٍل ُب التعبَت. -األحياف

 كاف اغبجاج الديٍت و ؿباولة تسفيو آراء أصحاب الظاىر من اؼبفسرين  -9
ليفلت من القيود  و اللغويُت من أىم الدواعي إىل التعّمق ُب حبث التشبيو عنده،

 اغبّسية و من التجسيم.

أما اؼببلحظات اليت يبكن أف نستشّفها من خبلؿ دراسة اعباحظ للتشبيو ُب أشعار 
 العرب و كبلمهم فهي:

إف قاـ الشيء مقاـ الشيء أو مقاـ  » أنو أوؿ من قّدـ لنا تعريف اصطبلحي للتشبيو: -
 289«ةصاحبو فمن عادة العرب أف تشّبو بو ُب حاالت كثَت 

 أنو أّوؿ من أرسى دعائم فكرة العبلقة بُت اؼبشبو و اؼبشبو بو. -

 أّف التشبيو عنده يفيد العينية ال الغَتية. -

 أنّو صبع أمثلة عديدة ُب التشبيو ربت نفس العنواف و من عصور ـبتلفة. -

 أّف دراستو كانت عملية أكثر منها نظريّة. -

 و، فقد أفاد إىل حّد كبَت، و إف مل يضع حدودا واضحة للتشبي »فاعباحظ إذف 
 290.«و ألقى ضوًءا على صبلة من قضاياه، فبّا أعاف اؼبتأخرين على إسباـ الصورة من بعده

 و بعد دراسة الشواىد اليت أوردىا ابن قتيبة عند دراستو للتشبيو يتبُّت لنا:
ّمة أّف دراسة ابن قتيبة لفّن التشبيو ُب كتابو "الشعر و الشعراء" مل يكن شافية مل -

بكّل جوانب الصورة البيانية بل كانت وسيلة للمفاضلة بُت الشعراء و تصنيفهم ُب 
 طبقات.
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 أّف صبلة األبيات اليت اختارىا ضمن ما أظباه "حسن التشبيو" تدؿ على دقّتو  -
 ُب االختيار.

 أنّو ذكر آراء اآلخرين أثناء التحليل ٍبّ عّّر عن رأيو اػباص. -

معايشة النصوص و سّر أغوارىا، و الكشف عن بديع معانيها، أنّو كاف بارعًا ُب -
فرغم أنّو مل يقّسم التشبيو إاّل  أنّو عّرؼ وظيفتو ُب الكبلـ، و دّؿ على فخامة قدرىا 

 من ربليبلهتا القّيمة.
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 الفصل الثاني : التشبيه عند المبرد 

 تمهيد 

 أوال : حّد التشبيو 

 ثاَيا : أقسايه 

 التشبيو المصيب-1
 التشبيو المتجاوز المفرط -2

 التشبيو المقارب -3
 التشبيو البعيد-4
 التشبيو المليح-5
 التشبيو الجيد-6
 التشبيو الحسن-7
 التشبيو العجيب-8
 التشبيو المحمود-9

 التشبيو المختصر-10
 تشبيهات غريبة مفهومة-11
 التشبيو المطرد-12
 تشبيو المحدثين المستطرف-13
 تشبيو سخيف-14
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 تمييد :
إّف أبرز ؾبهود شخصي بذلو اؼبّرّد فيما يتعلق بالببلغة العربية، ذلك الباب 
الطريف الذي عقده للتشبيو. فهو ُب ىذا الباب كّلو مل يعتمد على أسبلفو من علماء 

الفرّاء و أيب عبيدة و ابن قتيبة، و إمّبا اعتمد على الببلغة و النحو و الّلغة كسيبويو و 
استقراءاتو ُب الشعر العريب، و صبع الشواىد الشعرية اليت ربقق لو إفراد باب بأكملو ُب 

 موضوع واحد.
و التشبيو قبل اؼبّرّد كاف موّزعا ُب كتب السابقُت، يصادفنا خبلؿ حديث 

عد عن التشبيو، فيستطرد منو إىل مثاؿ اؼبؤلف عن موضوع بعينو قد يكوف بعيدا كل الب
ُب التشبيو، أو تعقيب على بيت من الشعر تضمن تشبيها، أو بعض آيات من القرآف 
حفلت بالتشبيو و على كل، فلم يكن اغبديث عن التشبيو قبل اؼبّرّد ىو القصد األوؿ 

  الذي يرمي إليو اؼبؤلف و إمبا نراه داخبل ُب طّيات غَته.
  ه بقولو:أّرّد أفرد لو بابا مستقبل أطاؿ فيو اغبديث عنو،بدو ؼبّا جاء اؼب

و ىذا باب طريف نصل بو ىذا الباب، اعبامع الذي ذكرناه و ىو بعض ما مّر  »
 291.« للعرب من التشبيو اؼبصيب و ادثُت بعدىم

اقتناعو بعد فبارسة لغة العرب و أشعارىا، بأنو أكثر  و مرّد اىتماـ اؼبّرّد بالتشبيو
  اليب التعبَت انتشارا.أس

  و قد عّّر عن ىذه القناعة ُب مواطن عديدة من ىذا الباب منها قولو:

و التشبيو جار كثَت ُب كبلـ العرب، حىت لو قاؿ قائل: ىو أكثر كبلمهم مَلْ  »
 292.« يُػْبِعدْ 

 
                                                 

 .2/40الكامل:  -291
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 293.« و التشبيو كثَت و ىو باب كأنو ال آخر لو » و أيضا قولو:
 و يظهر تفّرد اؼبّرّد عن سابقيو بطريقتو اؼبتوخاة ُب دراسة التشبيو إذ بناىا 

االستقراء و االستنتاج الشخصي، ال على الرواية و النقل. فقد عمد إىل الشعر  على
 العريب القدَل و ادث، و انتقى ما تضمنتو عيونو من تشبيهات مصيبة جّيدة. 

 تمد عليها ُب تأسيس الباب شواىد و بذلك ذبمعت لديو ماّدة غزيرة اع

  و استنتاجات.
 يورد ما عرؼ العرب ُب كبلمهم من ضروب التشبيو اؼبختلفة »اؼبّرّد  و كاف

و ما تعّودوا أف يشّبهوا بو من أشياء تقع ربت حّسهم من واقع حياهتم، و قد ارتسمت 
 ا جاء ُب أذىاهنم دبعاف خاصة. و يبدأ دبا جاء ُب شعر القدماء ٍب يتبعو دب

 294.« و استحسن ُب شعر ادثُت
و رغم أّف اؼبّرّد يعد أحد علماء الّلغة ُب عصره إال أف حبو للقدَل و انشغالو 

 295بالدراسات الّلغوية مل يؤثر على تعاطفو مع الشعر ادث و إنصافو لو.
 و يتضح إنصافو للشعر اغبديث من اعتقاده بزيف اؼبقياس القدَل، الذي يعّوؿ 

و ليس  »وؿ الشعر أو رفضو على الزمن وحده، و يلخص ىذا اؼبوقف قولو: ُب قب
لقدـ العهد يفضل القائل و ال غبدثاف عهد يهتضم اؼبصيب و لكن يعطي كل ما 

 296.« يستحق
و من استقرائو للنماذج الشعرية الكبَتة استخلص معلومات نظرية تدور حوؿ 

 ؿبورين أساسيُت: حد التشبيو و أقسامو.
 

                                                 
 .2/115الكامل:  -293
 .377تارٌخ النقد و البالغة:  -294
دار المعرفة  -افًلعثمان صو -ٌنظر: الخصومة بٌن القدماء و المحدثٌن فً النقد العربً القدٌم تارٌخها و قضاٌاها -295

 .39م: 1995 -3ط -الجامعٌة
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 حدّ التشبيو:أوال:  
مل يعن القدماء حبّد التشبيو كما فعل اؼبتأّخروف، و إمّبا عرفوه صورة توضح 

 :297الفكرة، و ربّسن اؼبعٌت، عرفو امرئ القيس، فقاؿ ُب صفة الفرس
 

 ِمَكػػرٍّ ِمَفرٍّ ُمْقبِػٍل ُمْدبِػٍر َمًعا *** َكُجْلُموِد صخر حطَُّو السَّيُل من َعلِ 
 

 :298و عرفو النابغة فقاؿ
 

لُػوُؾ  َكَواِكُب *** ِإَذا طََلَعْت لَػػْم يَػْبُد ِمنػُْهنَّ َكوَْكبُ 
ُ
 فَِإنََّك مَشٌْس َو اؼب

 

و عرفو عنًتة و طرفو و األعشى، و غَتىم كثَت. و عندما أشرقت مشس 
 اإلسبلـ، سار شعراؤه سَتة من قبلهم مع تأثرىم بتصوير القرآف الكرَل.

اؼبّرّد فأّكد ما نقلنا عن اعباحظ من أف وجو الشبو و مل يعّرؼ التشبيو إال عند 
يقع ُب بعض الصفات ال كلها و بُت عبلقة طرفيو اليت يشًتط فيها أف تكوف عبلقة 

و اعلم أف للتشبيو حّدا.  » ارباد، و عبلقة خبلؼ أو تباين، ُب نفس الوقت فقاؿ:
تشبيو من وجوه فاألشياء تشابو من وجوه و تباين من وجوه: فإمّبا ينظر إىل ال

 299.« وقع
اكتشاؼ غاية ُب األنبية لو  »و البحث ُب ىاتُت العبلقتُت أّدى باؼبّرّد إىل 

أدرؾ ىو، أو الببلغّيوف اؼبتأّخروف، أبعاده النظرية لكانوا فتحوا لعلم اؼبعاٍل آفاقا مل 
 300.« يلجها إاّل ُب النصف الثاٍل من القرف العشرين

                                                 
 لم أجد البٌت فً الدٌوان.  -297
 .18دٌوان النابغة الذبٌانً:  -298
 .2/54الكامل:  -299
 .363التفكٌر البالغً عند العرب:  -300
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 فبكن، ألف ما يظّن أنو وحدة معنوية  »التشبيو و يتمّثل ىذا االكتشاؼ ُب أف 
ال تتجزّأ. إمّبا ىو ُب اغبقيقة جسم مرّكب من وحدات تتكّتل مع بعضها لتكوف اؼبعٌت 

 301.« الكّلي الذي يّرز من الّلفظة
فإمّبا ينظر إىل التشبيو من وجوه وقع فإف شّبو الوجو  » و دليل ذلك قولو:

 302.« رونق و ال يراد العظم و اإلحراؽبالشمس فإمّبا يريد الضياء و ال
معٌت مفرد ُب الظاىر، عّّر عنو بلفظ مفرد، إاّل أنو  »فلفظة "الشمس" تعّّر عن 

" و ىي دبثابة اؽبباءات ُب اعبسم الكيمياوي. *مرّكب ؼبن تعّمقو، من عدد من "اؼبعاًل
 303.« فالشمس: ضياء، رونق، عظم، إحراؽ، ...

 للكاتب آفاقا واسعة للتصوير و ترؾ للقارئ  و ّٔذا يكوف اؼبّرّد قد فتح

حبكم ضرورة تقاطع األشياء ُب جهة من جهات ىذا اغبقل  و الناقد حرّية التأويل
اؼبعنوي الشاسع. و ىذا منطوؽ عبارة اؼبّرّد: "و إمّبا نقصد من كّل شيء إىل 

فتح و ىي عبارة تكشف عن اتساع األبعاد أماـ عملية التصوير الفٍّت، و ت 304شيء"
لؤلجياؿ اؼبقبلة بابا من أبواب النقاش األديب اؽباـ، ؼبعرفة ما إذا كانت قيمة الصورة ُب 
تفطن الشاعر إىل العبلقات اػبفية و شعوره دبا ال يشعر بو غَته، أـ أف قيمتها رىينة 

 305. حجم اؼبعاٍل اؼبتقاطعة؟
 

 
 
 

                                                 
 .363ند العرب: التفكٌر البالغً ع -301
 .2/54الكامل:  -302
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 .2/55الكامل:  -304
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 ثانيا: أقسامو: 
 عديدة ىي: إّف اؼبّرّد أّوؿ من قسم التشبيو إىل أقساـ

 :306التشبيو المصيب-1
ألنّو وبّقق صفات التطليق بُت  »يعتّر اؼبّرّد التشبيو اؼبصيب من أىّم أقسامو 

 307.« األطراؼ اػبارجية لعناصر اؼبشأّة، و يقـو على لياقة عقلية واضحة
ال يتجاوز الواقع، و إمّبا  »و يعٍت التشبيو اؼبصيب عنده ذلك التشبيو الذي 

وف إفراط. و ىو ما اتفق الناس على صدقو و عدـ ذباوزه اغبدود يصيب القوؿ د
 308.« اؼبتعارؼ عليها

وقف اؼبّرّد عند بيت المرئ القيس، كاف الّلغويوف قبلو و بعده معجبوف بو 
 :309إعجابا كبَتا، و ىو قولو

 

َشُف الَبايل َكػَأفَّ قُػُلوَب الطََّْتِ َرْطًبا َو يَاِبًسا *** َلَدى وَْكرَِىا الُعنَّاُب َو اغبَ   

فأحسن ذلك ما جاء بإصباع الرواة  »و اعتّره من أحسن التشبيهات اؼبصيبة حيث قاؿ: 
ما مّرالمرئ القيس ُب كبلـ ـبتصر أي بيت واحد من تشبيو شيء ُب حالتُت بشيئُت 

فهذا مفهـو اؼبعٌت فإف اعًتض معًتض، فقاؿ: فهبّل  ». و علق عليو بقولو: 310« ـبتلفُت
كأنو رطبا العّناب و كأنّو يابسا اغبشف، قيل لو: العريب الفصيح الفطن الّلقن فّصل فقاؿ  

. 311« يرمي بالقوؿ مفهوما، و يرى ما بعد ذلك ذكر من التكرير عيا  

 

  
 

                                                 
 .77-46-2/43للتوّسع ٌنظر: الكامل:  -306
 .214الصورة الفّنٌة فً التراث النقدي و البالغً:  -307
 .67المختصر:  -308
 .145دٌوان امرئ القٌس:  -309
 2/40الكامل:   -310
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 تتوافر فيو  التشبيو  ألف  القيس مّررا،  ببيت امرئ  الواضح  اإلعجاب  ىذا  لقد كاف    
 فضبل عن أف امرأ القيس صبع تشبيهُت ُب بيت  كل صفات الدقة و اإلصابة و الصحة،

 واحد و ىذه براعة شكلية لفتت األنظار.
و من التشبيو اؼبصيب أيضا أبياتا نسبها لتوبة بن اغبمَت ُب حُت أف أبا اغبسن 

 :312يقوؿ أهّنا ّٓنوف بٍت عامر، و ىي
 

لَػَة ِقيَل يُػْغَدى*** بَِليػَْلى  الَعػػػاِمرِيَِّة أَْو يُػػػرَاحُ َكػػػَأفَّ الَقْلَب لَيػْ  

 َقطَػػػاٌة َعزََّىػػا َشَرٌؾ فَػَباَتْت *** تُػَعػػاعِبُُو، َو َقْد َعِلَق  اعبَنػػَاُح 

 ؽَبَػا فَػْرَخػػاِف َقْد َعِلَقػا ِبوَْكٍر *** فَػُعشُُّهَمػػا ُتَصفُّْقػػُو الرّْيَػػاُح 

َو الَ بِالصُّْبِح َكػػاَف ؽَبَػػا بَػرَاحُ  َفبلَ بِاللَّْيػػِل نَالَػػْت َما تُػَرجّْي ***  

 .313«و قد قاؿ الشعراء قبلو و بعده فلم يبلغوا ىذا اؼبقدار »ئبل: و عّلق عليها قا
بينما قبد مصطفى الصاوي اعبويٍت وبلل ىذه األبيات، ربليبل دقيقا يبُت فيو  

ا تصور فإّف إذا كاف الرسم خطوطا و ألوان » أثر ىذه األبيات على النفس، فيقوؿ:
رحل -الشاعر ىنا قد رسم خبيالو موقفا عاطفيا مؤثرا يفيض حيوية و إحساسا صادقا 

و ألنو  -ضعيفة مستسلمة-و ال حيلة ؽبا حُت يراح ّٔا أو هباء  –األىل بابوبة ليلى
و إيّاىا كالشخص الواحد فقد نقلت إليو عدوى ضعفها، صار قلبو حُت غادرتو  

غرز ُب جناحها، و الشرؾ ىنا األياـ اؼبمتلئة حبلو األماٍل، فلما كالقطاة، خدعها ما ان
 جذبت جناحو صار عاجزا عن الطَتاف.

                                                 
 .85م: 1998 -1ط -دار صادر بٌروت -عنً بتحقٌقه و شرحه خلٌل ابراهٌم العطٌة -دٌوان توبة بن الحمٌر -312
 .2/44الكامل:  -313
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ُب آفاؽ األمل و السعادة، ىو جناح ؾبروح، و ؿببوبتو جناح آخر فبسوؾ، 
تأكيد ثاف أهنما شخص واحد، ٍب العجز و اغبَتة ُب مواجهة الكارثة، نبا فرخاف 

لصورة رمز، ؿببوساف تلعب بوكرنبا الرّيح، جنة حبهما تزلزؽبا أوؽبما فرخاف؛ سياف، فا
رياح القدر، و هبيء إظبلـ ال يستطيعاف ربت ستاره أف ىبلصا فبا نبا فيو، و هبيء 
صباح قد يأمبلف فيو الفرج و ال فرج، و الظلمة كآبة و اإلصباح أمل، و ال قباة ؽبما 

صوير اغبّس الوجداٍل تصويرا مع اكتئاب أو تأميل... أي حَتة و أي صدؽ ُب ت
 . رامزا

و طريف أف يكوف البيت األوؿ حاكيا ؼبوقف ليلى و الثاٍل ؼبوقف الشاعر اّب 
الذي ضعف أماـ الكارثة ٍب البيتاف الثالث و الرّابع يشًتؾ فيو اّباف اؼبقهوراف على 

تشكيبل يأخذ  أمرنبا و ىكذا شاء الشاعر بعد أف فٌت ُب ؿببوبتو أف يشكل األبيات 
 314.« كل واحد منهما فيو خطا متماثبل

 و اإلصابة  »و من ىنا يبكن القوؿ: إّف اؼبّرّد كاف يتطلب من التشبيو اإلصابة 
و اؼبقارنة ُب التشبيو مصطلحاف يبكن أف يندرجا ربت ما نسميو بالتناسب اؼبنطقي 

الشكلي بُت  دبدى التوافق -ُب النهاية–بُت أطراؼ التشبيو، ألهّنما يرتبطاف 
 315.« األطراؼ

 و اؼبّرّد حُت ىبتار مباذج التشبيو اؼبصيب يكشف لنا عن ذوؽ ال بأس بو، 
و ىو حُت يتقبل كثَتا من التشبيهات فإنّو يضفي عليها قيمة واضحة، ال لشيء إالّ 

 . ألهّنا ربقق فكرتو عن اإلصابة دبعناىا اػبارجي و اؼبنطقي
 
 

                                                 
 .84-83م: 1993 -إسكندرٌة -دار المعرفة الجامعٌة -لمصطفى الصاوي الجوٌنً -البٌان فن الصورة -314
 .214الصورة الفّنٌة: -315
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 التشبيو المتجاوز المفرط:-2
 اؼببالغ فيو، أو اؼببالغ ُب الّصفة اليت ذبمع بُت اؼبشّبو  »لتشبيو اؼبفرط ىو التشبيو ا

. أو دبعٌت آخر ىو التشبيو الذي يتجاوز اغبدود، و يتخطى ما 316« و اؼبشّبو بو
 317. تعارؼ الناس عليو

ي الَبْحِر  َو َلُو الَجَواِر الُمْنَشآُت فِ ﴿و يبثل لو ُب القرآف الكرَل بقوؿ ا جّل ثناؤه: 

 .318﴾َكاألَْعالَمِ 
 :319أما التشبيو اؼبفرط ُب أشعار العرب فيختار اؼبّرّد قوؿ اػبنساء

 

 َو ِإفَّ َصْخػػرًا لََتْأتَػػمُّ اؽبَُداُة ِبِو *** َكػػأَنَُّو َعَلٌم فِػػي رَْأِسػػِو نَارُ 
 

 فجعلت اؼبهتدى يأًب بو، و جعلو كنار ُب رأس علم  »و يعلق عليو قائبل: 
 .320« و العلم اعببل

فتشبيو اػبنساء نابع عن البيئة، طوؿ السرى ُب الصحراء، النار أعلى اعببل 
 ليهتدي الساري. ىو تشبيو صادؽ صبيل ُب عصره.

و من أفراط التشبيو أيضا قوؿ أيب خراش اؽبذيل، يصف سرعة ابنو ُب 
 :321العدو

 

                                                 
 .269بٌروت:  -دار النهضة العربٌة للطباعة و النشر -لعبد العزٌز عتٌق -علم المعانً، البٌان، البدٌع -316
 .67ٌنظر: المختصر:  -317
 .24ورة الرحمن: س-318
 .49م: 1978هـ/1398 -1ط -دار بٌروت للطباعة و النشر-دٌوان الخنساء -319
 .2/50الكامل:  -320
 -دار الكاتب العربً للطباعة و النشر -أحمد كمال زكً -شعر الهذٌلٌٌن فً العصرٌن الجاهلً و اإلسالمً -321

 . و اللفظ بتمامه:193: 1ط -م1969هـ/1389
ُهْم  ُر ِذي َنْحٍض َكــاَنَّ ٌْ شََّبثــُوَن بَِطائٍِر *** َخفٌِِف الُمَشاِش َعْظُمُه َغ ٌَ 

ُحثُّ الَجَنــاَح بِالتََّبّســُِط َو الَقْبِض  ٌَ ِل َفُهَو  ُمَهابٌِد ***  ٌْ  ٌَُباِدُر قُْرَب اللَّ
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َشاِش َعْظُمُو َغيػُْر ِذي كَبِْض َكأَنػَُّهػػْم َيْسَعْوَف فِػػي ِإْثِر طَائٍِر *** َخفِ 
ُ
 *يِف اؼب

 **يُػبَػػاِدُر ُجْنَح اللَّْيػػِل فَػُهَو ُمَهاِبٌذ *** وَبَثُّ اعبَنَػاَح بِالتََّبسُّػِط َو الَقْيضِ 
 

فالقـو الذين يعدوف خلف خراش كأهنم ُب سرعتهم يتعلقوف بطائر خفيف قليل 
 جناحيو ببسطهما و قبضهما.اللحم يسرع حُت يقبل الليل عليو، و وبث 

بعض ادثُت ُب قاؿ:  »و من شعر ادثُت اؼبفرط اؼبتجاوز ذكر اؼبّرّد أبياتا: 
، و الشعر أليب 322« رجل يهجوه و اؼبهجّو داود بن بكر و كاف ويّل األىواز

 :323الشمقمق
 

َقػػػاُر َنْسػػػػرٍ   َو َلُو غِبْيَػػػُة تَػْيػػػػٍس *** َو َلُو ِمنػْ

َنْكَهػػػُة لَْيػػػػٍث *** َخػػاَلَطْت َنْكَهػَة َصْقػػرٍ َو َلُو   

إّف اإلفراط ُب التشبيو ال يعّد كذبا و إمّبا ىو : قوؿ صادؽ موشى بزينة اؼببالغة، 
 324تلك اليت الحظها اؼبّرّد و أعجب ّٔا أيبا إعجاب.

