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  قدمةامل

  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد:

تتشكل الصورة البيانية من فروع عدة، أال وهي: التشبيه، وااز واالستعارة والكناية ف 
جيول يف خواطرهم، وليصيبوا به املوقع يف  الشعراء لتمثيل مااختذها وهي كلها وسائل تصويرية 
  خر املتقدم منهم واملتأخر جهدا يف التنويع منها، واإلكثار.النفس املتلقية، لذلك مل يدّ 

لت عنده ظاهرة الصورة البيانية يف وقد اخرتت شاعرا من شعراء العصر احلديث تشكّ 
  املقرن.ديوانه (أحّدث الليل) والشاعر هو حممد 

  ل يل املوضوع أمهية ألمور، أمهها:وشكّ 
من أصول البالغة ( املعاين، البيان، البديع) وقال عنه  مهماً  أصالً  الذي يعدّ علم البيان 

جل حماسن الكالم إن مل نقل كلها  هذه أصول كبرية كأنّ شيخ البالغة، عبدالقاهر اجلرجاين" 
ا من أقطاب تدو  امتفرعة عنها وراجعة إليها، وكأ ا، وأقطار حتيطر عليها املعاين يف متصرفا

  "١جهاا.
أيضا ملا يف علم البيان من قيم فنية، فهو يوقظ اخليال، ويؤنس النفس، وينري الفكر، ويلون 
األسلوب، ويفي باملراد، فهو من حماسن النظم وحري أن يدرس يف ديوان اشتمل على كثري من 

  فنون هذا العلم.
  اري، فهي:أما أسباب اختي

يدرس، مبدع وغزير بإنتاجه، أيضا ملا للشاعر من قيمة  تكمن يف أن الشاعر حديث ومل   
اليت احلديثة، أيضا اجلزالة يف شعره  علمية رفيعة، وتواصل مباشر مع القراء يف قنوات التواصل

   الغىن يف الصور البيانية عنده . معاحلديث،  ز ا بني شعراء العصرمتيّ 

  ٢٨البالغة . عبدالقاهر اجلرجاين . أسرار 
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  وملوضوعي هذا أهداف، أسأل اهللا أن يسدد خطاي يف حتقيقها، وهي:
 الوقوف على أضرب الصور البيانية يف الديوان. -١
 يانية يف نقل املعاين عند الشاعر.بيان أثر الصورة الب -٢
 بيان اجلديد يف التصوير البياين الذي ورد يف ديوان الشاعر . -٣

الدراسات السابقة، مل أجد يف حدود اطالعي دراسات مشاة لدراسيت يف هذا ويف شأن 
  الديوان.

  ومنهج حبثي هو املنهج الفين وفق اخلطة العلمية املعتمدة.
أمهية املوضوع وأسباب  يف املقدمة ، ذكرتفالبحث يقوم على مقدمة ومتهيد وأربعة فصول
  هج البحث.اختياره، وأهداف البحث والدراسات السابقة، ومن

، نبذة عن الشاعر حممد املقرن، ومفهوم الصورة فيه ذكرتبعد ذلك يأيت التمهيد و 
  البيانية.

الشاعر يف تصويره  رت فيه مصادر الصورة اليت استقى منهامث بعده الفصل األول الذي ذك
  البياين.
والتشبيه الفصل الثاين تناول التشبيه يف الديوان، وهو من مبحثني : التشبيه املفرد ، و 

  املركب.
ااز املرسل و الفصل الثالث تناول أيضا ااز، وهو من ثالثة مباحث : ااز العقلي، و 

  االستعارة .و 
  . الفصل الرابع واألخري تناول الكناية والتعريضو 

  واخلامتة اليت تضمنت خالصة البحث ونتائجه .
  الفهارس، وتشمل :

 فهرس اآليات القرآنية . -
 النبوية . فهرس األحاديث -
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 ثبت املصادر واملراجع . -
 فهرس املوضوعات . -
ومن هذا املقام أشكر والدّي على ما أولياين من اهتمام بالغ، أعانين بعد توفيق اهللا      

على الكثري من اإلجناز، وأسأل اهللا أن يطيل يف عمرمها على الطاعة، وأن جيزيهما خري 
  اجلزاء.
، فلطاملا دعمت اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةوالشكر أيضًا موصول جلامعة      

  واحتضنت طالب العلم واملعرفة.
وأخص بالشكر القائمني على كلية اللغة العربية وقسم البالغة والنقد واألدب      

اإلسالمي، أخريًا شكري اخلالص لألستاذ الدكتور صاحل بن حممد الزهراين، فهو الذي 
  احله، فله من اهللا خري اجلزاء .ساندين وأشرف على حبثي جبميع مر 
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  تمهيدال

  نبذة عن الشاعر 
) هو للشاعر حممد بن عبدالرمحن بن سعد املقرن، من مواليد مدينة ديوان (أحّدث الليل

وهو شاعر سعودي، قاض ومستشار يف الس األعلى  م) ١٩٧٨-ه ١٣٩٨(الرياض، عام 
  للقضاء.

طبعات، والثاين ( أنشودة  ٣له ثالثة دواوين مطبوعة، األول ( مليكة الطهر ) مطبوع       
  . مطبوع )وع، والثالث (أحّدث الليلاخلريف) مطبوع ومسم

هـ ، أستاذ جامعي متعاون يف عدد  ١٤٢١عاماً، منذ عام  ١٤يف السلك القضائي  عضو
وراه يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف من اجلامعات، خترج يف املاجستري والدكت

  الرياض بتقدير ممتاز.
شارك يف صياغة عدد من اللوائح لدى هيئة اخلرباء يف صياغة عدد من اللوائح املنظمة يف 

  الس األعلى للقضاء.
  ملكة يف عدد من الندوات اخلارجية وشارك يف عدد من القنوات اإلعالمية.مّثل امل

  معية القضائية السعودية (قضاء).عضو يف اجل
   من ديوان  ) جنة الدنيا (و)،  عذبة الروح يا تدّرس يف مناهج التعليم هي ( يدتانله قص

يف منهج الثالث متوسط ملادة األدب وبعد ذلك تغريت املادة و تغري املنهج )  مليكة الطهر (
  ومل تبَق القصيدتان.

اإلسالمي، وأغراض شعره يف دواوينه تدل على وأدب الشاعر املقرن من صميم األدب 
 يكاد خيرج منها قصيدة إال واتسمت بذلك، فاحلنني إىل األوطان، والوصف، والرثاء ذلك وال

  يف كثري من قصائده. - عليه وسلمصلى اهللا–واملدح، مثل مدح الرسول 
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  اعر وتوجيه كثري من قصائده إليها.وحظيت املرأة املسلمة باهتمام الش 
أمته اإلسالمية فقد أفرد  أيضا مل يكن الشاعر املقرن بعيدا عن قضايا عصره اليت ختصّ  

القصائد لألحداث واملواقع اليت طاهلا التخريب والدمار، وعاصر أهلها األسى والقتل وما إىل 
  ذلك من تدمري .

  :مفهوم الصورة البيانية

، أما الصورة فتعريفها يف كلمتني (الصورة) و (البيان)، ولكل منهما مفهوم  حيويالعنوان 
  اللغة العربية :

. جاء يف اللسان:"... وتصورت الشيَء: تومهت صورته فتصّور يل . والتصاوير: التماثيل
  .١)أتاين الليلة ريب يف أحسن صورة(ويف احلديث 

اهرها وعلى معىن حقيقة الشيء وهيئته قال ابن األثري: الصورة ترد يف كالم العرب على ظ
  .٢ وعلى معىن صفته.يقال: صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته، وصورة األمر كذا وكذا أي صفته"

  يف الصور مجع صورة. ويف خمتار الصحاح" ... (والصَور) بكسر الصاد لغة 
 رَ و(صوالشيء تومهُت (صورَ ره تصويرا) (فتصو (رُتتصو)ر) يل . و(التصاويرَته ) وفتصو (
  ٣التماثيل ." 

uθ {) جعل له صورة جمسمة، ويف التنزيل العزيز"... (صّورهويف املعجم الوسيط  èδ “Ï% ©!$# 

óΟà2â‘Èhθ |Áãƒ ’ Îû ÏΘ%tnö‘F{$# y#ø‹x. â!$t± o„{ 4 ٦(آل عمران( .  

والشيء أو الشخص رمسه على الورق أو احلائط وحنومها بالقلم أو الفرجون أو بآلة التصوير 
  واألمر وصفه وصفا يكشف عن جزئياته... 

                                                
  ٢٢٠/ ٥اجلامع الكبري .سنن الرتمذي . بشار معروف. دار الغرب اإلسالمي.  ١
  . مادة صور٢. ط ٧دار إحياء الرتاث العريب . مؤسسة التاريخ العريب .بريوت . جلسان العرب . ابن منظور.  ٢
  . مادة صور٣خمتار الصحاح . حممد بن أيب بكر الرازي . املكتبة العصرية . بريوت . ط ٣
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%Ï“ز{التنزيل العزيصورة الشكل و التمثال اسم ويف ال  ©!$# y7s) n=yz y71§θ|¡sù y7 s9y‰ yè sù ∩∠∪   

þ’Îû Äd“r& ;οu‘θ ß¹ $̈Β u !$x© š�t7©. u‘ ∩∇∪ {   ٨-٧(االنفطار (.  

  .وصورة املسألة أو األمر صفتها والنوع يقال هذا األمر على ثالث صور  
  .١وصورة الشيء ماهيته اردة وخياله يف الذهن أو العقل "

  إذن فالصورة يف اللغة تدل على اهليئة والصفة واخليال يف الذهن والعقل .     
يف مجلته  )ه ٢٥٥ (ت فاجلاحظ ،عن مفهوم البالغةالصورة عند العلماء القدماء مل تبتعد و 

 .٢"الشهرية يف كتابه احليوان يقول "فإمنا الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس من التصوير
  . وهو من أقدم النصوص للعلماء عن الصورة

نها فيما " املعاين كلها معرضة للشاعر، وله أن يتكلم م  : )ه ٣٣٧ (ت ويقول قدامة     
 ر عليه معىن يروم الكالم فيه، إذ كانت املعاين للشعر مبنزلة املادة وآثر، من غري أن حيظ أحب

املوضوعة، والشعر فيها كالصورة كما يوجد يف كل صناعة من أنه البد فيها من شيء موضوع 
  ٣الفضة للصياغة" و يقبل تأثري الصورة منها، مثل اخلشب للنجارة، 

  حلة جديدة .حمسوسا، يعرض عليها الشاعر أفكاره يف ل شكال الصورة متثّ  وعند قدامة
مصطلح الصورة ليس حديث امليالد يف لغة الشعر واألدب، وقد وعى النقاد قيمتها قدميا و 

  قدم اإلبداع نفسه.
ه) عن حسن رصف الكالم وماينبغي أن  ٣٩٥وبينما حتدث أبوهالل العسكري (ت 

األلفاظ يف مواضعها وغري ذلك، استشهد بقول تكون عليه اجلمل من تقدمي وتأخري، ووضع 
) فقال " وقال العتايب: األلفاظ أجساد، واملعاين أرواح، وإمنا تراها بعيون ه ٢٨٣للعتايب (ت 

  .٤ت املعىن "، أفسدت الصورة وغريّ ، أو أخرت منها مقدماً القلب، فإذا قدمت منها مؤخراً 
                                                

  ١/٥٢٨املعجم الوسيط . جممع اللغة العربية يف القاهرة. دار الدعوة.  ١
  ٣/٦٧.  ٢لمية . بريوت . طاحليوان . اجلاحظ . دار الكتب الع ٢
  ٤. ١نقد الشعر . قدامة بن جعفر البغدادي. اجلوائب. ط ٣
 ١٦١كتاب الصناعتني. أبوهالل العسكري .حتقيق علي البجاوي وحممد أبو الفضل . املكتبة العصرية . بريوت.   ٤



 

٧ 
 

 نه يف نفسه،  ويف حّد البالغة عنده يقول " البالغة كل ما تبلغ به املعىن قلب السامع فتمك
  ١"كتمّكنه يف نفسك، مع صورة مقبولة و معرض حسن.

)  فيقول" واعلم أن قولنا الصورة إمنا هو متثيل وقياس ملا نعلمه ه ٤٧١أما عبدالقاهر (ت 
صورة، بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا، فلما رأينا البينونة بني آحاد األجناس تكون من جهة ال

فكان تبَـني إنسان من إنسان وفرس من فرس، خبصوصية تكون يف صورة هذا ال تكون يف 
صورة ذاك، وكذلك كان األمر يف املصنوعات، فكان تبَـني خامت من خامت وسوار من سوار 

  ٢.بذلك"
ها مهما اختلفت ، ومل يبخسها حقّ ومفهوماً  لقد عرف الرتاث العريب الصورة مصطلحاً       

  ٣. تسمياا لدى النقاد والبالغيني القدامى
إذن الصورة يف اللغة ليست أداة لسرد تقريري حلقيقة ما، أو بثًا مباشرًا لفكرة، إمنا هي 

فتتفاعل  اً جتسيد، ومتثيل لتلك الفكرة أو احلقيقة يف صورة حمسوسة يعاينها املتلقي ويدركها حسيّ 
   ٤. يف نفسه وتعمق أثراً يف وجدانه

" والبيان: مابـُّني به الشيء من الداللة  ) يف اللغة الظهور والوضوح واإليضاح،(البيانو     
وغريها. وبان الشيُء بياناً: اتضح، فهو بّني، واجلمع أْبِيناُء، مثل هّني وأْهيناء، وكذلك أبان 

من  ويف احلديث (إنّ ويف خمتار الصحاح " و( البيان ) الفصاحة واللسن .  ٥الشيُء فهو مبني"
) أفصح منه وأوضح كالماً و(البيان) أيضا ما(يتبّنيُ ) من فالن أي وفالن (أبْـَنيُ  ٦البيان لسحرا)

  .٧ "به الشيء من الداللة وغريها ...)

                                                
  ١٠ .املصدر السابق  ١
 ٥٠٨حممد شاكر. مطبعة املدين. دار املدين . القاهرة .  دالئل اإلعجاز . عبدالقاهر اجلرجاين. قراءة وتعليق حممود  ٢

 ٣٤ .  انظر التصوير البياين يف شعر جران العود النمريي. مجال احلمداء. ٣
٤
  ١٥انظر الصورة البيانية يف املوروث البالغي.د حسن طبل . مكتبة اإلميان . املنصورة .  
 لسان العرب . مادة بني ٥

  ٧/١٩،  ١إمساعيل البخاري. حتقيق حممد الناصر. دار طوق النجاة. طصحيح البخاري. حممد بن . ٦
  مادة بيا. ر الصحاح. خمتا ٧
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  . )٨٩(النحل  }

من  (إنّ –صلى اهللا عليه وسلم  –عن الرسول  رواه ابن عمر  احلديث الشريف، ماويف
  ١. )لبيان لسحراً ا

بتاريخ طويل من التطور حىت  ومرتلقد تطورت داللة البيان يف تاريخ البالغة العربية، 
املعاين، البيان، البديع) مل تنشأ البالغة الثالثة (لواقع أن علوم ، واانتهت إليه انتهت إىل ما

  مستقلة يف بدايتها، إمنا كانت خمتلطة، وأطلق عليها البيان.
، وعن صنوف الثقافة، وألوان املعرفة ث كثري من العلماء عن مفهوم البيان وآالتهوقد حتدّ 

  ٢. اليت حيتاج البياين إىل حتصيلها
    ل شيء كشف لك قناع املعىن،جامع لك " البيان اسمٌ  : اجلاحظومن أقوال العلماء، قول      

  ضمري، حىت يفضي السامُع إىل حقيقته، ويهجم على حمصوله كائنا ماالحلجاب دون وهتك ا
مدار األمر والغاية اليت إليها جيري القائل  كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل؛ ألنّ 

فبأي شيء بلغت اإلفهام وأوضحت عن املعىن، فذلك هو  والسامع، إمنا هو الفهم واإلفهام؛
  . هنا وضح اجلاحظ املفهوم مع الوظيفة (الفهم واإلفهام) ٣". البيان يف ذلك املوضع

  ٤فهو به يكون وعنه حيدث. ما جعل عبدالقاهر البيان من مقتضيات النظم،بين  

                                                
    ٧/١٩ صحيح البخاري. ١
  ٥انظر علم البيان. د عبدالعزيز عتيق. دار اآلفاق العربية.  ٢
  ١/٧٦البيان والتبيني. اجلاحظ. حتقيق وشرح عبدالسالم هارون. مكتبة اخلاجني. القاهرة .  ٣
  ١٠بسيوين فيود . مؤسسة املختار. انظر علم البيان .  ٤



 

٩ 
 

  :شياءمخسة أ وأنواع الداللة على املعاين واإلفصاح عنها من لفظ أو غريه،  
عما جيول خباطر اإلنسان وداللة العقد، وهي  داللة اللفظ، وهي أن ينطق اللسان مفصحاً 

داللة احلساب، وداللة اإلشارة، وتكون باليد والرأس والعني واحلاجب واملنكب، وداللة اخلط، 
ل والتدبر والنظر وهي داللة الكتابة البالغة للبعيد والغائب، وأخريا داللة احلال، وهي داللة التأم

  ١. يف الكون واالعتبار مبا فيه
وأما علم البيان فهو معرفة إيراد املعىن الواحد يف طرق خمتلفة :" السكاكي فيقولا أمّ 

بالزيادة يف وضوح الداللة عليه وبالنقصان ليحرتز بالوقوف على ذلك عن اخلطأ يف مطابقة 
  ٢.الكالم لتمام املراد منه"

  : ث عن حسن البيانحتدّ  ويقول ابن حجة عندما
ا يف النفس، بعبارة بليغة بعيدة عن اللبس إذ املراد منه إخراج املعىن "قالوا هو اإلبانة عمّ  

إىل الصورة الواضحة، وإيصاله إىل فهم املخاطب بأسهل الطرق، وقد تكون العبارة عنه تارة من 
، وهذا بعينه هو البالغة يقتضيه احلال طريق اإلجياز، وطورًا من طريق اإلطناب، حبسب ما

  ٣.وحقيقتها"
أشار إليها عبدالقاهر يف كتابيه فقد قبل السكاكي،  جذور البيان ترجع إىل ماوأخريا، فإن 

أيضا فقد   شخص إىل املعاين،(أسرار البالغة) و (دالئل اإلعجاز) ويف حديثه عن البيان 
عند ابن  )البديع()، وتعين يف كتابه (البيان والتبيني )البالغة(انت تعين عند اجلاحظ ك

  املعتز يف كتابه (البديع).
يف (مفتاح العلوم)  )ه ٦٢٦ (ت بيد أن املصطلح املعروف لدينا وجد عند السكاكي

  .٤.دت باملفاهيم، وُدعمت بالتقسيماتدّ يف صياغته العلمية، اليت حُ  اّ حمكم

                                                
  ١/٧٦انظر البيان والتبيني.   ١
 ١٦٢ . ٢ار الكتب العلمية . بريوت . طمفتاح العلوم. يوسف السكاكي. ضبط وتعليق نعيم زرزور. د ٢

 ٢/٤٨٢وت. خزانة األدب وغاية األرب . ابن حجة احلموي. حتقيق عصام شقيو . دار ومكتبة اهلالل . بري  ٣

 ١٢حماضرات يف علم البيان. د عيد بلبع. مكتبة الرشد.انظر  ٤



 

١٠ 
 

يتفاوت به  وشعراً ، ومعرفة ما الوقوف على أسرار كالم العرب نثراً ومثرة هذا العلم (البيان) 
 ١. ، ودرجات البالغةمن فنون الفصاحة

  

  

  

  

  

  
  
  
  

  

  

  

  

                                                
  ٢٢٤انظر جواهر البالغة . أمحد اهلامشي. تعليق سليمان الصاحل. دار املعرفة. بريوت . ١



 

١١ 
 

  مصادر الصورة في الديوان الفصل األول :

  المصدر الديني المبحث األول :
 اب، فيقتبسون أو يسرتشدون األدباء، والكتّ  لطاملا ظل الدين ينبوعًا يداعب حس

  شعراً كان أو نثراً.على أدم  بنصوصه فينعكس روحانياً 
عراء صورهم، فاقتبسوا منه كثريا، القرآن الكرمي من أهم املصادر اليت شكل منها الش ويعدّ 

  ومتثلوا بنظمه، واعتربوا بعربه، ولوا من عبقه فهو النرباس هلم يف كثري من األحيان.
 القرآن الكرمي : -١

أحوال املسلمني يف هذا ره على وظهر أثر القرآن الكرمي يف صور املقرن إثر حتسّ  
  باحلجر : ، وتشبيه املسلمني حيث خلت من املشاعرالزمان

  ١كأا حجرُ   تلك القلوبُ   يف مشاعرنا  مل يبق نبضٌ 
لتشبيه القلوب اهلامدة واخلالية من الشعور باالنتماء للدين والتضامن له إال  الشاعر مل يرَ 

ائيل بعدما رأوا من اآليات، ومل تلن قلوم قلوب بين إسر بالصورة اليت ذكرها اهللا عز وجل عن 

ΝèO ôM|¡s% Νä3ç/θ§{فقال عز وجل  è=è% .ÏiΒ Ï‰÷è t/ š�Ï9≡ sŒ }‘Îγ sù Íοu‘$y∨Ït ø:$$ x. ÷ρr& ‘‰x© r& Zοuθ ó¡s% 4 ¨β Î)uρ zÏΒ 

Íο u‘$yf Ïtø: $# $ yϑs9 ã�¤fx, tFtƒ çµ÷Ζ ÏΒ ã�≈yγ ÷Ρ F{$# 4 ¨βÎ) uρ $ pκ÷] ÏΒ $yϑs9 ß, ¤)¤± o„ ßl ã�÷‚ uŠsù çµ ÷ΨÏΒ â !$ yϑø9$# 4 ¨β Î)uρ $ pκ÷] ÏΒ $yϑs9 

äÝÎ6 öκu‰ ôÏΒ ÏπuŠ ô±yz «!$# 3 $ tΒ uρ ª!$# @≅Ï,≈tó Î/ $£ϑtã tβθ è=yϑ÷è s? ∩∠⊆∪  {  ٧٤(البقرة(  

ه حال الناس يف ويف صورة أخرى يستوحي الشاعر صورة من القرآن الكرمي، حيث شبّ  
  الكفر قبل الرسالة باحليارى يف الظالم :

  ٢اهلداية يوم الح سناك مشسُ    فأشرقتْ  كنا حيارى يف الظالمِ 
  

                                                
 ٦٢الديوان .  ١
  ١٥الديوان .  ٢



 

١٢ 
 

${أن الشاعر استوحاها من قوله تعاىل  ظهروي  tΒuρ “Èθ tGó¡o„ 4‘yϑôã F{$# ç��ÅÁ t7ø9 $#uρ ∩⊇∪   Ÿωuρ 

àM≈yϑè= —à9 $# Ÿω uρ â‘θ ‘Ζ9$# ∩⊄⊃∪ {  ٢٠- ١٩( فاطر(  .  