 قوؽبم للّسخّي ىو كالبحر  »و من التشبيو اؼبفرط اؼبتجاوز ُب كبلـ العرب 
 325.« للشجاع ىو كاألسد و للشريف ظبا حىت بلغ النجم و

و من تشبيههم  » و لقد صرّح اؼبّرّد بإعجابو بالتشبيو اؼبتجاوز عندما قاؿ:
 اؼبتجاوز اعبّيد النظم قوؿ أيب الّطمحاف:

 
                                                 

 .6/347المشاشً: رإوس العظام التً ال مّخ فٌها. ٌنظر: لسان العرب: -*
 مشٌته و طٌرانه. ٌحث: ٌحرك. التبسط: النشر. القبض: جمع جناحٌه. ٌنظر: لسان العرب:مهابذ: مسرع فً -**
 3/517- 2/130- 7/259- 7/213. 

 .2/53الكامل:  -322
-1ط -لبنان -بٌروت -دار الكتب العلمٌة -جمعه و حققه و شرحه: واضح محمد الصمد -دٌوان أبً الشمقمق -323

 44م: 1995هـ/1415
 .67-66ٌنظر: المختصر:  -324
 .2/101الكامل:  -325
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326« *ُبوْ َأَضاَءْت ؽَبُْم َأْحَسابُػُهْم َو ُوُجوُىُهْم *** ُدَجى اللَّْيِل َحىتَّ َنظََّم اعبِزَْع ثَاقِ   
 

وباوؿ إهباد سند نظري  و مل يكتف اؼبّرّد دبجّرد التعبَت عن اإلعجاب فًتاه 
يدعم بو موقفو، و وبلل مقاصد ركوب اإلفراط و اؼببالغة و ذلك بالتعمق ُب فهم 

 العبلقة الرابطة بُت ركٍت التشبيو األساسيُت: اؼبشبو و اؼبشبو بو.
و يروى عن األصمعي أنو رأى رجبل  »فنجده بعد ذكر البيت يسًتسل قائبل: 

ىبتاؿ ُب أزيّر ُب يـو قّر ُب مشيتو فقاؿ لو: فّبن أنت يا مقرور. فقاؿ: أنا ابن الوحيد 
أمشي اػبيزىل و يدفئٍت حسّب. و قيل آلخر ُب ىذه اغباؿ أما يوجعك الّرد؟ فقاؿ: 

 327.« بلى و ا و لكٍّت أذكر حسّب فأدفأ
من التشبيو و يستند ُب تّرير ىذا اإلعجاب بتفسَت إف اؼبّرّد أعجب ّٔذا النوع 

عقلي يقنع بو من وباوؿ رّد ىذا القوؿ، باإلضافة إىل أنّو قد أتى بنص قرآٍل علينا أف 
 نتقبلو دوف مناقشة، و علينا بعد ذلك أف نتقبل تفسَته، ال عن صحة اؼببالغة 

 و اإلفراط ُب التشبيو فحسب، بل على صبالو و سداده أيضا.
  أننا ال نلبث أف قبد اؼبّرّد ُب سياقات أخرى سّيء الظّن باؼببالغة إالّ 

و التشبيو اؼبتجاوز، متشبها بضرورة مطابقة الفن القويل للحقيقة اؼبوضوعية أو أف يقع 
 ُب النحافة: »قريبا منها على األقل. فبعد أف أورد قوؿ الشاعر 

 ٌق *** ِبُعوِد شُبَػػاـٍ َمػا تََأوََّد ُعوُدَىػا فَػلَػػػْو َأفَّ َما أَبْػَقْيِت ِمنّْػي ُمَعلَّ  
 

ـُ   نَػْبٌت َضِعيٌف، َواِحَدتُُو شُبَاَمُة( و ىذا متجاوز كقوؿ القائل: و يبنعها  *)الثَّْما
 .328« من أف تطَت زمامها

                                                 
 .1/40-8/49الجزعة: قطعة من اللٌل. ثاقبه: منٌر و متوقد. ٌنظر: لسان العرب:  -*

 .2/102الكامل:   -326
 .2/102نفسه: -327

 .12/81الثمام: نبت ضعٌف له خوص. ٌنظر: لسان العرب:  -*
 .1/172الكامل:  -328
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ٍب  و الشرح الّلغوي ىنا من قبيل التعريض و اإلشارة إىل التجاوز و شّدة اؼببالغة
و أحسن الشعر ما  »انتقل إىل قانوف عاـ ُب جودة الشعر و فضلو ُب اغبسن يقوؿ: 

 329.« قارب فيو القائل إذا شّبو، و أحسن منو ما أصاب بو اغبقيقة
 صدارة اؼبقاييس ُب جودة النص األديب عند عدد  و ستتبّوأ ىذه القاعدة

القانوف اؼبتحكم ُب دراستهم ال يستهاف بو من الببلغيُت و النقاد. و من ٍب تصبح 
 . للصورة الفنية

 :330التشبيو المق ارب-3
ىو ذلك التشبيو الصريح الذي يقـو بنفسو و ال وبتاج إىل تفسَت أو تأويل، ألنو 

 331. ظاىر مكشوؼ يتسم بالبساطة و الوضوح
قوؿ ذي  332« و من حلو التشبيو و قريبو و صريح الكبلـ »فمن ذلك قولو: 

 :333الّرمة
 

*َرْمػٍل َكَأْورَاِؾ الَعػػَذاَرى َقَطْعُتُو *** َو قَػْد َجلََّلْتُو الظُُّلَمػػاُت اغبََناِدسُ َو   
 

( من التشبيو اؼبقلوب و قد عقد لو ىػ392إّف ىذا البيت اعتّره ابن اعبٍّتّ )ت 
ىذا فصل من  »فصبل ُب اػبصائص و ظباه "غلبة الفروع على األصوؿ" قاؿ فيو: 

ريف؛ ذبده ُب معاٍل العرب، كما ذبده ُب معاٍل اإلعراب. و ال تكاد فصوؿ العربية ط
 334.« ذبد شيئا من ذلك إاّل و الغرض فيو اؼببالغة

 
                                                 

 .1/173الكامل:  -329
 .2/91لالطالع ٌنظر: الكامل:  -330
 .67ٌنظر: المختصر:  -331
 .2/89الكامل:  -332
 و البٌت بتمامه و لفظه: 290دٌوان ذي الرمة:  -333

 َو َرْمٍل َكؤَْوَراِك الَعَذاَرى َقَطْعُتُه *** إَِذا جلَّلَْتُه الُمْظلَِماٌت الَحَناِدسُ 
 .6/58 -11/116 -10/509أوراك: أعجاز. جلل: عظم. حنادس: شدٌد الظلمة. ٌنظر: لسان العرب:  -*

 .302-1/300الخصائص:  -334



 

90 

 

أفبل ترى ذا الّرمة كيف جعل  »ٍب ذكر بيت ذي الرمة و علق عليو قائبل: 
األصل فرعا و الفرع أصبل. و ذلك أف العادة و العرؼ ُب كبو ىذا أف تشّبو أعجاز 

ساء بكثباف األنقاء... فقلب ذو الّرمة العادة و العرؼ ُب ىذا، فشّبو كثباف األنقاء النّ 
بأعجاز النساء. و ىذا كأنّو ىبرج ـبرج اؼببالغة، أي قد ثبت ىذا اؼبوضع و ىذا اؼبعٌت 

 335.« إلعجاز النساء و صار كأنّو األصل فيو، حىت شّبو بو كثباف األنقاء
 :336ند اؼبّرد نضيف قوؿ الّشّماخ ُب صفة الفرسو من أمثلة التشبيو اؼبقارب ع

 

*ُمِفػجُّ اغَبَواِمي َعْن ُنُسػوٍر َكأَنػََّها *** نَػَوى الَقْسِب تَػرَّْت َعْن َجرَِِل ُمَلْجَلجِ   
 

قولو: مفّج اغبوامي، يريد مفّرؽ اغبوامي  » إذ قاـ اؼبّرّد بشرح البيت قائبل:
 نسر. و ىي نكتة ُب داخل اغبافر،  فاغبوامي نواحي اغبافر، و الّنسور واحدىا

 و وبمد الفرس إذا طلب ذلك منو، و لذلك شّبو بنوى القسب. و تّرت سقطت، 

 ، و اؼبلجلج الذي قد عبلج مضغا ُب الفم ٍب قذؼ لصبلبتو. *و اعبرَل اؼبصرـو
و قولو: مفّج ليس يريد الذي ىو شديد التفرقة و لكن االنفصاؿ عن الّنسر، فإنّو إف 
 اتسع و استوى أسفلو فذلك الّرجح، و ىو مذمـو ُب اػبيل، و كذلك إف ضاؽ 

 337.«و صغر، قيل لو مضطر و كاف عيبا قبيحا
 فالتشبيو ىنا واضح صريح إذ شبو الشاعر نسور الفرس بالنوى الصلبة.

 

 
                                                 

 .302-1/300الخصائص:  -335
م: 1968هـ/1388 -1ط -دار المعارف بمصر -حققه و شرحه صالح الدٌن الهادي -دٌوان الشماخ بن ضرار الذبٌانً-336
78. 

سقطت و مفج: موسع مباعد. الحوامً: مٌامن الحافر و مٌاسره. النوى: عجنة التمر و الزبٌب. القصبً: الصلب. تّرت:  -*
انقطعت. جرٌم: التمر الٌابس. ملجلج: أدارها فً فمه ثم قذفها. النسر: لحمة صلبة فً باطن حافر الفرس من أعاله. ٌنظر: 

 .5/205-2/356-12/90-4/90-1/672-15/349-14/202 -2/339لسان العرب: 
 .12/336المصروم: المقطوع. ٌنظر: لسان العرب:  -*

 .2/89الكامل:  -337
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 بيو البعيد:التش-4
 و قاؿ ا عّز  » من تشبيهات القرآف يذكر اؼبّرّد آيتُت كريبتُت فيقوؿ:

 و الّسفر الكتاب. و قاؿ:﴾ َكَمثَ ِل الِحَماِر َيْحِمُل أَْسفَ ارًا﴿و جّل، و ىذا البُّت الواضح 
 .﴾الِحَمارِ َمثَ ُل الَِّذيَن ُحمُِّلوا التَّْورَاَة ُثمَّ َلْم َيْحِمُلوَىا َكَمثَ ِل  ﴿

يرى اؼبّرد أف ىذه اآلية تشتمل على تشبيو ألف السامع قد يظن أف ا سبحانو 
 فيها ألهنم   وبمل الكتب و ال يعلم ما و تعاىل شبو الذين ضبلوا التوراة باغبمار الذي 

 أضربوا عن حدودىا  و   عنها  أهنم تعاموا  اؼبراد  لكن  فيها،  ما  لغبائهم   يعوا مل 

 و أمرىا و هنيها و مل يطبقوا ما فيها.        
 الشاعر: » أّما عن التشبيو البعيد ُب أشعار العرب فقد اختار اؼبّرّد قوؿ

اِر َكػػَأٍلّْ ضِبَػارُ   بَػْل َلْو رَأَْتنِػػي ُأْخُت ِجَتَانِنَػا *** ِإْذ أَنَػػا ُب الدَّ
 

 338.«يستدؿ عليو بغَتهفإمّبا أراد الصّحة فهذا بعيد ألّف السامع إمّبا 
إّف الذي جعل التشبيو بعيدا ُب ىذا البيت ىو أّف قصد الشاعر ىبتلف عّما 
يفهمو الناس من التشبيو، فالسامع يتبادر إىل ذىنو، و ألّوؿ وىلة، إمبا القصد من 
التشبيو باغبمار وصفو بالببلدة و الغباء و سوء التصرؼ و ال يطرؽ ذىنو أف مراد 

  نفسو باغبمار أنّو ُب غاية الصّحة و كماؿ القوة. الشاعر من تشبيو
وبتاج إىل التفسَت و التأويل ألنو غَت  و ال شّك أف الوصوؿ إىل ىذا اؼبقصد 

 بُّت و غَت واضح، و السامع يستدؿ عليو بغَته كما يقوؿ اؼبّرّد.
  إمّبا  السامع   "ألفّ  ُب قولو: لئلبعاد   تفسَتا طريفا ٍب إّف تعليق اؼبّرّد تضمن 

وجو من وجوه إدراؾ اؼبعٌت حيث تفسر الّلغة  »يستدؿ عليو بغَته" و ىو يشَت إىل 
بالّلغة و يقـو االستعماؿ الدارج مقاـ العبلمة الراشدة ُب اؼبعٌت. فكأنّو تتكوف لدى 

                                                 
 .2/103الكامل:  -338
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اإلنساف دبفعوؿ الزمن، ردود فعل معينة تبادر ّٔا، مىت وقع اؼبنّبو، إىل معٌت دوف معٌت 
خرج مستعمل تلك العبارة عن اؼبعٌت الّلصيق ّٔا يكوف أبعد، و السيما إذا  آخر، فإذا

 339.« تعلق األمر باألمثاؿ اؼبشًتكة الشائعة مثل اؼبثاؿ السابق
 و ىذا النوع من التشبيو ليس عيبا ألف اؼبراد منو دفع السامع إىل التمعن 

 و اختبار فطنتو.
 :340التشبيو المليح-5

 :341ّرّد قوؿ القائلمن مليح التشبيو عند اؼب
 

ْمطُػػوُر َو ُىَو َمػُروحُ 
َ
نَػاَؾ يَػْوـَ البَػُْتِ َأْسػػرَُع َواِكًفا *** ِمَن الِفَنِن اؼب  َلَعيػْ

 

الشاعر سّبو دموع عيٍت ؿببوبتو يـو الفراؽ  و يعتّر اؼبّرّد ىذا البيت مليحا ألفّ 
اؼبطر من الورؽ بالغصن الذي يقع اؼبطر على ورقو، ٍب هتب الريح فيتساقط ماء 

 قطرات، و ىي صورة رائعة.
و بعد ذكر ىذا البيت أراد اؼبّرّد أف يبثل للتشبيو اؼبليح ُب أشعار ادثُت 

ٍب نذكر بعد ىذا طرائف من تشبيو ادثُت و مبلحاهتم فقد شرطناه ُب  » فقاؿ:
وؿ و كثرة و من أكثرىم تشبيها التساعو ُب الق قاؿ أبو العّباس:  الباب إف شاء ا.

، قاؿ ُب مدوبو الفضل بن وبي بن 343اغبسن بن ىانئ342« تعّنتو و اتساع مذاىبو
 خالد بن برمك:

                                                 
 .367-366التفكٌر البالغً عند العرب:  -339
 109-2/104للتوسع ٌنظر: الكامل:  -340
 .2/104الكامل:  -341
 .2/105نفسه: -342
 .221دٌوان أبً نواس:  -343
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 َو ُكنَّػػا، ِإَذا َما اغبَاِئُن اعبدّْ َغرَُّه *** َسٌَت بَػْرِؽ  َغاٍو أَْو َضِجيُج رَِعػػادِ 

  أَْزَىاُه ُطوُؿ قِبَادِ تَػَردَّى َلُو الَفْضُل بُن  وَبَْي بُن َخاِلِد *** دبػػَاِضي الظَُّب 

يٍس أُْرُجػَواٍف  َكأَنَُّو *** َقِميٌص َمُكػػوٌؾ ِمْن قَػنًػا َو ِجَيادِ  ـَ  طبَِ أََمػػا
*  

ْىُر يَْأٌب ِبَصْرِفِو *** َعلَػػى ُكلّْ َمْن َيْشَقى ِبِو َو يُػَعاِدي . َفَمػػا ُىَو  ِإالَّ الدَّ  
قولو اغبائن اعبّد، يقاؿ:  » الغامضة فيقوؿ:و يبدأ اؼبّرّد كعادتو بشرح الكلمات 

حاف الّرجل إذا دنا موتو. و يقاؿ: َرُجٌل َحاِئٌن، و اؼبصدر اغَبُْتُ، و اعبّد اغبّظ، و اعبّد 
و اعبّدة مفتوحاف، فإذا أردت اؼبصدر من جددت ُب األمر قلت أجّد جّدا مكسور 

اؿ: جذذتو جّذا و تركت اعبيم. و يقاؿ جددت النخل أجّده جّدا إذا صرمتو. و يق
 344. «الشيء جذاذا إذا قطعتو قطعا

 ٍب يسًتسل اؼبّرّد ُب الشرح بذكر أبيات أخرى فيشرحها كما فعل مع األوىل 
و قولو: سٌت برؽ غاٍر، و الّسٌت من الضياء  » ٍب يعود لشرح أبيات أيب نواس فيقوؿ:

و السناه من آّد ﴾  ، َىُب بِاألَْبَصارِ َيَكاُد َسَنى َبْرِقِو َيذْ ﴿مقصور. قاؿ ا جّل و عّز: 
 اؼبمدوح... و ضربو اغبسن ىهنا مثبل و صبع الّرعد فقاؿ رعاٌد كقولك: كلب 

و كبلب و كعب و كعاب. و قولو دباضي الظب، ظّبة كل شيء حّده، يقاؿ: وخزه 
   بظّبة السيف يراد بذلك حّد طرفو. و قولو أزىار طوؿ قباد، النجاد ضبائل الّسيف،

 345.« و أزىاره رفعو و أعبله... و األرجواف األضبر
و اعتّر اؼبّرّد ىذا التشبيو مليحا ألف الشاعر يقوؿ إنو ينقض جبيش أضبر من 

 الدماء، و كأنو قميص حيك من الرماح و من اػبيوؿ.

                                                 
 -10/490-6/70خمٌس: الجٌش المإلف من خمسة فرق. مكوك: مزدحم. قنا: الرماح. ٌنظر: لسان العرب:  -*

13/102. 
 .2/105الكامل:  -344
 .107-2/106نفسه: -345
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 :346التشبيو الجيّد-6
ال تتوافر  إّف التشبيو اعبّيد ىو اؼبظهر العملي لقدرات الشاعر الذىنية اػباصة

 -أكثر فبا يعرفوف–فيمن حولو من البشر العاديُت، و ىي قدرات سبكّنو من أف يعرؼ 
 347العبلقات الكامنة بُت األشياء. -أكثر فبا يدركوف -و يدرؾ

قرين الفطنة و التعرؼ على ما ال يعرفو  »لذا فإف التشبيو اعبّيد عند اؼبّرّد ىو 
الشعر ما قارب فيو القائل إذا  أحسن »، و يظهر ذلك حُت قاؿ: 348«اآلخروف

 349.«أشبو، و أحسن منو ما أصاب بو اغبقيقة و نّبو فيو بفطنتو على ما ىبفى عليو
و من الشعراء الذين عّدىم اؼبّرّد ذوي فطنة مّكنتهم من قوؿ الشعر الذي 

 350«و من التشبيو اعبّيد ُب ىذا الشعر الذي ذكرنا »وبتوي على التشبيو اعبّيد طرفة: 
 :351قولو

 

 تَػَرى النَّػاَس أَفْػَواًجا ِإىَل بَاِب َدارِِه *** َكأَنػَُّهػػْم  رِْجبلً َدبَػػى َو َجرَادِ 

 فَػيَػْوـٌ إِلغْبَػاِؽ  الَفِقَِت  ِبِذي الِغٌَت *** َو يَػْوـُ رِقَػػاٍب بُوِكَرْت غبََِصػادِ 

 شّبو الشاعر ىنا ازدحاـ الناس أماـ دار فبدوحو باعبراد و دبيب األرجل.
و يدرج اؼبّرّد بعد ىذه األبيات لطرفة الشاعر اعباىلي أبياتا أخرى لشاعر 

أي أيب 352«و من التشبيو اعبّيد قولو »ؿبدث ىو أبو نواس اغبسن بن ىانئ فقاؿ: 
 :353نواس اغبسن بن ىانئ

                                                 
 .109-2/108للتوسع ٌنظر: الكامل:  -346
 .131ٌنظر: الصورة الفّنٌة:  -347
دار  -تحقٌق علً محّمد البجاوي -للمرزبانً -الموّشح: مآخذ العلماء على الشعراء فً عّدة أنواع من صناعة الشعر -348

 .116م: 1965هـ/1385 -1ط -الفكر العربً
 .1/172الكامل:  -349
 .2/108نفسه: -350
 لم أجد البٌت فً الدٌوان. -351
 .2/108الكامل:  -352
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َهػا *** قَػَعِديّّ يُػَزيَّػػُن التَّْحِكيَمػػا *َفَكػػَأٍلّْ دبَػػا أَُزيُّْن ِمنػْ  
ر : إنو كالقعدي ، يقعد عن شرّٔا و يكتفي بوصفها كاػبوارج الذين قعدوا عن يقوؿ الشاع

 اعبهاد و حسنوا أمر التحكيم . 
و ُب سبب  » و ُب ىذا اؼبوضع يذكر لنا اؼبّرّد سبب قوؿ ىذا البيت فيقوؿ:

ىذا الشعر أف اػبليفة تشّدد عليو ُب شرب اػبمر و حبسو من أجل حبسا 
 :355. فقاؿ354«طويبل

 

يَما ـَ  ِإالَّ مشَِ ػػَدا
ُ
 أَيػَُّهػػا الرَّاِئَحػاِف  بِاللَّْوـِ ُلوَما *** الَ أَُذوُؽ اؼب

ـٌ*** الَ أََرى لِػػي ِخبلََفُو ُمْسَتِقيَما َبلَـِ ِفيَهػػا ِإَمػا
 نَػػاَلٍِت بِاؼب

*** َلْسُت ِإالَّ َعلَػػى اغَبِديِث َنِديبَ  افَاْصرِفَػاَىػا إِلَػى ِسَواَي فَِإٍلّْ  

 ُكبػُْر َحظّْي ِمنػَْها ِإَذا ِىَي َداَرْت *** أَْف أَرَاَىػػا َو  َأْف َأُشمَّ النَِّسيَما

َهػػػا*** قَػَعِديّّ  يُػَزيّْػػُن  التَّْحِكيَمػػا  َفَكػػَأٍلّْ دبَا أَُزيُّْن ِمنػْ

ِطيَق إالَّ 
َ
يُِقيَمامَلْ يُِطْق ضَبَْلُو السّْػبَلَح ِإىَل اغَبْر*** ِب َفَأْوَصػػى اؼب  

و يبدو أف من أسباب جودة التشبيو عند اؼبّرّد السبق إىل اؼبعٌت ألنو عّلق على 
 356.«فهذا اؼبعٌت مل يسبق إليو أحد »ىذه األبيات بقولو: 

                                                                                                                                                         
 .536دٌوان أبً نواس:  -353

القعدي: طائفة من الخوارج كانت تحسن القعود عن الجهاد، بعد أن أوشكوا على الهالك من كثرة من قتل منهم. شرح  -*
 .536دٌوان أبً نواس: 

 .2/108الكامل:  -354
 .536دٌوان أبً نواس:  -355
 .2/108 الكامل: -356
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 :357التشبيو الحسن-7
 :358من التشبيهات اليت نالت استحساف اؼبّرّد قوؿ جرير ُب صفة اػبيل

 

َػػا *** ِإْرنَػػانُػَها      *بَػَوائِػُن اأَلْشطَػػافِ  َيْشتَػْفػػَن لِلنََّظِر الَبِعيِد َكِإمبَّ
 

ببوائن  يشتفن و يتشّوفن ُب معٌت واحد. قولو: و كأمّبا إرناهنا »و شرحو بقولو :
األشطاف، أراد شّدة صهيلها. يقوؿ كأمّبا يصهلن ُب آبار واسعة تبُت أشطاهنا عن 

 359.« ألشطاف اغبباؿنواحيها. و ا
 :360و من حسن التشبيو أيضا عند اؼبّرّد قوؿ عنًتة

 

 َغػػاَدْرَف َنْضلَػػًة فِػي َمْعَرِؾ*** هَبُػػرُّ اأَلِسنّػػََة َكالػُمْحَتِطبِ 
 

و سبب اسحساف اؼبّرد للبيت أف عنًتة شبو اؼبطعوف بالرماح و ىو يغادر اؼبعركة حبامل  
 اغبطب .