واجلهل إىل االرتباط بالدين وقد  يعزو الشاعر خروج الناس من الغي والبيت الذي يليه 
  اسرتشد بالقرآن الكرمي، فيقول

  ١لنا بعراكَ نا حبْ حىت ربطْ   ناكنا وريب غارقني بغيّ 
  

tΒ * {ويف القرآن الكرمي يقول اهللا عز وجل: uρ öΝÎ=ó¡ç„ ÿ…çµ yγô_uρ ’n< Î) «! $# uθ èδ uρ ÖÅ¡øtèΧ Ï‰s) sù 

y7 |¡ôϑtG ó™$# Íο uρö�ãèø9 $$ Î/ 4’s+ øO âθ ø9$# 3 ’n<Î)uρ «! $# èπt7É)≈ tã Í‘θ ãΒW{$# ∩⊄⊄∪ { ويف حديث الشاعر ،  )٢٢(لقمان

  : ة اإلنسان العائدة من التذلل هللا عز وجل، يقولعن عزّ 

  ٢ه لسواههيهات حيين رأسَ   ينحين هللا ُميألُ عزةً  نْ مَ 

%tÏ(:  ويف بيته يشري إىل قوله تعاىل   ©!$# tβρä‹Ï‚−F tƒ tÍ�Ï,≈s3ø9 $# u !$uŠ Ï9÷ρ r& ÏΒ ÈβρßŠ tÏΖÏΒ ÷σ ßϑø9 $# 4 
šχθäó tGö;tƒ r& ãΝèδ y‰ΨÏã nο̈“ Ïè ø9$# ¨βÎ* sù nο̈“ Ïèø9 $# ¬! $ YèŠ ÏΗsd ∩⊇⊂∪  ١٣٩) ( النساء(    

من كثرم، واستحضر أيضا يف حتسره على أحوال املسلمني وتشتتهم وعدم اجلدوى       
 ، فيقول:تنفع بد الوأم ليسوا إال زَ 

  ٣بدبد قومي وما جيدي الزَ زَ   فينا نفعه ميكثُ  نْ مَ  أينَ 

                                                
  ١٦.  الديوان -  ١
  ٨٨الديوان .  -  ٢
  ١٠٤.  الديوان -  ٣



 

١٣ 
 

$ t…4{وقد استحضر النص القرآين الذي يقول اهللا تعاىل فيه  ¨Β r'sù ß‰ t/̈“9$# Ü=yδ õ‹uŠsù [ !$x, ã_ ( 
$ ¨Βr& uρ $tΒ ßìx,Ζtƒ }̈ $ ¨Ζ9$# ß]ä3ôϑu‹sù ’ Îû ÇÚö‘F{$# 4 y7 Ï9≡x‹ x. Ü> Î�ôØ o„ ª! $# tΑ$ sWøΒ F{$# ∩⊇∠∪  { ١٧ ( الرعد(   

  هللا عز وجل، يف قصيدته عن أمة اد، فيقول: د الشاعر صفاتٍ وقد عدّ 
  ١للشيء كانا كنْ   إذا ما قالَ   عظيمٌ  صمدٌ  واحدٌ  حكيمٌ 

yϑ‾Ρ${واستحضر الشاعر بيته من قوله تعاىل  Î) $ uΖä9 öθ s% >ó ý Ï9 !#sŒ Î) çµ≈tΡ ÷Š u‘r& β r& tΑθ à)‾Ρ …çµ s9 ä. 

ãβθ ä3uŠsù ∩⊆⊃∪   {  ٤٠( النحل( .  

الشام، وخذالن د كثرية، يصور فيها حال املنكوبني من أهل هشوال يف ديوانه الشاعر سجّ 
األحاديث اإلعالمية، اليت  ، ووقوف املسلمني مكتويف األيدي، واكتفوا ببثّ اتمع الدويل هلم
  ، فيقول يف بيت له :ما اازر يف محص ودمشق ، ومحاةمل تعد جمدية، بين

  رـــــــاحلناجَ  غنَ بل القلوبُ  ن   اازر حديثُ  ويف كل يومٍ 
  ٢وا البشائرَ وزفّ  أعدوا السالحَ   كفانا حديثا كفانا دموعا

øŒÎ) Νä.ρâ{ويف القرآن الكرمي يقول اهللا عز وجل  !$ y_ ÏiΒ öΝä3Ï%öθ sù ôÏΒ uρ Ÿ≅x,ó™r& öΝä3ΖÏΒ øŒÎ)uρ 

ÏM xî#y— ã�≈ |Áö/ F{$# ÏM tón= t/uρ ÛUθè=à) ø9$# t�Å_$ oΨ ysø9 $# tβθ ‘Ζ Ýàs? uρ «!$$ Î/ O$ tΡθ ãΖ—à9$# ∩⊇⊃∪{  ١٠( األحزاب(    

يقول الطربي " فبلغت إىل احلناجر.كما حدثنا ابن وكيع ...( وبلغت القلوب احلناجر ) 
  .٣"قال من الفزع

 كتابه، وهي بلوغ اليت ذكرها اهللا تعاىل يفصّور املشهد بأعلى عالمات الفزع، الشاعر هنا 
  الصورة إىل أى حلة ورسم. املعىن للمتلقي من خالل ، وقد جنح يف إيصالالقلوب احلناجر

                                                
  ١٥٨. الديوان  ١
  ١٩. الديوان  ٢
  ٢٢١/ ٢٠. ١٤٢٠ ١ جامع البيان يف تأويل القرآن . الطربي . حتقيق أمحد حممد شاكر.ط ٣



 

١٤ 
 

ل فيأيت خبري البشر أمنوذجا فرتض أن يكون عليه قلب املسلم النقي، يدلّ ا يُ ويف حديثه عمّ 
  بلينه الناس بكافة طبقام، فيقول : بني القلوب، وجيذبُ  فُ وكيف كان يؤلّ 

ـــــــدٌ  أالنَ  ــ ــ ـــــــــــــــا بالعفوِ  حممـــ ــ ــ ــ ــ   كينهـــــمست فجاءته اجلبابرُ   قلب
  ١ضنينه  ا أمستْ قلوبنِ ل فما  عفوا جتودُ  كذاك ندى القلوبِ 

${: وقد استحضرها من قوله تعاىل yϑÎ6sù 7π yϑôm u‘ zÏiΒ «!$# |MΖ Ï9 öΝßγ s9 ( öθ s9uρ |MΨ ä. $ ˆà sù xá‹Î=xî 

É=ù= s) ø9 $# (#θ‘Ò x,Ρ]ω ôÏΒ y7 Ï9 öθ ym ( ß# ôã$$ sù öΝåκ ÷]tã ö�Ï, øótG ó™$#uρ öΝçλ m; öΝèδ ö‘Íρ$ x© uρ ’ Îû Í÷ ö∆ F{$# ( #sŒÎ* sù 

|M øΒz•tã ö≅ ©. uθ tGsù ’n? tã «!$# 4 ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† t,Î# Ïj. uθ tG ßϑø9 $# ∩⊇∈∪ {  ١٥٩( آل عمران(  

  ويقول الشاعر يف قصيدة (أمل وندم) :
ــــن يل إذا هالنإهلَي مَ  ــــــــــجبمِع اخلالئِق يوَم الوعي  يـــ ــ   دــ

  ونادت أيا رب هل من مزيد  إذا أحرقْت نارُكم أهَلها
ا س  إذا كل نفٍس أتت َمَعها ـــــــــــــــإىل ر ـــائٌق وشهيـ ــ ــ ــ ــ   ٢دـ

  : يقول اهللا تعاىل من القرآن الكرمي كامالً يف سورة (ق)، حيثُ  الشاعر هنا صّور املشهدَ 

}tΠ öθ tƒ ãΑθ à)tΡ tΛ© yγyf Ï9 È≅yδ ÏNh| tFøΒ $# ãΑθ à)s? uρ ö≅yδ ÏΒ 7‰ƒÌ“ ¨Β ∩⊂⊃∪  ٣٠} (ق(  

ôNu{ : أيضاً من قوله تعاىل !% ỳ uρ ‘≅ ä. <§ø,tΡ $yγ yè ¨Β ×, Í←!$ y™ Ó‰Š Íκy−uρ ∩⊄⊇∪ {   ٢١(ق(  

 فهو يتحدث عن اهلول يوم القيامة اقتباس الصورة من هذه اآليات،والشاعر جنح يف 
  للمقام.األبيات مناسبة الصورة يف فأتت 
  

  : ول الشاعر أيضاً يف قصيدة ( أمة اد )ويق
  اـــــــــــــــفعُني اهللا مابرَحت تران  يوماً  الناسِ  عيونُ  إذا غابتْ 

  وَمن هانت به وجَد اهلوانا  يعز َمن اعتال بالنفس عزماً 
                                                

  ٢٠٦الديوان .   ١
  ٢٧٢. الديوان   ٢



 

١٥ 
 

ـــجناُن اخللِد غاية مبتغان    ىــــــــــــــــمتاٌع هذه الدنيا وتبق ــ   ١اــ
β¨{: -عز وجل –يقول اهللا   Î) ©! $# Ÿω 4‘x, øƒ s† Ïµ ø‹n=tã Ö óx« ’ Îû ÇÚö‘F{$# Ÿωuρ ’ Îû Ï !$yϑ¡¡9$# ∩∈∪ آل) {

ــــــــ، "وجيء بِ . ففي (شيء) مشول )٥عمران        ٢. (شيء) هنا ألنه من األمساء العامة " ــــ
  : فهو من قوله تعاىلوقد استشف الشاعر البيت األول من هذه اآلية، أما البيت الثالث، 

}‘≅ä. <§ø,tΡ èπ s) Í←!# sŒ ÏNöθ pRùQ $# 3 $ yϑ‾ΡÎ)uρ šχ öθ ©ùuθ è? öΝà2u‘θ ã_é& tΠöθ tƒ Ïπ yϑ≈uŠ É)ø9 $# ( yϑsù yyÌ“ ômã— 

Çtã Í‘$̈Ψ9 $# Ÿ≅Åz ÷Š é& uρ sπ̈Ψ yf ø9$# ô‰ s)sù y—$sù 3 $ tΒuρ äο4θ uŠy⇔ø9 $# !$ u‹÷Ρ ‘$!$# āω Î) ßì≈tF tΒ Í‘ρã�äó ø9 }(آل عمران  ∪∋∇⊆∩ #$

١٨٥(  

ة دم املسلم، وما للشهيد من أجر وحياة حبرم(ويف مصر األمل) يذّكر الشاعر  ويف قصيدة 
  : فيقول -عز وجل–عند اهللا 

 ا متوتُ  الدماءِ  كليف خْلٍد دُم الشهداء  مع أصحا ٣ويظل  
  : واهللا يقول يف كتابه الكرمي

}Ÿω uρ ¨t|¡øt rB tÏ% ©!$# (#θ è=ÏFè% ’ Îû È≅‹Î6y™ «!$# $ O?≡ uθøΒ r& 4 ö≅ t/ í!$ uŠ ôm r& y‰ΨÏã óΟÎγÎn/ u‘ tβθè% y—ö�ãƒ ∩⊇∉∪   آل){

  ).١٦٩عمران 

ة ويتفكر يف خلق اهللا وصّور الشاعر منظر السماوات واألرض من علّو، فهو يف الطائر 
  : وات واألرض، فقالومنها السم

ــأن السماء حبمد رّيب تن  من ثـُْقِب طائرٍة نظرَت أما ترى ــ   طقُ ـــــ
ـــآياٌت تسّبح باس واألرضُ  ــ   ٤إهلي خيلقُ  َمْن مثُل خلقك يا  مهــــــ

  : يقول -عز وجل–واهللا 

                                                
  ١٦٠الديوان .  ١
 ٣/١٥١التحرير والتنوير. ابن عاشور. الدار التونسية للنشر . تونس.  ٢

 ٢٠٩. الديوان  ٣

   ٨٨. الديوان  ٤



 

١٦ 
 

}ßxÎm6 |¡è@ ã& s! ßN≡ uθ≈uΚ ¡¡9$# ßì ö7¡¡9$# ÞÚö‘F{$#uρ tΒ uρ £Íκ�Ïù 4 β Î)uρ ÏiΒ > óx« āω Î) ßxÎm7|¡ç„ ÍνÏ‰ ÷Κpt ¿2 

Å3≈s9 uρ āω tβθ ßγs) ø,s? öΝßγ ys‹Î6 ó¡n@ 3 …çµ‾Ρ Î) tβ%x. $̧ϑŠÎ= ym #Y‘θ à,xî ∩⊆⊆∪  ٤٤}(اإلسراء( .  

  

 احلديث الشريف:  -٢

 –ففي حديثه عن مآثر الرسول م بعض الصور ث الشريف يف رسيوّظف الشاعر احلد
 صدرت الصور الساخرة من الغرب ويف مقام الذب عنه، حني –صلى اهللا عليه وسلم 

  اليت لن تطول من مقامه شعرة، يقول الشاعر :
  ١عاداك نْ مَ  العرشِ  عادى إلهَ   على أعدائكم لكنها نارٌ 

  : -صلى اهللا عليه وسلم  -واستوحى الشاعر عبارته من قول الرسول      
   ٢( من عادى يل وليا فقد آذنته باحلرب...)  

صلى اهللا عليه  –الشاعر من حديث الرسول  ويف مطلع قصيدة (جسد واحد )، استشفّ 
جيب أن  اليت استعرض فيها أحوال املسلمني، وماوبىن عليه القصيدة كاملة، معًىن،  –وسلم 

  تكون عليه. فهو يقول يف املطلع :
  ٣عضٌو مارقدْ  ُيسهر األعضاءَ   جسدٌ  والود  يف الرمحةِ  حننُ 

  جيب أن يكون عليه حال املسلمني، ولكنه يستدرك يف البيت الذي يليه، فيقول: هذا ما
  ٤اجلسدْ هذا  أين أعضاؤك يا  تشتكي رٍ قطْ  يت يف كل أمّ 

     
  
  

                                                
  ١٦ .الديوان  -  ١
 ٨/١٠٥.  ١صحيح البخاري . حممد بن إمساعيل البخاري . حتقيق حممد الناصر .دار طوق النجاة . ط -  ٢

  ١٠٣.   الديوان -  ٣
  ١٠٣  الديوان . -  ٤



 

١٧ 
 

  :-صلى اهللا عليه وسلم  –ستحضر الشاعر البيت األول من حديث الرسول وقد ا 
(مثل املؤمنني يف توادهم، وترامحهم، وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى 

  ١ . له سائر اجلسد بالسهر واحلمى )
  رت:عن السّ حديث الشاعر  - صلى اهللا عليه وسلم –ومن استحضار حديث الرسول 

  
  وَدِعي مقاصدهم لرّب الناسِ   ياعُني ُغّضي عن عيوب الناس
  ٢َمْن ذا يطيق توّشح األدناسِ   َمْن يهتك األستار يُهتك سرتُه

على  (مْن سرتَ - صلى اهللا عليه وسلم –فقد استحضر املعىن من حديث رسول اهللا 
  ٣. مسلم سرت اهللا عليه)

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
 ٤/١٩٩٩إحياء الرتاث العريب . بريوت  صحيح مسلم . مسلم النيسابوري . حتقيق حممد عبدالباقي .دار -  ١

 ١٧٣. الديوان  ٢

 ١/٣٣٢. ١ابن منذر. حتقيق د عبداهللا اجلربين . ط االقناع . ٣



 

١٨ 
 

  المبحث الثاني : التراث 
عن اآلباء يف بعض مناحي احلياة، وهو ذو أمهية كبرية عند  توارثه األبناءُ  الرتاث هو ما

  ١الشاعر، فيستمد موضوعاته منه؛ ليخلق الواقع اجلديد املمزوج باملاضي.
ي ملكته ومن هنا تكمن أمهية وعي الشاعر برتاثه، ومتثله به، واكتساب اخلربة مما ينمّ 

  البيانية .
وينبغي أن يراعى يف هذا السياق أن احمليط الذي يستمد منه " :  وسىيقول حممد أبو م

األديب صوره وتشبيهاته ليست هي عناصر احلياة املعاشة من أحوال وأحداث فحسب، وإمنا 
يدخل يف ذلك بل ويف األساس منه الرتاث األديب؛ ألن الشاعر واألديب ال تنمو ملكاته 

  ٢.اخلربة برتاثه ووعيه ومتثله" البيانية وهو عاطل، وإمنا البد له من
النقاد، يقول روالن بارت  بعضيقبل الظواهر الرتاثية هو نص عقيم عند  والنص الذي ال

يف حاجة إىل ظله بشكل  احلقيقي  النص  بال ظل، ألنّ  يقبل الرتاث هو نص  عن النص الذي ال
  ٣الزم.

 الشاعر يف هذا الديوان، وأما ما ن مصدر الرتاث مل يشكل حّيزًا كبريًا عندإوميكن القول 
صلى اهللا  –يف قصائده اليت يدافع فيها عن رسول اهللا  صّوره الرتاث يف الديوان فقد اتضح 

  ( جل من رباك ):قصيدة يف  قال –عليه وسلم 
 رآك يومَ  وشكا لك احليوانُ   هلعطفِ  اجلمادُ  أنت الذي حن  

ـــــــوبكاؤه شوقا إىل لقي  هـــــــــــسمع باحلنني أنينُ يُ  واجلذعُ  ــ   ٤اكـــــــ
  :القصيدة نفسهايف  وقال    
  اككفّ   فبوركتْ  الطغاةَ  رمتِ   اليت ا عن الكف ثنُ حتدّ  بدرٌ 

                                                
 ١٩الصورة الفنية يف شعر ابن القيسراين. حسام حتسني . فلسطني .  انظر   ١
 ٢١٣التصوير البياين.دحممد حممد أبو موسى . مكتبة وهبة. القاهرة.   ٢

 ٢٠ ورة الفنية يف شعر ابن القيسراين.انظر الص  ٣
  ١٦ . الديوان  ٤



 

١٩ 
 

  ١به عيناك غفتْ  ك يومَ حفظتْ   اليت نا عن العنيِ خيربُ  والغارُ 
      

من معجزات  اليت تعدّ يره من األحداث والقصص املاضية، هنا أفاد الشاعر يف تصو 
  ومنها:، - صلى اهللا عليه وسلم - الرسول 

صلى اهللا  –): (باب تسليم احلجارة والشجر عليه ه٢١٣يف السرية البن هشام (ت 
حني أراده اهللا  - صلى اهللا عليه وسلم –): أنه "عن أهل العلم : أن رسول اهللا  -عليه وسلم

ىت حتّسَر عنه البيوت ويفضي إىل شعاب بكرامته وابتدأه بالنبوة، كان إذا خرج حلاجته أبعد ح
شجٍر إال قال:  حبجٍر وال -صلى اهللا عليه وسلم –مكة وبطون أوديتها، فال مير رسول اهللا 

حوله وعن ميينه  - صلى اهللا عليه وسلم –السالم عليك يا رسول اهللا. قال: فيلتفت رسول اهللا 
  -صلى اهللا عليه وسلم –سول اهللا ومشاله وخلفه، فال يرى إال الشجَر واحلجارة. فمكث ر 

  ٢.كذلك يرى ويسمع، ماشاء اهللا أن ميكث "
–مث إن رسول اهللا  تضمنت القصيدة معركة بدر، وقصة الغار " قال ابن إسحاق: أيضاً 

مث  قريشًا ا، مث قال شاهت الوجوه، من احلصباء فاستقبل أخذ حفنةً  -صلى اهللا عليه وسلم
اهللا تعاىل َمْن قُتل من صناديد  ، فكانت اهلزمية، فقتلَ ا، وأمر أصحابه، فقال : شّدوا نفحهم

  ٣.َمْن أسر ِمن أشرافهم" قريش، وأسرَ 
 -  صلى اهللا عليه وسلم –: " قال ابن إسحاق: فلما أمجع رسول اهللا  أما عن قصة الغار

إىل غاٍر  ابكر يف ظهِر بيته، مث عمدبن أيب قحافة، فخرجا من َخوَخٍة أليب اخلروج، أتى أبا بكر 
فدخاله، وأمر أبو بكر ابنه عبداهللا بن أيب بكر أن يتسّمع هلما  - جبل بأسفل مكة–بثور 

يقول الناس فيِهما ارَه، ّمث يأتيهما إذا أمسى مبا يكون يف ذلك اليوم من اخلرب، وأمر عامر بن 

                                                
  ١٦. الديوان   ١
 ١/٢٣٥، ٢السرية النبوية .ابن هشام .حتقيق مصطفى السقا، إبراهيم األبياري، عبداحلفيظ الشليب .ط  ٢

 ١/٦٢٨املصدر السابق.   ٣



 

٢٠ 
 

أمسى يف الغار. وكانت أمساء بنت أيب بكر  ُفهرية مواله أن يرعى غنمه اره، ّمث يأتيهما إذا
  ١. تأتيهما من الطعام إذا أمست مبا ُيصِلحُهما ..."