وعدنا ُب أوؿ كبلمو عن التشبيو بأنّو سيورد تشبيهات ادثُت و دبا أف اؼبّرّد قد 
و من حسن تشبيو  » فإنو ذكر أبياتا لبّشار اعتّرىا من حسن التشبيو فقاؿ:

 :362. قوؿ بّشار361«ادثُت
 

                                                 
 .91-78-2/47من أراد التوسع فلٌنظر: الكامل: -357
 البٌت غٌر موجود فً الدٌوان. -358

 إرنان: الصوت الشدٌد. األشطان: الحبل الطوٌل الشدٌد الفتل ٌستسقى به و تشد به الخٌل. ٌنظر: لسان العرب: -*
13/187- 13/237. 
 .2/49الكامل:  -359
 البٌت غٌر موجود فً الدٌوان. -360
 .2/112الكامل:  -361
-1ط -الشركة التونسٌة للتوزٌع -جمع و تحقٌق و شرح الشٌخ محمد الطاهر بن عاشور -دٌوان بّشار ابن برد -362

 .4/70م: 1976
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ُفػػُث ِفيِو ِسْحػرًا  َو َكػػَأفَّ رَبْػػَت ِلَسػاهِنَا *** َىػػاُروَت يَػنػْ

َعَلْيِو ***  بَنػَانُػَهػػا َذَىبًػػا َو ِعطْػػَراَو لَبَػػاُؿ َمػا صَبَْعْت    

استحسن اؼبّرد ُب ىذا البيت ألف بشار شبو تأثَت كبلـ ؿببوبتو ُب نفس سامعها 
" إف من البياف لسحرا  –صلى ا عليو و سلم –بتأثَت السحر و ىو مأخوذ من قوؿ النّب 

 السحر اؼبشبو بو بأنو سحر ". و ؼبا اشتهر ىاروت بتماـ اؼبقدرة على السحر بالغ ُب
 ىاروت ، و ذكر ىاروت زبييل. و جعل ىاروت نافثا ألهنم يعاعبوف السحر 

 بالنفث ُب العقد كما جاء ُب سورة الفلق.
 و استحسن اؼبّرّد بعض التشبيهات اليت وردت ُب كبلـ العرب اؼبنثور 

و قد وقع على ألسن  و التشبيو كما ذكرنا من أكثر كبلـ الناس. » و قدمها لنا قائبل:
 الناس من التشبيو اؼبستحسن عندىم و عن أصل أخذوه أف شّبهوا عُت اؼبرأة 

و الرجل بعُت الظّب أو البقرة الوحشّية و األنف حبّد الّسيف، و الفم باػباًب و الشعر 
 363.«، فهذا كبلـ جار على األلسن*بالعناقيد و العنق بإبريق فضة و الّساؽ باعبّمار

 صلى ا عليو –فرأيت رسوؿ ا  » و قد قاؿ سراقة بن مالك بن جعشم:
 364.« و ساقاه باديتاف ُب غرزه كأهّنا صبّارتاف -و سلم

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .4/147الجمار: قلب النخلة و شحمها. شبه ساقه ببٌاضها. ٌنظر: لسان العرب:  -*

 .104-2/103الكامل:  -363
 .2/104نفسه: -364
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 :365التشبيو العجيب-8
و قبد اؼبّرّد يتعّجب من بعض التشبيهات و يفّرؽ بينها و بُت التمثيل ُب 

 :367قولو 366«و من سبثيل امرئ القيس العجيب » قولو:
 

*َكػػَأفَّ ُعُيوَف الَوْحِش َحْوَؿ ِخَبائَِنا *** َو أَْرُحِلَنا اعَبزُْع الَّػِذي مَلْ يُػثَػقَّػبِ   
 

شبو امرؤ القيس ىنا صورة عيوف الوحش و ىي تدور حوؿ خيامهم ليبل باعبزع 
 قبل أف يثقب و تضعو النساء.

 :369قوؿ النابغة 368«و من أعجب التشبيو »و قاؿ أيضا: 
 

ْنتَػَأى َعْنَك َواِسعُ فَِإنََّك  
ُ
يْػػِل الَِّذي ُىَو ُمْدرِِكي *** َو ِإْف ِخْلُت َأفَّ اؼب ََ َكاللَّ  

 

 :370و قولو
 

*َخطَػػاِطيُف ُحْجٌن ُب ِحَباٍؿ َمِتيَنٍة *** سَبُدُّ َِّٔػا أَْيٍد إِلَْيػػَك نَػػَوازِعُ   
 

 ة الليل إف عناصر ىذا التشبيو اغبسي مستمدة من البيئة اعباىلية، حيث رىب
 و حيث يندر اؼباء، فيحتاؿ للحصوؿ عليو باػبطاطيف و اغبباؿ و من اآلبار.

 

                                                 
 .49-46-42-2/41كامل: للتوسع ٌنظر: ال -365
 .2/41الكامل:  -366
 .70دٌوان امرئ القٌس:  -367

 .8/337الجزع: خرز ٌمانً. ٌنظر: لسان العرب:  -*
 .2/41الكامل:  -368
 .81دٌوان النابغة الذبٌانً:  -369
 .2/41الكامل: -370

خطاطٌف: ج/ الخطاف: حدٌدة حجناء تعقل بها البكرة من جانبٌها. حجن: مائلة أو معوجة. نوازع: متخاصمون. ٌنظر:  -*
 .8/351-13/108-9/77لسان العرب: 
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 :371و قولو أيضا
 

ُلوُؾ َكَواِكٌب*** ِإَذا طََلَعْت لَػػْم يَػْبُد ِمنػُْهنَّ َكوَْكبُ 
ُ
 فَِإنَّػػَك مَشْػٌس َو اؼب

بالشمس، و يشبو غَته من اؼبلوؾ بالكواكب  فالنابغة يشبو ُب ىذا البيت فبدوحو
ألف عظمة فبدوحو تغض من عظمة كل ملك كما زبفي الشمس كما زبفي الشمس 
الكواكب، و ؼبا كانت حاؿ اؼبمدوح و غَته من اؼبلوؾ، و كل منهما مشبو، ؾبهولة غَت 

لشمس مع معروفة، فقد أتى باؼبشبو بو لبياف أف حاؿ اؼبمدوح مع غَته من اؼبلوؾ، كحاؿ ا
 الكواكب، فإذا ظهر أخفاىم كما زبفي الشمس الكواكب بطلوعها.

 التشبيو المحمود:-9
 :372من التشبيو امود عند اؼبّرّد قوؿ الشاعر

 طَِليػػُق اِ لَػػْم يَبْنُػػْن َعَلْيِو*** أَبُػػو َداُوَد َو ابْػػُن َأيب َكثِػَتِ 

نَػػيْ بِْنِت  َماٍء*** تُػَقلَُّب َطْرفَػَهػػا َحَذَر الصُُّقػػورِ َو الَ اغَبّجػػَاُج َعيػْ  

و ىذا  » و يشرح اؼبّرّد األبيات و يعّلل نوعا ما سبب وصفها بامودة قائبل:
غاية ُب صفة اعبباف، و نصب عيٍت بنت ماء على الذـ و تأويلو أنو إذا قاؿ: جاءٍل 

 و الفسق، فنصبو بأعٍت  عبد ا الفاسق اػببيث. فليس يقوؿ: إال و قد عرفو باػببث

 و ما أشبهو من األفعاؿ كبو أذكر، و ىذا أبلغ من الذـ أف يقيم الصفة مقاـ االسم. 

 بعد قولو: 374﴾َو الُمِقيِميَن الصَّالَةَ ﴿ .و قوؿ ا تبارؾ و تعاىل:373«و كذلك اؼبدح

إمّبا ىو على ىذا، و من زعم أنو أراد و من  »375﴾َلِكْن الرَّاِسُخوَن ِفي الِعْلِم ِمْنُيمْ ﴿
                                                 

 .2/41الكامل : -371
 .2/44نفسه: -372
 .2/44نفسه: -373
 .162سورة النساء:  -374
 .162سورة النساء: -375
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اؼبقيمُت الّصبلة فمخطئ ُب قوؿ البصريُت ألهّنم ال يعطفوف الظاىر على اؼبضمر 
376.«اؼبخفوظ. و من أجازه من غَتىم فعلى قبح كالضرورة

 

 التشبيو المختصر:-10
شبيو إّف اؼبّرّد كما حّبذ الكبلـ اؼبختصر اؼبفهـو قبده ىنا أيضا يتحّدث عن الت

 و العرب زبتصر ُب التشبيو، و ردّبا أومأت بو إيباء قاؿ أحد الّرّجاز: »اؼبختصر فيقوؿ: 
 

َّ *** َمػػازِْلُت َأْسَعػػى بَػْيِتِهُم َو أَْلَتِبطْ  ػػاِف َو ِمْعػزَاُه تَِئطُّ نَػػا حِبَسَّ *بِتػْ  

دبَْذٍؽ  ـُ ىَبَْتِلْط*** َجػاُؤوا ِ ْئَب َقطْ َحتَّػػى ِإَذا َكػػاَف الظَّبَل **َىْل رَأَْيَت الذّْ  

 377.«يقوؿ ُب لوف الذئب، و الّلَب إذا جهد و خلط باؼباء ضرب إىل البعثرة
 :378و من التشبيو اؼبختصر أيضا أنشد األصمعي فقاؿ

 

 َو َتْشَربُػػُو ؿَبًْضا َو َتْسِقي ِعَياؽَبَا *** َسَجػػاًحا َكأَقْػرَاِب الثػََّعاِلِب أَْوَرقَػا
 

ّرقيق اؼبمذوؽ و القرباف اعبنباف و الواحد قرب. من ذلك قوؿ عمر الّسجاج ال »
و قد شاور ُب رجل  -صلى ا عليو و سلم–لرسوؿ ا  -رضبو ا–بن اػبطاب 

جٌت جناية و جاء قومو يشفعوف لو، فشفع لو قـو آخروف. فقاؿ لو عمر: يا رسوؿ 
: يا رسوؿ ا إ ّنك لن تشتّد على أّمتك بقوؿ ا، أرى أف توجع قربيو. فقاؿ القـو

    فقاؿ لو ثبلثا: يا ؿبمد، القوؿ  -صلى ا عليو و سلم– عمر، فنزؿ إليو جّريل 
                                                 

 .2/44الكامل:  -376
 .7/388-7/257أصواتها. ألتبط: التمرغ و التقلب. ٌنظر: لسان العرب: تئط: مدت -*

 .10/340مذق: اللبن. ٌنظر: لسان العرب:  -**
.إن المشبه و المشبه به فً هذا البٌت ٌلمحان من التركٌب، و هذا الضرب من التشبٌه سماه 2/113الكامل:  -377

 المتؤخرون التشبٌه الضمنً، و مثله قول أبً فراس:
ٌُْفَتَقُد الَبْدرُ َسٌَ  ْلَماِء  لَِة الظَّ ٌْ ُهُم *** َو فًِ اللَّ  ْذُكُرنًِ َقْوِمً إَِذا َجدَّ ِجدُّ

 .2/113نفسه: -378
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قوؿ عمر شّد اإلسبلـ بعمر. فخرج رسوؿ ا )ص( فضرب الّرجل. و األورؽ لوف بُت 
 ألواف اإلبل عند العرب،  الورقة، و ىو أألـ  أورؽ بُّت   اػبضرة و الّسواد، يقاؿ: صبل

 379.«و أطيبها غبما  
 :380تشبييات غريبة مفيومة-11

 يعتّر اؼبّرّد بعض التشبيهات غريبة و رغم ذلك هبدىا مفهومة من ذلك قوؿ 
 ُب يزيد بن عبد اؼبلك، و أّمو عاتكة بنت يزيد بن معاوية ابن أيب سفياف: 381جرير

 

نَػَزُلوا *** َعَلى يَزِيَد أَِمػُِت  اِ فَػاْحتَػَفلُػوااغبَػػْزـُ َو اعُبوُد َو اإِليبَاُف َقْد   

َلَة َكػاَد الشَّْهػُر يَػْنَتِصفُ  ِسيَعِة َو اإِليبػَاِف ُغرَّتُُو *** َكالَبْدِر لَيػْ *َضْخػػُم الدَّ  

 :382و قاؿ أبو عبد الرضبن العطوي

 الضَُّحػػى َو َبْدَر الظَّػػبَلـِ قَػْد َرأَيْػَنا الَغزَاَؿ َو الُغْصَن َو النَّْجَمُْتِ مَشَْس 
ِط أََلدّْ اػِبَصاـِ  َِ  *فَػَوَحػػقّْ البػَيَػػاِف يَػْعُضػُدُه البُػْر*** َىػػاُف ِفػػي  َمْأِؽ

ـِ  ِليَحِة َشْيًئا*** صَبََع  اغُبْسػػَن ُكلَُّو  فػػِي ِنظَا
َ
 َمػػا رَأَيْػَنا ِسػػَوى اؼب

ـِ َفِهَي ذَبْرِي ؾَبَْرى اأَلَصاَلِة ُب الرَّ   ْأ *** ِي َو ؾَبْػَرى  اأَلْرَواِح ُب اأَلْجَسا
 

، قاؿ ا 383«الّرىاف اغبّجة » و يشرح اؼبّرّد الغريب ُب ىذه األبيات بقولو:
حججكم، و اؼبأقط  ». أي 384﴾قُ ْل َىاُتوا ُبْرَىاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ ﴿عّز و جّل: 

                                                 
 .114-2/113الكامل:  -379
 .57-2/56للتوسع ٌنظر الكامل:  -380
 .307دٌوان جرٌر:  -381

 .5/14-8/85الدسٌعة: العطٌة. الغّرة: بٌاض فً الوجه. ٌنظر: لسان العرب:  -*
 .2/56الكامل:  -382

 .7/258-3/293ٌعضد: ٌعٌن. مؤقط: الموضع الذي ٌقتلون فٌه. ٌنظر: لسان العرب:  -*
 .2/56الكامل:  -383
 111سورة البقرة: -384
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. 385«ااّجة، و األلّد الشديد اػبصومةموضع اغبرب فضربو مثبل ؼبوضع اؼبناظرة و 
 .387﴾َو ُىَو أََلدُّ الِخَصامِ ﴿ و قاؿ:386﴾لُِتْنِذَر بِِو قَْوًما ُلدِّا﴿ قاؿ تبارؾ و تعاىل:

 388.«فهي تشبيهات غريبات مفهومة »و عّلق اؼبّرّد قائبل: 
 التشبيو المطرد:-12

 ُب سَت الّناقة ما ذكروا  » من التشبيو اؼبطرد على ألسنة العرب حسب اؼبّرّد:
 :389و حركة قوائمها. قاؿ الراجز

 

ْدنَػا بَاَعَهػػا لِلسُّػوؽِ  لَػػَة ِغػبّْ اأَلْزَرِؽ *** َو َقْد َمدَّ  َكػػأَنػََّها لَيػْ
 

ليلة غّب األزرؽ، إمّبا يعٍت موضعا و أحسبو ماء ألهنم يقولوف نطفة زرقاء و ىي  »قولو: 
390.« الصافية  

 :391و قاؿ الّشّماخ

َهػػا ِذرَاًعا ُمِدلًَّة *** بُػَعْيَد السَّْباِب  َحػػاَوَلْت َأْف تَػَعَذرَا كػػََأفَّ  ِذرَاَعيػْ  

 ِمَن البَػْيِض أَْعطَافًا ِإَذا اتََّصَلْت َدَعْت*** ِفرَاَس ْبُن َغنَػػْم أَْو َلَقْيَط ْبُن يَػْعَمرَا

بػَّرَأَِّػػا َشْرٌؽ ِمْن َزْعَفَراٍف َو َعْنبَػَر *** أَطَػػاَرْت  ِمَن  ََ اغُبْسِن  الرَّْداَء اؼبُح  

ُموُع ِخَصاَرَىا*** أَبَػػى  ِعفَّيِت  َو َمْنِصّب أَْف أَُعيَّػرَا ََ الدُّ َّ ََ  تَػُقػوُؿ َو َقْد َبَل

                                                 
 .2/56الكامل:  -385
 .97سورة  مرٌم:  -386
 .204سورة البقرة: -387
 .2/56الكامل:  -388
 .2/84نفسه: -389
 .2/84نفسه: -390
 ..136 -134دٌوان الشماخ:  -391
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 َكػػَأفَّ ِبِذفْػرَاَىا َمنَػاِديَل فَاَرَقْت*** َأُكفَّ رَِجػػاٍؿ  يَػْعِصُروَف  الصَّنَػْوبَػرَا

رَبَْت َغْرِضَها*** ِإَذا ُىػػَو مَلْ ُيْكلِػػْم بَِنابَػْيِو ظُفَّرَا َكَأفَّ  اْبَن آَوى ُموَثقٌ   

شّبو يديها بيدي مدلّة جبماؿ و منصب قد ساّبت و أقبلت  »فالشاعر ىنا 
     تعتذر و تشَت بيديها، فوصف صبانا الذي بو تدّؿ و منصبها اؼبتصل دبن ذكرتو. 

قوؿ ىي مدّلة جبماؽبا فبل زبتمر فتسًت شيئا و قولو: أطارت من اغبسن الّرداء اّّرا، ي
 392.«عن الناظر ألهنا تبتهج بكل ما ُب وجهها و رأسها

كما أورد اؼبّرّد ؾبموعة من التشبيهات اليت عرفها العرب و تعّود عليها منها 
 و العرب تشّبو النساء ببيض النعاـ تريد، نقاءه  »تشبيو النساء ببيض النعاـ. فقاؿ: 

 .394﴾َكأَنَُّينَّ َبْيٌض َمْكُنونٌ ﴿. و قاؿ تعاىل: 393«و نعمة لونو
 قاؿ.395و سهولة مّرىا لتهاديها،تشّب بالسحابة  فاؼبرأة« :أيضاقاؿ  و
396األعشى

: 
 

ٌَ يْ رَ  الَ  ةِ ابَ حَ السَّ  رُّ ا *** مَ هتَِ ارَ جَ  تِ يْ بػَ  نْ مِ  اهَ تػَ يَ شْ مبَِّ أَ ػػكَ  لُ ػػجَ عَ  الَ  وَ  ُث « 
 فإّما اػبّفة فهي كأسرع مارّ  منهافهذا ما تلحقو العُت  اإلبطاء« :الريثهو

الجِّبَ اَل َتْحَسُبَيا    َوَتَرى﴿ :ا عّز و جلّ ومثلها قوؿ 397.»و إف خفي ذلك على البصر
﴾َجاِمَدًة َو ِىَي َتُمرُّ َمرَّ السََّحاِب 

398
. 

                                                 
 .2/85الكامل:  -392
 .2/54نفسه:-393
 .49سورة الصافات: -394
 .2/55الكامل:  -395
 .144م: 1994هـ/1414 -1ط -دار صادر بٌروت -دٌواناألعشى  -396
 .2/55الكامل:  -397
 .88النمل: سورة -398
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 و الغزاؿ و البقرة  الغصُتو القمر، و  بالشمس « اؼبرأة تشّبو  والعرب
من كّل شيء إىل  تقصدالوحشية و الّسحابة البيضاء و الدرّة و البيضة و إمّبا 

  « شيء
399 

   كما وردت ُب القرآف الكرَل نفس التشبيهات اليت كاف يشبو ّٔا العرب اؼبرأة 
 قاؿ تبارؾ و. 400﴾َو الُمْرَجانُ   اليَ اقُوتُ  َكأَنَُّينَّ : ﴿ و من ذلك قولو تعاىل :

إذا صنتو  الشيء. يقاؿ كننت اؼبصوف« اؼبكنوف ،و401﴾الَمْكُنونِ للُّْؤُلؤِ ا  َكأَْمثَ الِ وتعاىل:﴿
  »و أكننتو إذا أخفيتو فهذا اؼبعروؼ

402. 
 :403كما استشهد اؼبّرد بأبيات لذي الرمة و ىي

 

 االً دَّ قَ  مْ ػػهُ نػُ سَ حْ أَ  وَ  ةً فَ الِ ػػسَ  ا *** وَ دً ػيجِ  نِ ػيْ لَ قَ الثػّْ  نُ سَ حْ أَ ةُ ػػيَّ مِ  وَ 

َـّ الغَػػزَاِؿ َو الَ الغَػػزَاؿَ فَػلَػػَْم أََر  ًنا*** َو اَل ُأ  ِمثْػَلَهػػا َنَظرػًا َو َعيػْ

 االَ زَ  ٍُبَّ   قَ ػتَ فػْ أَ  سِ مْ الشَّ  فِ رْ ػػقَ ا *** كَ هً جْ وَ  ا وَ هتَِ رَّ غُ  اضَ ػيَ بػَ كَ ػػيرِ تُ 

 الَ بلَ غْ نػْ  ا هُ رُ ائِ ػػسَ  لَّ غَ أنػْ  وَ  بلَ ػػ*** كَ  يبلً لِ كَ  أَ دَ فبَ  ةً اصَ ػخصَ  ابَ ػػصَ أَ 
ناحية و القذالف ناحيتا  السالفةالعنق و  اعبيد« ىذه األبيات فقاؿ: حّلبلؼبّرّد

إذا انكشف انكشافة  الّسحابالقفا من الرأس. و قولو أفتق ٍب زاال يقاؿ: أفتق 
 داـ علينا الغيم، ٍب أفتقنا.  العربالسحابتُت تقوؿ  بُت" يسَتةفكانت فيو فرجة "

                                                 
 .2/55الكامل:  -399
 .58الرحمن: سورة -400
 .23الواقعة: سورة -401
 .76-2/55الكامل:  -402
 .و األبٌات جاءت بلفظها و تمامها  373– 372:دٌوان ذي الّرّمة -403

ْمِس أَْفَتَق ِحٌَن َزاالَ         اَض لَبَّتَِها َو َوْجًها  ***  َكَقْرِن الشَّ ٌَ  ُتِرٌَك َب
 أََصاَب َخَصلَصًة َفَنَدا َكلٌِالً ***  َكالَ َو أَْنَغلَّ َسائُِرُهاْنــِغالَالَ        

ا *** َو َسالَِفَة َو أَْحَسنُنــُه قـََذاالً         ِن َخّدً ٌْ َقلَ  َو َمٌـَُّة أَْحَسُن الثَّ
ًنا *** َو الَ أُمَّ الَغَزاِل َو الَ الَغـَزالَ         ٌْ  َو لَْم أََر ِمْثلََها َنَظًرا َو َع
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ما يكوف و أشّده  أحسنو إذا نظر إىل الشمس و القمر من فتق السحاب فهو 
 » غابٍب داباستثارة. و قولو كبل يريد فيسرعة ما 

404. 
و من التشبيهات القليلة االستعماؿ عند العرب تشبيو اؼبعلـو بآّهوؿ أو ما ظباه 

مس الظاىرة، الببلغيوف بالتشبيو "الونبي"، و ىو ما ليس مدركا بإحدى اغبواس اػب و  
:405لكنو لو وجد فأدرؾ، لكاف مدركا ّٔا، كقوؿ امرئ القيس  

 

  وَ  ٍل دُ وعِ ػػتُ أَ 
َ
 اؿِ وَ غْ أَ ابِ يَ نػْ أَ كَ   ؽٌ رْ زُ  ةٌ ونَ ػػنُ سْ مَ  ي*** وَ عِ اجِ ضَ مُ  يُّ ػِ فرَ شْ اؼب

 

و الغوؿ و أنيأّا فبا ال يدرؾ بإحدى اغبواس اػبمس الظاىرة و لكنها لو  *فالشياطُت
 وجدت فأدركت لكاف إدراكها عن طريق حاسة البصر.