–ه فأصاب حني برهن على حفظ اهللا فهو يدافع عنه، شأنه شأن كل مسلم، سّخر قلمَ 
  لرسوله من قبل ومن بعد. –سبحانه وتعاىل 

  
أن يستحضر التاريخ العريق ألمة ة اد ) كان والبد كغريه من الشعراء، ويف قصيدة ( أمّ 

  : اإلسالم والفتوحات. يقول يف وسط القصيدة
ـــــــــــــــــــند عنالسّ  ثكم بالدُ حتدّ  ــ ــ   اــن شذانتضوّع مِ  وعن عبقٍ   اـ
ـــيف صداها القريوان غَ فتبلُ   وــــــــــــتعل نا بأقصى الشرقِ مآذنُ  ـــــــ   اـــــــ

ـــــيف نواحيه األذان ستسمعُ   رحال البالد وضعتَ  ففي أيّ    اــــــــ
ــقرون أندلسٍ  سلوا يف أرضِ  ــ ــ   خالقنا األمانا رأت يف حكمٍ   اـ
ـــهلا لسان إنّ  سلوا احلمراءَ   يـــــقوم عن جمدِ  سلوا غرناطةَ    ٢اــــــــــ

  
  : اليت مشلت ثالثة ميادينوية، بالد السند من الفتوحات األم   

 الصغرىضد الروم يف آسيا  -١

 الشمال األفريقي -٢

 امليدان الشرقي، والذي مشل بالد السند. -٣

هـ غزا املسلمون بالد السند واهلند. وكان سكان تلك البالد ينكثون مرة بعد  ٤٤ففي عام    
  ٣. مرة ومل تستقر األوضاع فيها إال يف عهد الوليد بن عبدامللك

اليت ذكرها الشاعر هنا ح األندلس أمهها يف التاريخ، فت واستمرت الفتوحات والغزوات ومن
  . )غرناطة، واحلمراء(اليت سكنها املسلمون وعّدد أهم مدا 

                                                
 ٤٨٦/ ١املصدر السابق .  ١

  ١٥٨ . الديوان ٢
  ١٤٥ .١. طعصرنا احلاضر. أمحد العسريي موجز التاريخ اإلسالمي منذ عهد آدم عليه السالم إىل انظر  ٣



 

٢١ 
 

  : وتاريخ األندلس منذ بدايته إىل ايته تشّكل يف أربعة عصور
-٢٢تاريخ فتوح أفريقية واألندلس وعصر الوالة مث تاريخ الدولة األموية األندلسية :  األول     
  .  ه ٤٥٠
عصر دول الطوائف، ويشمل تاريخ األندلس منذ قيام دول الطوائف األندلسية  : ينالثا     

  . ه ٥٠٢- ٤٢٥حىت سقوطها على يد املرابطني 
  . ه ٦٦٨ -٥٠٠عصر املرابطني واملوّحدين يف املغرب واألندلس  :الثالث     
غرناطة آخر عصر اية األندلس وتاريخ العرب املتنصرين، ويشمل تاريخ مملكة  :الرابع     

  ١. ه ١٠١٩ -٦٣٥ دول اإلسالم يف األندلس
ستحضار معاين السابقني يف ديوان ( أحّدث ل الرتاث عند الشاعر املقرن يف اأيضا تشكّ     

  : وذلك يف كثري من تشبيهاته املتعلقة بالشمس والقمر والليل والكون، فيقول الليل )
ـــليس مثل تقول أنا اجلميلةُ    إذا استدارا السماءِ  سوى بدرِ   يــ

ـــــــــــــــــــــارا ؟! فهل بدر بال مشسِ   مشسٌ  األخالقِ  فقلت وأمجلُ  ــ   ٢أن
  :، يف وصف مْهر ُيسمى الطخرور ) ه ٣٥٤( ت  ث يقول املتنيبومن الرتا

  ٣شادَخة غرّتُُه كالشاّرقِ   حمّجٍل ٍد ُكميٍت زاهقٍ 
  أشعتها يف نواحي األفق.شّبه غرّته بالشمس الشارقة؛ النتشار 

  : احملّجل ) يف وصف الفرس األغرّ ه  ٤٠٥ومن ذلك قول ابن نباته ( ت 
  اـــــــــــريـّــــ وتْطلُع بني عينيه الث  يُل منهــــــــــــــــــــــمُد اللـــــــــــــوأدهُم يست

  ويْطوي خلفه األْفالك طّيا  سرى خلَف الصباِح يطُري مشياً 
ـــــــــــــتشّبث بالقوائم واحمليّ   هُ ـــــوْشَك الفوِت منفلّما خاف    اــــ

  

                                                
  ١/٦ . ١ان .مكتبة اخلاجني. القاهرة .طدولة اإلسالم يف األندلس .حممد عنانظر  ١
    ١٣٦. الديوان  ٢
 ٢/٣٩شرح ديوان املتنيب . عبدالرمحن الربقوقي. دار الكتاب العريب . بريوت لبنان.  ٣



 

٢٢ 
 

   ه ظلمتَ  الليل منه) فجعل الليل يستمدّ  أراد الشاعر وصفه بشدة السواد، فقال : (يستمد
  ١. من سواده واألصل فيه تشبيه الفرس بالليل يف الظلمة، ولكنه بالغ يف ذلك

  : بطرف خيط موصول بالرتاث احلافل يقولأيضاً من الشواهد اليت أمسك الشاعر   
  بثغرها جاءَ  والصبحُ   بشعرها املساءُ  جاءَ 

ـــايتعاقبان كدهرِ   يف قسماا قمرانِ  ــ ــ   ٢هــــ
  : أيضاً      

ــّــــ  غربت مشسٌ   ـــــــــــما  كلـّــــ أينّ  ها تعلمُ ليتَ    ــــــاــــــهواهـــــــــ ـرتُ تذكــــ
  ٣أم هذا سناها؟! تلك الشمسُ  قلتُ   يف باكر وإذا ما أشرقتْ 

  : أيضاً 
  معك ؟! . كيف بالليلِ منك طيفٌ   ينمرّ  ليل إذا مــــــــــاالّ  زينةُ              
ــــمك اً هّل يوم وأرى إنْ   ك بدرا كامالً وأرى عينَ               ـــــــــــــ ــ   ٤مبســ

  
حىت عصرنا احلديث كما ذُكر وهذا املعىن وجد عند الشعراء اجلاهليني وَمن أتى بعدهم  

  : ومن الشعر اجلاهلي أيضاً فيما بينهم،  وتداوله الشعراء
  : يقول عنرتة بن شداد

  الدجى فاطُلعي بعدي تقول إذا اسودّ   اغروِ  عندَ  إليها الشمسُ  أشارتْ 
ــــــــــويف السّ  ك مثلي يف الكمالِ فإنّ   : أال اسفرياملنريُ  وقال هلا البدرُ  ــ   عدِ ــ

ـــــت لثامَ ــــــفوّلت حياًء مث أرخ ــ ــ   ٥الوردِ  بَ ـــــِــــ ها رطدّ ــــــــــمن خ تْ وقد نثرَ   هاـ
  

                                                
  ٢٢٠التصوير البياين . انظر  ١
 ١٢٧. الديوان  ٢

  ١٢٦. الديوان  ٣
  ١٠٧. الديوان  ٤
 ٤٥ .  ١شرح ديوان عنرتة. اخلطيب التربيزي. تقدمي وفهرسة: جميد طراد . دار الكتاب العريب .بريوت ط ٥



 

٢٣ 
 

يذكر  وهذا التأثر هو أقوى صور التأثر عند الشاعر بالرتاث، أما غري ذلك فيبدو قليال ال    
الرتاثية ومل يضّمن الشخصيات التارخيية، لذلك أجد الرتاث مل يكن مؤثرا  فلم جند عنده األلفاظ

  مثلما كان مصدر الدين والبيئة .

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٤ 
 

  المبحث الثالث : البيئة 
ناس الثور الوحشي : مباءة، وكذلك معِطن سمى كُ منزل القوم يف كل موضع : ويُ "املباءة : 

وبوأت للرجل منزال وبوأته منزال مبعىن : أي هيأته ومكنت له  : أي نزلته، اإلبل، وتبوأت منزالً 
" والبيئة إذا أُطلقت دلت على كل األحوال اليت حتيط  ١فيه.واستباءه، أي اختذه مباءة.

  ٢. باإلنسان، فاملكان والطبيعة جبميع أشكاهلا بيئة، واألحداث الطارئة أيضا بيئة
غالباً، ويعد  من االعتماد، فاستقى منه صوره رافد البيئة لدى الشاعر له احلظ األوفرو   

أسلوب الشاعر، والشاعر نشأ يف جزيرة العرب يف جند حتديداً، يف هذا الرافد األقوى تأثريًا 
  والشاعر عموماً ابن البيئة يتأثر ويبدع من خالل انفعاله ا.

مهمًة يف أُفردت القصائد ألحداث عاصرها الشاعر كانت  ديوان ( أحّدث الليل )ويف  
 إهلامه، وإثارة قرحيته، أبرزها القضايا السياسية اليت متثلت يف الثورات يف الدول العربية وما

  صاحبها من حروب وويالت تكبدا الشعوب العربية واإلسالمية.
اختذ الناقد الفرنسي هيوليت يت مفهوم البيئة أساساً له يف حتديد اجلو الفكري واألخالقي 

مؤلف ما، والذي يشرتك مع اجلنس والعصر يف حتديد عبقرية هذا املؤلف، فهو الذي يعيش فيه 
" إن البيئة األخالقية، ومعها البيئة املادية، تؤثران يف كل فرد وتضغطان عليه، تأثرياً  : يقول

  ٣". وضغطاً مستمرين
يف   البيئة الطبيعية من أشد املؤثرات اليت أثرت يف شعر املقرن، حيث كانت صوره مرتبطة

كثري منها بالصحراء، واملدن، واملطر، واألودية، والنخل، والنباتات األخرى، واألماكن املعروفة 
بلدته اليت نشأ ا كذكره عرفات، و أيضًا  يف موطنه، فذكر الرياض مبناخها، واملشاعر الدينية 

  للبيئة. (القرينة) والبحر، واحلشرات، واألدوات كذكره للسيف وغريه وما إىل ذلك مما يتبع

                                                
 بوأ ،٤عطار.دار العلم للماليني. بريوت. ط الصحاح.أبو نصر الفارايب.حتقيق أمحد عبدالغفور -  ١
  ٥٤ انظر التصوير البياين يف شعر جران العود النمريي. مجال احلمداء. -  ٢
 ٨١.  ٢معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب. جمدي وهبة . كامل املهندس .مكتبة لبنان . ط -  ٣



 

٢٥ 
 

  
ى يتعدّ  باخلشاش الذي ال - صلى اهللا عليه وسلم –ر الشاعر املستهزئني برسول اهللا صوّ 

  : تطال، فيقول الرسول هو السماء اليت ال الرتاب، بينما مقامُ 
  ١مساك يطولُ  السماء فمنْ  مثلُ   كمرى ومقامُ على الثّ  هم كاخلشاشِ 

  : الشاعر، واعتمد عليها فيقول أيضاً تردد كثريا لفظ السماء والكون واألفالك يف صور 
  ٢لكنت مساءها لو أا أرضٌ   عين وهي بني جواحني أتغيبُ 

الصحراء يف صوره، فيجعلها مثاًال للجدب اعر كغريه من شعراء بيئته، يذكر وكان الش
ر أحزانه بتصوير عميق فيشبهها بالصحراء ادبة، بينما يكون والعطش، فيقول وهو يصوّ 

  إىل جنان : -عز وجل - هلا بإذن اهللاملطر الذي ينزل عليها ويرويها وحيوّ القرآن هلا 
  ٣نا هلا مطرُ خالقِ  وكتابُ   جمدبةٌ  نا صحراءُ أحزانُ 

ن مَ ، و ، بعدما كان نور دربهممن غادر عنه وتركه من أحبابه متعجباً يف موضع آخر،  قالو 
  :يسقيه املعني الزالل 

  ٤بيداء ين يف وسطِ تطرحُ فكيف   كانت زالًال يروي باهلوى عطشي
ومن صور الشاعر اليت اعتمد عليها كثريا، اعتماد التشبيه عنده كثريا على صور النجوم 

  : والبدر، وتكرر ذلك يف أكثر من موضع، فيقول يف قصيدة (الليل معك)
ّـــــ مر يل إذا مااللّ  زينةُ    ك؟!عَ مَ  ليلِ كيف بالّ   طيفُ  منكِ   ينـ

ـــــهّل يوماً مبس وأرى إنْ   بدراً كامالً  كِ وأرى عينَ  ــ   ٥مكــ
  ويقول أيضا :

ـــمقم وسهرنا يف مساءٍ  ــ ــ   كأعجبَ  شيءٍ  ين أي سألتْ    رٍ ـ
  ١عكــــــــ مهنا أينّ  الليلِ  زينةُ   هأجنمَ  وال الكونَ  ال قلتُ 

                                                
  ١٧.  الديوان  ١
  ٥٣ الديوان .  ٢
  ٦٢الديوان .   ٣
 ٧٣ الديوان . ٤
 ١٠٧ الديوان . ٥



 

٢٦ 
 

ر صورة خالبة، للشمس عندما ربط الشمس ذكرها الشاعر، يف صور عديدة، وهنا أذكُ و 
  : تعذليه) مجال األخالق ومجال اخلْلق، فيقول يف (الالعالقة بني 

  إذا استدارا السماءِ  سوى بدرِ   يمثلِ  ليسَ  أنا اجلميلةُ  تقولُ 
ــــــــــــــــــــــــارا بال مشسٍ  فهل بدرٌ   مشسٌ  األخالقِ  وأمجلُ  فقلتُ  ــ   ٢أن

اعتمد  ا ماا نصيب كبري عند الشاعر أيضا، فكثري مأما املساء والصبح والليل فكان هل
  ا، يقول الشاعر يف (حنني) :مالتشبيه عنده عليه

  جاء بثغرها والصبحُ   بشعرها  جاء املساءُ 
ــــاكدهرِ   يتعاقبانِ   ايف قسماِ  قمرانِ  ــ   ٣هــــــــ

هنا يف سواد الشعر اجلميل الفاتن مل جيد الشاعر أنسب من لون املساء األسود اهلادئ 
بني املساء والصباح وكان ايء به مناسباً، حني جعله لونًا للثغر ليأيت به، يف املقابل طابق 

  فهما يف نظر الشاعر كالكوكبني اللذين يتعاقبان مع الزمن وكالمها أمجل من اآلخر.
األمور، حىت أمور املناخ الطبيعية اليت يعيشها وعرفت  وتأثر الشاعر يف البيئة أتى يف أدقّ 

يف الديوان على التشبيه باملطر  كاملةٌ   باملطر كثريا، بل قامت قصيدةٌ بيئته ا مل يفوا، فقد أتى 
  حىت غبار الرياض كان من صوره يف (حنني وطن) :

  ٤الغبارا قَ الثّرى عشَ  قَ ومن عشَ   غبار رياضنا كضباب روما
الشاعر ذه املقارنة بني الغبار والضباب، وتفضيله الغبار على الضباب وّضح للقارئ 

  ، وحبه لرتابه.لوطنهمدى عشقه 
أما املطر فزخرت قصيدته (حديث املطر) بالتشبيه املقلوب الذي دّل على سعة خيال 

  : الشاعر، حيث حصر مجيع مزايا حمبوبته جبمال املطر وطهارته وغالئه ... يقول يف مطلعها
  عذري األحلان عزفٌ   ك غالييتكحبّ   املطرُ 

                                                                                                                                          
 ١٠٨ الديوان . ١

  ١٣٦ الديوان . ٢
  ١٢٧ الديوان . ٣
 ٢٢٩ الديوان . ٤



 

٢٧ 
 

  الوديان من نبعِ  أطهرُ   يتــــــــــــــــــــــك فاتنَ كقلبِ   املطرُ 
  ١العينان الكونِ  حبنانِ   ك إن ذرفتْ كدمعِ   املطرُ 
يف صور الشاعر، فعندما حتدث عن اجلفاء من صاحبه، جعل املقابل له من ثر وللنبات أ   

  : يف (وفاء) وفاء بصورة مجيلة، فيقول
ــــــــها شيوافيتَ  إنْ  لتمأل األرضَ   يدي وإنّ  مألت دريب أشواكاً  ــ ــ ــ   حاـ

  ٢مسفوحا باحلبّ  دماً  الوفاءَ  أهديْ   لكم تين جبفاء فاستبقتُ طعنْ 
وعندما فاض وجده، واستطرد يف وصفه ملدينته القرينة، تعددت أوصافها، من الشعاب 

  : (فيض الوجد)يف قصيدة الرياض والتاريخ يقول و 
  ٣واهلضابا بَ املخضّ  الروضَ  سلِ   الها عن عُ  البواسقَ  النخلَ  سلِ 
يف حديثه عن الشام يف كذلك األماكن اليت ذكرها كانت مرتبطة بأحداث غالباً، كما      

كرها أطالًال يذرف عليها الدموع، كقصيدة (أطالل قصيدتني، ويف بعض حديثه يكون ذ 
  وبكاء) أو لتذكر أيامه اخلوايل واحلنني كقصيدة فيض الوجد.

  : فيقول يف قصيدة (الشام)
  ٤ناــــــــــويف محاة دٌم أجرى امليادي  زرةٌ ــــــــ، يف محص جميف الشاِم جمزرةٌ 

  ٥صّلوا على خنوٍة ماتت بأيدينا  نيُتهمهم الُيصّلى عليهم؛ تلك مُ 
  : ويقول يف قصيدة (عفاف)

  ٦يئن فأين من للشاِم شاما  وتلك دمشُق تاريٌخ عريقٌ 
  

                                                
 ١٣٩ .الديوان  ١

       ٢٤٣.  الديوان ٢

  ٢٣٤ .الديوان  ٣
  ١٩٤. الديوان  ٤
 ١٩٥.  الديوان ٥

 ٢٠٠.  الديوان ٦
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املصادر مل أذكره استقصاًء، إمنا هو ذكر شواهد وأدلة وهذا اجلمع من تأثر الشاعر بتلك   
  على إفادة الشاعر من هذه املصادر اليت أثرى ا ديوانه.

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  



 

٢٩ 
 

  الفصل الثاني : التشبيه 

  المبحث األول : التشبيه المفرد 
  : مدخل

أشباه. وأشبه الشيُء الشيَء: : الشْبه والشَبه والشبيه : املِْثل، واجلمع  :"شبه التشبيه لغة
ُهه أي شبيهه وبينهما ١: التمثيل" ماثله...والتشبيه و "(ِشْبه) و(َشَبٌه) لغتان مبعىن. يقال هذا ِشبـْ

(شَبٌه) بالتحريك واجلمع (َمَشاِبه) على غري قياس كما قالوا حماسن ومذاكري.و(الشبهة) 
فالن تشاات) املتماثالت. و(تشّبه) االلتباس. و(املشتِبهات) من األمور املشكالت. و(امل

   ٢."بكذا. و(الّتشبيه) التمثيل 
  ه واملعىن كله يدور حول التمثيل.ريف العلماء اللغوية للتشبياتعددت تع

:"التشبيه هو العقد على أن أحد  )ه ٣٨٦ت ( فيعرفه الّرماين : أما يف االصطالح
تشبيه من أن يكون يف القول أو يف الشيئني يسد مسد اآلخر يف حس أو عقل وال خيلو ال

باملشبه، وأما كاألسد. فالكاف عقدت املشبه به   فأما القول فنحو قولك زيٌد شديدُ  النفس
   .٣" العقد يف النفس فاالعتقاد ملعىن هذا القول

الوصف بأن أحد املوصوفني ينوب  : " التشبيه) ه ٣٩٥ وعند أيب هالل العسكري (ت
  .٤ يه "مناب اآلخر، بأداة التشب

  : وجعله السكاكي األصل األول يف علم البيان يف (املفتاح) ويقول عن التشبيه 
طرفني مشبهًا ومشبهًا به واشرتاكًا بينهما من وجه  "وال خيفى عليك أن التشبيه مستدعٍ 

  ٥وافرتاقاً من آخر مثل أن يشرتكا يف احلقيقة وخيتلفا يف الصفة أو العكس..."

                                                
 مادة شبه  . لسان العرب ١

 خمتار الصحاح . مادة شبه ٢

  ٨٠.  ٣النكت يف إعجاز القرآن. علي أبو احلسن الرماين. حتقيق حممد خلف اهللا.  حممد زغلول سالم.دار املعارف. مصر. ط ٣
 ٢٣٩صرية. بريوت.أبو الفضل إبراهيم . املكتبة العالصناعتني. أبوهالل العسكري .حتقيق علي البجاوي. وحممد كتاب   ٤

 ٣٣٢ . ٢مفتاح العلوم. يوسف السكاكي أبو يعقوب. ضبط وتعليق نعيم زرزور.دار الكتب العلمية . بريوت. ط ٥



 

٣٠ 
 

بأداة هي الكاف أو بيان أن شيئًا أو أشياء شاركت غريها يف صفة أو أكثر،  :والتشبيه "
  ١.حنوها ملفوظًة أو ملحوظة "
) ثالثة نقول يف حد التشبيه، واختار منها واحداً، وجعله ه ٧٤٥وقد نقل العلوي (ت 

  ٢. ..".املختار" أن يقال هو اجلمع بني الشيئني، أو األشياء مبعىن ما بواسطة الكاف وحنوها، 
حذفت منه األداة، ويزعم أنه استعارة، وذلك  من التشبيه ما والعلوي ذا التعريف خيرج

  ٣. جنده عند غريه من البالغيني ال ما
 والتشبيه له من االعتبارات الدقيقة واللطائف العجيبة واحملاسن الدقيقة واملقاصد الغفرية، ما

الف عند البيانيني يف موقعه من مباحث البيان، جيعله عند البياين موضع االهتمام، ولكن االخت
  هل هو رئيس؟ أم أنه مبحث متهيدي ملباحث االستعارة؟ 

فالبعض يرى أنه مبحث متهيدي لدراسة االستعارة، واحتجاجه بأن كال من املشبه واملشبه 
كون به واألداة ووجه الشبه، مستعمل يف معناه الوضعي، واملعاين املعرب عنها بألفاظ وضعية ت

واضحة الداللة، بينما علم البيان يبحث يف الدالالت اليت ختتلف يف درجات الوضوح، وهي 
  الدالالت غري الوضعية.

وبعضهم يرى أن التشبيه مبحث رئيس من مباحث علم البيان، والدليل أن التشبيه ليس 
  ٤.، وختتلف أقسامه، وتتنوع ضروبه يف درجة واحدة من الوضوح، بل تتفاوت درجاته

 فيه إىلحيتاج  من جهة أمر بّني ال هو هو الضرب األول من التشبيه الذيالتشبيه املفرد : 
ل، فمثاله تشبيه الشيء بالشيء من جهة الصورة والشكل، كالتشبيه من جهة اللون كتشبيه تأوّ 

  جرى هذا الطريق. ، ومااخلدود بالورد، والشعر بالليل، والوجه بالنهار

                                                
 ١على اجلارم . مكتبة اآلداب. ط البالغة الواضحة. ١
 ١٢٦، ١٢٥لعلوي. مراجعة وضبط : حممد عبدالسالم شاهني . دار الكتب العلمية. ألسرار البالغة وعلم حقائق اإلعجاز. االطراز  ٢

 ٧٤انظر. فنون التصوير البياين. توفيق الفيل . ذات السالسل. ٣
 ١٤،١٥ .انظر علم البيان . بسيوين فيود  ٤
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جيمع بني الشيئني فيما يدخل حتت احلواس حنو تشبيه صوت بعض كذلك التشبيه الذي 
  : األشياء بصوت غريه، كما قال

 كأن  ِعلى أنيا ١البوازي من صريف اللوائك صياحَ    سحرةٍ  ا كل  
وهذا هو التشبيه الصريح عند عبدالقاهر، والنوع الثاين عنده هو التمثيل (غري الصريح) 

  ٢وسيأيت ذكره.
صلى  -) عن التشبيه" وهو إما تشبيه مفرد، كقوله  ه ٨١٦اجلرجاين (ت ويقول علي 

، ٣كمثِل غيث أصاب أرضاً...)  بَعَثين اهللا به من اهلدى والعلم (إّن َمَثَل ما -اهللا عليه وسلم
ينتفع به بالقيعان، فهي  ه العلم بالغيث، ومن ينتفع به باألرض الطيبة، ومن الشبّ حيث 

  تشبيهات جمتمعة. 
(إّن َمثَلي وَمَثَل األنبياء ِمن قبلي كمثِل  - صلى اهللا عليه وسلم –شبيه مركب، كقوله أو ت

رجٍل بىن بنياناً، فأحسنه وأمجله، إال موضع لَِبنة...) فهذا هو تشبيه اموع باموع ؛ ألن 
  ٤.وجه الشبه عقلي منتزع من عدة أمور، فيكون أمر النبوة يف مقابلة البنيان"

 التشبيه املفرد) ) التشبيهات زاخرة ومعظمها من الضرب األول ( أحّدث الليل يف ديوان (
  ، وسيأيت ذكرها.اً وبليغ اً ومقلوب ومفصالً  وجممالً  اً ومؤكد وما يدخل فيه، وتنوع فأتى مرسالً 

ذكرت فيه األداة، وامل مامل  فاملرسل ما ،) املرسل امل ( يف الديوان ومن التشبيه
زيد أسد  ((هو ظاهر يفهمه كل أحد، حىت العامة، كقولنا  ومنه ما"  ٥" الشبهيذكر فيه وجه 

 ال هو خفي  خيفى على أحد أن املراد به التشبيه يف الشجاعة دون غريها. ومنه ما إذ ال ))
يدركه إال مْن له ذهن يرتفع به عن طبقة العاّمة، كقول َمْن وَصَف بين املهلب للحجاج، ملا 

  : سأله عنهم

                                                
  ٧٧، ٧٦أسرار البالغة . انظر  ١
 ٧٢  يف كتاب أسرار البالغة لعبدالقاهر اجلرجاين. صاحل الزهراين.حبوث البيان انظر  ٢
  ٤/١٧٨٧صحيح مسلم. مسلم النيسابوري. حممد فؤاد عبدالباقي. دار إحياء الرتاث العريب . بريوت ،  ٣
 ١٠١التعريفات.  ٤

 ٥٦انظر البالغة فنوا وأفناا.  فضل حسن عباس. دار الفرقان.   ٥



 

٣٢ 
 

فرغة،   ((وأيهم أْجند ؟
ُ
أي: لتناسب أصوهلم  ))يُدرى أين طرفاها الكانوا كاحللقة امل

فرغة 
ُ
وفروعهم يف الشرف ميتنع تعيني بعضهم فاضًال وبعضهم أفضل منه، كما أن احللقة امل

   ١. لتناسب أجزائها ميتنع تعيني بعضها طرفاً وبعضها وسطاً"
  

  : املقرن يقول الشاعر
  ٣مثُل السماِء فمن يطول مساك  على الثرى ومقاُمكم ٢هم كاخلشاشِ 

–شبه من رسم صورة الرسول  - صلى اهللا عليه وسلم –يف قصيدته مدافعا عن الرسول 
استهزاًء، باخلشاش أي احلشرات اليت تالزم الرتاب وتكون يف هذي  - صلى اهللا عليه وسلم

مجيع املخلوقات فما بالك مبن صوره نة ضعيفة أمام ضة يف الطريق الحيلة هلا وهِ احلالة معرّ 
 بالسماء علوا وعزة وأنَفًا ألنه ال -صلى اهللا عليه وسلم-مقام الرسول مقابًال هلا وهو املشبه به

  يُطال من هذه احلشرات وغريها من املخلوقات.
  : ويصف الشاعر صورة النجوم يف ليلة خال ا مبحبوبته، فيقول

  ٤كأمنا النجم عقٌد بني أيدينا  أتذكرين قُبيل الفجر جملسنا
ه صورة النجم يف الليل بالعقد املقّلد يف اليد، جلمال املنظر وسحر الليل الذي شكلت شبّ 

  فيه النجوم رمساً مجيال.
وعندما أراد الشاعر أن يصف حالته وهو يكتب قصيدة يف حمبوبته، أحسَن الوصف 

  : وصّور املشهد تصويرا دقيقاً، فيقول
ــــــوكتبُت ثانيًة أجدت ثناءه  اقصيدة فمحوُ وكتبُت فيِك    اــــــــــــــــــــــــــــ

ـــفأتيُت يف فرٍح إليك أقوهلُ    ٥هجاءها أتقن يف احلروفِ  كالطفلِ   اــــــــ

                                                
 ٢/٣٧٣البالغة. اخلطيب القزويين. حتقيق د حممد عبداملنعم خفاجي. الشركة العاملية للكتاب. اإليضاح يف علوم  ١

  اخلشاش بالكسر احلشرات، وقد يفتح. انظر خمتار الصحاح. مادة خشش ٢
 ١٧الديوان .  ٣
 ٤٩. الديوان  ٤
 ٥٣ . الديوان ٥



 

٣٣ 
 

يستطيع وصف حالته هلا إال وصفًا صادقًا يعجبها، فهو يكتب  فرتدده دليل على أنه ال
  الفرِح عندما أتقن احلفظ، ويلقي وهو متقن، مسرور مبا قدمويعيد، مث بعد ذلك يكون كالطفل 

وبعدما استحضر التاريخ، فّند األسباب ويف التحسر على تاريخ األمة اإلسالمية العريق ، 
  : وهو البعد عن الّدين وقسوة القلب، فيقول

  ١تلك القلوب كأا حجرُ   مل يبَق نبٌض يف مشاعرنا
  تكون إىل احلجر. ا استباح الدماء، فأقرب مايؤثّر  تلني وال فهي قاسية ال

ويف القصيدة نفسها بعدما استعرض أسباب الضعف والوهن الذي تعيشه األمة جلأ إىل 
  احلل، وهو التمسك بالدين الذي غاب عن كثري من املسلمني يف الوقت احلاضر، فيقول:

  وسط الظالم كأنه قمر  إين أرى يف أُْفقنا قبساً 
  ٢اهللا ننتصرُ  ا بدينِ ــــــــــــــأنّ   تُفهمناعٌرب من التاريخ 

يشبه بذلك القمر يف عتمة الليل، ووجه  شبه نور الدين بالقبس الذي خيرج من بني الظلمة
يراه إال من تطّلع إىل العيش الكرمي الذي يكفله له الشبه بينهما اإلضاءة والتنوير ، وهذا النور ال

  دين اإلسالم.
  : اليت زخرت بالتشبيه يف املطر، ويف أحد أبياا يقولويف قصيدة (حديث املطر) 

  ٣الظمآن لروحِ  كاملطرِ   بأنِك يل ري  سأبوحُ 
وهذا الرّي مشبه، واملشبه به هو املطر يستغين عنه احلّي يف حياته،  فهي الرّي الذي ال

اته متعلق ذا الرّي، ووجه الشبه ك، فمصري حيالذي يفرح به الظمآن ويكون منقذاً له من اهلال
  بينهما احلياة .

                                                
 ؛٦٢.  الديوان ١
  ٦٢ . الديوان  ٢
  ١٤٠ . الديوان ٣



 

٣٤ 
 

يكون من أجواء وطنه وجعله مقابل  ويف حّب الوطن واحلنني إليه، اختار الشاعر أسوء ما
ه الغبار يف الرياض حيث شبّ  ،لضباب، وهذا من املبالغةميّيز أجواء روما، وهو ا أمجل ما

  : بالضباب يف روما، فيقول
  ١الغبارا الثرى عشقَ  عشقَ  نْ ومَ   (روما)غباُر رياضنا كضباِب 

فهو يعلم أنه من املستحيل أن يكون هناك وجه شبه، ولكنه عند من يعشق الثرى هلذا 
  الوطن موجود.

وعندما تعّسرت األمور يف مصر بعد ثورة أهلها، وازدادت املشكالت عليهم، حضر 
  : الشرفاء على النهوض بدولتهم فيقول(ويف مصر األمل) وحّث فيها  الشاعر املقرن يف قصيدته

  ٢كونوا كطهر النيل يف الّسراء  كنتم كما األهراِم ساعَة عسركم
هنا يشبه الشاعر الشرفاء منهم باألهرام ساعة العسر والضيق، كانوا شاخمني صابرين، مث 

  احموا.راء عندما ُفرجت عليكم وتسهو املشبه به، يف السو طهر النيل كبعد ذلك يقول هلم كونوا  
أيضا كان لتونس نصيب عند الشاعر، ففي قصيدة (جنة تونس) بّني الشاعر أن ليس 
للحاكم حمًال بني شعبه، إذا طغى وجترب، وأنه سيكون حاكمًا مادام منهم، حيّس مبا حيسون 

  وخياف اهللا فيهم، يقول الشاعر:
  ٣فإذا ساَء ّجمه احلّجام  حاكُم الشعب منهمُ  كدِم اجلسمِ 

و احلاكم للشعب، واملشبه به هو دم اجلسم، وووجه الشبه بينهما هو التالحم فاملشبه ه
وعدم االستغناء عن بعض، أما يف حال إذا ساء الدم فإنه خيرج من اجلسم، كحال احلاكم 

  البد أن تُنتزع منه سلطته إذا مل يكن حمال، وأهًال هلا.
 يِنب، فغيابه يكون سببًا يف وعندما يشكو الشاعر غياب َمْن طال بعده، وحّل العيُد ومل

  : إخالف موعد العيد عليه، فيقول الشاعر

                                                
 ٢٢٩. الديوان  ١

 ٢٠٩ . الديوان ٢

 ٢١٤ . الديوان ٣



 

٣٥ 
 

  ١وقلَيب اجليدُ  أنتِ  كالعقدِ   هياغائباً والقلُب منزلُ    
الغائب، واملشبه به هو العقد، الذي يتدّىل على قلبه، أيضاً هنا مشبه هو القلب املشبه هو 

الغائب والقلب، كما العقد الذي اليزهو إال على واملشبه به اجليد، مما يفيد قوة الرتابط بني هذا 
  اجليد.

أتى بصورة مجيلة يف تشبيهات متعلقة ببعض، ق، من الشاعر على حسن اخلُلُ  ويف احلثّ 
  : يقول الشاعر

ــــــــتقوُل أنا اجلميلُة ليس مثل   سوى بدِر السماِء إذا استدارا  ي ــــ
  ٢اراــــــــــــــــــــــــــمشس أنفهل بدٌر بال   فقلُت: وأمجُل األخالق مشسٌ 

يف البيت األول وهو تشبيه مرسل جممل، املشبه فيه اجلميلة، واملشبه به هو بدر السماء 
حَسَنة على توّهجه وإنارته ومجاله، واالستدارة فيها إضافة املستدير، والذي يكون يف كامل 

  كثريا يف التشبيهات.التشبيه، والذي يعّد  
  : بوب الذي ميلك أمجل األوصاف يف عني حمّبه يقول الشاعرويف وصف احمل 

  ٣اليوم يشبه باألفراح أعيادي  كالشمس طلّتُه، كالعطِر نفحتهُ 
 احملبوب وظهوره بظهور الشمس الذي يطغى على كّل ظهور وميأل نورها كل شّبه طّلة

اجلميلة بفوحان الطيب الذي تستطيبه األنفس  مكان وجيذب من حوهلا، وشّبه رائحته
  والقلوب.

  ويف احلنني إىل األوطان يقول الشاعر يف عاصمة دولته (الرياض) :
  ٤كاألّم هل كّنا نطيُق سواها  نقسو ولكّنا نعود حلضنها

                                                
 ٢٣٩. الديوان  ١

 ١٣٦. الديوان  ٢

 ١٤٩. الديوان  ٣

 ٢٣٠. الديوان  ٤



 

٣٦ 
 

شّبه الرياض باألم، ووجه الشبه هنا هو االحتضان والشوق وسعة البال والدفء الذي 
يستطيع أن  لطاملا كانت الرياض حضناً  للشاعر وشوقاً له مهما قسا وغاب، الحيتاجه االبن، ف

  . يستبدل غريها ا
ذكر فيه وجه الشبه، كقولنا (هي   ماومن التشبيه يف الديوان (املرسل املفّصل)، واملفّصل 

  .١كاللؤلؤ يف الصفاء)
) "وقد يتسامح ه ٧٣٩يالزمه، يقول القزويين (ت  وإن مل يذكر وجه الشبه، قد يذكر ما

تـَثْـُقل على اللسان لتنافر  يستتبعه مكانَُه، كقوهلم يف وصف األلفاظ إذا وجدوها ال بذكر ما
حروفها أو تكررِها. وال تكون غريبة وحشية تستكره، لكوا غَري مألوفة، وال مما تبعد داللتها 

  ٢."م يف الرقة ء يف السالسة، وكالنسيعلى معانيها: هي كالعسل يف احلالوة، وكاملا
  

  يقول الشاعر:
  ٣زّاليت يل سواك يواري ليلَ  نْ مَ   ربّاه ذنيب كهذا الليل يُثقلين

يبتهل الشاعر لربّه، وقد شّبه ذنوبه بالليل الثقيل، ووجه الشبه الثقل، وليل الشاعر هنا 
ثقيل بسبب إحساسه بالذنب الذي يرجو من اهللا أن يغفره له، ومن سوى اهللا خيفي ويسرت 

  الزّالت من عبيده.
  ويقول يف موضع آخر :

  سر يف اهلوى خيفيه  ماعادَ   هــــــــــــــــــــالتعذليه، فما به يكفي
  ٤مل تداوي جرَحه فدعيه إنْ   فال تزيدي نْزَفه هو كاجلريحِ 

                                                
 ٥٦البالغة فنوا وأفناا .  ١
 ٣٧اإليضاح .  ٢
 ٨١. الديوان  ٣
  ١٣٣. الديوان  ٤



 

٣٧ 
 

يطلب الشاعر عدم املالمة من احملبوبة على العاشق، فاهلوى بلغ به أقصى مراحل الشوق 
ن يكتم ماِبِه، إال أنه أصبح كاجلريح الذي ينزف، إذن فاملشبه هو العاشق، املشبه ومل يستطع أ

  به اجلريح، ووجه الشبه النزف واجلرح، لذلك يطلب عدم املالمة إن مل يكن هناك وصل وحمبة.
  : ، يقول الشاعر ومازال يف العشق وتبعاته على العاشقومن الصور اخلالبة

  ١ك إذ حين ربيعُ وكذاك قلبُ   روَضناحن الربيُع فعاد حييي 
شبه به هو الربيع، ووجه الشبه بعث احلياة يف هنا املشبه هو قلب احملبوب عندما حين، وامل

القلوب، وبّث األمل فيها، فلم ير الشاعر شيئا أطيب من قلب حمبوبته، لذلك وجد الربيع 
  النفس . مناسباً للتشبيه به، حيث اإلحياء واجلمال وبعث األمل يف

ويف حديث الشاعر عن أمة اإلسالم وقد استعرض تارخيها املشّرف، حينما كانت جمتمعة 
  : الشاعر قالعلى اخلري والدين والكلمة الواحدة، 

  ٢نظمنا الدر فيِه واجلمانا  هنا مجٌع بدا كالعقِد حسناً 
  ل املنظر.املشبه هنا هو اجتماع األمة، واملشبه به العقد، ووجه الشبه احلسن ومجا

وعندما حتّدث عن األم فداها حبياته، وسّخر قلمه فنّزهلا منزلتها، وحديثه عن األم يف أكثر 
  : قولهمن قصيدة ومن أبياته عنها، 

  ٣فبها عرفُت اجلود كاليم   هامّدي يديِك لكي أقبـّلَ 
األم يتعدى  " ووجه الشبه اجلود، وكرم٤املشبه هنا يدا األم، واملشبه به اليّم "واليّم البحر

تبخل، فناسب  تقدر عليه وال مجيع أنواع الكرم، فهي اليت تؤثر ولدها على نفسها، وتعطيه ما
  تشبيهها بالبحر.

                                                
  ١٣٦. الديوان  ١
 ١٥٩ . الديوان ٢

 ٢١٧. الديوان  ٣

 ميم مادة :خمتار الصحاح.  ٤



 

٣٨ 
 

العبد بالوهن واملرض،  حيسّ  - وجل عز –وِمن مقارفة اخلطايا، وتقصري العبد جتاه ربّه 
يف  يف قصيدته ( وهذا هو شعور نقله إلينا الشاعر -عزوجل –والسبب هو البعد عن اهللا 

  : ) بقوله العيادة
  ١يّصري ماجبوفك كالقتال  يُقال بأنه فريوُس سوءٍ           

شبه اإلعراض عن الدين واالنغماس يف ملذات الدنيا، بالقتال، وهو املشبه به، ووجه 
  الشبه هو املرض واهلالك.

فال يعيشون حالة أطاألمن والرخاء، و بوعندما أراد الشاعر املقارنة بني أطفال ينعمون 
ألشالء شعور األبرياء احلرب، وصف على لسان الطفل الذي بات يرقب اجلثث واألنقاض وا

  : الذين قّتلوا وهّجروا، فيقولاملوّحدين 
  ٢حديدِ  كقاذفاتِ   تطريُ  لعبٌ   أطفاُل فيما بيننا فرَق يا ال     

احلرب، ووجه الشبه، الطريان املشبه األلعاب، واملشبه به القاذفات احلقيقية املستخدمة يف 
واالنفجار، وهنا التشبيه فيه كم وبيان لشدة الفرق يف حال الطفل الذي يعيش يف احلرب، 

  مع األطفال اآلخرين.
ويف إطار احلديث عما ينبغي أن يكون عليه شأن املسلم من اتساع صدره وتقبله للزلة 

  بالعفو، والتخلص من الغّل، يقول الشاعر ناصحاً :
  ٣حمل  قِ ـــــّــــ ليس للضي  كهذا الكوِن رحباً   كنْ 

  اإلنسان واملشبه به الكون والزم وجه الشبه هو الرحابة . املشبه
وقريب من هذا املعىن، شبه الشاعر القلوب اليت خلت من الغّل واتسمت بالنقاء باليامسني 

  : وهي النبتة الطيبة املعروفة ، فيقول الشاعر
  ٤تشابه بالنقاء اليامسنيَ   غل قلوٌب ماا للناس 

                                                
 ٢٢٥الديوان  ١

  ٢٥١ . الديوان ٢
 ٦٥. الديوان  ٣
  ١٧٣. الديوان  ٤



 

٣٩ 
 

والزم وجه الشبه هو ١املشبه هنا القلوب اليت خلت من الغّل، واملشبه له اليامسني وهو َزَهر
  النقاء، واألداة هنا فعل ُتشابه.

  
وهو أيضا (املؤكد) أي التشبيه الذي حذفت أداته  ومن التشبيه يف الديوان (التشبيه البليغ)
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  وقول احلماسي : )٤٦-٤٥} ( األحزاب 
  "٢ويف اللقاء إذا تلقى ِِْم بـَُهم  البحوُر عطاء حني تسأهلمهُم 

أبلغ من التشبيه املرسل وأوجز، أما كونه أبلغ فلجعل املشبه مشبهاً به من  "والتشبيه املؤكد
  ٣غري واسطة أداة فيكون هو إياه"

املعنوي، ومن التعاريف الدقيقة للتشبيه البليغ" هو تشبيه خال من الرابط اللفظي، والرابط 
ويبقى الطرفان على درجة قوية من دعوى االحتاد، حتتاج إىل فضل روية، وإعمال فكر من 

  ٤." املخاطب الكتشاف جهة املشاة بينهما
  : الشاعر التشبيه البليغ يف الديوان، قول ومن

  ٥وكتاُب خالِقنا هلا مطرُ   جمدبةٌ  نا صحراءُ أحزانُ 
شّبه الشاعر احلزن حني ينزل على اإلنسان بالصحراء القْفر اخلالية من احلياة، واحلزن 
معّرٌض لكل من يعيش يف هذه األرض، بينما جعل اهللا احلّل واملطر هلذه الصحراء ادبة يف  
 كتابه العزيز، فالشاعر هنا يشبه القرآن الكرمي باملطر، الذي ينزل على الصحاري وحيّوهلا رياضاً 

                                                
  نصب : مادة . خمتار الصحاح ١
 ٣٨٧. اإليضاح  ٢

    ٦١. عبد العزيز عتيق علم البيان  ٣
  ٦١ ية يف شعر خليل مطران.حممد صادق .الصورة البيان ٤
 ٦٢ . الديوان ٥



 

٤٠ 
 

وحذف األداة، ووجه  وينبت األرض، ملا فيه من اخلري واحلياة، وكذا القرآن فهو حياة القلوب.
   الشبه احملذوف هو اخلري العام.

ونلحظ أن الشاعر هنا ألغى كل واسطة بني املشبه واملشبه به، مما قّوى العالقة بينهما 
  أكثر.

فقد كانت تسقيه املعني واآلن تغرز السيف  يعتب عليها؛ ويف حديثه عن احلّب واحملبوبة،
  بأحشائه ورمته بالظلماء بعدما كان يرى النور من خالهلا، فيقول :

  ١فكيف تطرُحين يف وْسِط بيداءِ   كانت زالًال يرّوي باهلوى عطشي
شّبه حمبوبته باملاء الزالل، والزالل هو املاء العذب، الذي يروى به من عطشه فبعد هذا   

  يعرف لالستقرار طريقا. طرحه يف الصحراء، فحاله بعدها تائه عطشان ال أصبحت كمن
هنا جند التشبيه أوقع على النفس وأبلغ؛ فعندما حذف األداة شعر القارئ بقرب احتاد 

  : من التشبيه البليغ قوله قبيلاملشبه واملشبه به، أيضاً من هذا ال
ـــــــــاِن   قلبك وطٌن اليشبُهه ــ   إال قضباُن السّج
  ٢األوطانِ  ماأقسى نفيَ   إّين منفي يف وطين 

لة الشاعر اشّبه قلب حمبوبه بالوطن، ولكّنه مقّيد وموصٌد فهو يشبه قضبان السّجان، وح
  يستطيع بلوغ هذا القلب. بعد ذلك يكون كاملنفي يف وطنه فهو ال

  : اليأس من النسيان، يقول الشاعرو  ومن الشكوى من النكران ملْن أحّب القلُب،
  ٣فداك قليب إن القلب مرعاكَ   علْمتين وجعلَت القلَب مزرعةً 

به) ميلك (قل حيث شّبه الشاعر قلبه باملزرعة، الذي يرعى به من يهواه، وقّدم أغلى ما
  وجعله مرعى وراعيا ملْن حيّب.