 :406ؿ الراجزو قد ذكر اؼبّرد أمثلة أخرى ؽبذا النوع من التشبيو منها قو 
 

 اانَ ػطَ يْ شَ  تْ ػػجَ وَّ زَ تػَ  ةً انَ ػػطَ يْ ا *** شَ انَ ػػبَ عْ الثػُّ مُ ػػهِ تَ لْ تػَ  اهَ تػُ ػػرْ صَ بْ أَ 
 

  طَ ْلُعَياَكأَنَّوُ يدافع على الصورة القرآنية ُب قولو تعاىل: ﴿ كسابقيوكما وقف اؼبّرّد  

 ﴾. رُُؤوُس َشيَ اِطينْ 
باغباضر و رؤوس الشياطُت مل نرىا فكيف يقع التمثيل  الغائبيبّثل  إمّبا« :فقاؿ

 » القوؿ؟ّٔا و ىؤالء ُب ىذا 
407. 

  ،408﴾بَِما َلْم ُيِحيُطوا بِِعْلِمِو َو َلمَّا يَ أِْتيِيْم تَ أِْويُلوُ   َكذَُّبوا بَ لْ قاؿ ا عّز و جّل: ﴿ كما
: أف ىناؾ جرا يقاؿ لو األسنت منكر أحدنباجاء تفسَتىا ضربُت،  قد« اآليةو ىذه 

من  ربيدذكره النابغة ُب قولو: " الذيالصورة يقاؿ لثمره: رؤوس الشياطُت، و ىو 
                                                 

 .2/55: لكاملا -404
 .142دٌوان امرإ القٌس:  -405

قبٌح الصورة بالشٌطان ألن له صفة بشعة فً توهمهم، و أن ٌشبهوا حسن الصورة  من عادة العرب أن ٌشبهوا كل -*
 بالملك بفتح الالم لحسن صورته فً توهمهم.

 .2/81: الكامل -406
 .2/79: الكامل -407
 .39ٌونس: سورة -408
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. و القوؿ اآلخر:  أفّ أسنت سود أسالفو". و زعم األصمعّي  ىذا الشجر يسّمى الصـو
شّنع صورة الشياطُت ُب قلوب العباد.  ذكرهو ىو الذي يسبق إىل القلب أف ا جّل 
 » نفر منو كّل نفستدبا  الشجرةو كاف ذلك أبلغ من اؼبعاينة ٍب مّثل ىذه 

409. 
 ُب الببلغة. مكانتؤّذا التحليل يبُّت لنا اؼبّرّد سبلمة ىذا األسلوب و  و

رؤية فّنية متكاملة، فقد تضّمن معطيات ذات باؿ من  علىلئن مل ينَب الّدفاع  و« 
و شكل التعبَت، على الغرض أي على عبلقة اؼبتقبل  الصورةأنبها التأكيد، ُب بناء 

من  ىتماـإحداثها فيو فيتحّوؿ، تبعا لذلك، مركز اال الكاتببالنص، و اغبالة اليت يرـو 
 استحالتها إىل النظر ُب وظيفتها و إيفائها بالغرض. أوالبحث عن إمكانية الصورة 

فيو، ألنو  وردتإّف الصورة ال تنفصل فاعليتها عن السياؽ اعبملي الذي  ٍب
ُب القرآف البد  شياطُتاليرغمها و يبّهد لتوظيفها التوظيف البلّئق ّٔا. فالتشبيو برؤوس 

 فكرة القبح  ترسيخأف يقًتف بصورة الشيطاف فيو و ما بلغو ذلك التصوير من 
  » و البشاعة

410. 
: ُب شيطاف" لكلمةيؤّكد اؼبّرّد موقفو فيذكر شواىد على استعماؿ العرب  و

ىو أف الشيطاف الذي  والشعر متتبعا معانيها. و ينتهي إىل تقرير اؼبعٌت لذي ارتضاه 
 كأمّبا ىي كائنة.  العُتطبع ا صورتو الشنيعة ُب قلوب العباد فأصبحت تعيها وعي 

 و ّٔذا ىبالف اؼبّرّد صباعة من الّلغويُت الذين زعموا أف الشيطاف قد يكوف 
 إنس يقاؿ لو  متمّرد من جن أو  كل   و زعم أىل الّلغة أف « فقاؿ:  من اإلنس أو اعبنّ 

                                                 
 .2/79الكامل:  -409
 .269التفكٌر البالغً عند العرب:  -410
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. وقد قاؿ ا عّز و جّل: 411 » . إمّبا معناه، زبّبث و تنّكرتشْيطن. و أف قوؽبم: شيطاف
 .412َو اعِبنّْ﴾ َشَياِطيَناإِلْنسِ ﴿

 تشبيو المحدثين:-
 قسمُت: إىلاؼبّرّد تشبيو ادثُت باإلضافة إىل التقسيمات السابقة  قّسم

 من تشبيو المحدثين المستطرف:-1
 :413لو بقوؿ بّشار مثل

 

*ارُ ذَ اغبِ  عَ ػػفَ نػَ  فْ إِ  ُْتِ البػَ  ارَ ذَ ػػى *** حِ زَّ ػَ نتُ  ةٌ رَ ُكػػىْ ادَ ؤَ فػُ  فَّ أَ ػػكَ   

 )يُػػَروُّْعُو السّْرَاُر ِبُكػػلّْ أَْمٍر *** ـَبَػػاَفَة َأْف َيُكػػوَف ِبِو السّْرَاُر(

شبو الشاعر ُب البيت األوؿ فؤاده ُب اضطرابو و خفقانو بالكرة و ىو تشبيو 
 ابتكار التشبيو بالكرة الذي مل يسبق إليو. بديع ؼبا فيو من

و ىو مشهد  اؼبصلوب،يتوقف اؼبّرّد إزاء ؾبموعة من التشبيهات تصّور  و
ُب ؿباربة 414مصلوبمألوؼ ُب الشعر العّباسي. يقوؿ: و قاؿ دعبل بن علّي ُب صفة 

 :ـ619الزّط سنة 
 

                                                 
 .2/81الكامل:  -411
 .112سورة األنعام:  -412
 و اللفظ بتمامه: .3/224بن برد: دٌوان بّشار -413

َرارُ  ٌَُكوَن بِِه السِّ َراُر بُِكلِّ أَْمـٍر*** َمَخاَفَة أَْن  ُعُه السِّ  ٌَُروِّ
ِن لَْو َنَفَع الِحَدارُ  ٌْ ْنَزى حـَِداًرا *** ِحَداَر الَب ٌَ  َكؤَنَّ فَُإاَدهُ 

ضمن التشبٌه المفرط عند المحدثٌن. ٌنظر: علم البٌان لعبد  ٌضع بعض الدارسٌن ألقسام التشبٌه عند المبّرد هذا البٌت
 .74العزٌز عتٌق: 

 كرة: قطعة من جلد زباط من عدة قطع لتكوف مستديرة، ٍب ربشى بصوؼ أو شعر . تنزى: الوثوب.   -*
 -1ط -لبنان -نشر و توزٌع دار الثقافة بٌروت -جمعه و حققه محمد ٌوسف نجم -بن علً الخزاعً دٌوان دعبل -414

 .100م: 1989هـ/1409
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طّْ  خَ وا ُب بُ لِ صُ  مْ ػػهُ نػْ مِ  نَ ػػيعِ سْ *** تِ  طّْ الزُ  فّْ صَ  لَ ثْ ا مِ ػػػفِّ صَ  رَ أَ  ملَْ   

 هِ ػػعِ ذْ  جِ ُب  وُ نَّ أَ ػػ*** كَ طّْ الشَ بِ  وُ عُ ذْ جِ  اؿٍ ػعَ  لّْ كُ   نْ ػػمِ 
ُ
طّْ ػػتَ شْ اؼب  

طّْ ػغِ يَ   ملَْ  وَ  ـَ وْ ػػالنَّ  رَ امَ ػػخَ  دْ ي*** قَ طّْ مَ ي التَّ ػفِ  دَّ جَ  اسٍ عَ نػُ  وػػخُ أَ   

 :415قاؿ أعرايب ُب صفة مصلوب و ىو األخطل و

لِ ربََ رْ مُ  يعِ دِ وْ ى تػَ ػػلَ إِ  اؽِ رَ ػالفِ  ـَ وْ *** يػَ  وُ تَ حَ فْ صَ  دَّ مَ  دْ ػقَ  قٌ اشِ عَ هُ نػَّ أَ ػػكَ   

 لِ سَ الكَ  نَ ػمِ  وِ ػيطّْ مَ تَ لِ  لٌ ػػاصِ وَ *** مُ  وُ تُ ونػَ لُ  يوِ فِ  اسٍ ػعَ نػُ  نْ مِ  مٌ ائِ ػػقَ  وْ أَ            

 :416قاؿ حبيب بن أوس و
 

 اػػمَ سِ تَ بْ مُ  يسِ بِ عْ التػَّ  ةِ دَّ شِ  نْ مِ  يلَ خِ *** فَ  ِتوِ يظَ فِ حَ  نْ مِ  اهُ تَ فَ شَ  تْ صَ لّْ قػُ  دْ ػػقَ        
 

قـو على اعبمع تمستطرفة،  تشبيهات » و يعجب اؼبّرّد ّٔذه التشبيهات ألهنا-
بينها مناسبة و اشًتاكا، و ال شيء أبعد  هبعلاغباذؽ لؤلشياء اؼبتباعدة، و إصابة شبو 

 .417« عن العاشق من اؼبصلوب
 ألنّو مل ينظر  مّرر،ثل ىذه األبيات أو التشبيهات إعجاب دبإعجاب اؼبّرّد  و

 على إمكانية  تعتمدإىل التشبيو من جانبو النفسي، بل نظر إليو من زاوية منطقية، 

 ّبو ّٔم ش الذينالتوافق الذىٍت ُب اؽبيئة آّردة بُت اؼبصلوب و بُت كل ىؤالء 

 .  الشاعر

                                                 
 من أهل البصرة، و ٌعرف باألخٌطل و ٌلقب ببرقوقا. محدثاألخطل الذي ٌعنً رجل  :قال الحسن -2/54الكامل:  -415
 .2/59: نفسه -416
 .218الصورة الفنٌة:  -417
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 تشبيو سخيف:-2
 :418اغبسن بن ىانئ ُب صفة اػبمر قاؿ

 

 اػػونَ يُ العُ  يحُ بِ ا تُ ػمَ  سَ مْ اللَّ  عُ نَ *** سبَْ  اءٌ بَ هَ ا فػَ ػػهَ تػَ سْ بَ ا لَ ػمَ  اإذَ ػػفَ 

 هَ ابػُ ػػبَ ى لَ ػقَّ بػَ تػَ ا *** وَ هَ نػْ مِ  مَ سَّ ا ذبََ ػمَ  رُ ػىْ الدَّ  سَ رَ دَ 
َ
اػػونَ نُ كْ ا اؼب  

اػونَ كُ يَ  فْ أَ   رٌ ػػيَّ ى ـبَُ ػػنَّ مَ تَ *** يػَ  ءٍ يْ شَ  لُّ ا كُ ػهَ نػَّ أَ كَ ٌر كْ بِ يَ ػهِ فَ   

*اينَ دِ يْ ا أَ ػػهَ وجُ رُ بػُ اتػٌ يَ ارِ ػػ*** جَ  وـٌ قبُُ  نَّ هُ نػَّ أَ ػكَ   وسٍ ؤُ كُ   يػػفِ   

اػػينَ فِ نَ بػْ رُ غْ يػَ   نَ بْ رَ ا غَ ػػا مَ ذَ إِ ا *** فَ نَ يػْ لَ عَ  اةِ قَ سُّ ال عَ ػمَ  اتٌ عَ الِ ػػطَ   
 .419« التشبيو غاية على سخف كبلـ ادثُت نم » اؼبّرّد أف ىذه القطعة رأى

 فقهيا على كبلـ أيب نواس من اختبلؼ  اعًتاضا« نبلحظ ُب كبلـ اؼبّرّد و
كل شيء يتمٌت ـبَّتا أف   كأهّنا" الشاعر: قوؿفهو ال يقبل  الّرجلُتُب الفكر بُت 

 تكونا".

تتغَت، و اؼبوقن  الرؤية اؼبّرّد تنطلق من ىذا الفكر السلفي اؼبؤمن بثوابت  و
 الشك  نظريتفوؽ السلف و زبلف اػبلف، و إنكار كل جديد مبتدع و النظر إليو 

 »و الريبة
420. 

 
                                                 

 لفظها. وو قد جاءت هذه األبٌات بتمامها  593دٌوان أبً نواس:  -418
ُكوَنـامــْن ُسالٍَف َكؤَنََّها ُكلَّ  ٌَ ٌٌَّر أَْن  َتَمنَّــــى ُمَخ ٌَ ٍء ***  ًْ  َش

َم ِمْنَها *** َو َتْبَقى لَُبـــاُبَها الَمْكُنوَنـا ْهُر َما َتَجسَّ  أََكــَل الـدَّ
ٌُوَنا ْمَنُع الَكفَّ َما ٌُبٌُِح الُع ٌَ َتَهــا، َفَهَباء ٌ***  ٌْ  َفــإَِذا َمــا اْجَتلَ

ُهنَّ نُجُ  ِدٌَنافِــً ُكُإوٍس َكــؤَنَّ ٌْ اٌت، ُبُروُجَها أَ ٌَ  وٌم *** َجـــاِر
ْغَرْبَن فٌَِنا ٌَ َنا *** َفإَْذا َمـــا َغَرْبَن  ٌْ َقاِة َعلَ  َطــالَِعاٍت َمــَع التُّ

 .75.ٌنظر: علم البٌان لعبد العزٌز عتٌق: « فهذا تشبٌه مفرط ٌصفه المبرد بؤنه غاٌة على سخف كالم العرب »
 نجوم الجارٌة بٌن أٌدي الندامة. ٌشبه كإوس الخمرة بال -*

 .2/51الكامل:  -419
 .377تارٌخ النقد األدبً و البالغة:  -420
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اؼبختلفة اليت  اؼبسمياتأطلق اؼبّرّد على التشبيهات اليت أوردىا كثَتا من  لقد
 فيقوؿ: أربعة،ها إىل عتدؿ على حسنها و مبلحتها، و لكنو ُب النهاية أرج

 أضرب فتشبيو مفرط و تشبيو مصيب، و تشبيو مقارب  أربعةشّبو على العرب ت و« 

 » و ال يقـو بنفسو. و ىو أخشن الكبلـ التفسَتو تشبيو بعيد وبتاج إىل 
421. 

 :422لقد تعامل اؼبّرّد مع أقساـ التشبيو من زاويتُت و
 و حظّو من اغبسن  اعبمايل،زاوية النعوت و األحكاـ اؼبوظفة إلبراز اؼبفعوؿ -أ

. فمن الكثَتو ُب الكامل من ىذه األشياء  ،فضل تشبيو على آخر ُب ذلك و
 غبسن و اغبسن جّدا، و اعبّيد، و اغبلو، االتشبيهات العجيب، و اؼبصيب، و 

 اؼبليح، و اؼبفرط، و القاصد، و الطريف، و الغريب، و اؼبطرد، و السخيف،  و
 اؼبختصر... وو اعبامع، 

 باإلكثار من األظباء اليت يطلقها على التشبيو  و يبدو أف اؼبّرد كاف مولعا
و أنواعو، و لكنو مل يكن دقيقا ُب إطبلؽ ىذه اؼبسميات اؼبختلفة، إذ أننا ال نبلحظ 
فروقا جوىرية بُت كثَت من ىذه األلواف، فبا هبعلنا نظن أنو مل يكن يقصد من وراء ىذا 

يتعدى ذلك جوىر اؼبسميات، اإلفراط ُب التسمية إال التنويع ُب األظباء، دوف أف 
 حيث ال اختبلؼ بينها.

التقسيم على  ترّكزالزاوية الثانية أدّؽ من األوىل، و أكثر صرامة، ألهّنا -ب
. فالتشبيو يقع دبثاؽباأساس ثابت، و نظرية مسبقة عن عبلقة الفن دبضوعو، و الصورة 

أّما  و" مصيبا" ّمىفيسمن القصد الذي عقد من أجلو ُب أربعة ؿباؿ، فأّما أف يصيبو 
و أّما أف يبتعد و يسمى "بعيدا" و أّما يتجاوز اغبّد "مقاربانو و يسمى "مأف يقع قريبا 

 فيسمى "مفرطا".

                                                 
 .2/101الكامل:  -421
 .365التفكٌر البالغً عند العرب: ٌنظر:  -422
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  فهو أوؿ من صبعها ُب حّيز واحد  و لئن مل يبتدع اؼبّرّد ىذه األقساـ ابتداعا، 

اؼبصطلح و خّص كل قسم بشواىد شعرية تعُت على بلورة اؼبعٌت اؼبراد ُب 
 اؼبستعمل.

و يبكن أف قبـز بأف أقساـ التشبيو و نعوتو، عند اؼبّرّد، ىي أوَب ما وصلنا عن 
الببلغة العربية. و لذلك سيتبٌّت الببلغيوف آراءه و لن يطّورىا إال من جهة الفروع 
باؼببالغة ُب التقسيم أو توليدىا و إضافة الشواىد من اؼبنظـو و اؼبنثور و لن يقفوا ّٔا 
 عند حدود التشبيو، بل سوؼ يستعملوهنا ُب معاعبة كّل الصور اؼبتولدة عنو 
 و السيما االستعارة، مع أهّنم سيخرجوف اإلفراط عن حدود التشبيو الضّيقة 

 و يصيغوف منو قضية عامة من قضايا التعبَت األديب.
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 انثانث: أثر انمبرد فً انمتأخرٌنانفصم 

 

 تمهيد

 أوال:ابن المعتز 

 ثانيا: قدامة بن جعفر

 ثالثا: عبد القاىر الجرجاني

 رابعا: الخطيب القزويني

 خامسا: أثره في مختلف مواضيع البالغة و اللغة

 التعقيد المعنوي-1

 التعقيد اللفظي-2

 التجريد-3

 اللف و النشر-4

 أثره في فقو اللغة -5
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 تمييد:
 ليس ىناؾ علم من العلـو النظرية أو التجريبية برز إىل اغبياة مكتمل األصوؿ 

أف أي فرع من فروع اؼبعرفة ينشأ نشأة،  و الظواىر و إمبا الذي ثبت على مّر التاريخ
  اؼبشتغلُت بذلك تتكاثر ىذه اللبنات، و تتطور جبهود  يبدأ بلبنة أو لبنات قليلة، ٍب 

 سُت لو، و ما يلبث أف ينضج و يزدىر.و الدار   العلم 
 و ىكذا كانت مسانبة  اؼبّرد ُب ؾبملها لبنة أساسية استفاد منها اؼبتأخروف 
و أعانتهم على بناء علم قائم بذاتو خاصة حُت درس التشبيو و قسمو و عند إجابتو 
عن سؤاؿ الكندي إذ فتح بإجابتو تلك بابا واسعا أماـ النحاة و الببلغيُت بعده 

 فاستفاضوا ُب الدرس إىل أف توصلوا إىل وضع نظرية أضرب اػبّر.
 و أبرز ىؤالء اؼبتأخرين الذين أخذوا عن اؼبّرد ابن اؼبعتز و قدامة و عبد القاىر 

 و اػبطيب القزويٍت.
 ى (296أوال: ابن المعتز )ت  

اؼبّرّد و كاف  »423تتلمذ عبد ا ابن اؼبعتز على يد اؼبّرد ُب األدب و العربية
هبيئو كثَتا و يقيم عنده إذا خرج من عند القاضي اظباعيل بن إسحاؽ لقرب داره من 
دار ابن اؼبعتز، و كاف للمّرد ؾبلس ُب مسجده، و كانت بينهما مناقشات كثَتة ُب 

 424.« األدب و الشعر و النقد
(، و ىو إماـ الكوفيُت ىػ291كما تتلمذ أيضا على يد أبو العباس ثعلب )ت 

 .425النحو و اللغةُب 
 

 

                                                 
 . 195/  10ٌنظر: تارٌخ بغداد:  -423
م 1991-هـ1411 -2ط -بٌروت -لجٌلدار ا -محمد عبد المنعم خفاجً -ابن المعتز و تراثه فً األدب و النقد و البٌان -424
 :76-77 

 . 10/195ٌنظر: تارٌخ بغداد :  -425
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 بأستاذه ثعلب و بكتابو  "البديع"  قد تأثر ُب كتابو  » أف ابن اؼبعتز  و رغم  
 "قواعد الشعر" و سار على هنجو ُب العرض و ذكر األمثلة لبعض األلواف البديعية 

 426« و دراستها: كالتشبيو و االستعارة و اإلفراط و لطافة اؼبعٌت و حسن اػبروج...
حظت عند تصفحي لباب التشبيو ُب كتابو "البديع" أنو استخدـ إال أنٍت ال

اؼبصطلحات نفسها اليت استعملها اؼبّرد ُب الكامل من ذلك قولو: "و من التشبيو 
 429أو "و من التشبيهات العجيبة". 428و "و من أحسن التشبيهات"427اغبسن"

ُب قد تكوف ىذه اؼبصطلحات منتشرة ُب ذلك العهد و مل يكن للمّرد السبق 
 ذكرىا و ال البن اؼبعتز أخذىا عنو، لكنٍت أحببت أف أنّوه ّٔذه اؼببلحظة.

 ى (337ثانيا: قدامة بن جعفر )ت  
لقد أفاد قدامة بن جعفر ُب حديثو عن معٌت التشبيو فبا سبق أف قالو اؼبّرد و ما 

(، مع احتفاظو بشخصيتو و استقبلؿ تفكَته ُب اختيار 320قالو ابن طباطبا )ت 
ة اؼببلئمة من وجهة نظره، و اختيار الشواىد الشعرية، و اغبديث عن كيفية الصيغ

تصرؼ الشعراء ُب التشبيو و ما إىل ذلك، و لعلنا نتبُت وجو إفادتو من اؼبّرد و ابن 
 طباطبا إذا اقتبسنا تصور كل منهما للتشبيو ٍب أعقبنانبا دبا قالو ىو:

األشياء تشابو من وجوه، و تباين  و اعلم أف للتشبيو حدا، ألف »يقوؿ اؼبّرد: 
من وجوه، فإمبا ينظر إىل التشبيو من أين وقع، فإذا شبو الوجو بالشمس و القمر فإمبا 

 430.« يراد بو الضياء و الرونق، و ال يراد بو العظم و اإلحراؽ
 

                                                 
 .590ابن المعتز و تراثه فً األدب و النقد و البٌان:  -426
اعتنى بنشره و تعلٌق المقدمة و الفهارس اغناطٌوس  -هـ296البدٌع: تصنٌف عبد هللا بن المعتز المتوفى سنة  -427

م.أعادت طبعه باألوقست مكتبة المثنى ببغداد لصاحبها قاسم محمد 1979-هـ1399 -2ط -دار المسٌرة -كراتشقوفسكً
 الرجب.