  ويقول عن األم :

                                                
  ٧٣ . الديوان ١
 ١٥٣ . الديوان ٢

 ١٩٠ . الديوان ٣



 

٤١ 
 

  ١مّسنا الّسقمُ  الدواُء، إذا ماوهي   أيّها األملُ  جئت هلا يا ن أينَ مِ   
، فهو شبه احملذوف هو زوال السبب املعد للشفاءشّبه األم بالدواء وحذف األداة ووجه ال

  يتعجب من أن يسكن الداء يف الدواء.
يب) يصّور الشاعر البياض بصورة حسنة، وجيعله دليال على ويف قصيدة (أخاطب الشّ 

  فيقول : ولغة اجتمعت فيها خربات احلياة، صاحل العمل،يبقى معها إال  مضّي احلياة اليت ال
  ٢قرأت فيها فصوَل اليأس واألملِ   هذا البياُض الذي يف مفرقي لغةٌ 

ووجه الشبه احملذوف هو الداللة واملعرفة فهذه شّبه البياض والشيب باللغة وحذف األداة 
  العمر الذي نتج عنه الشيب. اللغة هي اليت كانت نرباساً يهتدي به ومل جتتمع إال بالتقدم يف

  
"جعل املشّبه مشبهًا به بادعاء أن وجه ومن التشبيه يف الديوان (التشبيه املقلوب) وهو 

  ٣.الشبه فيه أقوى وأظهر"
  والتشبيه املقلوب حضر يف هذا الديوان، واجتمع أكثره يف قصيدة ( حديث املطر) فيقول:

  انِ ـــعزٌف عذري األحل  يتـــــــــــــــــــــاملطُر كحّبِك غالي
  أطهُر من نبِع الوديانِ   يتــــــــــــــــــــــاملطُر كقلبِك فاتن

  انِ ــــحبناِن الكون العين  املطُر كدمعِك إن ذرفتْ 
  زانِ ـــــتطفُئ آالم األح  املطُر كبسمتِك اخلجلى

ــاملطُر كمثِلِك سيّ    ٤أغلى من كّل األمثانِ   ديتــــــــــ
قلب غاليته وتارة حب تارة  به بهاألبيات قلب التشبيه وجعل املشبه املطر واملشيف هذه 

  فاتنته وتارة دمعتها وتارة بسمتها اخلجلى وتارة السّيدة.

                                                
 ٢١٩ . الديوان ١

  ١٨١. الديوان  ٢
 ٧٢علم البيان . عبدالعزيز عتيق   ٣
 ١٣٩ . الديوان ٤



 

٤٢ 
 

كل هذا القلب تضمن املبالغة، وهو حسن املوقع لطيف املأخذ، فهو من فْرط حّبه 
  رة.باملشبهات املذكو  قلب التشبيه، وشّبه املطروشديد إعجابه 

وهو أقوى األنوار بنور  - عز وجلّ –وقد سلك القرآن الكرمي هذا السَنن، فشبه نور اهللا 
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 نادراً؛ ألن التشبيه املقلوب ال يستحسن وال والشاعر املقرن يف ديوانه مل يأت ذا النوع إال   
حيقق الغاية الفنية إال إذا كان مألوفا، فهو مل يبالغ فيه املبالغة اليت قد تؤدي إىل الغموض مما 

  ينتج عنه عدم الفائدة والعيب.
األساس فإن التشبيه املقلوب حيسن ويُقبل، أما إذا ورد يف غري املعهود املألوف  وعلى هذا

فإنه يكون معيباً، ألن املبالغة فيه تصيبه بالغموض، وتؤدي إىل التداخل بني طرفيه، فال يتم 
  ٢التمييز بينهما.

  التشبيه المرّكب  المبحث الثاني :
هذه حجة كالشمس يف الظهور، وقد كقولك الشبه الذي حيصل بضرب من التأول، "وهو

وعلته عند عبدالقاهر واضحة فيقول " وأما ما  ٣شبهت احلجة بالشمس من جهة ظهورها ..."
  ٤.يعرف املقصود من التشبيه فيه ببديهة السماع" تقوى فيه احلاجة إىل التأول حىت ال

  لنوعني.اعتمد تقسيم عبدالقاهر الذي اقتصر هذين اوتقسيم التشبيه يف هذا البحث 

                                                
  ٤٦انظر البالغة العربية يف ثوا اجلديد . علم البيان . د بكري أمني. دار العلم للماليني .  ١
 ٤٧.  املصدر السابقانظر  ٢
 ٧٧أسرار البالغة .  ٣
 ٧٩. املصدر السابق  ٤



 

٤٣ 
 

" والشك أن تقسيم عبدالقاهر التشبيه إىل هذين الضربني ميتاز بالدقة والعمق والشمول، 
غري، وجتنب التقسيمات املتعددة، أما العمق  أما الدقة فإا تتجلى يف االقتصار على ضربني ال

والبعيدة فإن هذين الضربني لدى عبدالقاهر حيتويان ضروب التشبيه املتعددة: املفرطة واملصيبة 
سيحدث  والقريبة . أما الشمول فألا مشلت مجيع أنواع التشبيه سواء اليت ذكرها املربد أو ما

  .١"هات من النصوص والشواهد العربية من أنواع التشبي
"وهو ماال يكون التعبري فيه : من التشبيه املركب يف ديوان أحّدُث الليل (التشبيه الضمين) 

بُنيت العبارة عليه، ،طوته وراء صياغتها، فأنت تراه هناك مضمراً مكتوماً   نّصاً يف التشبيه، وإمنا
كما تقول: هو أقطع من السيف، وتلك املسألة أبني من الصبح، أو هو أخو السيف، أو قرين 

  : األسد، أو هي ضرّة الشمس، أو يطلع بني عينيها البدر، أو كما يقول الفرزدق
  مىت ُختلِف اجلوزاءُ والّدلُو ُميِطرِ   الذي أىب أمحُد الَغْيثـَْني َصْعَصَعةُ 

... وكذلك الفرزدق حني قال : (أىب أمحد الغيثني) يرتفع باملعىن درجة فوق التشبيه، وكأن 
م أن خيرب هدف العبارة ليس بيان أن أباه يشبه الغيث يف وفرة العطاء، وإمنا الغرض من الكال

  .٢"عن فضل أبيه على الغيث
يوضع فيه املشبه واملشبه به يف صورة من صور التشبيه املعروفة، بل  إذن "هو تشبيه ال

ه به دائما برهانا على إمكان ما به به، ويفهمان من املعىن . ويكون املشبيلمح املشبه واملش
. وللتشبيه الضمين أسباب وبواعث، منها: "التفنن يف أساليب التعبري، ٣أُسند إىل املشبه"

لتجديد، وإقامة الربهان على احلكم املراد إسناده إىل املشبه، والرغبة يف والنزوع إىل االبتكار وا
  .٤إخفاء معامل التشبيه؛ ألنه كلما خفي ودق كان أبلغ يف النفس"

  : ومن الشواهد يف الديوان على هذا النوع من التشبيه، قول الشاعر

                                                
 ٧٨كتاب أسرار البالغة لعبدالقاهر اجلرجاين. حبوث البيان يف   ١
 ١٣٠التصوير البياين .  ٢

 ٢٤٩جواهر البالغة .  ٣

 ٤٨.  البالغة العربية يف ثوا اجلديد ٤



 

٤٤ 
 

  رامُ ــــــــــــــــــرّمبا أنْبَت الربيَع الض  اْضرموا النار كي يعم السالمُ 
  ١وبُعيَد الرياِح تشدو احلمامُ   يولُد الفجر بعَد ليٍل طويلٍ 

الشاعر شّبه ضمنًا خروج السالم على الديار من بعد الثورات واألحداث الدامية خبروج 
الربيع األخضر يف األرض اليت اشتعلت فيها النريان وعاثت ا، والشاعر مل يشبه صراحة إمنا 

ا التشبيه يف الرتكيب.ومهما طال انتظار الطاحمني إىل االستقرار سوف يأيت كما يأيت يُلمح هذ
  الفجر بعد الليل الطويل الثقيل، وهذا تشبيه آخر يُلمح أيضا من الرتكيب.

  ويقول يف القصيدة نفسها :
  ٢يُهزم الصبُح ما غشاه الظالمُ   العظيمَة مهالً  ))تونسَ ((آِه يا 

كما يأيت   -عز وجل–الشاعر حيّث على الصرب فمهما طال الظلم سيأيت الفرج من اهللا 
الظالم على النور الصبح، و الشاعر هنا يصّور حربًا خفية بني الليل والنهار، اليت يف النهاية 
تكون لصاحل الليل الذي حيّل يف ظالمه، ومن هنا شبه الشاعر ضمنًا هذه احلرب الدائرة بني 

  النهار بانتصار احلق على الباطل مهما طال الزمن .الليل و 
  

  : ويقول يف قصيدة (عفاف)
ــــــــومل نسلْم نواصينا اللئ  خلعنا الرق مل ُخنلْق عبيداً  ــ   اماـــــ
  ٣ومن راَم الّسماَء هلا تسامى  يعيش ُحبفرٍة مْن راَم ُذّالً 

أي أن الذي استسلم للطغاة كأمنا هو عبٌد هلم، وهذا االدعاء من الشاعر صحيٌح؛ ألن 
يعيش حبفرة من الّذل ومن انطلق وحّرر نفسه فهو الذي يريد أن يعيش ذليًال فهو كالذي 

  يعيش السمو والرفعة.
  :ويقول الشاعر     

                                                
 ٢١٣ . الديوان ١

  ٢١٣ . الديوان ٢
  ٢٠٠ . الديوان ٣



 

٤٥ 
 

  سوى بدِر السماِء إذا استدارا  تقوُل أنا اجلميلُة ليس مثلي
ـــــــــــــــــــارا  قلُت وأمجُل األخالق مشسُ ف ــ   ١فهل بدٌر بال مشٍس أن

فالشاعر شبه وقَع األخالق وتأثريها على اجلمال بتأثري الشمس على القمر والذي هو يف 
  األصل يعكس نورها، وهنا التشبيه مل يذكر صراحة ولكنه كما نعلم ُلمح من الرتكيب.

  : ويقول الشاعر يف (قلبك وطن)
  قُِتل اهلوى خبناجِر العللِ   يــنــــــــــــرُ بهِ عذراً فحسُنِك ليس يُ 

  ٢اليرتوي الظمآُن بالعسلِ   ماذا سُيخفي احلسُن من َحَزين
 الشاعر بأن احلسن مل يشفع ملْن أحّب وجترّع منه األذى، ودلل على ذلك أنه  حني أقر

بالعسل، وهو الشراب الطيب املعروف  مازال حزيناً، شبه حالته تلك مبن يريد أن يروي ظمأه
  ولكنه ال يروي وال يقوم بدور املاء مع مابِه من ميزات.

  
  ومن شواهد التشبيه الضمين قول الشاعر :

  والصبُح جاَء بثغرها  جاء املساءُ بشعرها
ــيتعاقبان كدهرهـــ  هاـقَمراِن يف قسماتِ  ــ   ٣ــــاـ

وبياض الصبح كذلك أتى مل جيد الشاعر أمجل من سواد املساء ليشبهه بلون شعر حمبوبته، 
  مناسبا مع ذكر الليل ليشبه به أيضا بلون ثغرها، وكل هذا أتى ضمنيا حيث مل يصرّح به.

  
منتزع من متعّدٍد أمرين، أو "ما وجهه وصف  (التشبيه التمثيلي) وهو ،ومن التشبيه املرّكب

  .٤" أمور
  من الشواهد يف الديوان، يقول الشاعر:و 

                                                
 ١٣٦ . الديوان ١

  ١٤٣ . الديوان ٢
 ١٢٧الديوان  ٣

  ٣٧٢اإليضاح .  ٤



 

٤٦ 
 

ــــإذا اخضّرت مرابُعها تع ــ   كماُل احلسن فيها أن يُعابا  اىلــــــ
ـــــــــــمجاٌل كان مستورا فلمّـ  ــ ـــسقاه الغيُث أظهره فط  ـــــاـــــــ   اباـــــــ

  ١احلجاباها عن مفاتنِ  فألقتْ   كمثِل مليحٍة لبست حجاباً 
  

 مرابع، فتصري خضراء القرينة حني يسقيها املطر فتتحول إىل رياض ويصف الشاعر أرض 
بعدما كانت ترابا، يف هذه الفرتة تكون قد سرتت مجاهلا الذي مل يغب أبدا ولكنه تغطى برتاا 
حىت سقاه الغيث، يف هذه الصورة تشبه الفتاة اليت يف األصل هي فاتنة ولكنها قد حتّجبت 

مث ألقت احلجاب وبانت املفاتن، فهي ذه الصورة تشبه األرض وضاعت الفتنة مع احلجاب، 
  اليت سقاها املطر واخضرت وهذه صورة من هيئة مركبة وتشبيه متثيلي.

  : ويقول يف (قلوب األنقياء)
  

  قلوُب األنقياء تفيُض أْنساً       
  

  وتدفُن مامضى كي التبْينهْ 
ــــاءً        ـــــــــ ـــهْ   تزيُد مبْن جيّرحها صفـ   ٢كزهٍر زِْدنَه األشواُك زينـــــــ

  
حتمل األضغان واألحقاد بل تدفنها  الشاعر يشبه القلوب النقية والصافية من الغّل اليت ال

تتعامل مع اخلطأ والتجريح باملثل، بل  خترج إىل الناس، وتقابل السيئة باحلسنة، وال حبيث ال
هي تشبه الزهر والورد الذي حتّمل أذى على العكس من ذلك يكون تعاملها أحسن تعامل، ف

الشوك وأخرجه إىل الناظر بأى حلة ومنظر، ومل يأبه مبا قّدمه له هذا الشوك، ووجه الشبه هنا 
  متثيلي من هيئة مركبة.

  
  

                                                
 ٢٣٥الديوان  ١

 ٢٠٦ . الديوان ٢
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  المجازالفصل الثالث : 

  المبحث األول : المجاز العقلي
ُجزُت  ((مدخل : " ااز، َمْفَعل، واشتقاقه إما من اجلواز الذي هو التعدي يف قوهلم 

إذا تعديته، أو من اجلواز الذي هو نقيض الوجوب، واالمتناع، وهو يف التحقيق  ))موضع كذا 
يكون واجبًا وال ممتنعًا يكون مرتددّا بني الوجود والعدم... وقد  راجع إىل األول؛ ألن الذي ال

أفاد معىن غري مصطلح عليه يف الوضع  قيل فيه : ما أكثر العلماء فيه اخلوض، وأحسن ما
  .١"تخاطب لعالقته بني األول والثاينالذي وقع فيه ال

  ويقول ابن األثري يف مقدمة حديثه يف الفصل السابع (يف احلقيقة وااز) :
يان بأمجعه، ... فأما "وهذا الفصل مهٌم كبري من مهمات البيان، ال بل هو علم الب

  احلقيقة: فهي اللفظ الدال على موضوعه األصلي .
أريد به غري املعىن املوضوع له يف أصل اللغة. وهو مأخوذ من جاز من  وأما ااز: فهو ما

  .٢"إىل هذا املوضع، إذا ختطاه إليه  هذا املوضع
ّما يضطرب يف نفس كلمات املستعملة استعماًال حقيقيًا تعجز عن التعبري عإن ال    

اإلنسان مما يضطره إىل التعبري عن ذلك بالصور والتعبريات اازية؛ لذا متيزت أساليب البلغاء 
  يف ااز.

"وااز يف كثري من الكالم أبلغ من احلقيقة، وأحسن موقعا يف القلوب واألمساع، وماعدا 
ز الحتماله وجوه التأويل، فصار احلقائق من مجيع األلفاظ مث مل يكن حماًال حمضاً؛ فهو جما

  .٣ "التشبيه واالستعارة وغريمها من حماسن الكالم داخلة حتت ااز

                                                
 ٣٢الطراز.  ١
 ١/٧٤السائر يف أدب الكاتب والشاعر. ابن األثري .حتقيق : حممد حميي الدين عبداحلميد. املكتبة العصرية . املثل  ٢
  ١/٢٦٦. ٥العمدة قي حماسن الشعر وآدابه. القريواين . حتقيق: حممد حميي الدين. دار اجليل . ط ٣
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ة متغرية وقد يإن التفريق بني احلقيقة وااز يف اللغة ليس يسرياً؛ ألن دالالت األلفاظ اللغو 
  . يكون االستعمال للكلمة جمازيا مث يشيع ويـُْؤلف ويتحول إىل حقيقي

أن  ه)٣٩٢(ت  نقف عند نظرة العلماء القدماء للغة من حقيقتها، يرى ابن جينوعندما 
  ١حقيقة، ورأى آخرون مثل ابن تيمية ومن تبعه إنكار ااز . أكثر اللغة جماز ال

 وقد أنكر السكاكي ااز العقلي وعّد ذلك من باب االستعارة والكناية وهو قول ال
  ٢يستقيم إذا أردنا تطبيقه علمياً.

ثّىن 
ُ
يف كتابه (جماز  ه) ٢٠٩( وأول من ُعرف أنه تكلم بلفظ ااز أبو عبيدة معمر بن امل

يُعّرب به عن اآلية، وأسلوب احلقيقة وااز  القرآن) ومل يعِن به قسيم احلقيقة، إمنا عىن به ما
)، ُعرف عند العرب وُيسّمى (سعة يف الكالم) أي أنه غري حقيقي، ومسّاه الفرّاء (اإلجازة

  ٣وتعّرض اجلاحظ للمجاز وهو عنده صور خمتلفة.
واحلقيقة هي  تتمايز األشياء، إذ بضدهاوللحديث عن ااز، سنعرض لتعريف احلقيقة، 

  للمجاز. مقابلةٌ 
حقيقَة األمر أي يقني  مر ووجوبه.وبلغيصري إليه حّق األ :"واحلقيقة ما ة (احلقيقة)يف اللغ

أُقّر يف االستعمال على  ِحفظه ومْنعه... واحلقيقة يف اللغة: ما يلزمه شأنه... وحقيقة الرجل: ما
:  كان بضد ذلك، وإمنا يقع ااز ويُعدل إليه عن احلقيقة ملعاٍن ثالثة  أصل وضعه، وااز ما

  . ٤وهي االتساع والتوكيد والتشبيه، فإن ُعِدم هذه األوصاف كانت احلقيقة البّتة"
  .٥به التخاطب "وضعت له يف اصطالح  الكلمة املستعملة فيمااحلقيقة " : ويقول القزويين

  

                                                
 ٨٤،  ٨٣انظر حماضرات يف علم البيان .  ١
 ١٤٨.  انظر البالغة فنوا وأفناا ٢

 ٥٩٠،  ٥٨٩أمحد مطلوب . انظر معجم املصطلحات البالغية وتطورها.  ٣

 حققمادة : لسان العرب.  ٤
 ٣٩٢اإليضاح .  ٥
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صله واحلقيقة معناها ظاهر أااز إمنا يظهر معناه برّده إىل  والفرق بني احلقيقة وااز، أنّ 
  ١. حيتاج أن يرّد إىل غريه يف لفظها ال

  أما ااز العقلي فهو :
املنبت حقيقة هو اهللا  ،أنبت الربيع البقلهو له لعالقة مع قرينة حنو  "إسناد الشيء لغري ما

هو له والقرينة الدالة عليه إما لفظية . حنو: هزم  تعاىل فإسناد اإلنبات للربيع إسناد لغري ما
هزم اجلند إىل األمري األمري اجلند وهو يف بيته فقولنا وهو يف بيته هو القرينة على أن إسناد 

جيش األمري بأمره وتدبريه، وإما معنوية حنو سرتين هو له إذ هازم اجلند هو  ما إسناد لغري
سالمتك من املكروه، إذ من املعلوم أن سالمة املخاطب من املكروه ليست املوجد للسرور يف 
املتكلم بل املوجد له هو اهللا تعاىل بسببها، فاملعىن سرين اهللا عند سالمتك من املكروه والعالقة 

  .٢واملسند إليه"هي املالبسة واالرتباط بني املسند 
إذن ااز فيه يكمن يف اإلسناد وليس يف األلفاظ، أي يف إسناد األفعال إىل غري فاعلها 

غ وجود عالقة بني الفاعل احلقيقي واازي مع قرينة متنع من التسليم ذا احلقيقي، واملسوّ 
  ٣. اإلسناد

  :قوله  هوهذا النوع من ااز موجود يف ديوان (أحّدث الليل). ومن
  ٤ليس بدعاً إن هذا احلّب دين  ك حّباصّلت الدنيا على روحِ 

أسند الفعل صّلت إىل غري فاعله  -صلى اهللا عليه وسلم –يف حديثه هنا عن رسول اهللا 
وعّمم يف األصل وهو َمْن يف الدنيا من إنس وجن وغريمها من املخلوقات، الشاعر وّظف ااز 

 واحدة وأجاد ذا وقد اختار الكلمة املناسبة وهي الدنيافعل الصالة على اجلميع بكلمة 
  .والعالقة هي املكانية 

                                                
  ١٥٠- ١٤٩انظر مواد البيان. حتقيق د. حسني عبداللطيف. جامعة الفاتح.  ١
 ٢٠٥- ٢٠٤الربيع . حممود العامل. األصول الوافية املوسومة بأنوار  ٢

 ١٣٢انظر املختار من علوم البالغة والعروض . أ.د حممد سلطاين. دار العصماء.  ٣

  ١١ . الديوان ٤
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  : ويقول يف موضع آخر
  اكَ ـــــــــــرمت الطّغاة فبوركْت كفّ   بدٌر حتّدثُنا عن الكف اليت
  ١حفظتك يوَم غفْت به عيناك  والغاُر خيربنا عن العِني اليت