 .68نفسه: -428
 .69نفسه: -429
 .2/54الكامل:  -430
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 و  التشبيهات على ضروب ـبتلفة، فمنها تشبيو الشيء  »و يقوؿ ابن طباطبا: 
 بالشيء صورة و ىيئة، و منها تشبيو بو معٌت، و منها تشبيو بو حركة و بطئا 
و سرعة، و منها تشبيهو بو لونا و منها تشبيهو بو صوتا. و ردبا امتزجت ىذه اؼبعاٍل 
بعضها ببعض، فإذا اتفق ُب الشيء اؼبشبو معنياف أو ثبلثة معاف من ىذه األوصاؼ 

 431.« سن الشعر بو، للشواىد الكثَتة اؼبؤيدة لوقوى التشبيو و تأكد الصدؽ فيو، وح
إنو من األمور اؼبعلومة أف الشيء ال يشبو بنفسو و ال بغَته   »أما قدامة فيقوؿ: 

كل اعبهات إذ كاف الشيئاف إذا تشأّا من صبيع الوجوه، و مل يقع بينهما تغاير ألبتو 
بُت شيئُت بينهما اشًتاؾ  اربدا، فصار االثناف واحدا، فبقي أف يكوف التشبيو إمبا يقع

ُب معاف تعمهما و يوصفاف ّٔا، و افًتاؽ ُب أشياء ينفرد كل واحد منهما عن صاحبو 
بصفتها. و إذا كاف األمر كذلك فأحسن التشبيو ىو ما وقع بُت الشيئُت اشًتاكهما ُب 

 432.« الصفات أكثر من انفرادنبا فيهما، حىت يدٌل ّٔما إىل حاؿ االرباد
أوؽبما أف األمرين اللذين يعقد التشبيو بينهما  يتضمن فكرتُت  إف نص قدامة

 البد أف يكوف بينهما اتفاؽ ُب بعض الوجوه أو الصفات، و اختبلؼ ُب أخرى 
و ىذه الفكرة تضمنها كبلـ اؼبّرد، و الفكرة الثانية أنو كلما كثرت مواضع االشًتاؾ 

بدو صروبة ُب عبارة ابن طباطبا. بُت طرُب التشبيو زاد ذلك ُب حسنو، و ىذه الفكرة ت
و ال يناؿ كل ذلك بالطبع من جهد قدامة الكبَت ُب بلورة كثَت من الصور 

 433. الببلغية
 

                                                 
 -دراسة و تحقٌق و تعلٌق: محمد زغلول سالم -هـ(322عٌار الشعر محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي )المتوفً سنة  -431

 .23دت :  -3ط -منشؤة المعارف باإلسكندرٌة
 -لبنان -بٌروت -دار الكتب العلمٌة -تحقٌق و تعلٌق محمد عبد المنعم خفاجً -نقد الشعر ألبً الفرج قدامة بن جعفر -432
 .109دت:  -1ط

 .93م: 1996-هـ1416 -2ط -دار الفكر العربً -البحث البالغً عند العرب تؤصٌل و تقٌٌم لشفٌع السٌدٌنظر:-433
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كما نلحظ تأثر قدامة باؼبّرد عندما ربدث عن التشبيو ُب كتابو نقد النثر، إذ 
ل للمّرد عقد لو بابا فيو و عرفو تعريفا يعيد إىل األذىاف ما سبق قولو ُب كتاب الكام

 و أما التشبيو فهو من أشرؼ كبلـ العرب و فيو تكوف الفطنة  » حيث قاؿ:
أعرؼ،   بالشعر  تشبيهو ألطف، كاف منهم ُب  و الّراعة عندىم، و كلما كاف اؼبشبو 

 434.« و كلما كاف باؼبعٌت أسبق، كاف باغبذؽ أليق   
  التشبيوو  » و قسمو إىل قسمُت: تشبيو ظاىري و تشبيو معنوي: فقاؿ:

 اللوف  أقدارىا كما شبهوا  و ألواهنا و  ظواىرىا  ُب   لؤلشياء ينقسم قسمُت: تشبيو 

باػبمر، و القد بالغصن و كما شبو ا النساء ُب رقة ألواهنن بالياقوت، و ُب نقاء 
و بقوؿ ﴾، َكأَنَُّينَّ بِيٌض َمْكُنونٌ ﴿و استشهد بقولو تعاىل:  435.« أبشارىن بالبيض

 436الشاعر:
 

ُلُو َوِمػدُ   كػػََأفَّ بَػْيَض نَػَعػاـٍ ُب َمبَلِحِفَها *** ِإَذا اْجَتبَلُىنَّ قَػْيػػٌظ لَيػْ
 

 و قوؿ آخر:
 

َلى اَل تُػرَاِعػي َفِإنٍَِّت *** َلَك اليػَْوـَ ِمْن بَػُْتِ الُوُحوِش َصِديقُ أَ      يػػَا ِشْبَو لَيػْ

َناِؾ َعْينػػَاَىا َو ِجيُدِؾ ِجيُدَىا ***  َخبلَ أَفَّ َعْظَم السَّاِؽ ِمْنِك َدِقيػقُ  فَػَعيػْ
 و قوؿ آخر:

 

 َوَرْدُت اعِتَسػػاًفا َو الثػُّرَيَّا َكأَنػََّها *** َعلػَى ِقمَِّة الرَّْأِس اْبَن َماٍء ؿُبَلّْقِ 
 

 

                                                 
م: 1982 -هـ1402 -1ط -لبنان -بٌروت -دار الكتب العلمٌة -نقد النثر ألبً الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي -434
58. 
 .58نفسه: -435
 .58نفسه: -436
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و ىذا التفسَت للتشبيو الظاىري قريب من قوؿ اؼبّرد، و شاىده األوؿ ىو نفس 
 شاىد اؼبّرد. 

تشبيو ُب اؼبعاٍل، كتشبيو الشجاع باألسد، و اعبواد  الثاٍل منو فهوأما القسم 
بالبحر، اغبسن الوجو بالبدر، و كما شّبو ا أعماؿ الكافرين ُب تبلشيها مع ظنهم 
أهنا حاصلة ؽبم بالسراب الذي إذا دخلو الظمآف الذي قد وعد نفسو بو مل هبده شيئا. 

م الذي ال يسمع ما ىباطب بو. و شبو من و كما شبو من ال ينتفع باؼبوعظة باألص
و أدرج قدامة بن جعفر  437ظل عن طريق اؽبدى باألعمى الذي ال يبصر ما بُت يديو

اؼبّرد قد وضعو ضمن التشبيو  ضمن ىذا النوع من التشبيو بيتا للنابغة الذبياٍل كاف
 438العجيب و ىو قولو:

ْنَتَأى َعْنَك َواِسعُ  َفِإنََّك َكاللَّْيِل الَِّذي ُىَو ُمْدرِِكي *** وَ 
ُ
 ِإْف ِخْلُت َأفَّ اؼب

 و قوؿ اآلخر:

ْعُروُؼ َو اعبُوُد َسػاِحُلوُ 
َ
ُتُو اؼب  ُىػَو الَبْحُر ِمْن َأيّْ النػََّواِحي أَتَػْيَتُو *** فَػُلجَّ

و ىذا كثَت ُب القوؿ و ُب القرآف و الشعر، و ما ذكرنا  »و ىبتم الباب بقولو: 
 439.« ف شاء امنو دليل على ما تركنا إ

إف ىذا النوع من التشبيو اؼبعنوي ليس جديدا على النقد القرآٍل وإمبا وجد قبل 
قدامة ُب الدارسات القرآنية السابقة، فقد تنبو السابقوف إىل وجو الشبو و اؼبشبو بو 

 إىل آخر اآلية. و ُب  440﴾َمثَ ُل الَِّذيَن ُحمُِّلوا التَّْورَاَة ُثمَّ َلْم َيْحِمُلوَىا﴿اؼبعنوي ُب قولو تعاىل: 

                                                 
 .59 نقد النثر:  -437
 .59نفسه: -438
 .59نفسه: -439
  62سورة الجمعة:  -440



 

119 

 

 441﴾َشَجرٌَة َتْخُرُج ِفي أَْصِل الَجِحيِم طَ ْلُعَيا َكأَنَُّو ُرُؤوُس الشَّيَ اِطينإنها﴿قولو تعاىل: 
و غَتىا ، و التشبيو ُب أمثلة قدامة السابقة هبري على تشبيو شيء معنوي بآخر 

 حسي و نبا من حبوث الببلغيُت ُب التشبيو، إذ قسموه إىل أقساـ.
 ى (471ثالثا: عبد الق اىر الجرجاني )ت  

مؤسس علمي الببلغة و مقيم   »لقد تأثر اإلماـ الشيخ عبد القاىر اعبرجاٍل 
دبا ورد عن اؼبّرد من مبلحظات و أفكار و سار على  442« ركنيها "اؼبعاٍل و البياف"

روب هنجها حىت سبكن من فتح األبواب أماـ الببلغيُت لينجزوا فصبل ربدثوا فيو عن ض
 اإلسناد اػبّري.

و أىم تلك اؼببلحظات اليت صدرت عن اؼبّرد و اليت تنبو ؽبا عبد القاىر 
، حيث روى األنباري أنو 443اعبرجاٍل تلك اليت وردت عند إجابتو عن سؤاؿ الكندي

ركب الكندي اؼبتفلسف إىل أيب العباس و قاؿ لو: إنٍت ألجد ُب كبلـ  العرب  »قاؿ: 
عباس: ُب أي موضع وجدت ذلك؟ فقاؿ: أجد العرب يقولوف: حشوا، فقاؿ لو أبو ال

عبد ا قائم، ٍب يقولوف إف عبد ا قائم، ٍب يقولوف: إف عبد ا لقائم، فاأللفاظ 
متكررة و اؼبعٌت واحد، فقاؿ أبو العباس: بل اؼبعاٍل ـبتلفة الختبلؼ األلفاظ، فقوؽبم: 

 ف عبد ا قائم: جواب عن سؤاؿ سائل، عبد ا قائم: إخبار عن قيامو، و قوؽبم: إ

و قوؽبم: إف عبد ا لقائم: جواب عن إنكار منكر قيامو، فقلت تكررت األلفاظ 
444.« لتكرر اؼبعاٍل. قاؿ فما أحار اؼبتفلسف جوابا

   

                                                 
 . 65-64سورة الصافات : -441
 .6دالئل اإلعجاز: -442
م .ٌنظر 873هـ/260م فً الكوفة و توفً عام 803هـ/189هو أبو ٌوسف ٌعقوب بن إسحاق الكندي، ولد عام  -443

 . 5/235األعالم:
 .209دالئل اإلعجاز:  -444
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اؼبعاٍل ـبتلفة  سبعن عبد القاىر ُب اإلجابة و تبٌت فكرة اؼبّرد اليت تقوؿ:
ُب أحشائها، و استنزؼ كل النتائج اليت تسمح و غاص  »الختبلؼ األلفاظ 

 445.« باستخبلصها، و انتهى ُب دراستو لعبلقة اللفظ باؼبعٌت
إف قضية العبلقة بُت اللفظ و اؼبعٌت شغلت باؿ العلماء السابقُت و قد أولوىا 
 العناية التامة و درسوا اللفظ مستقبل عن اؼبعٌت، و يعضهم اكباز إىل جهة اللفظ، 

جا و أدلة، و بعضهم رأى تعانق اللفظ و اؼبعٌت، لكن عبد القاىر اعبرجاٍل و أقاـ حج
 ناقش اؼبسألة و أعاد النظر فثار ضد الذين فصلوا بُت اللفظ و اؼبعٌت  »

 446.« و ضد اؼبنحازين إىل جهة اللفظ
ُب باب اللفظ و النظم و بُت الفروؽ الدقيقة  و وضع عبد القاىر ما قالو اؼبّرد 

 447. لى الفيلسوؼ الكندي، و فطن إليها اؼبّرد النحوياليت خفيت ع
حيث أف  » فقاؿ: 448 بالعبلقة بُت الوعاء و اؼبوعى و شبو ىذه العبلقة

األلفاظ إذا كانت أوعية للمعاٍل فإهنا ال ؿبالة تتبع اؼبعاٍل ُب مواقعها، فإذا وجب ؼبعٌت 
ال ُب النطق، فأما أف أف يكوف أوال ُب النفس وجب للفظ الداؿ عليو أف يكوف مثلو أو 

تتصور ُب األلفاظ أف تكوف اؼبقصودة قبل اؼبعاٍل بالنظم و الًتتيب و أف يكوف الفكر 
ُب النظم الذي يتواصفو البلغاء فكرا ُب النظم األلفاظ، أو أف ربتاج بعد ترتيب اؼبعاٍل 
 إىل فكر تستأنفو ألف ذبيء باأللفاظ على نسقها، فباطل من الظن و وىم يتخيل إىل

 449.« من ال يوُب النظر حقو
و عبد القادر عندما بسط آراءه و تصوراتو و أفكاره مل يبل من االحتجاج على 
طريقة اعبد ليبُت، و الّرىاف على أف النظم واقع ُب اؼبعاٍل و أف األلفاظ توابع ؽبا ُب 

                                                 
 .359التفكٌر البالغً: -445
 .138: 2002 -1ط -الجزائر -دار هومة -صالح بلعٌد -نظرٌة النظم -446
 .212ٌنظر أثر النحاة فً البحث البالغً: -447
 .82: 1996 -1ط -مكتبة لبنان -عاطف جودة نصر -النص الشعري و مشكالت التفسٌر ٌنظر:-448
 .53دالئل اإلعجاز: -449
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يؤوؿ أوؽبما إىل الفروؽ  »مواقعها، و قد استند ُب برىانو و حجاجو إىل تصورين 
لفردية و يؤوؿ ثانيهما إىل الفكرة و التأمل، فالفروؽ الفردية ُب إدراؾ النظم و الوقوؼ ا

عليو، و اغباجة ُب إدراكو إىل قدح الفكر و إعماؿ التأمل و الًتوي، تدؿ من قريب 
 450.« على أف النظم إمبا يقع ُب اؼبعاٍل بديا

القصد بالنظم إىل  ... لو كاف » و إىل ىذين التصورين أشار اعبرجاٍل ُب قولو:
اللفظ نفسو، دوف أف يكوف الغرض ترتيب اؼبعاٍل ُب النفس ٍب النطق باأللفاظ على 
حذوىا لكاف ينبغي أف ال ىبتلف حاؿ اثنُت ُب العلم حبسن النظم أو غَت اغبسن فيو 
ألهنما وبساف بتوايل األلفاظ ُب النطق إحساسا واحدا و ال يعرؼ أحدنبا ُب ذلك 

 خر.شيئا هبهلو اآل
و أوضح من ىذا كلو و ىو أف النظاـ الذي يتواصفو البلغاء و تتفاصل مراتب 

 451.« الببلغة من اجلو صنعو يستعاذ عليها بالفكر ال ؿبالة
لقد انتهى فكر اعبرجاٍل من خبلؿ النظم إىل تصور أف العّرة ليست باأللفاظ 

األلفاظ من دالالت، ال من جهة التوايل نطقا أو رظبا، و إمبا العّرة دبا تنطوي عليو 
يظهر لنا بضرب من تفكيك األلفاظ و عزؿ بعضها عن بعض، و إمبا يتجلى ُب 

 عبلقات الًتكيب اللغوي داخل سياؽ من التفاعل.
كقوؽبم "لفظ متمكن" يريدوف أنو دبوافقة معناه ؼبعٌت ما يليو     »يبُت ذلك قولو: 

ناب" يريدوف أنو من أجل  كالشيء اغباصل ُب مكاف صاّب يطمئن فيو و "لفظ قلق
أف معناه غَت موافق ؼبا يليو كاغباصل ُب مكاف ال يصلح لو فهو ال يستطيع الطمأنينة 
فيو، إىل سائر ما هبيء فيو ُب صفة فبا يعلم أنو مستعار لو من معناه، و أهنم كبلوه إياه 

 452.« بسبب مضمونو و مؤداه
                                                 

 .82النص الشعري و مشكالت التفسٌر:  -450
 .52 دالئل اإلعجاز:  -451
 .59نفسه:   -452



 

122 

 

نظرية النظم العربية، فلم تأت آراؤه نقطة الذروة ُب اغبديث عن  يبثل عبد القاىر
حوؿ النظم من العدـ، بل كانت تتوهبا الجتهادات الببلغيُت و النحاة من قبلو، 
بعضهم دخل ُب دائرة مفهـو النظم، دوف أف يذكر اؼبصطلح و بعضهم اآلخر ناقش 

 453. اؼبفهـو و استخدـ اؼبصطلح
 ائم: إخبار عن قيامو، فقوؽبم: عبد ا ق » و حلل عبد القاىر قوؿ اؼبّرد:

و قوؽبم: إف عبد ا قائم، جواب عن سؤاؿ سائل، و قوؽبم: إف عبد ا لقائم: 
ُب كتابو دالئل  « جواب عن إنكار منكر قيامو، فقلت تكررت األلفاظ لتكرر اؼبعاٍل

و إذا كاف الكندي يذىب  »اإلعجاز ضمن فصل ظباه: إّف و مواقعها، بدأه بقولو: 
 يركب فيو ركوب مستفهم أو معًتض فما ظنك بالعامة و من ىو ُب ىذا عليو حىت

 454.« عداد العامة و من ال ىبطر شبو ىذا ببالو
تارة يلقي اللـو على الكندي ألنو مل يتفهم الفرؽ  و قبد عبد القاىر اعبرجاٍل 

و اعلم أف ىهنا دقائق لواف الكندي استقرى و تصفح و تتبع  »بُت اعبمل فيقوؿ: 
 إّف" ٍب ألطف النظر و أكثر التدبر لعلم علم ضرورة أف ليس سواء دخوؽبا مواقع "

و أف ال تدخل... و أدؿ على أف ليس سواء دخوؽبا و أف ال تدخل من أنك ترى 
اعبملة إذا ىي دخلت ترتبط دبا قبلها و تأتلف معو و تتحد بو حىت كأف الكبلمُت قد 

اآلخر؟ ىذه ىي الصورة حىت إذا جئت  أفراغا إفراغا واحدا و كأف أحدنبا قد سبك ُب
      إىل "إّف" فأسقطتها رأيت الثاٍل منهما قد نبا عن األوؿ و ذباَب معناه عن معناه 

 455.« و رأيتو ال يتصل بو و ال يكوف منو

                                                 
إصدار المجلس   -الكوٌت سلسلة عالم المعرفة -عبد العزٌز حمودة -"نحو نظرٌة نقدٌة عربٌة" -المراٌا المفعرةٌنظر -453

 .222م: 2001 -الوطنً للثقافة و الفنون و اآلداب أغسطس
 .209دالئل اإلعجاز: -454
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و ىو  *و إذا كاف خلف األضبر »و تارة أخرى يعطى للكندي عذرا فيقوؿ: 
الشعر فينحلو الفحوؿ اعباىليُت فيخفي  القدوة و من يؤخذ عنو و من ىو حبيث يقوؿ

 ذلك لو هبوز أف يشتبو ما كبن فيو عليو حىت يقع لو أف ينتقد على بشار فبل 
 456.« غزو أف تدخل الشبهة ُب ذلك على الكندي

فأما الذي ذكر  »ينتقل عبد القاىر بعد ذلك لتوضيح قوؿ أيب العباس فيقوؿ: 
إذا كانت وحدىا و جواب منكر إذا كاف عن أيب العباس من جعلو ؽبا جواب سائل 

معها البلـ فالذي يدؿ على أف ؽبا أصبل ُب اعبواب أنا رأيناىم قد ألزموىا اعبملة من 
اؼببتدأ و اػبّر إذا كانت جوابا للقسم كبو "و ا إف زيدا منطلق" و امتنعوا من أف 

ألمر بينا ُب الكثَت من يقولوا: و ا زيد منطلق: ٍب إنّا إذا استقرينا الكبلـ وجدنا ا
َو َيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي القَْرَنْيِن قُ ْل  ﴿ ىل:مواقعها أنو يقصد ّٔا إىل اعبواب كقولو تعا

ُلوا َعَلْيُكْم ِمْنُو ِذْكرًا * إِن َّا َمكَّن َّا َلُو ِفي األَْرضِ   .458« 457﴾َساَت ْ
ف األصل ٍب إ»و يعود عبد القاىر إىل األصل ُب ذكر "إّف" ُب الكبلـ فيقوؿ: 

الذي ينبغي أف يكوف عليو البناء ىو الذي دوف ُب الكتب من أهنا للتأكيد و إذا كاف 
قد ثبت ذلك فإذا كاف اػبّر بأمر ليس للمخاطب ظن ُب خبلفو ألبتو و ال يكوف قد 
عقد ُب نفسو أف الذي تزعم أنو كائن غَت كائن و أف الذي تزعم أنو مل يكن كائن 

 . 459« "إّف" فأنت ال ربتاج ىناؾ إىل

                                                 
المعروف األحمر، راوٌة، عالم باألدب شاعر من أهل البصرة توفً: خلف األحمر: هو خلف بن حٌان، أبو محرس  -*

 2/310م.ٌنظر: األعالم:  796هـ/180
 .212-211دالئل اإلعجاز:  -456
 .84-83سورة الكهف: -457
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و بُت حاجة الكبلـ إىل "إّف" إذا كاف اؼبتلقي يظن خبلؼ ما تقوؿ، ٍب ذكر 
إذا كاف و لذلك تراىا تزداد حسنا  »عبد القاىر وجو اغبسن ُب استعماؿ "إّف" فقاؿ: 

 :*اػبّر بأمر يبعد مثلو ُب الظن و بشيء قد جرت عادة الناس خببلفو كقوؿ أيب نواس
 ِمػػَن النَّػاِس *** ِإفَّ ِغَنػػى نَػْفِسَك ُب الَياسِ  َعَلْيػػَك بِالَيْأسِ 

 

فقد ترى حسن موقعها، و كيف قبوؿ النفس ؽبا، و ليس ذلك إال ألف الغالب 
على الناس أهنم ال وبملوف أنفسهم على اليأس و ال يدعوف الرجاء و الطمع و ال 

اف اؼبوضع موضع يعًتؼ كل أحد و ال يسلم أف الغٌت ُب اليأس، فلما كاف كذلك ك
 460.« فقر إىل التأكيد فلذلك كاف من حسنها ما ترى

أف يدعى على اؼبخاطب ظن مل يظنو و لكن  و من لطيف مواقع "إّف" عنده
يراد التهكم بو و أف يقاؿ إف حالك و الذي صنعت يقتضي أف تكوف قد ظننت ذلك 

 و مثاؿ ذلك قوؿ األوؿ:
 

 *** ِإفَّ بَنػػِي َعمَّْك ِفيِهْم رِمػَاحُ َجػػاَء َشِقيُق َعاِرًضا ُرؿْبَػػُو 
 

إف ؾبيئو ىكذا مداّل بنفسو و بشجاعتو قد وضع رؿبو عرضا ليل على  »يقوؿ: 
إعجاب شديد و على اعتقاد منو أنو ال يقـو لو أحد حىت كأف ليس مع أحد ىنا رمح 

 461.« يدفعو بو و كأنا كلنا عزؿ
أف يكوف للسائل ظن ُب  القاىرأما إذا كانت "إّف" جواب سائل فيشًتط عبد 

اؼبسؤوؿ عنو على خبلؼ ما أنت ذبيبو بو فأما أف هبعل ؾبرد اعبواب أصبل فيو فبل، 
كيف زيد؟ أف تقوؿ: صاّب و إذا قاؿ:  »ألنو يؤدي أف ال يستقيم لنا إذا قاؿ الرجل: 

                                                 
 و البٌت بتمامه و لفظه  319دٌوان أبً نواس:  -*

ؤِْس ِمَن النَّاِس  ٌَ َك بِال ٌْ اِس.َعلَ ٌَ َحَك، فًِ ال ٌْ  *** إِنَّ الِغَنى، َو
 .215دالئل اإلعجاز: -460
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و أين ىو؟ أف تقوؿ: ُب الدار، و أف ال يصح حىت تقوؿ: إنو صاّب و إنو ُب الدار، 
 462.« ذلك ما ال يقولو أحد

و إذا صبع بينهما و بُت البلـ كبو: إف عبد ا لقائم للكبلـ مع اؼبنكر فجيد 
ألنو إذا كاف الكبلـ مع اؼبنكر كانت اغباجة إىل التأكيد أشد و ذلك أحوج ما تكوف 
إىل الزيادة ُب تثبيت خّرؾ إذا كاف ىناؾ من يدفعو و ينكر صحتو إال أنو ينبغي أف 

لم أنو كما يكوف لئلنكار قد كاف من السامع فإنو يكوف لئلنكار يعلم أو يرى أنو يع
يكوف من السامعُت. و صبلة األمر أنك ال تقوؿ: إنو لكذلك: حىت تريد أف تضع  

 463كبلمك وضع من يزع فيو عن اإلنكار.
 و يضيف عبد القاىر اعبرجاٍل داللة أخرى لدخوؿ "إّف" على اعبملة فقاؿ: 

أهنا قد تدخل للداللة على أف الظن قد كاف منك أيها اؼبتكلم ُب الذي كاف  و اعلم »
أنو ال يكوف و ذلك قولك للشيء ىو دبرأى من اؼبخاطب و مسمع: إنو كاف من 
األمر ما ترى و كاف مٍت إىل فبلف إحساف و معروؼ ٍب إنو جعل جزائي ما رأيت، 

 تونبت   تبُت اػبطأ الذيظننت، و   الذي  ظنك  على نفسك  فتجعلك كأنك ترد

ق َاَلْت َربِّ  ﴿و على ذلك و ا أعلم قولو تعاىل حكاية عن أـ مرَل رضي ا عنها      

 465.« 464﴾ِإنِّي َوَضْعُتَيا أُْنَثى َو اُ أَْعَلُم بَِما َوَضْعتُ 
و ىكذا فإف اإلخبار ككل فعل لغوي ال تعود فائدة حكمة على منتجو، إذ 

إال ُب بعض -اللغة من صنف البضاعة اليت البد أف يكوف مستهلكها غَت صانعها
 لذلك يستوجب من جهة ما ىو حكم طرفا آخر يتقبل اػبّر   -اغباالت اؼبرضية

                                                 
 .216نفسه : -462
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فر و ر الفعل على توليد و يؤثر فيو ُب نفس الوقت و لوجود طرفُت ُب القضية يتظا
 466اػبّر و إنشائو، حبسب اؼبنبو أو عدـ توفره.

إف عبد القاىر اعبرجاٍل ىو الذي فتح الباب أماـ الببلغيُت حيث توصلوا من 
خبللو إىل تأليف فصل ربدثوا فيو عن ضروب اإلسناد اػبّري إذ يذىبوف إىل أف العبارة 
 األوىل ُب كبلـ الكندي ػبايل الذىن و الغرض منها إفادة اغبكم، أما الثانية فللسائل 

 و أما الثالثة فللمنكر و الغرض منها اؼببالغة ُب التأكيد. و الغرض منها تأكيد اغبكم، 
و ذىب عبد القاىر إىل أف خايل الذىن و الشاؾ اؼبًتدد ال يؤكد ؽبما الكبلـ، 
إذ قاؿ أنو وبسن التأكيد إذا كاف اؼبخاطب لو ظن ُب خبلؼ اغبكم اؼبؤكد و عقد 

 ورة األوىل ألسباب بيانية، قلبو على النفي، على أنو فتح الباب لتأكيد الكبلـ ُب الص
 و ىو ما ظباه الببلغيوف بعده باػبروج على مقتضى الظاىر.

و يظهر تأثر عبد القاىر اعبرجاٍل باؼبّرد أيضا عند حديثة عن التشبيو حيث 
 تناوؿ بعض األبيات اليت ذكرىا اؼبّرد، من ىذه األبيات بيت امرئ القيس اؼبشهور:

 

ْطًبا َو يَاِبًسا *** َلَدى وَْكرِىاَ الُعنَّاُب َو اغَبَشُف الَبايل َكَأفَّ قُػُلوَب الطََّْتِ رَ   
 

ُب جوىره موقف اؼبّرد، لكن عبد القاىر  كاف موقف عبد القاىر من البيت 
  يتميز بالقدرة على رد إعجابو إىل علل و أسباب مل تكن ثقافة اؼبّرد تتيحها.

قديره ألف عبد القاىر مل فهو يشارؾ اؼبّرد اإلعجاب بو لكنو ال يسرؼ ُب ت
ىبلع قيمة كبَتة على األبيات اليت تتواىل فيها التشبيهات و ذبتمع معا دوف أف  »يكن 

...مل يقصد إىل أف هبعل بُت  »، دليل ذلك قولو: 467« يتشكل منها بناء مركب
الشيئُت اتصاال وإمبا اجتماعا ُب مكاف فقط. كيف و ال يكوف ؼبضامة الرطب من 

اليابس ىيئة يقصد ذكرىا، أو يعٌت بأمرىا، كما يكوف ذلك لتباشَت الصبح القلوب إىل 
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ُب أثناء الظلماء، و كوف الشقيقة على قامتها اػبضراء، فيؤدي ذلك الشبو اغباصل من 
 مداخلة أحد اؼبذكورين اآلخر و اتصالو بو اجتماع اغبشف البايل 

ر من كوهنما ُب مكاف و العناب كيف و ال فائدة ألف ترى العناب مع اغبشف أكث
واحد أو أف اليابسة من القلوب كانت ؾبموعة من ناحية و الرطبة كذلك ُب ناحية 
أخرى لكاف التشبيو وبالو. و ذلك لو فرقت التشبيو ىهنا فقلت كأف الرطب من 
القلوب عناب و كأف اليابس حشف باؿ مل تر أحد التشبيهُت موقوفا ُب الفائدة على 

 468.« اآلخر
  يلة اليت هبدىا عد القاىر ُب بيت امرئ القيس فيوجزىا ُب قولو:أما الفض

و إذ قد عرفت ىذه التفاصيل فاعلم أف ما كاف من الًتكيب ُب الصورة بيت امرئ  »
القيس فإمبا يستحق الفضيلة من حيث اختصار اللفظ و حسن الًتتيب فيو ال ألف 

 469.« للجمع فائدة ُب عُت التشبيو
و لقد حاوؿ بشار بن برد تقليد بيت امرئ القيس بقوؿ بيت يشبهو فقاؿ: 

 :470ما قّر يب قرار مذ ظبعت قوؿ امرئ القيس حىت صنعت »
 
 

 471.« َأفَّ ُمثَاَر النػَّْقِع فَػْوَؽ ُرُؤوِسَنا *** َو َأْسَيافَػَنا لَْيٌل تَػَهاَوى َكَواِكُبوُ ػػكَ 
 
 

يقـو على صورة مركبة، تتجانس  وفضل عبد القاىر اعبرجاٍل بيت بشار ألنو
عناصرىا و تًتكب و تأتلف ائتبلؼ الشكلُت يسَتاف إىل شكل ثالث إذ يقوؿ فيو: 

قبد لبيت بشار من الفضل و من كـر اؼبوقع و لطف التأثَت ُب النفس ما ال يقل  »

                                                 
صححها على نسخة األستاذ اإلمام الشٌخ محمد عبده التً  -أسرار البالغة فً علم البٌان: اإلمام عبد القاهر الجرجانً -468

دار المعرفة  -و أودع فٌها جل تعلٌقاته على حواشٌها و علق حواشٌها محمد رشٌد رضا -قرأها دروسا فً الجامع األزهر
 .168د.ت: -2ط -لبنان -بٌروت

 .169-168غة: أسرار البال -469
 .1/114دٌوان بشار: -470
 .1/490العمدة:  -471
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مقداره، و ال يبكن إنكاره، و ذلك ألنو راعى ما مل يراعو غَته و ىو أف جعل 
اوى فأًب الشبو، و عّر عن ىيئة السيوؼ و قد سلت من األغماد و ىي الكواكب هت

 472.« تعلو و ترسب، و ذبيء و تذىب
أعجب عبد القاىر ّٔذا البيت إعجابا شديدا ألنو أظهر ىيئة السيوؼ ُب 
حركتها عند احتداـ اغبرب و اختبلؼ األيدي ّٔا ُب الضرب و اضطرأّا و ألف 

ُب نفسو ٍب أحضرؾ صورىا بلفظة واحدة و نبو علها نظم ىذه الدقائق كلها  الشاعر
بأحسن التنبيو و أكملو بكلمة و ىي قولو )هتاوى( ألف الكواكب إذا هتاوت اختلفت 
جهات حركاهتا، و كاف ؽبا ُب هتاويها تواقع و تداخل ٍب إهنا بالتهاوي تستطيل 

 473. أشكاؽبا، فأما إذا مل تزؿ عن أماكنها فهي على صورة االستدارة
إف ىذا الفهم للتشبيو يكشف عن نظرة أنضج من فهم اؼبّرد. و ال شك أهنا 
نابعة من مفهـو النظم عند عبد القاىر، و متصلة بتفرقتو اددة بُت وقوع التشبيو ُب 
الصفة نفسها، و بُت وقوعو ُب حكم ؽباو مقتضى، و ىذاف جانباف مل يكن اؼبّرد 

يقـو أساس على فكرة  »قاىر للتشبو يعيهما جيدا. و مع ذلك فإف فهم عبد ال
اإلصابة األساسية عند اؼبّرد، إذ بدوف اإلصابة ال يبكن أف يصح التشبيو، ال ُب الصفة 

 474.« و ال ُب حكمها أو مقتضاىا -باعتبارىا األسبق ُب التصور–
 كما وقف عبد القاىر اعبرجاٍل أماـ تشبيهات اؼبصلوب اليت ذكرىا اؼبّرد 

 و ىي قوؿ الشاعر:
 

 َكػػأَنَُّو َعاِشٌق َقْد َمدَّ َصْفَحَتُو *** يَػْوـَ الَوَداِع ِإلَػى تَػْوِديِع ُمْرربَِلِ 

 َأْو َقائِػػَم ِمْن نُػَعاٍس ِفيِو لُوثَػُتُو *** ُمَواِصٌل لَِتَمطّْيِو ِمػَن الَكَسػلِ 
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و عدىا من لطيف جنس "التشبيو من ىيئات اغبركة و السكوف" لكثرة ما ُب 
 التفصيل و ىي فكرة مل ترد على باؿ اؼبّرد. البيتُت من

كأنو متمط من نعاس و اقتصر عليو  »و يرى عبد القاىر أف الشاعر لو قاؿ: 
كاف قريبا من اؼبتناوؿ ألف الشبو إىل ىذا القدر يقع ُب نفس الرائي اؼبصلوب لكونو من 

تلك اؽبيئة فبل  حد اعبملة، فأما ّٔذا القيد و على ىذا التقييد الذي يفيد بو استدامة
وبضر إال مع سفر من اػباطر و قوة من التأمل و ذلك غباجتو أف ينظر إىل غَت جهة 
فيقوؿ ىو كاؼبتمطي ٍب يقوؿ اؼبتمطي يبد ظهره و يده مدة ٍب يعود إىل حالتو فيزيد فيو 
أنو مواصل لذلك، ٍب إذا أراد ذلك طلب علتو و ىي قياـ اللوثة و الكسل ُب القائم 

س. و ىذا أصل فيما يزيد بو التفصيل و ىو أف يثبت ُب الوصف أمر زائد من النعا
 475.« على اؼبعلـو اؼبتعارؼ ٍب يطلب لو علة و سبب

و معٌت ىذا أف براعة التشبيو قائمة على نوع من اغبصر اؼبنطقي لكل أجزاء 
نظر اؼبشأّة و لو تساء لنا عن بعد النفسي للتشبيو ؼبا وجدنا شيئا. أف عبد القاىر ي

إىل التفصيل باعتباره فعبل من أفعاؿ اغبصر اؼبنطقي، الذي يقـو على أقصى درجات 
 التجريد، و يعتمد على اعبهد الصناعي اػبالص أكثر فبا يعتمد على االنفعاالت 

 476و اؼبشاعر اإلنسانية.
إف قوؿ عبد القاىر يعد استمرارا طبيعيا ؼبوقف قدَل، فمثل ىذه األحكاـ على 

ـ على نفس اؼببادئ اليت ينطلق منها اؼبّرد ُب القرف الثالث... صحيح أف التشبيو تقو 
 إىل ثقافة كبلمية و فلسفة أوسع  -أكثر من غَتىا–أحكاـ عبد القاىر تستند 

 و أعمق، و صحيح أيضا أف عبد القاىر حاوؿ أف يقدـ تصورا متكامبل للتشبيو، 
و ىبتلف عن سابقيو اختبلفا و لكن نضج تصور عبد القاىر و اكتمالو ما كاف هبعل

                                                 
 .163أسرار البالغة:  -475
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جذريا فيما يتصل بطبيعة النظرة إىل العبلقة األساسية اليت يفًتض أف يقـو عليها 
 التشبيو.

فارؽ ثانوي،  -ُب ىذا آّاؿ-و ّٔذا فإف الفارؽ بُت عبد القاىر و بُت سابقيو 
يظل ألف النظرة اليت ينظر اعبميع على أساسها إىل التشبيو واحدة ُب جوىرىا، إذ 

 األساس واحدا و تظل صحة التشبيو و صوابو مرتبطة بتناسبو اؼبنطقي، و مدى دقة 
 اؼبطابقة العقلية و اؼبادية بُت أطرافو.

 قد ساروا بالتشبيو شوطا بعيدا،  »و ؾبمل القوؿ إف الدارسُت القدامى 
و خطوا ُب حبثو و استقصاء ؿباسنو خطوات متقدمة، فتوسعوا فيو، و أضاؼ البلحق 
 منهم إىل جهود سابقيو الشيء الكثَت، فقد عرفوه؛ و ذكروا أقسامو، و أركانو، 
 و حدوده، و صفاتو، و ؿباسنو و عيوبو، كما أفاضوا ُب اغبديث عن الغرض منو 

 و فائدتو ُب الكبلـ.
و لعل أكثر من وقف مع التشبيو مطوال ىو اإلماـ عبد القاىر اعبرجاٍل ُب كتابو 

ذي جعلو خاصا دبباحث البياف، فقد عرض ُب إسهاب لصور "أسرار الببلغة" ال
التشبيو اؼبختلفة، و فرؽ بُت أنواع التشبيهات، و وجوه الشبو فيها، كما فرؽ بُت 

 477.« التشبيو الذي جعلو عاما و التمثيل الذي جعلو خاصا
 ى (735رابعا:  الخطيب القزويني )ت  

دوا من ربليل عبد القاىر يعد اػبطيب القزويٍت من الببلغيُت الذين استفا
اعبرجاٍل عبواب اؼبّرد، إذ خصص فصبل ُب كتابو "اإليضاح ُب علـو الببلغة" للحديث 
عن "أحواؿ اإلسناد اػبّري"بدأه باغبديث عن فائدة اػبّر و الـز فائدة اػبّر ٍب انتقل 
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 و إذا كاف غرض اؼبخّر خبّره إفادة اؼبخاطب أحد األمرين »إىل أضرب اػبّر فقاؿ:
 . فينبغي أف يقتصر من الًتكيب على قدر اغباجة

 فإف كاف اؼبخاطب خايل الذىن من اغبكم بأحد طرُب اػبّر على اآلخر، 
جاء زيد، و عمرو  " كقولك:، و الًتدد فيو، استغٌت عن مؤكدات اغبكم

 فيتمكن ُب ذىنو ؼبصادفتو إياه حاليا. ذاىب"
أحدنبا إىل اآلخر، طالبا لو، حسن و إف كاف متصور الطرفُت، مًتددا ُب إسناد 

 ". إف زيدا عارؼ لزيد عارؼ" أو " تقويتو دبؤكد، كقولك: "
و إف كاف حاكما خببلفو وجب توكيده حبسب اإلنكار، فتقوؿ: "إٍل صادؽ" 

 478.« ؼبن يبالغ ُب إنكاره ؼبن ينكر صدقك، و ال يبالغ ُب إنكاره، و "إٍل لصادؽ"
: ات من القرآف ليعزز كبلمو و ىي قولو تعاىلو يستشهد اػبطيب البقزويٍت بآي

ً أَْصَحاَب القَْرَيِة ِإْذ َجاَءَىا الُمْرَسُلوَن، ِإْذ أَْرَسْلنَ ا إَِلْيِيُم اْثَنْيِن، َفَكذَُّبو ﴿ ُىَما، فََعزَّْزنَ ا  َو اْضرِْب َلُيْم َمثَ ال
ُلنَ ا، َو َما أَْنزَالَ الرَّْحَمُن ِمْن َشْيٍء ِإْن أَْنُتْم ِإالَّ  بِثَ اِلٍث فَق َاُلوا: ِإن َّا إَِلْيُكْم ُمْرَسُلوَن، ق َاُلوا: َما أَنْ  ُتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمث ْ

حيث قاؿ ا تعاىل ُب اؼبرة األوىل:  479﴾ ُتَكذُِّبوَن، ق َاُلوا: رَبُّنَ ا َيْعَلُم ِإن َّا إَِلْيُكْم َلُمْرَسُلونَ 
 ﴾. ِإن َّا إَِلْيُكْم َلُمْرَسُلونَ ﴿و ُب الثانية ﴾   ِإن َّا إَِلْيُكْم ُمْرَسُلونَ ﴿

   و بعد ىذا الشرح يؤكد القزويٍت لنا كبلمو بالعودة إىل اؼبّرد و كأنو يثبت لنا
و يؤيد ما ذكرناه  »أف جواب اؼبّرد ىو األصل الذي أخذ منو ىذه اؼبعلومات فيقوؿ 

"عبد  جواب أيب العباس للكندي عن قولو: إٍل أجد ُب كبلـ العرب حشوا، يقولوف:
ا قائم" و "إف عبد ا قائم"  و "إف عبد ا لقائم" و اؼبعٌت واحد، بأف قاؿ: بل 

                                                 
  -لبنان -بٌروت -دار الكتب العلمٌة -اإلٌضاح فً علوم البالغة و المعانً و البٌان و البدٌع: الخطٌب القزوٌنً -478
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اؼبعاٍل ـبتلفة: فػ"عبد ا قائم" إخبار عن قيامو، و "إف عبد ا قائم" جواب عن 
 480سؤاؿ سائل، و "إف عبد ا لقائم" جواب عن إنكار منكر".

ع من اػبّر و يسمى النوع األوؿ من اػبّر ٍب يقدـ القزويٍت مسميات ؽبذه األنوا 
ابتدائيا، و الثاٍل طلبيا،  و الثالث إنكاريا، و إخراج الكبلـ على ىذه الوجوه إخراجا 

 481. على مقتضى الظاىر
 و يضيف القزويٍت إخراجا آخر للكبلـ و ىو إخراجو على خبلؼ الظاىر 

 :482و يذكر منو ثبلث اعتبارات
السائل: إذا قاـ إليو ما يلوح لو حبكم اػبّر، ينزؿ غَت السائل منزلة  -1

َو الَ ُتخَاِطْبِني ِفي الَِّذيَن ظَ َلُموا، ِإنَُّيْم  ﴿فيستشرؽ لو استشراؽ اؼبًتدد الطالب، كقولو تعاىل: 

 و قوؿ بعض العرب:484﴾َِ َو أَُبرِّئُ َنْفِسي، ِإنَّ النَّْفَس ألَمَّارٌَة بالسُّوء﴿و قولو: 483﴾ُمْغرَقُونَ 
 

 فَػَغنػَّْها، َو ِىػػَي َلَك الِفػػَداُء **** ِإفَّ ِغنػػَاَء اإِلِبِل اغبػَِداءُ 
 

 و سلوؾ ىذه الطريقة شعبة من الببلغة فيها دقة و غموض.
إذا ظهر عليو شيء من أمارات اإلنكار،   »ينزؿ اؼبنكر منزلة غَت اؼبنكر:  -2
 كقولو:

 بَِنػػي َعمَّْك ِفيِهْم رَِماحُ  َجػػاَء َشِقيُق َعػارًِضا ُرؿْبَػُو *** ِإفَّ 
فإف ؾبيئو ىكذا، مدال بشجاعتو، قد وضع رؿبو عارضا: دليل على إعجاب 
شديد منو، و اعتقاد أنو ال يقـو من بٍت عمو أحد، كأهنم كلهم عزؿ ليس مع أحد 

 . منهم رمح

                                                 
 .24اإلٌضاح:  -480
 .24ٌنظر: اإلٌضاح:  -481
 .26-25-24اإلٌضاح:  -482
 .37سورة هود:  -483
 ..53سورة ٌوسف: -484



 

133 

 

  إذا كاف معو ما إف تأملو ارتدع عن اإلنكار، ينزؿ اؼبنكر منزلة غَت اؼبنكر:  -3
اَل َريَب  ﴿كما يقاؿ ؼبنكر اإلسبلـ: "اإلسبلـ حق" و عليو قولو تعاىل ُب حق القرآف: 

 . 485﴾ِفيوِ 
ُكْم َبْعَد ذَِلَك  ﴿و يتفرع على ىذين االعتبارين عند القزويٍت قولو تعاىل:   ُثمَّ ِإنَََّ

إذ يبُت لنا ما وقع ُب اآلية من تأكيد و إنكار 486﴾ََ َلَميُِّتوَن، ُثمَّ ِإنَُّكْم َيْوَم الِقيَ اَمِة ُتْبَعُتون
لتنزيل اؼبخاطبُت منزلة  -و إف كاف فبا ال ينكر-أكد إثبات اؼبوت تأكيدين  »فيقوؿ: 

من يبالغ ُب إنكار اؼبوت، لتماديهم ُب الغفلة، و اإلعراض عن العمل ؼبا بعده، و ؽبذا 
و إف كاف فبا –يدا واحدا قيل "ميتوف" دوف "سبوتوف" ...، و أكد إثبات البعث تأك

ألنو ؼبا كانت أدلتو ظاىرة كاف جديرا بأف ال ينكر. بل إما أف يعًتؼ بو، أو  -ينكر
يًتدد فيو؛ فنّزؿ اؼبخاطبوف منزلة اؼبًتددين تنبيها ؽبم على ظهور أدلتو، و حثا على 

 487.« النظر فيها، و ؽبذا جاء "تبعثوف" على األصل
ُب التشبيو" ذلك ألنو يرى أف التشبيو اتفق  كما خصص القزويٍت فصبل "للقوؿ

العقبلء على شرؼ قدره، و فخامة أمره ُب فن الببلغة، و أف تعقيب اؼبعاٍل بو 
يضاعف قواىا ُب ربريك النفوس إىل اؼبقصود ّٔا مدحا كانت أو ذما، أو افتخارا، أو 

بو الكامل منها . و لقد تناوؿ فيو بعض األبيات اليت أوردىا اؼبّرد ُب كتا 488 غَت ذلك
 قوؿ اآلخر ُب صفة مصلوب:

 َكػأَنَُّو عَاِشٌق َقْد َمدَّ َصْفَحَتُو *** يَػْوـَ الَوَداِع ِإىَل تَػْوِديِع ُمْرربَِػلِ 

 لِ   َأْو قَػاِئٍم ِمْن نُػَعاٍس ِفيِو لُوثَػُتُو *** ُمَواِصٌل لَِتَمطّْيػػِو ِمَن الػَكسَ 
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ؼبركب ُب ىيئة السكوف ذلك ألف التشبيو ا *و اعتّر البيت الثاٍل من لطيف
 التفصيل فيو أنو شبو باؼبتمطي إذا واصل سبطيو مع التعرض لسببو و ىو اللوثة 
و الكسل فيو، فنظر إىل ىذه اعبهات الثبلث، و لو اقتصر على أنو كاؼبتمطي كاف 
قريبا التناوؿ، ألف ىذا القدر يقع ُب نفس الرائي للمصلوب ابتداء، ألنو من باب 

 489.اعبملة
و أضاؼ أبياتا أخرى ؽبذا النوع من التشبيو شبيهة باألوىل و ذكرىا اؼبّرد أيضا 

 و ىي قوؿ اآلخر:
 

ُهْم ُصِلُبوا ِفػي َخطّْ   ملَْ أََر َصفِّػا ِمْثَل َصفّْ الُزطّْ *** َيْسَتِعُُت ِمنػْ

ْشتػَ 
ُ
 طّْ ِمْنُو ُكلُّ عػَاٍؿ ِجْذُعُو بِالشَّطّْ *** َكأَنَُّو فػػِي ِجْذِعِو اؼب

 َأُخػو نُػَعاٍس َجدَّ ُب التََّمطّْي *** َقْد َخػػاَمَر النػَّْوـَ َو ملَْ يَِغطّْ 

و الفرؽ بُت ىذا و األوؿ  »و قارف بُت ىذه األبيات و األبيات األوىل فقاؿ: 
صريح ُب االستمرار على اؽبيئة و االستدامة ؽبا دوف بلوغ الصفة غاية ما يبكن أف 

 490.« بالعكسيكوف عليها، و الثاٍل 
كما درس اػبطيب القزويٍت بيت امرئ القيس اؼبشهور و الذي عده اؼبّرد من 

 التشبيهات اؼبصيبة:
 

 َكَأفَّ قُػُلوَب الطََّْتِ َرْطًبا َو يَاِبًسا *** َلَدى وَْكرِىاَ الُعنَّاُب َو اغَبَشُف الَبايل 
 

                                                 
و لم أجد ما ذكره جابر عصفور فً مإلفه الصورة الفنٌة فً التراث النقدي و البالغً من أن عبد القاهر وصف تلك  -*

 األبٌات بنفس الصفة التً وصفها المبرد و هً: تشبٌه مستطرف.
 .236ٌنظر: اإلٌضاح:  -489
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ألف أحد  »و أدرجو ضمن تشبيو اؼبركب باؼبركب لكن اعتّره ـبالفتا ؽبذا النوع 
 الشيئُت فيو الطرفُت معطوؼ على اآلخر.