ترت عن (بدر) واإلسناد هنا ليس حقيقيًا إمنا هنا أسند الفعل حتّدث إىل الضمري املس
، أيضاً الفعل خيربنا مسنٌد إىل الضمري العائد على (الغار) الفاعل هو شهود وحضور موقعة بدر

  هو من أخرب يف كتابه العزيز، وليس الغار نفسه من أخرب وتكلم. -عز وجل–واحلقيقة أّن اهللا 
ليس هلما( البدر والغار) فإنه يثري بذلك العقل وعندما يسند الشاعر هذين الفعلني ملا هو 

ويرسم خياال خصباً، ملا يف ذلك من إثارة للذهن وإجياز وتركيز على الوقائع اليت رمبا أراد 
  .وهنا جماز عقلي والعالقة املكانية  الشاعر التذكري ا وبقوة حضورمها يف ذهن املسلم

  ويقول يف حديثه عن األم وطهرها :
  ٢منابُع الكوِن مل يظمأ به أحدُ   ك ٌر فاَض المتألتْ لو أن طهرَ 

املاء يفيض منه فهو مكانه   جعل الشاعر هنا النهر هو الذي يفيض، بينما احلقيقُة هي أن
  بني املاء والنهر. يضان هو العالقة املكانية الرابطةهذا الف والذي سوّغ 

  : ويقول الشاعر يف قصيدة (جسد واحد)
  ٣ولنا يف دورِنا كل الّرغد  عليهم كّلهُ شظَف العيُش 

املسلمون، ويف الوقت نفسه، جيب  لشاعر الّنعم من اهللا والرغد الذي يتمتع بهيتذّكر ا
عليهم تذّكر إخوام املسلمني الذين يعيشون الضيق واحلرج يف كّل وقت ومكان، فأسند الفعل 

يف احلقيقة  إىل العيش أما إسنادهيأيت مبعاين الشدة والضيق وقد أحسن يف  وهو فعل -شظف
  . والعالقة ااورة وليس العيش، لذلك حصل هنا جماز عقلي الذي شظف إمنا هو أهل العيش

  : ويف حديث الشاعر عن ( احلج) و(عرفات) يقول يف قصيدة (رحلة هللا)

                                                
 ١٦ . الديوان ١
 ٢٢١ . الديوان ٢

 ١٠٢. الديوان  ٣
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  ١يف يوِمها املشهوِد بالرمحاتِ   عرفاُت ضاقت باحلجيج ومل َتِضقْ    
أسند الشاعر الفعَل ضاقت إىل عرفات، وهي يف احلقيقة مساحات وشوارع وبيوت 

إىل عرفات متّيز يف أن الشاعر يف حديثه عرفات هي من استضاقت بالناس، ولكن اإلسناد هنا 
عن احلّج ذكرها للتأكيد واألمهية اليت تكون يف ذلك اليوم واملكان، وناسب يف ذلك أن يكتفي 

  .والعالقة املكانية بسبب اإلسناد املذكور  ا جماز عقليبذكرها فاعًال، هن
  : ويقول الشاعر

  ٢وأن هلم مع الكرِم انتسابا  هنا نطَق الزماُن جبود قومي      
نت يف الزمان أسند الفعل نطق إىل الزمان وهو ليس الناطق حقا وهنا جماز عقلي، ولو متعّ 

له ومجاعته، فإن الزمان مهما بعد أو قُرب سيذكر لتبّني لك أن الشاعر أراد أن خيّلد الكرم أله
  .والعالقة هنا الزمانية  كرم هؤالء القومومنه   الذين حلوا به 

  : ويقول يف القصيدة نفسها
  ٣سقاه الغيُث أظهره فطابا  مجاٌل كان مستوراً فلّما       

هو السبب والغيث  -عز وجل–أسند الفعل سقى إىل الغيث واألصل أن الساقي هو اهللا 
  .والعالقة السببية  النازل من اهللا، وهنا جماز عقلي

  ويقول يف معِرض التحفيز للمصريني وبث األمل فيهم بعد ثورم :
  ٤شرفاً وعاش لرفعة وإباءِ   ال يعرُف التاريُخ إال َمن عال     

مرتبط هذا التاريخ الذي ُأسند إليه الفعل (يعرف) ليس سوى أمر معنوي نشعر به وهو 
  باحلياة ومن عليها، فاملقصود هو كاتب هذا التاريخ وهنا جماز عقلي والعالقة هنا الزمانية .

                                                
 ٢٤٧ . الديوان ١

 ٢٣٤ . الديوان ٢

 ٢٣٥ . الديوان ٣

 ٢٠٩. الديوان  ٤
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  المبحث الثاني : المجاز المرسل 
استعمل فيه وما ُوضع له مالبسًة غري التشبيه، كاليد إذا  وهو"ما كانت العالقة بني ما

ومنها تصل إىل املقصود ا  استعملت يف النعمة؛ ألن من شأا أن تصدر عن اجلارحة،
ويشرتط أن يكون يف الكالم إشارة إىل املويل هلا، فال يقال اتسعت اليد يف البلد، أو اقتنيت يداً 
كما يقال: اتسعت النعمة يف البلد، أو :اقتنيت نعمة، وإمنا يقال: جّلت يده عندي، وكثرت 

  .١أياديه لدي، وحنو ذلك"
مطلٌق يف عالقاته ليس له عالقة معينة، كما هو شأن من اإلطالق؛ ألنه  وّمسي مرسالً 

  ٢االستعارة، فاالستعارة عالقتها املشاة.
  : ومن عالقات ااز املرسل الكثرية وأشهرها

والتقييد مث اإلطالق  ،واآللية ،وامللزومية ،والالزمّية ،واجلزئية ،والكلية ،واملسببّية ،السببّية
وااورة  ،والبدلّية ،واحمللّية ،واحلالّّية ،واعتبار مايكون ،نواعتبار ماكا ،واخلصوص ،والعموم

  ٣والتعّلق االشتقاقي.
  

  :، منها العالقة اجلزئية وهي  ااز املرسل يف ديوان أحّدث الليل تعددت عالقات
  .٤ "كون املذكور ضمن شيء آخر، وذلك فيما إذا ذكر لفظ اجلزء، وأُريد منه الكل"

  املقرن :قول الشاعر ومنها 
  ٥عيناِك ماشيءٌ به يكفيين  تكفني عن كّل الوجوِد وإْن تِغب

                                                
 ٣٩٧اإليضاح .  ١

 ١٤٩البالغة فنوا وأفناا. انظر  ٢

  ٢٦٧-٢٦٦انظر جواهر البالغة .  ٣
 ٢٦٦. املصدر السابق  ٤

  ٣٣. الديوان  ٥



 

٥٣ 
 

وضع الشاعر حمبوبته يف كفة والكون يف كفة أخرى، وعّرب عنها باجلزء (العينان) وأراد 
  الكل، فهو يريد اجلسد كّله، والعالقة هنا ( اجلزئية).

  : أيضاً يقول
  ١نسيُت وعيديفلّما تالقينا   وقلُت سيُنِسيين الوعيُد زمانَه

هنا عّرب باجلزء الزمان، واستعماله هنا جماز، إذ أراد احلياة كلها معه، الزمان واملكان وما إىل 
  ذلك، وهو يربز هنا مدى أمهية ذلك الزمن بالنسبة له، وذكره جماز مرسل عالقته اجلزئية.

تعرض بدأ بصفاته احلسىن، مث اس -صلى اهللا عليه وسلم –ويف حديثه عن الرسول 
 - الكرامات اليت كّرمه اهللا ا واملعجزات، ومن مث دعا على من يصدر الرسومات املسيئة له

  : فقال -صلى اهللا عليه وسلم
  ٢حىت تطوَل الذرّة األفالكَ   هم لن يطولوا من مقاِمك شعرةً 

وأراد -صلى اهللا عليه وسلم-وهنا عّرب بالشعرة اليت هي يف األصل جزء من رسول اهللا
وهو  تقليل من شأم ذلكيف  ا، ويف جسمه كله، وهنا مبالغة من الشاعر مناسبة جد الرسول

  جماز مرسل عالقته اجلزئية.
  : ويف قصيدته (أصداء) استنكر الشاعر النكران واجلفاء، فيقول

  ٣غرزت سيفأ بأحشائيما باهلا   يٌد سقتين معَني احلب صادقةً 
عّرب باليد وهي جزء من اجلسد، وهنا جماز مرسل، "ويشرتط البالغيون أن يكون للجزء 

  ، وال خيفى عليك أمهية ذكر (اليد) مع السقاية. ٤املذكور أمهية خاصة بالنسبة للكّل املراد" 
يف وقت السحر، يقول  -عز وجل –ويف ميدان التلّذذ بالعبادة والصالة واألنس باهللا  
  : الشاعر
  ١ويستلّذ مع القرآِن ترتيلُ   يف ساعِة األسحار سجدتُنا تطولُ 

                                                
 ٤٥ . الديوان ١
 ١٧ . الديوان ٢
 ٧٣ . الديوان ٣
 ١٠٦الصورة البيانية يف املوروث البالغي .  ٤



 

٥٤ 
 

الشاعر هنا أراد الصالة وعّرب عنها بالسجود، فهو ناسب الطول املذكور يف أول البيت 
  وذكره هنا لتعظيمه وعظيم أجره. وهنا جماز مرسل.

األول  ويف القصيدة نفسها، يؤكد الشاعر على أمهية االستعانة باهللا واألخذ به يف املقام
  قبل البشر، فيقول:

  األحزان عصفَ تنسينا   انٍ ــــــعبثاً نبحُث عن أحض
  ٢التبلُغ لطَف الرمحــــــــنِ   َوَلو مجُِعتْ  كل األحضانِ 

  عّرب الشاعر باحلضن وهو يريد اجلسد، وهو هنا يذكر املؤثر فاحلضن هو منبع الدفء.
  يقول الشاعر:ويف احلديث عن البعد واألسى،  وهنا جماز مرسل.

  ٣كيف ينسى احلزَن قلٌب وّدعْك ؟  وّدعتين قلُت رفقاً باحلشى
سرة على عّرب هنا بالقلب وهو يقصد اجلسد كامال، ولكّن القلب هو الذي يبّث احل

  ومجيع ماذُكر عالقته اجلزئية. . هنا جماز مرسلصاحبه، وإليه يُنسب احلّب دائما  
  ويف قصيدة (رحلة هللا)، يقول الشاعر:

  ٤حنَو اإللِه مبركب الدعواتِ   قد سافرْت أرواُحهم يف رحلةٍ 
ااز  - ويف اعتقادي أنه ليس هناك أنسب وأمثل من هذه الكلمات وهذا األسلوب

، ومهم أن صاحبها األرواح واحلقيقة أن الروح جزء منب عّرب يف الوقوع هنا، حيث  -املرسل
  حيضر .يستحضر العابد عقله وروحه، فاجلسد وحده ال 

  ومن العالقات احملّلّية، وهي:      
  قول الشاعر:ومنها  ٥"أن يكون اللفظ املستعمل حمّالً واملعىن املراد حاّالً فيه"

  رأت يف حكِم خالقنا األمانا  سلوا يف أرِض أندلٍس قرونا

                                                                                                                                          
 ٧٧. الديوان  ١
 ٧٨ . الديوان ٢
 ١٠٧. الديوان  ٣

  ٢٤٧. الديوان  ٤
 ١٥٣فنوا وأفناا.  البالغة ٥



 

٥٥ 
 

ـــــــــــا  سلوا غرناطة عن جمِد قومي ــ   ١سلوا احلمراَء إّن هلا لسانـ
هنا يف كلمة ( القرون، غرناطة، احلمراء) عّرب الشاعر باحملّل عن احلاّل فيه، فاملراد أهل 

  وهنا جماز حيث أتى باحملل وأراد مْن حيّل فيه.الزمان وأهل غرناطة وأهل احلمراء، 
  : ويف القصيدة نفسها يقول

  ٢لنا يف كل مفخرٍة مكانا  أقْمنا العدل يف الدنيا وحزنا
  ا مكان عّرب به وأراد من حيّل فيه ويتفاخر، وهنا جماز مرسل.واملفخرة هن

  : حلقها من الظلم والفساد، يقول وعندما حتّدث الشاعر عن تونس وما
  ٣أّمنت لدعائه جنٌد وشامُ   لو دعا مسلٌم بأرضِك يوماً 

عّرب الشاعر عن أهل جند بـ(جند) وأهل الشام بـ(شام)، وهنا جماز مرسل حيث عّرب باحملل 
  أراد احلال فيه.  وهنا مادام احلديث عن تونس ناسب أن تكون جند وشام بال كلمة أهل.و 

  ومن العالقات، املسببّية وهي:
"أن يُذكر املسبب ويُراد السبب، بأن يكون املعىن األصلي للفظ املذكور مسببًا عن املعىن 

راد فيطلق اسم املسبب على السبب"
ُ
  : ، ومنها يقول الشاعر ٤امل

  ٥والكّل نادى أنَسُه وهواه  إذا نادى احلبيُب حبيَبه إين
 وهو جماز مرسل وأراد احلبيب الذي هو يف األصل سبب هذا األنس واهلوى،عّرب باألنس 

  وهنا تكمن البالغة يف قوة السببّية بني احلبيب واألنس الذي يرتبط به.
  و يف وصف املسلمني الذين يقفون يف عرفة يقول الشاعر : 
  ٦هلبْت ألن القلب يف جناتِ   ٍف يف الشمِس مل يأبه وقدكم واق
  

                                                
  ١٥٨ . الديوان ١
 ١٥٧. الديوان  ٢

 ٢١٤. الديوان  ٣

  ١٢٤علم البيان . بسيوين فيود .  ٤
  ٧٨. الديوان  ٥
  ٢٤٧ . الديوان ٦



 

٥٦ 
 

 سببوأراد امل الشمس ببسّ بالهنا عّرب الشاعر بالشمس وهو يريد حرارة الشمس، فعّرب       
  وهنا جماز مرسل.  حرارة الشمس

، وقد جاء املعىن الذي أراده والسببية لقد ذكرت من العالقات اجلزئية واحمللية واملسّببية
  .الشاعر عن طريق ااز املرسل القائم على تلك العالقات مصورا ومؤثرا يف نفس القارئ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

٥٧ 
 

  المبحث الثالث : االستعارة
عقلي وجماز  لقد تنوعت عناصر التصوير عند الشاعر املقرن كما سبق من تشبيه وجماز

  الشاعر بعنصر االستعارة. ، إضافة ملا سبق استعانمرسل
  :  االستعارة لغة

  جاء يف اللسان :
  .١"وتعّور واستعار: طلب العارية. واستعاره الشيء واستعاره منه: طلب منه أن يعريه إياه"

  فهي يف اللغة تدل على األخذ واملداولة ونقل األشياء.
  أما يف االصطالح :

  : قال اجلاحظ يف تعليقه على أبيات منها
  ها عيناهاتبكي على عراصِ   وطِفَقْت سحابٌة تغشاها

عيناها هاهنا للسحاب . وجعل املطَر بّكاًء من السحاب على طريق االستعارة، وتسمية 
  ٢. الشيء باسم غريه إذا قام مقامه

اكتفي فيها باالسم املستعار عن األصل، ونقلت العبارة فُجعلت يف مكان  واالستعارة " ما
تقريب الشبه، ومناسبة املستعار له للمستعار منه، وامتزاُج اللفظ باملعىن؛ حىت  غريها، ومالُكها

  .٣يتبّني يف أحدمها إعراض عن اآلخر" يوجد بينهما منافرة، وال ال
يف معىن االستعارة "اعلم أن االستعارة يف اجلملة أن يكون لفظ األصل  يقول عبدالقاهر 

لى أنه اختص به حني وضع، مث يستعمله الشاعر أو يف الوضع اللغوي معروفًا تدل الشواهد ع
  .٤ غري الشاعر يف غري ذلك األصل، وينقله إليه نقًال غري الزم، فيكون هناك كالعارية"

  ه) قال : ٥٣٣وحني تطرق هلا ابن خفاجة ( ت 

                                                
 عورمادة : لسان العرب .  ١
  ١٥٣، ١٥٢انظر البيان والتبيني .  ٢
 ٤١فضل وعلي البجاوي. دار عيسى احلليب. الوساطة بني املتنيب وخصومه. علي اجلرجاين. حتقيق حممد أبو ال ٣
 ٣٠أسرار البالغة.   ٤



 

٥٨ 
 

االستعارة، وقد حدها أبو احلسن علي بن عيسى  يف موضعها حسنُ  ع األلفاظِ "ومن وضْ 
: هي تعليق العبارة على غري ما وضعت له يف أصل اللغة على جهة النقل الرماين فقال 

  .١لإلبانة"
  : ويعرّفها السكاكي بقوله

"هي أن تذكر أحد طريف التشبيه وتريد به الطرف اآلخر مدعيًا دخول املشبه يف جنس 
  .٢داال على ذلك بإثباتك للمشبه ما خيص املشبه به" بهه باملش

  : عبدالقاهر ودورها يف إبراز البيان يف أى صوره يقول ويف فضيلة االستعارة
"ومن الفضيلة اجلامعة فيها : أا تربز هذا البيان أبدًا يف صورة مستجدة تزيد قدره نبالً 
وتوجب له بعد الفضل فضًال، وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد، حىت تراها 

ن تلك املواضع شأن مفرد وشرف منفرد، وفضيلة مكررة يف مواضع، وهلا يف كل واحد م
مرموقة، وخالبة موموقة، ومن خصائصها اليت تذكر ا، وهي عنوان مناقبها: أا تعطيك 
الكثري من املعاين باليسري من اللفظ؛ حىت خترج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر؛ وجتَين من 

  . ٣الغصن الواحد أنواعاً من الثمر."
  

  تعريفات االستعارة إال أا تلتقي عند معىن :إذن تعددت 
أن االستعارة نقل اللفظ من معناه الذي عرف به ووضع له إىل معىن آخر مل يعرف به من 

  قبل.

                                                
 ١١٨سر الفصاحة . ابن سنان اخلفاجي. دار الكتب العلمية .  ١

 ١/٣٦٩مفتاح العلوم.  ٢

 ٤٠. أسرار البالغة  ٣



 

٥٩ 
 

ومن فضائل االستعارة يقول ابن رشيق عنها" االستعارة أفضل ااز، وأول أبواب البديع 
م إذا وقعت موقعها، ونزلت وليس يف حلي الشعر أعجب منها، وهي من حماسن الكال

  .١موضعها"
واالستعارة من أدق األساليب البيانية تعبرياً، وأرقها تأثرياً، وأمجلها تصويراً، وأكملها تأدية 

  ٢للمعىن.
أصلها تشبيه حمذوف أحد طرفيه ووجه شبهه وأداته، فاملشبه يسمى مستعاراً له واالستعارة 

رّحة، وهي ما ُصرح فيها بلفظ املشبه به، وإىل مكنية، واملشبه به مستعاراً منه، وتنقسم إىل مص
  ٣وهي ما ُحذف فيها املشبه به وُرمز إليه بشيء من لوازمه.

  

  :في االستعارة العالقة 

ë=≈tG{"االستعارة هي جماز عالقته املشاة كقوله تعاىل  Å2 çµ≈oΨ ø9 t“Ρr& y7 ø‹s9 Î) ylÌ�÷‚çG Ï9 

}̈ $ ¨Ζ9$# zÏΒ ÏM≈yϑè=—à9 $# ’n<Î) Í‘θ–Ψ9 أي من الضالل إىل اهلدى فقد اسُتعملت  )١}( إبراهيم آية  #$

   ٤الظلمات والنور يف غري معنامها احلقيقي، والعالقة املشاة بني الّضالل والظالم واهلدى والنور"
وعن العالقة ينقل الدكتور أمحد الصاوي عن (فريتشاردز) صاحب كتاب مبادئ النقد 

وسيلة عظمى جيمع الذهن بواسطتها يف الشعر يرى أن االستعارة " بعدما قال أنه  ،األديب قوله
أشياء خمتلفة مل توجد بينها عالقة من قبل، وذلك ألجل التأثري يف املواقف والدافع، وينجم هذا 

                                                
 ١/٢٦٨العمدة يف حماسن الشعر وآدابه .  ١

  ١٥٨،  ١٥٧.  انظر البالغة فنوا وأفناا ٢
دروس البالغة . حفين ناصف. حممد دياب. سلطان حممد . مصطفى طموم. مع شرحه مشوس الرباعة للشيخ حممد الرامفوري. انظر كتاب  ٣

  ٩٥نارس .حوث اإلسالمية باجلامعة السلفية. درا الب
 ٩٤املصدر السابق .  ٤



 

٦٠ 
 

التأثري عن مجع هذه األشياء وعن العالقات اليت ينشئها الذهن فيها، وإذا فحصنا أثر االستعارة 
  .١األثر الينشأ عن العالقات املنطقية املتضمنة إال يف حاالت قليلة جداً" جيداً وجدنا أن هذا 

د الدكتور الصاوي فيقول :" معىن ذلك أن العالقة بني حّدي االستعارة ليست مث يؤكّ 
  .٢عالقة تشابه فقط، بل أيضا عالقة اختالف، ومن التشابه واالختالف يأيت اجلديد دائما"

املشاة، وملاذا آثرنا اجلانب اازي للكلمة؛ فهو للفكرة اليت نريد فاالستعارة جماز عالقته 
التعبري عنها، فباستثارة املعىن اازي للكلمة نفعل ذلك مستفيدين من إحياءات املعىن احلقيقي، 
اليت تزيد املعىن اازي مجاال وقوة وتقربه من األذهان قرباً حسياً مؤثرا، فالظلمات يف اآلية جماز 

كان فيه الناس من ضالل   ا خرجت من معناها األصلي وُقصد ا من الداللة على ماأل
يف الدين من  وجهل والنور جماز ألا خرجت عن معناها األصلي، وُقصد ا الداللة على ما

  ٣هدي إىل احلقائق الكربى.
  