أما ُب طرؼ اؼبشبو بو، فبُت. و أما طرؼ اؼبشبو فؤلف اعبمع ُب اؼبتفق كالعطف 
أو  ُب اؼبختلف، فاجتماع شيئُت أو أشياء ُب لفظ تثنية أو صبع، ال يوجب أف أحدنبا

أحدىا ُب حكم التابع لآلخر، كما يكوف ذلك إذا جرى الثاٍل صفة لؤلوؿ، أو خاال 
         منو، أو ما أشبو ذلك. و قد صرح بالعطف فيما أجراه بيانا لو من قولو "رطبا 

 491.« و يابسا"
 خامسا: أثره في مختلف مواضيع البالغة و اللغة

را ُب ـبتلف مواضيع الببلغة اليت قعد إضافة إىل ما ًب ذكره فإف اؼبّرد قد ترؾ أث
 ؽبا الببلغيوف اؼبتأخروف منها:

 التعقيد المعنوي: -1
فرؽ اؼبّرد بُت الكبلـ اؼبعقد الغامض، و الكبلـ اؼببسوط الواضح حيث عقد 

قاؿ  »مقارنة بُت العباس بن األحنف و بُت قوؿ "روح بن حاًب بن قبيصة" فقاؿ: 
 :*العباس بن األحنفأحد الشعراء ألىلو، و ىو 

 

َناَي الدُُّموَع لَِتْجُمَدا اِر ِمْنُكْم لِتػَْقرَبُوا *** َو َتْسُكُب َعيػْ  َسَأْطُلُب بُػْعَد الدَّ
 

 يقوؿ: أغًتب فأكسب ما يطوؿ بو مقامي معكم، و قريب منكم، فهذا أحسن.
، و ىو واقف على باب اؼبنصور ُب الشمس، *وقيل "لروح بن حاًب بن قبيصة"

 ليطوؿ وقوُب ُب الظل، فهذا كبلـ مكشوؼ واضح، كانكشاؼ كبلـ  فقاؿ:
 

                                                 
 .250اإلٌضاح:  -491

 .115م: 1978-هـ1398 -1ط -لبنان -روتدار صادر بٌ -دٌوان العباس بن األحنف -*
هـ 171روح بن حاتم بن قبٌصة بن المهلب األزدي: أمٌر من األجواد الممدوحٌن، و هللا الرشٌد على القٌروان سنة  -*

 .3/34م. كان موصوفا بالعلم و الشجاعة و الحزم. ٌنظر: األعالم: 791هـ، 174فاستمر إلى أن مات فٌها سنة 
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 492.« "الربيع"
فاؼبّرد يشبو الكبلـ الواضح بكبلـ الربيع ُب اغبسن و اعبماؿ، و ىو أفضل من 
الكبلـ الغامض اؼبعقد ألي سبب كاف، فاؼبّرد يرى ُب بيت عباس بن األحنف شيئا 

، و ىو جعل صبود العُت كناية عن اؼبسرة من الغموض، ألف الوصوؿ إىل اؼبعٌت اؼبراد
 غَت واضح سباـ الوضوح، ألف اعبمود ىنا كناية عن البخل بذرؼ الدموع، 

 493 و ليس كناية عن اؼبسرة.
و ما فهم من كبلـ اؼبّرد ىو ما عّر عنو الببلغيوف بالتعقيد اؼبعنوي الذي ىبل 

الذىن من اؼبعٌت األوؿ إىل  ىو: أف ال يكوف انتقاؿ »بفصاحة الكبلـ و عرفوه بقوؽبم: 
 494.« ظاىرا، كقوؿ العباس باألحنف -الذي ىو الزمو و اؼبراد بو -اؼبعٌت الثاٍل

 التعقيد اللفظي:-2
كذلك تناوؿ اؼبّرد ما ظبي فيما بعد بالتعقيد اللفظي عندما درس بيت الفرزدؽ   
 يعٍت الفرزدؽ:و من أقبح الضرورة، و أىجن األلفاظ و أبعد اؼبعاٍل قولو  »و قاؿ: 
 

 495.« َو مػَا ِمثْػُلُو ُب النَّاِس ِإالَّ فُبَلًَّكا *** أَبُػو أُمِّْو َحيّّ أَبُػػوُه يُػَقارِبُوْ 
 

الحظ اؼبّرد ما ُب البيت من تعقيد سببو ما فيو من تقدَل و تأخَت، و انفصاؿ 
وت، فاؼببتدأ منفصل عن اػبّر، و النعت منفصل عن اؼبنع »الكبلـ بعضو عن بعض، 

و اؼبستثٌت مل يعقب اؼبستثٌت منو، كل ىذا واضح من كبلـ اؼبّرد حُت وضع الكبلـ ُب 
موضعو، و فسر معٌت البيت دبا يقتضيو مراد الشاعر. و اؼبتأخروف حُت يقولوف عن 
البيت نفسو إف الفرزدؽ، فصل بُت أبو أمو و ىو مبتدأ، و أبوه و ىو خّر، حبي و ىو 

 و يقاربو و ىو نعت حي، و أبوه و ىو أجنّب  أجنّب، و كذا فصل بُت حي
                                                 

 .86-85لعباس: البالغة ألبً ا -492
 .206ٌنظر: أثر النحاة فً الدرس البالغً:  -493
 .9-8اإلٌضاح:  -494
 .1/18الكامل:  -495
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و قدـ اؼبستثٌت على اؼبستثٌت منو، فهو كما تراه ُب غاية التعقيد. و مل ىبرجوا ُب ىذا 
.« القوؿ عن فحوى كبلـ اؼبّرد السالف الذكر

496 
 و يبدو أثر اؼبّرد واضحا على اؼبتأخرين إذ أف البيتُت اللذين ساقهما اؼبّرد ؼبا 

عقيد اللفظي و التعقيد اؼبعنوي نبا البيتاف اللذاف يًتدداف ُب كتب الببلغة ربدث عن الت
عند اؼبتأخرين كأف األدب العريب كلو قد خبل من أمثلة التعقيد بشقيو، و مل يكن فيو 

 غَت ىذين البيتُت فحسب.
 التجريد:-3

مل يقتصر حديث اؼبّرد على علم اؼبعاٍل و البياف فقط بل جاوزه إىل اغبديث 
 ما ظباه اؼبتأخروف بالتجريد إذ قاؿ ُب "الكامل":ع

 497قاؿ األعشى:
 

ِطيّْ َو اَل  *** َيْشَرُب َكْأًسا ِبَكفّْ َمْن خبَِبلَ 
َ
َر َمْن يَػرَْكُب اؼب  يَػػا َخيػْ

 

 498.« إمبا تشرب بكفك و لست ببخيل » يقوؿ:
عن ىذا التجريد كناية  »يرى اؼبتأخروف أف ىذا البيت وبتوي على التجريد، و 

 499.« الكـر
 كما ذكر اؼبّرد بيتا آخر لؤلعشى فقاؿ:

و قولو بأزفار فالزفر اغبمل و يضرب مثبل للرجل فيقاؿ أنو لزفر أي ضبّاؿ  »
 باىلة: 500لؤلثقاؿ و يقاؿ أتى ضبلو فازدفره. قاؿ أبو قحافة أعشى

 

 النػَّْوَفُل الزُّفَػرُ َأُخػو َرَغاِئَب يُػْعِطيَها َو َيْسَأؽُبَا *** يَْأىَب الُظبَلَمَة ِمْنُو 
 

                                                 
 207-206أثر النحاة فً البحث البالغً:  -496
 .171دت:  -1ط -دٌوان األعشى: دار صادر بٌروت -497
 .1/35الكامل:  -498
 .222أثر النحاة فً البحث البالغً:  -499
 البٌت غٌر موجود فً الدٌوان.  -500
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و إمبا يريده بعينو كقولك لئن لقيت فبلنا ليلقينك منو األسد، و قولو النوفل من 
 501.« قوؽبم إنو لذو فضل و نوافل

أف ينتزع من أمر ذي صفة »وف بديعي و ىو :لو التجريد كما عرفو اؼبتأخروف 
 502.«  منهاأمرا آخر مثلو فيها مبالغة ُب كماؽبا ُب اؼبنتزع منو حىت يصَت

 :503و أقسامو كثَتة منها
ما يكوف بواسطة )من التجريدية( كقوؽبم: يل من فبلف صديق ضبيم أي بلغ -

 فبلف من الصداقة حدا صح معو أف يستخلص منو آخر مثلو فيها.
ما يكوف بواسطة )الباء التجريدية( الداخلة على اؼبنتزع منو كقوؽبم: لئن سألت -

 بالغ ُب اتصافو بالسماحة حىت انتزع منو حبرا فيها.فبلنا لتسألن بو البخر أي 
 ما ال يكوف بواسطة كقوؿ )قتادة بن مسلمة اغبنفي(:-

 

 فَػَلِئػػْن بَِقيُتَ أَلْرَحَلنَّ ِبَغْزَوٍة *** رَبِْوي الَغَناِئَم َأْو دبَْوِت َكِرَلِ 
 

تقديره: أو عٌت بالكرَل نفسو و كأنو انتزع من نفسو كريبا مبالغة ُب كرمو و قيل 
يبوت مٌت كرَل فيكوف من قبيل يل من فبلف صديق ضبيم فبل يكوف قسما. و فيو نظر 

 غبصوؿ التجريد و سباـ اؼبعٌت بدوف ىذا التقدير.
 ما يكوف بطريقة الكنابة كقوؿ األعشى:-

 

ِطيّْ َو اَل  *** َيْشَرُب َكْأًسا ِبَكفّْ َمْن خبَِبلَ 
َ
َر َمْن يَػرَْكُب اؼب  يَػػا َخيػْ

 

                                                 
 .1/36الكامل:  -501
م: 2004 -1ط -الجزائر -دٌوان المطبوعات الجامعٌة -زبٌر دراقً -اإلحاطة فً علوم البالغة: عبد اللطٌف شرٌفً -502

177. 
 .178نفسه: -503
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أي يشرب الكأس بكف اعبواد فانتزع منو جوادا يشرب ىو يكفو عن طريق 
الكناية ألف الشرب يكف غَت البخيل يستلـز الشرب بكف الكرَل و ىو ال يشرب إال 

 بكف نفسو، فإذا ىو ذلك الكرَل.
 504ما يكوف دبخاطبة اإلنساف نفسو كقوؿ األعشى:-

 

 ِل *** َو َىْل ُتِطيُق َوَداًعا أَيػَُّها الرَُّجُل؟َودّْْع ُىرَيْػرََة ِإفَّ الرَّْكَب ُمْرربَِ 
 

عرؼ سيبويو التجريد  ٍب سكت عنو النحاة قرنا كامبل حىت رأيناه مرة أخرى ُب 
 505الكامل للمّرد، فيذكر للتجريد أمثلة ترددت ُب كتب الببلغيُت اؼبتأخَتف.

 الشك أف اؼبّرد ُب باب التجريد قد خطا خطوات عما تركو سيبويو، 
و أغفلو الفراء و ابن قتيبة حىت كاد أف يقّر لوال أف اؼبّرد قد نفخ فيو من جديد فأيقظ 

 506اغبديث عنو بعد طوؿ سبات.
 اللف و النشر: -4

لعل حديث اؼبّرد عن اللف و النشر أوؿ حديث وصل إلينا، فنحن ال نعرؼ 
لثالث اؽبجري عنو شيئا من قبل، ال عند سيبويو و ال غَت سيبويو، حىت هناية القرف ا

على يدي اؼبّرد، و قد كاف حديثو شافيا حبيث مل يضف اؼبتأخروف إىل جوىره شيئا 
 507. مذكورا

و قاؿ عبيد ا بن عبد ا بن عتبة:  »و يعرض اؼبّرد للف و النشر عند قولو: 
 ما أحسن اغبسنات ُب آثار السيئات، و أقبح السيئات ُب آثار اغبسنات 
و أقبح من ذا، و أحسن من ذاؾ، السيئات ُب آثار السيئات، و اغبسنات ُب آثار 

                                                 
 دٌوان األعشى: البٌت غٌر موجود فً الدٌوان.-504
 .222ٌنظر: أثر النحاة فً البحث البالغً:  -505
 .223ٌنظر: نفسه: -506
 .223ٌنظر: أثر النحاة فً البحث البالغً:  -507
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اغبسنات، و العرب تلف اػبّرين اؼبختلفُت ٍب ترمي بتفسَتنبا صبلة ثقة بأف السامع يرد 
 508.« إىل كل خّره

لَ َو النَّيَ ﴿و أيضا عندما تناوؿ اآلية الكريبة:   اَر لَِتْسُكُنوا  َو ِمْن رَْحَمِتِو َجَعلَ َلُكْم اللَّي ْ

 علما بأف اؼبخاطبُت يعرفوف وقت  »و شرحها بقولو: 509﴾ِفيِو، َو لَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلوِ 
 510.« السكوف، و وقت الكتساب

و يعد اؼبتأخروف اللف و النشر من اسنات البديعية اؼبعنوية و يقولوف ُب 
ل واحد من غَت تعيُت ىو متعدد على التفصيل أو اإلصباؿ، ٍب ذكر ما لك »تعريف: 

، و ىو 511« ثقة بأف السامع يرده إليو لعلمو بذلك بالقرائن اللفظية و اؼبعنوية
 :512نوعاف

َل  ﴿أف يكوف النشر فيو على ترتيب اللف كقولو تعاىل: - َو ِمْن رَْحَمِتِو َجَعَل َلُكْم اللَّي ْ

 فالسكوف راجع إىل الليل  ﴾َو النََّياَر لَِتْسُكُنوا ِفيِو، َو لَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضِلوِ 
 و االبتغاء من فضل ا راجع إىل النهار على الًتتيب.

فََمَحْونَ ا  ﴿أو أف يكوف النشر على خبلؼ ترتيب الطي أو اللف كقولو تعاىل: -
ِل َو َجَعْلنَ ا آَيَة النََّياِر ُمْبِصَرًة لَِتْبَتُغوا َفْضاًل ِمْن رَبُِّكْم َو لَِتْعَلُمو   ا َعَدَد السِِّنيَن  آَيَة اللَّي ْ

 فذكر ابتغاء الفضل للثاٍل و علم اغبساب لؤلوؿ على خبلؼ الًتتيب. 513﴾َو الِحَسابَ 
 514و من ىذا الضرب ما يكوف معكوس الًتتيب كقوؿ ابن حيوس:

 

ا َو رِْدفًاكَ   ْيَف َأْسُلو َو أَْنَت َحْقَف َو َغْضَن *** َو َغزَاَؿ غبَْظًا َو َقدِّ
 

                                                 
 .1/75الكامل:  -508
 .73سورة القصص: -509
 .2/41الكامل:  -510
 .78اإلحاطة فً علوم البالغة:  -511
 .79-78نفسه: -512
 .12سورة اإلسراء: -513
 .337م: 1984 -هـ1404 -دط -دار صادر بٌروت -دٌوان ابن حٌوس: تحقٌق خلٌل مروم بك -514
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القد للغصن، و الردؼ للحقف و ىو الرمل العظيم فاللحظ للغزاؿ، و 
 . اؼبستدير
 أثر المبرد في فقو اللغة:-5

 كاف للمّرد أثر بارز ُب فقو اللغة حيث أفرد "االشتقاؽ" بكتاب مستقل غَت 
أنو مل يصل إلينا، و قد أكثر ُب "الكامل" من التعرض لبياف اشتقاؽ كثَت من 

ن عٍت بالظاىرة اللغوية، و ىي دوراف اؼبادة حوؿ و قد يكوف أوؿ م »الكلمات اللغوية 
 515.« معٌت واحد، فقد عرض ؽبا ُب صبلة صور ُب الكامل

اعبنُت: ما مل يظهر بعد يقاؿ للقّر: جنن، و اعبنُت:  »من أمثلة ذلك قولو: 
الذي ُب بطن أمو. و آّن: الًتس ألنو يسًتؾ، و آّنوف: اؼبعطى العقل، و يسمى 

 516.« ائهم، و تسمى الدروع اعبنن ألهنا تسًت من كاف فيهااعبن جنا الختف
 و قاؿ ُب البيت: أََلْسُت َأرُدُّ الِقْرَف يَػرَْكُب رِْدَعوُ 

فإمبا اشتقاقو من السهم، يقاؿ: ارتدع السهم، إذا رجع النصل متأخرا  ُب  »
 فالكبلـ  -السنخ، و يقاؿ: ركب البعَت ردعو: إذا سقط. فدخلت عنفة ُب جوفو

ق بعضو من بعض، و مبُت بعضو بعضا فيقاؿ من ىذا ُب اؼبثل: ذىب مشت
فبلف ُب حاجيت فارتدع عنها: أي رجع. و كذلك: فبلف ال يرتدع عن قبيح، و األصل 

 517.« ما ذكرت لك أوال
و أصل العّق القطع ُب ىذا اؼبوضع، و للعق مواضع   »ُب موضع آخر  و قاؿ

كثَتة، يقاؿ: عق والديو يعقهما إذا قطعهما، و عققت عن الصّب من ىذا، و قالوا: 
بل ىو من العقيقة و ىو الشعر الذي يولد الصّب بو، يقاؿ فبلف بعقيقتو، إذا كاف 

ؽ، يقاؿ: رأيت بشعر الصبا مل وبلقو، و يقاؿ: سيف كأنو عقيقة: أي كأنو ؼبعة بر 
                                                 

 .52المقتضب ألبً العباس:  -515
 .3/23الكامل :  -516
 .1/145الكامل:  -517
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عقيقة الّرؽ يا فىت. أي اللمعة منو ُب السحاب، و يقاؿ فبلف عقت سبيمة ببلد كذا 
 518.« أي قطعت عنو ُب ذلك اؼبوضع

 من اللغويُت اؼبتأخرين الذين تأثروا بدراسة اؼبّرد ابن جٍت و أبن فارس إذ عٍت 
أضبد بن فارس كتابو ّٔذه الظاىرة اللغوية أبو الفتح بن اعبٍت ُب اػبصائص، كما ألف 

 )مقاييس اللغة( لتطبيق ىذه الظاىرة ُب مواد اللغة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .57-2/56نفسه: -518
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بعد ىذه الدراسة و ُب ضوء استقرائي ؼبدخل البحث و فصولو توصلت إىل النتائج 
 العلمية التالية:

الّلغويُت ااضرين يفسر لغويا مفردات اؼبّرد يعرض ألبيات التشبيو و ىو على طريقة  -
 البيت مستشهدا لتفسَته بأبيات أخرى، و قد يتتبع معٌت البيت لدى شعراء آخرين.

بدأ باب التشبيو بتشبيهات الشعراء اعباىليُت فاألمويُت فالعباسيُت، و كاف يتمثل أحيانا   -
 بأخبار أو شواىد شعرية من ـبتلف العصور.

 ات اليت تعاِب صورة معينة كخفقاف القلب مثبل، صفة تغَت اؼبياه.يسوؽ اؼبّرّد التشبيه -

على الرغم من غزارة األظباء اليت أطلقها اؼبّرّد على ألواف التشبيو و األقساـ اليت عّددىا،  -
فإنو مل يشر أية إشارة إىل التشبيو اؼبعكوس الذي ظفر فيها بعد بنصيب وافر من 

 جاٍل ُب كتابو أسرار الببلغة.اغبديث و خاصة عند عبد القاىر اعبر 

و ردبا يكوف اؼبّرّد قد تركو، ألف اغبديث عن أقساـ التشبيو كافة على حد قولو، ال 
و التشبيو كثَت، و ىو باب كأنو ال آخر لو، و إمّبا ذكرنا  »ينتهي. و لذلك فهو يقوؿ: 

عدـ ذكره  . و كأنّو بذلك يعلل«منو شيئا لئبّل ىبلو ىذا الكتاب من شيء من اؼبعاٍل
 لكل ألواف التشبيو و أقسامو.

 ينص اؼبّرّد ُب هناية ىذا الباب على أّف التشبيو طويل، لكّنو مل يرد أف ىبلى كتابو ىذا  -
 من اؼبعاٍل، و واضح من حديثو أف مصطلح التشبيو ىنا إمبا ىو دبعٌت الوصف كغرض 

 من أغراض الشعر و ليس الصورة البيانية دبصطلح الببلغيُت.

نبلحظ أف اؼبّرد يعتّر التشبيو معٌت من اؼبعاٍل، و ليس ؾبرد صنعة لفظية و ركنا من  -
إمبا ذكرنا منو شيئا لئبل ىبلو   »أركاف البديع كما كاف عند سابقيو و لذلك فهو يقوؿ 

و ىذا يفيد أف التشبيو ليس دبجاز عند اؼبّرد بل ىو .« ىذا الكتاب من شيء من اؼبعاٍل
 حقيقة.

أعطانا صورة للذوؽ العريب اػبالص ألف ثقافتو عربية خالصة مل تشب بعلم  إف اؼبّرد -
أجنّب فهو ينقد نقدا تأثريا ما يستحسنو من تشبيهات. و ىذا النقد قائم على 
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اإلحساس بأثر الشعر ُب النفس، و على مقدار وقع الكبلـ عليو، فاغبكم مرتبط ّٔذا 
ر إحساسا فطريا ال تعقيد فيو، و يتذوقو اإلحساس قوة و ضعفا، و اؼبّرد وبس أثر الشع

 جبلة و طبعا.

إف اؼبّرّد نقل التشبيو نقلة واسعة، و وسع مباحثو و ىّيأ لو فرصة الشيوع، إال أّف تلك  -
 التقسيمات اليت حّددىا مل يضع ؽبا حدودا سبيز كل نوع عما مضى، كما أنو حكم 

نو ُب عصره اؼببكر مل يكن على بعضها باغبسن، أو القبح دوف أف يعلل لذلك، و لك
 ينتظر منو أكثر من ىذا.

لقد كانت شواىده دخرا ؼبن درس التشبيو بعده، و ذكر أنو مل يعن بتعريف و ال ربديد  -
و ال ضبط لؤلقساـ، فهو إذا قسم عرؼ كل قسم بشواىده و مثلو و مل يذكر ضابطا 

 ثو ُب التشبيو.واحدا فيما كتب عن التشبيو، و ردبا ىذه ىي القيمة الكّرى لبح

كانت ىذه النتائج حوصلة ما أمكنٍت التوصل إليو خبلؿ حبثي ىذا، الذي يعد عمبل  -
متواضعا ُب البحث العلمي، و أرجو أف أكوف قد سانبت و لو بقليل ُب إثراء الدراسات 
و البحوث العلمية و يساعد على نبوغ دراسات أكثر ُب اؼبستقبل،  أسبٌت أف أكوف قد 

 ما التوفيق إال من عند ا .  وفقت فيو، و 

 
 و ا ويل التوفيق                                                                         
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 القرآف الكرَل برواية ورش عن اإلماـ نافع.
 -اعبيلدار  -ؿبمد عبد اؼبنعم خفاجي-ابن اؼبعتز و تراثو ُب األدب و النقد و البياف

 .ـ1991ىػ/1411 -2ط -بَتوت

 -مكتبة الرشد -أبو العباس اؼبّرّد و أثره ُب علـو العربية مد عبد اػبلق عضيمة
 .ىػ1405 -1ط -الرياض

أثر القرآف ُب تطور النقد العريب إىل آخر القرف الرابع اؽبجري، ؿبمد زغلوؿ سبل، قدـ لو 
 د.ت. -1ط -مكتبة الشباب -ؿبمد خلق ا أضبد

 دار غريب للطباعة و النشر  -عبد القادر حسُت -أثر النحاة ُب البحث الببلغي
 .-د.ت -1ط -القاىرة -و التوزيع

 -ديواف اؼبطبوعات اعبامعية -عبد اللطيف شريفي، زبَت دراقي -اإلحاطة ُب علـو الببلغة
 .2004 -1ط -اعبزائر

ٍل صححها على نسخة اإلماـ اإلماـ عبد القاىر اعبرجا -أسرار الببلغة ُب علم البياف
و أودع فيها جّل تعليقاتو على  -الشيخ ؿبمد عبده اليت قرأىا دروسا ُب اعبامع األزىر

 د.ت. -2ط -لبناف -بَتوت -دار اؼبعرفة-حواشيها و علق حواشيها ؿبمد رشيد رضا

 -لبناف -بَتوت -دار العلم للمبليُت -خَت الدين الزركلي -قاموس الًتاجم -األعبلـ
 .1986-7ط

  -اػبطيب القزويٍت -اإليضاح ُب علـو الببلغة و اؼبعاٍل و البياف و البديع
 د.ت. -1ط -لبناف -بَتوت -دار الكتب العلمية

  -دار الفكر العريب -شفيع السيد -البحث الببلغي عند العرب تأصيل و تقييم
 ـ.1996ىػ/1416 -2ط
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اؼبقدمة و الفهارس اغناطيوس   اعتٌت بنشره و تعليق -عبد ا بن اؼبعتز -البديع 
 ـ.1979ىػ/1399 -2ط -دار اؼبسسَتة -كراتشقوفسكي

بغية الوعاة ُب طبقات اللغويُت و النحاة للحافظ جبلؿ الدين عن الرضبن السيوطي، 
 د.ت. -1ج -1ط -صيدا بَتوت -اؼبكتبة العصرية -ربقيق ؿبمد أبو الفضل ابراىيم

منشأة  -لفتحي أضبد عامر -اسة تارىبية فنية مقارنةدر  -ببلغة القرآف بُت الفن و التاريخ
 دت.-1ط-اؼبعارؼ باإلسكندرية

 .1965-7ط-دار اؼبعارؼ-لشوقي ضيف-الببلغة تطور و تاريخ

 -1ط-مطبعة زيد بن تابت-ؿبمد علي السلطاٍل-الببلغة العربية ُب فنوهنا
 .ـ1980ـ/1979

حققها و قدـ ؽبا ووضع فهارسها رمضاف عبد -أيب العباس ؿبمد بن يزيد اؼبّرد-الببلغة
 .ـ1985ىػ/1405-2ط-مكتبة الثقافة الدينية–التواب 

شركة السيد أضبد –أيب عبيدة ؿبمد عبد ا بن مسلم بن قتيبة –تأويل مشكل القرآف 
 د.ت. -1ط -اؼبكتبة العلمية -صقر

 ؿبمد بن أضبد بن الزىر األزىري اؽبروي اؼبتفىأيب منصور  -هتذيب اللغة
 -1ط -لبناف -بَتوت -دار الكتب العلمية -ربقيق أضبد عبد الرضبن ـبيمر -ىػ370

2004. 

اؼبكتبة  -ربقيق درويش جويدي -أليب عثماف عمرو بن حبر اعباحظ -البياف و التبيُت
 .ـ2001ىػ/1429 -صيدا بَتوت -العصرية

 .ـ1985ىػ/1406 -1ط -دار الثقافة بَتوت لبناف -انةالبياف العريب لبدوي طب

 .ـ1993 -اسكندرية -دار اؼبعرفة اعبامعية -ؼبصطفى الصاوي اعبويٍت -البياف فن الصورة

  -دار الفكر العريب -عبد الفتاح الشُت -البياف ُب ضوء أساليب القرف الكرَل
 .ـ2000ىػ/1420-2ط
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 -بَتوت لبناف -دار الكتب العلمية -غداديللخطيب الب -تاريخ بغداد أو مدينة السبلـ
 .3ج-د.ت -1ط

منشأة  -مد زغلوؿ سبلـ -تاريخ النقد األديب و الببلغة حىت أواخر القرف الرابع اؽبجري
 د.ت. -3ط -اؼبعارؼ اإلسكندرية

 -غبمادي صمود -التفكَت الببلغي عند العرب أسسو و تطوره إىل القرف السادس
 .ـ1981 -1ط -طبع باؼبطبعة الرظبية للجمهورية التونسية -يةمنشورات اعبامعة التونس

شرحو إبراىيم ؿبمد  -أليب ؿبمد عبد ا بن مسلم ابن قتيبة -تفسَت غريب القرآف
 .ـ1991 -1ط -مكتبة اؽببلؿ بَتوت -رمضاف

 -ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائرية -التعبَت الزمٍت عند النحاة العرب حىت القرف الثالث
 .2ج

-6ط -بَتوت لبناف -دار العلم للمبليُت -لبكري شيخ أمُت -التعبَت الفٍت ُب القرآف
 .ـ2001

دار الكتاب العريب  -ضبط و شرح عبد الرضبن الّرقوقي -التلخيص ُب علـو القرآف
 .ـ1904 -1ط -لبناف

اعتٌت بو و  -أليب عبد ا ؿبمد بن أضبد األنصاري القوطّب -اعبامع ألحكاـ القرآف
 -1ط -بَتوت لبناف -دار إحياء الًتاث العريب -صححو الشيخ ىشاـ ظبَت البخاري

 .1ج-ـ2001ىػ/1466

ىػ/ 1416 -1ط -ربقيق و شرح عبد السبلـ ىاروف، دار اعبيل بَتوت -اغبيواف للجاحظ

 .ـ1996

 ـ.1956ىػ/1371-دار الكتاب العريب-ربقيق ؿبمد علي النجار -اػبصائص البن جٍت

لعثماف  -لقدماء و ادثُت ُب النقد العريب القدَل تارىبها و قضاياىااػبصومة بُت ا
 .ـ1995-3ط -دار اؼبعرفة اعبامعية -مواُب
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لئلماـ عبد القاىر اعبرجاٍل صحح أصلو عبلمتا اؼبعقوؿ  -دالئل اإلعجاز ُب علم اؼبعاٍل
 كيزيو اؼبنقوؿ الشيخ ؿبمد عبده مفيت الديار اؼبصرية و الشيخ ؿبمد ؿبمود الًت 

 .ـ2001ىػ/1421 -3ط-بَتوت -دار اؼبعرفة -علق عليو ؿبمد رشيد رضا -الشنقطي

 ـ.1984ىػ/1404 -1ط-دار صادر بَتوت -ربقيق خليل مرـو بك -ديواف ابن حيوس

 -دار الكتب العلمية -صبعو و حققو و شرحو واضح ؿبمد الصمد -ديواف أيب الشمقمق
 ـ.1995ىػ/1415 -1ط -لبناف -بَتوت

 د.ت.  -1ط -دار صادر بَتوت -يب نواسدياف أ

 .ـ1994ىػ/1414 -1ط -دار صادر بَتوت -ديواف األعشى

 د.ت.-1ط -دار صادر بَتوت -ديواف امرئ القيس

 د.ت. -2ط -ربقيق ؿبمد بن يوسف قبم، دار صادر بَتوت -ديواف أوس بن حجر

 -عاشور صبع و ربقيق و شرح اإلماـ الشيخ ؿبمد الطاىر بن -ديواف بشار بن برد
 .1976 -1ط -الشركة التونسية للتوزيع

 -بَتوت -دار صادر -عٍت بتحقيقو و شرحو خليل ابراىيم عطية -ديواف توبة بن اغبمَت
 .ـ1998 -1ط

 .ـ1991 -1ط -دار صادر بَتوت -دياف جرير

شرح أيب سعيد  -رواية حبيب عن ابن األعرايب و أيب عمرو الثيباٍل -ديواف اغبطيئة
 د.ت. -1ط -صادر بَتوت دار -السكري

 .ـ1978ىػ/1398 -1ط -دار بَتوت للطباعة و النشر -ديواف اػبنساء

نشر و توزيع دار  -صبعو و حققو ؿبمد يوسف قبم -ديواف دعبل بن علي اػبزاعي
 ـ.1989ىػ/1409 -1ط -لبناف -بَتوت -الثقافة

 شروحو  راجعو و قدـ لو و أًب -و ىو غيبلف بن عقبة العدوي -ديواف ذي الرمة
 .1995 -1ط -بَتوت–دار صادر  -و تعليقاتو زىَت فتح ا

 د.ت. -1ط -دار صادر بَتوت -ديواف زىَت بن أيب سلمى
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  -حققو و شرحو صبلح الدين اؽبادي -ديواف الشماخ بن ضرار الذبياٍل
 ـ.1968ىػ/1388 -1ط -دار اؼبعارؼ دبصر

 ـ.1978ىػ/1398 -1ط -لبناف -بَتوت –دار صادر  -ديواف العباس بن األحنف

 ـ.1996ىػ/1416 -1ط -بَتوت -دار صادر -ديواف عنًتة

 .1ط -ـ1960ىػ/1380 -دار صادر للطباعة و النشر بَتوت -ديواف الفرزدؽ

 دت.   -1ط -بَتوت -دار صادر -ربقيق وشرح كـر البستاٍل -ديواف النابغة الذبياٍل

 قدـ لو و راجعو حسن سبيم  -أليب ؿبمد عبد ا بن مسلم ابن قتيبة -الشعر و الشعراء
 .ـ1994ىػ/1414 -5ط -دار إحياء العلـو بَتوت -و ؿبمد عبد اؼبنعم العرياف

  -أضبد كماؿ زكي -شعر اؽبذيليُت ُب العصرين اعباىلي و اإلسبلمي
 .1ط -ـ1969ىػ/1389 -دار الكاتب العريب للطباعة و النشر

 دار الثقافة للطباعة  -عبابر أضبد عصفور -الصورة الفنية ُب الًتاث النقدي و الببلغي1
 د.ت. -1ط -و النشر بالقاىرة

 ربقيق علي ؿبمد جباوي  -أيب ىبلؿ العسكري -الصناعتُت الكتابة و الشعر
 د.ت. -2ط -دار الفكر العريب -و ؿبمد أبو الفضل ابراىيم

ربقيق  -لئلماـ أيب علي اغبسن بن رشيق القَتواٍل -ؿباسن الشعر و آدابو العمدة ُب
 .2ج-ـ1987 -1ط -بَتوت -دار اؼبعرفة -ؿبمد قزقزاف

 دار النهضة العربية للطباعة  -البديع لعبد العزيز عتيق -البياف -علم اؼبعاٍل
 د.ت. -1ط -بَتوت -و النشر

 -1ط -دار الكتب اؼبصري -كتاب العريبإعادة طبعو دار ال -ابن قتيبة -عيوف األخبار
 .2ج-ـ1925

دراسة و ربقيق و تعليق ؿبمد زغلوؿ  -ؿبمد بن أضبد بن طباطبا العلوي -عيار الشعر
 دت. -3ط -منشأة اؼبعارؼ باإلسكندرية -سبلـ



 

152 

 

  -حققو و قدـ لو مصطفى الشويبي -مد بن اسحاؽ الندَل -الفهرست
 .ـ1985ىػ/1406 -1ط -دار التونسية للنشر

 -عبماؿ الدين أيب اغبسن علي بن يوسف القفطي -ُب إنباه الرواة على أنباه النحاة
 -مؤسسة الكتب الثقافية -القاىرة -دار الفكر العريب -ربقيق ؿبمد أبو الفضل ابراىيم

 .3ج -ـ1976ىػ/1406 -1ط -بَتوت

 -ل ابراىيمربقيق ؿبمد أبو الفض -للزبيدي األندلسي -ُب طبقات النحويُت  اللغويُت
 .ـ1979 -1ط -دار اؼبعرفة

 د.ت. -1ط -لبناف -دار النهضة العربية -لعبد العزيز عتيق -ُب تاريخ الببلغة العربية

 أليب العباس ؿبمد بن يزيد اؼبّرّد عارضو بأصولو و علق عليو ؿبمد -الكامل 
 د.ت. -1ط -دار النهضة مصر للطبع و النشر -أبو الفضل ابراىيم و السيد شحاتو

للعبلمة أيب العباس ؿبمد بن يزيد اؼبعروؼ باؼبّرد النحوي  -الكامل ُب اللغة و اآلداب
 د.ت. -1ط -مؤسسة اؼبعارؼ بَتوت -ىػ285اؼبتوُب 

ربقيق و شرح عبد السبلـ ؿبمد  -لسيبويو أيب بشر عمرو بن عثماف بن قنّر -الكتاب
 د.ت. -1ط -اىرةمكتبة اػباقبي الق -بَتوت -دار الكتب العلمية -ىاروف

أليب القاسم جار ا، -الكشاؼ عن حقائق التنزيل و عيوف األقاويل ُب وجوه التأويل
 .1ج -دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع -ؿبمود بن عمر الزـبشري اػبوارزمي

 ـ.1954ىػ/1414-3ط -بَتوت لبناف -دار صادر -ابن منظور -لساف العرب

 .م1891ىـ/1041-1ط-دار انشرًق -عبذ انقادر حسٍن -انمختصر فً تارٌخ انبالغة

 -الكويت سلسلة عامل اؼبعرفة -عبد العزيز ضبودة -اؼبرايا اؼبقعرة"كبو نظرية نقدية عربية"
 .ـ2001اغسطس / -إصدار آّلس الوطٍت للثقافة و الفنوف و اآلداب

القرف السابع اؼبباحث الببلغية ُب ضوء قضية اإلعجاز القرآٍل نشأهتا و تطورىا حىت 
 .ـ1990ىػ/1410 -1ط -مكتبة اػباقبي بالقاىرة -ألضبد صباؿ العمري -اؽبجري
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مؤسسة  -ربقيق ؿبمد فؤاد سركُت -أبو عبيدة معمر بن اؼبثٌت التميمي -ؾباز القرآف
 .ـ1981 -2ط -بَتوت -الرسالة

 .ـ1973-3ط -عامل الكتب -الفرّاء أيب زكرياء وبي بن زياد -معاٍل القرآف

ربقيق  -للمرزباٍل -اؼبوشح: مآخذ العلماء على الشعراء، ُب عدة أنواع من صناعة الشعر
 .ـ1965ىػ/1385 -1ط -دار الفكر العريب -علي ؿبمد البجاوي

 .ـ1979ىػ/1400 -2ط -دار الفكر -ؼبازف اؼببارؾ -اؼبوجز ُب تاريخ الببلغة

 دت -1ط-أبو الفضل إبراىيمربقيق ؿبمد  -أيب العباس ؿبمد بن يزيد اؼبّرد-اؼبقتضب

  -بَتوت لبناف -دار الكتاب اللبناٍل و مكتبة اؼبدرسة -البن خلدوف -اؼبقدمة
 د.ت.-1ط

 لشهاب الدين ياقوت  -معجم األدباء اؼبعروؼ بإرشاد األريب إىل معرفة األديب
 د.ت. -1ط -بن عبد ا اغبموي الرومي البغدادي

 ي عن الكتب الستة و عن مسند التارمياؼبعجم اؼبفهرس أللفاظ اغبديث النبو 
ابتدأ ترتيبو و تنظيمو و نشره أ . ي . ونسنك  -و موطأ مالك و مسند أضبد بن حنبل

 ـ. 1967-1ط-مطبعة بريل ُب مدينة ليدف-أتبع نشره ي. بروطباف-وي . ب . منسنج

لعوض ضبد  -اؼبصطلح النحوي: نشأتو و تطوره حىت أواخر القرف الثالث اؽبجري
 .1ط -ـ1983 -اعبزائر -ديواف اؼبطبوعات اعبامعية -وزيالق

 .ـ1982ىػ/1402-1ط-دار الشروؽ-لعبد القادر حسُت -اؼبختصر ُب تاريخ الببلغة

 د.ت. -1ط -دار اؼبعارؼ دبصر -شوقي صنيف -اؼبدارس النحوية

 -4ط-دار القلم الكويت -مد عبد ا دراز -النبأ العظيم "نظرات جديدة ُب القرآف"
 .ـ1977

 ـ.1996-1ط -مكتبة لبناف -عاطف جودة نصر-النص الشعري و مشكبلت التفسَت

 ـ.2002-1ط -اعبزائر -دار ىومة -صاّب بلعيد -نظرية النظم
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مد  -النظريات اللسانية و الببلغية و األدبية عند اعباحظ من خبلؿ البياف و التبيُت
 .ـ1994 -1ط -ئريةاعبزا -ديواف اؼبطبوعات اعبامعية -الصغَت بناٍل

بَتوت  -دار الكتب العلمية -أيب الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي -نقد النثر
 ـ.1982ىػ/1402-1ط -لبناف

دار  -ربقيق و تعليق ؿبمد عبد اؼبنعم خفاجي -أيب الفرج قدامة بن جعفر -نقد الشعر
 دت . -1ط -بَتوت لبناف -الكتب العلمية

 .4ج -دار صادر بَتوت -البن خلكاف -أبناء الزمافوفيات األعياف و أنباء 

 : الدوريات   
رسالة لنيل شهادة دكتوراه  -عبد اعبليل مصطفاوي -صور البياف ُب تفسَت الزـبشري   

 ـ.2000ىػ/1421 -دولة ُب اللغة
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د-أ انمقذمة  

 36-01 المدخل: المبرد حياتو و جيوده العلمية و البالغية

 18-01 التعريف بالمبردأوال:      

 06-01 حياتو-1            

 07-06 سبب تلقيبو بالمبرد-2             

 08-07 صف اتو-3             

 11-09 تالمذتو-4             

 -12- ثق افتو-5             

 14-12 مكانتو العلمية-6             

 18-14 مؤلف اتو-7             

 36-18 جيوده النحوية و البالغية  ثانيا:      

 24-18 جيوده النحوية  -1      

 27-24 المبحث األول: علم المعاني-         

 25-24 أضرب الخبر  -1           

 -25- االستفيام-2           

 -26- االلتف ات  -3           

 27-26 التعقيد اللفظي-4           

 34-27 المبحث الثاني: علم البديع و البيان-       

 -27- التشبيو-1           

 29-27 الكناية  -2           

 32-30 صور من المجاز  -3           

 34-32 االستعارة-4        
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 36-34 مساىمتو النقدية-5        

 72-37 الفصل األول: التشبيو قبل المبرد

 38-37 تمييد   

 41-38 أوال: التشبيو عند سيبويو        

 44-41 ثانيا: التشبيو عند الفراء       

 47-44 ثالثا: التشبيو عند أبي عبيدة       

 60-47 رابعا: التشبيو عند الجاحظ      

 72-61 خامسا: التشبيو عند ابن قتيبة        

 105-73 الفصل الثاني: التشبيو عند المبرد

 75-73 تمييد     

 77-75 أوال: حد التشبيو       

 105-77 ثانيا: أقسامو      

 79-77 التشبيو المصيب-1          

 83-80 التشبيو المتجاوز المفرط-2          

 84-83 التشبيو المق ارب-3          

 86-85 التشبيو البعيد-4          

 87-86 التشبيو المليح-5          

 89-88 التشبيو الجيد-6          

 91-90 التشبيو الحسن-7          

 93-92 التشبيو العجيب-8          

 94-93 التشبيو المحمود-9          

 95-94 التشبيو المختصر-10          
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 96-95 تشبييات غريبة مفيومة-11          

 101-96 التشبيو المطرد-12           

 102-101 تشبيو المحدثين المستطرف-13            

 105-103 تشبيو المحدثين السخيف -14             

 134-106 الفصل الثالث: أثر المبرد في المتأخرين

 -106- تمييد      

 107-106 أوال: ابن المعتز     

 111-107 ثانيا: قدامة بن جعفر     

 122-111 ثالثا: عبد الق اىر الجرجاني     

 127-123 رابعا: الخطيب القزويني     

 134-127 خامسا: أثره في مختلف مواضيع البالغة و اللغة       

 128-127 التعقيد المعنوي-1               

 129-128 التعقيد اللفظي  -2               

 131-129 التجريد  -3               

 133-131 اللف و النشر  -4                

 134-133 أثره في فقو اللغة    -5                

 136-135 الخاتمة     

 143-137 ق ائمة المصادر و المراجع

 
 