  : قرينة االستعارة
دة املعىن املوضوع له، وقرينتها إما أن "لكون االستعارة جمازًا البد هلا من قرينة مانعة عن إرا

وإما أن تكون أمرين، أو أموراً ، يكون  ))رأيت أسداً يرمي  ((تكون أمراً واحداً، كما يف قولك 
  : كّل واحد منها قرينة، كقوهلم
  مياننا نرياناَ أفإن يف     وإن تعافوا العدَل واإلميانا

تعافوا  ((فا تلمع كشعل النريان، فتعلق قوله أي : سيو  ))نريانا  ((أي تكرهوا، و ))تعافوا  ((
بكل واحد من العدل واإلميان قرينة على أن املراد بالنريان السيوف، لداللته على أن جواب  ))

  .٤. ")) حتاَربون وتلجأون إىل الطاعة بالسيوف ((الشرط 

                                                
  ٣٣٢فن االستعارة . د أمحد الصاوي . اهليئة املصرية العامة للكتاب .  ١
 ٣٣٢السابق املصدر  ٢

 ٩٩، ٩٨انظر املختار من علوم البالغة والعروض .  ٣
.  ٤شرح السعد املسمى خمتصر املعاين يف علوم البالغة. مسعود التفتازاين. حتقيق : حممد عبداحلميد. مكتبة حممد صبيح . القاهرة. ج ٤

١٠٢  



 

٦١ 
 

  : د تكون املعاين إذا التأمت قرينة، ال كل واحد، كقول البحرتيوق   
  ١وصاعقة من نصله تنكفي ا     على أرؤس األقران مخُس سحائِب.  
  

  االستعارة التصريحية في ديوان (أحّدث الليل) للشاعر المقرن :

  .٢" به، وعندئٍذ يكون املشبه حمذوفا "التصرحيية هي اليت ُيصرّح فيها بذكر املشبه
ه به، ببني املشبه واملشويف هذا القسم من أقسام االستعارة حياول املستعري أن يوّحد "

  .٣"ويدخل املشبه يف جنس املشبه به عن طريق إطالق امسه عليه
يف االستعارة التصرحيية يأيت التوفيق التام أو اإلخفاق الكلي، فبتوفيق الشاعر يتجلى املعىن 
وحتُسن الصورة، وتبدو غنية مشرقة، أما يف اإلخفاق سيغيب املشبه غيابا تاما، كّل هذا يتطلب 

حمل املشبه، وسوف تتجه األنظار قدرًة من البليغ على اختيار ذلك املشبه به بوصفه سيحّل م
  ٤إىل هذا البديل وحده.

ومع غريه من األسباب  -عز وجل –ل الشاعر املقرن يف املقارنة بني التواصل مع اهللا قا
  الدنيوية :

  ٥موصولُ من الرجاِء وحبُل اهللا   كل احلباِل اليت جربُتها انقطعت    
باحلبل، وحذف املشبه  -عز وجل –ه العبادة والتواصل مع اهللا حبل اهللا) شبّ (فعندما قال 

والعالقة هي السري حنو النجاة وعدم  على سبيل االستعارة التصرحيية، ه به،بوصرّح باملش
خيال القارئ وبالغ مبالغة مقبولة حيث شّخص  الشاعر يف تلك االستعارة منّىالسقوط، و 

  ور املعنوية وهي العبادات باحملسوس القوي وهو احلبل الذي معه تكمن قوة التمسك .األم
  ويف القصيدة نفسها قال الشاعر :

                                                
 ١٠٣، ١٠٢انظر املصدر السابق .  ١

 ١٥٤.  ١د قصاب . دار القلم للنشر . اإلمارات . طالبالغة العربية البيان والبديع. ولي ٢

 ٢٢٦فنون التصوير البياين. توفيق الفيل . منشورات ذات سالسل . الكويت .  ٣

 ١٠١انظر املختار من علوم البالغة والعروض.  ٤

 ٧٧. الديوان  ٥



 

٦٢ 
 

  ١والران يغسلُه ذكٌر وليلُ   األنُس باهللا ُخيفي ليَل وحشتنا  
، على سبيل شبه الشاعر أثر التهليل والذكر بالغسل وحذف املشبه وصرّح باملشبه به

  والعالقة بينهما التنقية وإزالة الشوائب . التصرحيية،االستعارة 
يف قصيدة (جّل من رباك)  - صلى اهللا عليه وسلم -ذكر الشاعر بعض مناقب الرسول

  :فقال
  ٢مشُس اهلداية يوَم الح سناك  كّنا حيارى يف الظالم فأشرقت

وحذف به به بالظالم، وصرّح باملش -صلى اهللا عليه وسلم –شبه الكفر قبل بعثة الرسول  
والعالقة هي التخبط وعدم الوضوح، وهنا نلحظ كيف  على سبيل االستعارة التصرحيية، ه،باملش

  أضفى هذا التشبيه على خيال املتلقي مما يشعر ول الكفر وخطورته، وجتسيد حالة الكافر .
  : ل الشاعرقاويف القصيدة نفسها، 

  ٣بعراكَ حىت ربطنا حبلنا   كّنا وريب غارقني بغينا     
وهو  -صلى اهللا عليه وسلم –شبه املنغمس باملعاصي واملبتعد عن هدى رسول اهللا 

، والعالقة اهلالك والبعد عن النجاة، وهذه االستعارة تثري منه املستعار له بالغارق وهو املستعار
أيضا  - صلى اهللا عليه وسلم–خيال املتلقي فيتصور خطورة الغّي واالبتعاد عن هدى حممد 

بسفينة النجاة اليت يربط الناجون واملريدون للفالح  - صلى اهللا عليه وسلم –ه الرسول شبّ 
على سبيل االستعارة  منه حباهلم ا وحذف املشبه املستعار له وصرّح باملشبه به وهو املستعار

  .التصرحيية 
  ل الشاعر :قا ،يف احلديث عن الوفاء

  ٤دماً باحلب مسفوحا فاءَ و أهدي ال  طعْنتين جبفاٍء فاستبقُت لكم

                                                
 ٧٧ . الديوان ١
 ١٥ . الديوان ٢
 ١٦ . الديوان ٣
 ٢٤٣.الديوان  ٤



 

٦٣ 
 

 به هبْن جيافونه بصنوف العداء واجلفاء والنكران بالّطعن وّصرح باملشه الشاعر معاملة مَ شبّ 
  بينهما األذى الناتج عنهما مجيعا.والعالقة  ، على سبيل االستعارة التصرحيية،وحذف املشبه

  وقال على لسان املسلمني يف الشام الذين طاهلم األذى والتهجري :
  ١ومل نسلْم نواصينا اللئاما!  خلعنا الرق مل ُخنلق عبيدا      

ه الشاعر الثوران والتحرك ضد الطاغية والتحّرر من قيود اخلضوع لنظامه باخللع وصرّح شبّ 
، ووقع  والعالقة بينهما هي اإلزالة على سبيل االستعارة التصرحيية، باملشبه به وحذف املشبه،
أبلغ من أزلنا أو نزعنا، فكأنه ختلص منه متاما و قد صّوره باللبس  كلمة خلعنا هنا بالتأكيد

  .ه زال منه كّله ومل يتبق منه شيءالذي يتمكن من اجلسم كله، فإذا خلعه نتصّور أن
تشعر به  ويف احلديث عن املشاعر املتبادلة وضعف األسى واألمل من قبل الشاعر على ما

  ل الشاعر :حمبوبته، قا
  ٢ بضعِف أنيِنها أتوّجُع..!؟أينّ   اعتصر الفؤاَد فهل درتْ وأنيُنها      

على سبيل  ألنني بالعْصر وصرّح باملشّبه به وحذف املشبه،شبه الشاعر شعوره جتاه ا
  والعالقة بينهما األمل . االستعارة التصرحيية،

  ل الشاعر :وقا
  ٣قُتل اهلوى خبناجر العللِ   ُعذراً فحسُنِك ليس يبُهرين

ه به وحذف املشبه على بالشاعر ما يُفسد العالقة بني احملبني بالقتل، وصرّح باملشه شبّ 
  سبيل االستعارة التصرحيية، والعالقة بني القتل وما يفسد احلّب هي الدمار واإلزالة .

  ل الشاعر يف مطلع قصيدته عن القرينة :ن عند الشاعر ينبع من القلب، فقااحلنني للوطو 
  ٤إذا ما غاب حّن هلا فآبا  ذاباشغوٌف قلبه بالوجد 

                                                
 ٢٠٠. الديوان  ١

 ٣٨. الديوان  ٢
      ١٤٣. الديوان  ٣

 ٢٣٣ . الديوان ٤



 

٦٤ 
 

ه الشاعر تأثر قلبه من حّبه ملدينته (القرينة) بالذوبان وهو منتهى العذاب والرقّة، شبّ  
والعالقة بينهما هي الرقّة  على سبيل االستعارة التصرحيية، وصرّح باملشبه به وحذف املشبه،

  مل .وشدة األ
  

  : للشاعر المقرناالستعارة المكنية في ديوان (أحّدث الليل) 

وهي " ما ُحذف فيها املشبه به وُرمز إليه  وهي القسم الثاين من االستعارة يف الديوان

,ôÙÏ{ : بشيء من لوازمه، كقوله تعاىل ÷z $#uρ $ yϑßγs9 yy$uΖy_ ÉeΑ —%!$# zÏΒ Ïπ yϑôm§�9$# ٢٤} (اإلسراء (  

  ١اجلناح  " فقد استعار الطائر للذّل مث حذفه ودّل عليه بشيء من لوازمه وهو
السكاكي، يف تعريفها،  "وقد خالف اخلطيب ، ٢وتسمى كذلك االستعارة بالكناية 

  .٣"وحتديد مفهومها
ه) : "فيقول هذا إمنا يكون إذا مل ُيصرّح بذكر املستعار،  ٦٠٦أيضا عّرفها الرّازي (ت 

  .٤بل بذكر بعض لوازمه، تنبيهاً به عليه "
اليت حفَل ا الديوان وقامست التشبيه فيه فقد أتت يف الديوان هي  واالستعارة املكنية

  . بكثرة واعتمد عليها الشاعر كثريا
  : قال الشاعر

 ا أجر هليباً من احلزن يف خافقي  اخلطايا وأشقى  
  ٥وذنيب إىل بابكم سائقي  يسوُق العباُد إليك اهلدى

يف الشاعر الذنوب واخلطايا  مجيسّ اهللا،  يفوالراجي بلسان اإلنسان املسلم املعرتف بذنوبه، 
من الشاعر حيث الذنب واخلطيئة أتيا أنه تصوير رائع، وفيه ابتكار  هيئة كائن حّي، وأرى

                                                
   ٩٦كتاب دروس البالغة .    ١
  ١٥٤انظر البالغة العربية البيان والبديع.  ٢
 ٩٢،  ١الفوائد الغياثية من علوم البالغة. عضد الدين اإلجيي. حتقيق . عاشق حسني. دار الكتاب املصري ودار الكتاب اللبناين بريوت. ط ٣
 ٢٥١اإلجياز يف دراية اإلعجاز. فخر الدين الرازي. حتقيق :بكري شيخ أمني. دار العلم للماليني . اية  ٤

 ٢٦٩. الديوان  ٥



 

٦٥ 
 

ألنه الُجيّر غالبًا إال من كان أضعف األشياء وأهون املخلوقات إذا كان كائنا حّياً،  ذليلني؛
ر وحذف املشبه به وصرّح بشيء من يت جتُ سوس من الكائنات اله اخلطايا باحملفالشاعر شبّ 

  لوازمه (أجّر) وذكر املشبه على سبيل االستعارة املكنية.
ولقد فاض وجُد الشاعر، يف حديثه عن مدينته (القرينة) فوصفها بأمجل الصور وأنقى 

  : العبارات، فقال
  ١بثْغِر احلسِن فاستمع اخلطابا  خيوُط الفجِر تنطُق يف رباها

يف وقت الفجر قبل الصباح وما تكون عليه من حالة، فكأا  خيوط الفجرصّور الشاعر 
 ىب، فشبه الفجر بالفتاة احلسناء وحذف املشبه به وصرّح بشيء من تنطق من احلسن يف تلك الر

لنطق على سبيل االستعارة املكنية، والشاعر هنا مل يكن بعيدا عن الشعراء احملدثني لوازمه وهو ا
  ٢جتسيد عناصر الطبيعة وجتسيدها على االستعارة املكنية كثريا.حيث اعتمدوا يف 

  : ، قالويف القصيدة نفسها
  ٣برمحة ربه ُحيْيي الشعابا  وأمجُل ماتراه العُني غيثٌ 

هنا صورة األودية والشعاب اليت ُحتيط بالقرينة، من أمجل املناظر اليت تقع عليها األعني 
املطر، والشاعر هنا شبه الشعاب بالكائن احلّي الذي  هي أن ترى املاء جيري فيها إذا سقاها

فتعود له احلياة بسبب ذلك، وحذف  -عز وجل–أشرف على املوت مث يأتيه الغيث من اهللا 
  الشاعر املشبه به وصرّح بشيء من لوازمه وهي احلياة على سبيل االستعارة املكنية.

أ والذنب اليت تأيت مع مقارفة اخلطويف قصيدة (يف العيادة) ينّبه الشاعر للمرض واحلّمى 
  : وليس هلا سبب آخر، فقال

   ٤بِل اُحلّمى اليت تشكو احتمايل  أنا ال أشتكي اُحلّمى احتجاجاً   

                                                
 ٢٣٤. الديوان  ١

 ٢٣٣انظر فنون التصوير البياين.  ٢

  ٢٣٥ . الديوان ٣
 ٢٢٥ . الديوان ٤



 

٦٦ 
 

مبالغة مقبولة من الشاعر، إذ أنه يبّني مدى خطورة حتّمل اجلسم سقم فيها وهذه الصورة 
الشاعر هنا العزيز واألعمال الصاحلة، و من كتابه  -عز وجل –االبتعاد عّما يقرب اإلنسان هللا 
، وصرّح بالزم تكلم وصرّح باملشبه وحذف املشبه بهتكي ويششبه اُحلّمى باإلنسان الذي ي

  . علي سبيل االستعارة املكنية املشبه به وهي الشكوى
وللّيل مزايا كثرية عند الشاعر، أمهها أنه جنٌة ملن أراد األجر اجلزيل، والقرب من اهللا يف 

  ملن أراد العبادة دون أن يراه الناس، فيقول الشاعر :اعة السحر، وأنه غطاء س
  ١وأنَّة الشاكي ب  احملدمَع   والليُل ُخيفي يف عباءته          

وهي استعارة غاية يف احلسن واجلودة، فقَصَد الشاعر السرت الذي حيصل من الليل لطالب 
  عن ذلك وللتشبيه ا.السرت وليس هناك أنسب من العباءة للتعبري 

ه الليل بالرجل الذي يلبس العباءة و حذف املشبه به وصرّح بشيء من لوازمه فالشاعر شبّ 
  . ستعارة املكنيةخيفي على سبيل االوهو 

  راً على سقوط الشام يف أيدي الظلمة والطغاة :وقال متحسّ 
  ٢كما تبكي من احلزن اليتامى  وهذا اجلامُع األموي يبكي

وهو من اآلثار التارخيية  -عظم اخلطب، صّور الشاعر اجلامع األموي و صاب من هول امل
حبالة الرجل الذي ال ميلك سوى البكاء ألنه فقد كّل شيء، فقد شبه الشاعر  - يف دمشق

على سبيل اجلامع بالرجل الذي يبكي، وحذف املشبه به وصرّح بشيء من لوازمه وهو البكاء 
  االستعارة املكنية .

  قصيدته عن األم :وقال يف 
  ٣ودفنُت يف أحضاِا ّمهي  أنبُت من بسماا أملي

                                                
 ١٨٥ . الديوان ١

  ١٩٩ . الديوان ٢
 ٢١٧ . الديوان ٣



 

٦٧ 
 

وصرّح بشيء من لوازمه وهو اإلنبات يف قوله أنبت  هب هبه األمل بالنبات وحذف املششبّ    
يأيت مع بسمات األم، على سبيل االستعارة املكنية، والنبات يف غالبه حسن وناسب أن 

  واحلياة .والعالقة بينهما هي النمو 
  الشاعر : وكتمانه قال ،و يف حديثه عن األمل

  ١عيين، وأنطقها الفؤاُد بأدمعي  كتمُت آالم احلنِني فأفصحتْ و   
بعد الكتمان كانت الكلمة للعني اليت صّورها الشاعر باإلنسان الفصيح، واختار الفصيح؛ 

الدموع اليت امرت  ألن الفصاحة مطلب فال كالم بعدها، وكذلك العني هنا عندما عّربت ب
كأا إنسان فصيح وقال ما عنده ومل يبَق شيء من الكالم بعدما قال، فشبه العني باإلنسان 
وّصرح باملشبه وحذف املشبه به وصرّح بشيء من لوازمه وهو أفصحت على سبيل االستعارة 

  املكنية.
  : ويف القصيدة نفسها قال

  ٢ لست أملُك مدمعيأيقنُت أين  أغمضتها كيال تفيُض فأمطرْت     
ومازال احلديث عن العني فهو يصّور لنا مشهدا حسّيا رائعاً، حيث أنه حريٌص على عدم 
خروج الدموع بغزارة ولكّنها أي العني، أمطرت فهو شبه العني بالسحابة وصرّح باملشبه وحذف 

عالقة بينهما نزول نية، والاملكاملشبه به وصرّح بشيء من لوازمه وهو املطر على سبيل االستعارة 
  املاء بغزارة .

  : ) جبني الليل( وقال يف 
ـــــــــــــنا  سنكتُب يف جبني الليلِ  ــــــــرى أساميــــــ ــ ــ ــ ـــــــ ــ ــ ــ   ٣بالذكـــــ

الليل هو السرت وغطاء احملبني، لذلك اختاره الشاعر، وجعله على صورة اإلنسان، ولكن 
ان ه الليل باإلنسويف اجلبني يكون الشيء يف أّمت الوضوح، فهو شبّ الشاعر أراد أن خيّلد الذكرى 

                                                
  ٣٧ . الديوان ١
 ٣٧الديوان .  ٢
  ٤١الديوان .  ٣



 

٦٨ 
 

على سبيل االستعارة وصرّح باملشبه وحذف املشبه به، وصرّح بشيء من لوازمه وهو اجلبني 
  ، والعالقة بينهما السرت واحلماية.املكنية

  قال الشاعر يف احلديث عن حال األمة اإلسالمية :
  ١مذ غاب عن أحداِقها البصرُ   هذي عيوُن اِد مطرقةٌ    

ه به ب، وصرّح باملشبه وحذف املش٢ه اد باإلنسان الذي أرخى عينيه ينظر إىل األرض شبّ 
ملكنية، والعالقة بينهما العزة وصرّح بشيء من لوازمه وهي عيون، على سبيل االستعارة ا

 يرّد النظر، وأذكر هنا رجال أصبح هزيال ال، وهنا صورة مجيلة حيث اد ملّا فقَد الوالشرف
نصًا لتوفيق الفيل يقول فيه" واالستعارة املكنية من الوسائل الفنية اليت تساعد املبدعني على 

  .٣"التصوير، وتضفي على األشياء من الصفات ما جيعلها تتحرك وتنطق كأا شخوص
  الشاعر يف الوصف : قال

  ٤حين ربيعُ وكذاك قلبك إذ   حّن الربيُع فعاد حييي روَضنا    
حيّس  ة وحّولته إىل شخصهنا جند االستعارة املكنية صّورت الربيع وهو من األشياء املعنوي

ه به وصرّح بشيء من لوازمه به الربيع باإلنسان وصرّح باملشبه وحذف املشويتحرك وحينو، فشبّ 
  . ة، والعالقة بينهما العطاء واحلننيوهو حّن على سبيل االستعارة املكني

  : الوصف أيضاً قال ويف
  ٥وغداً بأنفاس اللقاء ستشرقُ   مشُس األصيِل متد كف مودعٍ    

باإلنسان  ٦- وقت العصر إىل املغرب –هنا استعارتان فقد شبه الشمس وقت األصيل 
ّف وهو متّد كالذي ميد كّفه للتوديع، وصرح باملشبه وحذف املشبه به وصرّح بشيء من لوازمه، 

على سبيل االستعارة املكنية ويف الشطر الثاين أيضًا شبه اللقاء بالكائن احلّي الذي  مودٍع،
                                                

 ٦١ . الديوان ١
 يف خمتار الصحاح : وأطرق أيضا أرخى عينيه ينظر إىل األرض .مادة طرق ٢

 ٢٣٦فنون التصوير البياين.  ٣

 ١٣٦. الديوان  ٤

 ١٣٥. الديوان  ٥

 خمتار الصحاح مادة أصل ٦



 

٦٩ 
 

وصرّح بشيء من لوازمه وهو أنفاس على سبيل  بهيتنفس وصرّح باملشبه وحذف املشبه 
االستعارة املكنية. ونلحظ هنا إفادة الشاعر من االستعارة املكنية يف قوة تعبريه ودقة التصوير، 

  حيث جعل الشمس إنسانا مغادراً يلوّح بيده، وجعل اللقاء ذا نفٍس ينتظر الشروق .
  وقال يف حديثه عن النسيان :

  ١من ذا يُباعد عين طيف ذكراك   سكنت الئْن تباعدَت عن عنيٍ    
ه العني باحملّل للسكن، وصرّح باملشبه وحذف املشبه به وصرّح بشيء من لوازمه وهو شبّ 

سكنت وهنا االستعارة أضفت على املعىن األثر النفسي احلزين فقد أسكن مْن حيب بأغلى ما 
  إن خرج من العني مازال طيفه حاضرا .ميلك ومع ذلك فهو 

ا بك يف قصيديت (جّل من رباك) و(بدأن -صلى اهللا عليه وسلم – احلديث عن الرسول يف
يف كلمة  ايف بيتني شبيهني ببعضهما، حيث وقعت ياخري األنام) وقعت استعارتان مكنيتان

  احلروف فيقول :
  ٢اليفي وصٌف وال جتدي شجون  يارسوَل اهللا واألحرُف خجلى   

قائًال مهما كتب فإن احلرف يف  –ى اهللا عليه وسلم صل –الشاعر هنا خياطب الرسول 
حّقه، فمصريه التقصري، ويف هذا إعالء  -صلى اهللا عليه وسلم –حالة عجز عن إيفاء الرسول 

فشبه األحرف باإلنسان اخلجول وّصرح باملشبه  -صلى اهللا عليه وسلم -من شأن الرسول
  سبيل االستعارة املكنية. وحذف املشبه به وصرّح بشيء من لوازمه وهو خجلى على

  وقال يف القصيدة اليت تليها :
  ٣تغضي حرويف رأَسها لعالكَ   مل أكتب األشعاَر فيك مهابةً 

صلى  –من الشاعر يف هذا املقام، حيث جعل الرسول  ةواملبالغة هنا واضحة وهي مقبول
ومقامه سببًا لعدم مقدرة الشاعر على الكتابة، حيث احلروف اب الكتابة  -اهللا عليه وسلم

                                                
 ١٩٠. الديوان  ١

 ١١ . الديوان ٢
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٧٠ 
 

والتضافر مع بعضها لتخرج معىن يليق مبقامه، فشبه احلروف باإلنسان املتذلل لعظمة املقابل له 
ه به وصرّح بشيء من لوازمه وهو تغضي رأسها على سبيل بوصرّح باملشبه وحذف املش

  ارة املكنية.االستع
  : ويف القصيدة نفسها قال

  ١لو كان قلٌب للقصيِد فداكَ   لك يا رسوَل اِهللا نبُض قصائدي   
اعتمد على االستعارة  -صلى اهللا عليه وسلم –ونلحظ أن الشاعر يف حديثه عن الرسول 

موفقا يف  بنوعيها وااز أيضا والتشبيه، وقد اتضح انفعاله باستخدام أساليب البيان كّلها وكان
ذلك، ففي هذا البيت شبه القصائد بالقلوب احلّية النابضة وّصرح باملشبه وحذف املشبه به 

  وصرّح بشيء من لوازمه وهو نبض على سبيل االستعارة املكنية .
 احلركة  واالستعارة يف الثالثة شواهد األخرية أتت للتجسيد والتشخيص يف اجلمادات وبث

  اجلماد وهي احلروف والقلب حيًة ناطقة. واحلياة فيها، فقد رأينا
  (حلن الوداع) : يف وقال الشاعر

  ٢فاض احلنُني وضاقت منه أضلُعهُ   وإن مررُت مكاناً كان جيمُعنا   
هنا جعل الشاعر احلنني الذي خرج منه يف الذكرى اليت سببتها رؤية املكان مثل املاء الذي 

فشبه احلنني باملاء الفائض وصرّح باملشبه وحذف املشبه به وصرّح  ،ال يسعه شيء؛ لكثرته
  بشيء من لوازمه وهو فاض على سبيل االستعارة املكنية، والعالقة بينهما جتاوز احلد.

  وشبيه ذا الشاهد، قول الشاعر :
  ٣بل سبحوا سبحان من سواها  ال تسألوها كيف فاَض مجاُهلا

كثرته وصرّح باملشبه وحذف املشبه به وصرّح بشيء من لوازمه ه اجلمال باملاء الفائض لشبّ 
  التجاوز والكثرة. لعالقة بينهماوهو فاض على سبيل االستعارة املكنية، وا
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  وقال الشاعر عن لقاء األحبة :
  دِ ــــــــــــأغصاُن قلٍب جمه  تْ ــــــــملا رأيتِك أورق

  ١مازال عطُرِك يف يدي   لقياِك ميالُد اهلوى
البيتني استعارتان، ففي األوىل شبه القلب بالشجرة ذات األغصان، وهذه الشجرة مل  يف

تورق وتعود للحياة إال برؤية احملبوبة، فشبه القلب بالشجرة وصرّح باملشبه وحذف املشبه به 
وصرّح بشيء من لوازمه وهو أورقت أغصان على سبيل االستعارة املكنية. والعالقة بني القلب 

  ياة واملنفعة .والشجر احل
كأنه كائن حّي، لذلك شبه   اً ويف البيت الثاين يقول ميالد اهلوى، فهو جعل للهوى ميالد

  . وهنا تشخيصالذي يولد يف وقت حمدد وجعل ميالده يف رؤية احملبوبة اهلوى بالكائن احلي 
لوازمه فهو قد شبه اهلوى بالكائن احلّي وصرّح باملشبه وحذف املشبه به وصرّح بشيء من 

  وهو ميالد على سبيل االستعارة املكنية والعالقة بينهما النشأة والوجود .
  أيضاً مع ذكر اللقاء قال الشاعر :

  ٢ويرد الليُل شيئا من صدانا  حني حنكي ينصُت الصبُح لنا   
فالشاعر يصّور لنا الصبح إنسانا والليل كذلك، فالصبح ينصت للكالم الصادر من الناس 

يضا هو الذي يرّد الصدى، فالشاعر يستفيد من االستعارة املكنية يف جتسيده لألشياء والليل أ
ه به وصرّح باملعنوية كالصبح والليل، فشبه الصبح والليل باإلنسان وصرّح باملشبه وحذف املش

  الرد على سبيل االستعارة املكنية .بشيء من لوازمهما وهو اإلنصات و 
  

من الشواهد اليت أفاد الشاعر من االستعارة املكنية يف جتسيد األمور غري احلسية يف  أيضاً 
  مطلع قصيدته (نبحث عن بقيتنا)، فيقول :

  ١ووليدة اآلمال حتتِضرُ   آالمنا تنمو بأضلعِنا
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هنا جيعل اآلالم واآلمال حسية ُتولد وتكرب وحتتضر، هذا البيت الذي ذكره يف أول 
الشاعر حال األمة يف وقته وبّني فيه املراد من قصيدته، فقد شبه اآلالم القصيدة أوجز فيه 

ه به، فمع اآلالم صرّح بشيء من لوازم اإلنسان بواآلمال باإلنسان وصرّح باملشبه وحذف املش
  حتتضر على سبيل االستعارة املكنية.قوله بقوله تنمو، ومع اآلمال صرّح ب
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  : الكناية والتعريض الرابعالفصل 

  المبحث األول : الكناية
  مدخل : 

ورسم صورته، وغلب استخدامه للكناية  الكناية وأفاد منها إليصال املعىن استخدم الشاعر
  . عن صفة، على الكناية عن املوصوف وعن النسبة

لقد ظفرت الكناية يف هذا الرتاث بكثري من التعريفات اليت مل ختتلف حول مفهومها، "  
  .١"وإن اختلفت زاوية النظر إىل هذا املفهوم من تعريف إىل آخر

وقد بدأت دراسة الكناية قبل عصر عبدالقاهر وإن بدت ساذجة عند أيب عبيدة، لكنها 
انتقلت نقلة كبرية عند اجلاحظ واملربد وابن املعتز فانتقلت من املالحظات املتفرقة إىل دراسات 

  املربد.يف أبواب معينة هلا وقـُّننت عند 
مث انتقل ا قدامة نقلة كبرية فعرّفها ومّيزها عن غريها إال أنه مل ُيشر إىل مصطلح الكناية 

  بل مسّاها اإلرداف.
 مث جاء عبدالقاهر ليصبح أسلوب الكناية عنده دراسة تقوم على الفهم لدالئل الرتاكيب 

بقه وعجز عنها من يغوص يف نصوص الكناية لَيخرج منها مبعاٍن فاتت من س وخوافيها و
  ٢حلقه.

والكناية يف اللغة عرّفها الفارايب بقوله " الكناية أن تتكلم بشيء وتريد غريه . وقد َكنَـْيُت 
"والكناية : أن تتكلم بشيء ويف لسان العرب قال ابن منظور ٣بكذا عن كذا و َكنَـْوُت ..."

                                                
 ١٥٦الصورة البيانية يف املوروث البالغي .  ١

  ٣٠،٦،٢،١انظر الكناية أساليبها ومواقعها يف الشعر اجلاهلي. حممد احلسن أمحد . جامعة أم القرى .  ٢
 الصحاح . مادة  : كىن ٣
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ه مما يستدل عليه حنو الرفث م بغري عن األمر بغريه َيكين كناية: إذا تكلّ وتريد غريه . وكىن 
  .١والغائط وحنوه "

  : ومن تعريفاا عند البالغيني
عملوا بالّلحن والتورية عن  أن يكىن عن الشيء ويعّرض به وال يصرّح، على حسب ما "

  .٢الشيء "
وقال عبدالقاهر يف باب اللفظ يُطلق ويُراد به غري ظاهره :" واملراد بالكناية ها هنا أن يريد 

باللفظ املوضوع له يف اللغة، ولكن جييء إىل معىن املتكلم إثبات معىن من املعاين، فال يذكره 
هو طويل  ((مثال ذلك قوهلم :  مئ به إليه، وجيعله دليًال عليههو تاليه ورِْدفه يف الوجود فيو 

  .٣، يريدون طويل القامة ..."))النجاد 
فالكناية يف ضوء هذا التعريف هي تعبري غري مباشر عن املعىن، وكان عبدالقاهر يف حبثه 

إمنا أول  كيب النحوي ملا يدل من معانٍ للكناية واالستعارة والتمثيل واضحاً يف أن املراد ليس الرت 
ن لطيفة ومقصودة يتبع هذا الرتكيب اللغوي من معا اوراء ذلك الظاهري وم القصد والغرض ما
  نه على ضربني:فقال عن الكالم إ

تصل من إىل الغرض بداللة اللفظ وحده، وضرب ليس بداللة اللفظ وحده ولكن  ضربٌ 
بداللة اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه يف اللغة، مث جتد لذلك املعىن داللة ثانية تصل 

  ر هذا األمر على الكناية واالستعارة والتمثيل .ومداا إىل الغرض 
مث قّرر عبدالقاهر أن اجلميع أمجعوا على أن الكناية أبلغ من اإلفصاح، وليس املعىن زيادة 

  ٤يف الذات إمنا زيادة يف اإلثبات، فُجعل أبلغ وآكد وأشد .

                                                
 كين :   مادة  .لسان العرب  ١

 ٣٦٨كتاب الصناعتني .   ٢

 ٦٦دالئل اإلعجاز .  ٣
  ١٩٥- ١٩٤- ١٩٣الرتاكيب النجوية من الوجهة البالغية عند عبدالقاهر. د عبدالفتاح الشني . دار املريخ. الرياض. انظر  ٤
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مع جواز إرادته ه) الكناية بقوله :" لفظ أُريد به الزم معناه،  ٧٩١ وعّرف التفتازاين (ت
  .١..." - أي : إرادة ذلك املعىن مع الزمه - معه

وهو ذا يُظهر الفرق بني الكناية وااز، فظهر أن الكناية ُختالف ااز من جهة إرادة 
أي أن الفرق بني الكناية وااز صحة إرادة املعىن األصلي يف  ٢املعىن احلقيقي مع إرادة الزمه.

  ٣إنه ينايف ذلك .الكناية، دون ااز ف
  الكناية :في عالقة وال

هي عالقة الردف والتبعية، ومبعىن آخر التالزم بني املعىن الذي يدل عليه ظاهر اللفظ  

tΠ :{ -عز وجل–واملعىن املراد منه، يقول اهللا  öθ tƒuρ ÷Ùyè tƒ ãΝÏ9$©à9$# 4’n? tã Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ãΑθà) tƒ Í_tFø‹n=≈ tƒ 

ßNõ‹sƒªB $# yìtΒ ÉΑθß™§�9 $# Wξ‹Î6y™ ∩⊄∠∪  ٢٧}(الفرقان آية(.  

والعض على اليدين هو التعبري عن التحّسر والندم على ما فات، والعالقة التالزم الذي 
  ٤يرجع إىل ما عرف عن اإلنسان وطباعه .

والكناية باعتبار املكىن عنه ثالثة أقسام تتمثل يف أن املكىن عنه إما صفة، أو موصوف، 
اليت يطلب ا نفس الصفة واملراد ا الصفة املعنوية كاجلود والكرم أو نسبة، وكناية الصفة هي 

والشجاعة وأمثاهلا ال النعت . وإما موصوف وهي اليت يطلب ا نفس املوصوف والشرط فيها 
تتعداه؛ وذلك ليحصل االنتقال منها إليه . وإما نسبة  أن تكون الكناية خمتصة باملكين عنه ال

أمر ألمر أو نفيه عنه، أو بعبارة أخرى يُطلب ا ختصيص الصفة واليت يُراد ا إثبات 
  ٥باملوصوف .

  الشاعر : ما جاء يف قولومن الكنايات اليت وجدت يف ديوان ( أحّدث الليل ) 

                                                
 ١٦١شرح السعد املسمى خمتصر املعاين .  ١

 ١٦١انظر املصدر السابق .  ٢

  ٣١٠. انظر جواهر البالغة  ٣
 ٢٠٠سيوين فيود. ب .انظر علم البيان ٤

  ١٦٢- ١٥٩عبدالعزيز عتيق . انظر علم البيان . ٥
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  ١صّلوا على خنوة ماتت بأيدينا  ى عليهم تلك ُمنيُتهمهم ال ُيصلّ    
كّىن عنها بـــ ( ال ُيصلى عليهم ) يشري الشاعر هنا إىل شهداء احلرب، وقد ذكرهم بصفة  

والشاعر هنا قارن بني الصالتني مقارنة مجيلة ففيها ذكر حللم وأمل املسلم يف  ،وهي الشهادة
الشهادة، ومع ذلك مل ينَس أن املوت الذي ناله الشهيد، طال النخوة لدى املسلمني وهنا 

  ا عن صفة وهي الشهادة.املأساة، فقد أصبح دم املسلم مستباحا يف وطنه والكناية هن
  يف املوضوع نفسه : قالو 

  ٢ن القلوُب بلْغن احلناجر  ويف كل يوٍم حديُث اازر
عّرب الشاعر عن اخلوف وشدة الضيق اليت وصل إليها املسلمون يف الشام ببلوغ احلناجر 

  وهي كناية عن صفة .
  أيضا يقول :

  ٣األطفالهل تعرف معىن   أطفاٌل بالدم قد غرقوا   
وصفه بانون والنذل، ملا جتاوز به بشاراً، فقد الطاغية يف هذا البيت أيضا الشاعر يوّبخ 

مث ذكر أن األطفال من كثرة الدم الذي أُريق غرقوا به، بال ذنب اقرتفوه، وهنا  ، من قتل وتشريد
  كناية عن صفة وهي كثرة القتل واستباحة الدماء .

  عفاف، يقول الشاعر : وعلى لسان الطفلة املكلومة
  دعوُت فلم أجد إال ازاما  لقد ناديُت حّىت ُبّح صويت   
  ٤دمانا اليوَم أفصحنا كالما  مل ينفع كالمٌ  لزِمنا الصمتَ   

صويت) فهي كناية عن عدم االلتفات هلا من  هذان البيتان فيهما كنايتان، األوىل يف ( بُحّ 
لكناية الثانية يف ( دمانا اليوم أفصحنا كالما ) كناية قبل العامل كّله، وهي كناية عن صفة، وا
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عن استمرار القتل دون تقدمي يد عون هلم من الناس وخاصة املسلمني، فقد آثروا الصمت على 
  الكالم؛ ألن الكالم غري جمٍد يف حمنتهم فلم جيدوا اآلذان الصاغية هلم .

من مجود يف رّد الفعل من العامل ف الكناية يف حديثه عن القتل وما يقابله والشاعر وظّ 
فقد أكثر من وجوه الداللة ونوّع يف التعبري، لذلك أتت الكناية بفضيلتها، فقد دّق معها 

  التصوير، ولطف التعبري .
 -عز وجل –ويف احلديث عن تونس تعجب الشاعر ممن جترد من احلّس واخلوف من اهللا 

  وأِمن العقوبة، فقال :
  ١ظلَمُه إن ربّنا ال ينامُ   ُني تشكونام واملساك قل ملنْ    

أيضاً هذان البيتان فيهما كنايتان، األوىل يف ( مْن نام واملساكني تشكو ظلمه ) كناية عن 
ينام) كناية عن صفة  ، واألخرى يف ( إن ربنا ال-عز وجل  –صفة عدم اخلوف من اهللا 

  احلساب، وعدم الرتك.
  وسّبب له صنوف األذى، بقوله :وعن الوفاء أثبت الشاعر وفاءه ملن جفا 

  ٢لتمألُ األرَض إن وافيتها شيحا    مألَت درَيب أشواكاً وإّن يدي
هنا مجع الشاعر كنايتني، األوىل فيهما ضّد الثانية، فالكناية األوىل عن صفة العداء 
واجلفاء حيث إن رمي الشوك يف الطريق، ال حيتمل سوى العداء، ويف املقابل هو قابل ذلك 

ء بالوفاء، وكّىن عنه مبلء األرض من النبات الطيب وهو الشيح، وهي كناية عن صفة اجلفا
  الوفاء واحلب .

ويذكر الشاعر يف قصيدة ( أصداء ) ما تعرض له من جحود ونكران، مقابلة لوفائه 
وعطفه وكرمه وشرفه، ففي القصيدة بيت فيه كناية عن صفة وعدم االهتمام من قبل حمبوبته، 

  يف قوله :

                                                
 ٢١٤ . الديوان ١

 ٢٤٣ . الديوان ٢



 

٧٨ 
 

  ١عيناك أين مل أنعْم بإغفاء    يا مْن يناُم مبلء العِني هل علمتْ 
  والكناية عن الصفة يف ( ملء العني )، والكناية األخرى يف قوله :

  ٢ما جرّبْت غَري إجالٍل وإعفاء     إذا نسيَت فلن أنسى فهاك يداً      
العفو، يف قوله ( ما جّربت غري إجالل وإعفاء ) كناية عن صفة الشرف والوفاء و 

  فالتجريب يف قوله، أوجز من تعداد الصفات كاملة، وهنا مكمن اإلفادة من الكناية.
ويف قصيدة ( هي ال تغيب ) أثبت الشاعر اهتمامه البالغ يف حمبوبته؛ فقد أتى بالكنايات 

  الدالة على ذلك اليت تفيد املبالغة يف إيثاره حملبوبته على كّل شيء، وذلك يف قوله :
  وكتبُت ثانيًة أجدُت ثناءها    فيِك قصيدة فمحواوكتبُت 
  أيضاً :

  ٣بسُط من يدّي رداءهافو فأتغ    وُسئلُت عنك فقلُت منزُهلا احلشا
وهي كما ذكرت كناية عن صفة االهتمام البالغ، فالشاعر بّني حرصه الشديد، واهتمامه 

  البالغ من خالل الكنايتني يف البيتني.
  يف مثل قوله :وتعددت الكناية عن موصوف 

  ٤يف الناِس مل تُعرف األضغان واحلسدُ   وبني جنبيِك حب لو نقسمه
رمز الشاعر إىل قلب األم وهو املوصوف ببني جنبيك، فهو انصرف عن التعبري احلقيقي 

  هو أملح وأوقع يف النفس وهو ( بني جنبيك ) كناية عن موصوف. بالقلب وهو الصريح إىل ما
  ع ملن أحّب :ويقول عن صعوبة الودا 

  ٥كيَف الذين محلُتهم يف أضلعي  مر علّي بأن أودَّع زائرا

                                                
 ٧٤ . الديوان ١
 ٧٤ . الديوان ٢
 ٥٣ . الديوان ٣
 ٢٢١ . الديوان ٤

 ٣٧ . الديوان ٥



 

٧٩ 
 

هو أحسن لفظًا وأدق  أيضًا هنا انصرف عن التعبري احلقيقي بالقلب وهو الصريح إىل ما
  تصويرا وهو ( يف أضلعي ) كناية عن موصوف .

  وشبيه به أيضاً قوله :
  ١تنوحُ آالمه بني الضلوع   كم ذا نرى من باسٍم بوجوهنا

ومتليح وهو ( بني هنا انصرف عن التعبري احلقيقي بالقلب وهو الصريح إىل ما فيه إضافة 
  الضلوع ) كناية عن موصوف .

  وأتت الكناية عن نسبة يف ديوان ( أحّدث الليل ) يف قول الشاعر  :
  ٢ما ضل مْن تِبعت خطاُه خطاكَ   اهللاُ أرسلكم إلينا رمحةً 

ومل ينسبها إليه  -صلى اهللا عليه وسلم –الرسول  اهلدى إىل خطاهنا الشاعر نَسَب 
  مباشرة، بل نسبها إىل شيء متصل فيه وهذا النوع من الكناية كناية عن نسبة.

وتردد يف موضع آخر يف ( أمل وندم )، أكثر من شاهد شبيهة ببعض، فقد خاطب 
  وقد كّرر مجلة   -وتعاىل سبحانه–خطاب الذليل الفقري إىل القوي  - عز وجل–الشاعر اهللا 

  ( سوى بابكم ) مرتني وقال  ( وقفت بباببك ) مرة واحدة، فقال :
  ٣أُقل الذنوَب على عاتقي  وقفت ببابك ياخالقي

  وأيضا يقول :
  ٤رّب باملذنبني فرمحاك يا  أتيُت ومايل سوى بابكم
  ويف موضع آخر :

  ٥وال ملتجى منَك إالّ إليك  أتيُت ومايل سوى بابكم

                                                
 ١١٨ . الديوان ١

 ١٥ . الديوان ٢
 ٢٦٩ . الديوان ٣

 ٢٧١ . الديوان ٤

 ٢٧١ . الديوان ٥



 

٨٠ 
 

إىل بابه عندما وقف  - عز وجل–الشاعر هنا نسب الرمحة والغفران اللتني يرجيهما من اهللا 
وهو الشك يقصد اهللا  -عز وجل–بني يديه يرجومها، وهنا أثبت أمر التعلق عنده إىل باب اهللا 

  . -سبحانه وتعاىل–؛ ألنه إذا أُثبت األمر يف مكان اهللا فهو ثابت له  -عز وجل–

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٨١ 
 

  المبحث الثاني : التعريض 
لقد اتضح اخللط بني التعريض والكناية عند علماء البيان املتقدمني، فهم مل يفرقوا بينهما يف    

يف مستهل حديثه يف ( املثل السائر ) عن  ه)  ٦٣٧(ت  النثر والنظم، يقول ابن األثري
  التعريض :

فظ جانبا . وقد تكلم علماء البيان فيه؛ " هذا النوع مقصور على امليل مع املعىن وترك الل    
فوجدم قد خلطوا الكناية بالتعريض، ومل يفرقوا بينهما، وال حّدوا كال منهما حبد يفصله عن 

؛ فذكروا للكناية أمثلة صاحبه، بل أوردوا هلما أمثلة من النظم والنثر، وأدخلوا أحدمها يف اآلخر
  .١من التعريض، وللتعريض أمثلة من الكناية "

"وهو أن يكىن عن  وعّرفه أبو هالل العسكري يف فصل الكناية والتعريض مع الكناية فقال:   
  .٢عملوا باللحن والتورية عن الشيء " الشيء ويعّرض به وال يصرح، على حسب ما

" وأما التعريض فهو اللفظ الدال على الشيء من طريق عّرف ابن األثري التعريض بقوله :و    
  .٣لوضع احلقيقي وال اازي"املفهوم، ال با

ق بينهما كذلك فرّ و ، من جهة الداللة ووضوحها ضيالكناية والتعر بني  فّرق ابن األثري "كما  
معاً، فتأيت على هذا  كناية تشمل اللفظ املفرد واملركبمن جهة اللفظ فقال : ( واعلم أن ال

لبتة ركب، وال يأيت يف اللفظ املفرد اتارة، وعلى هذا أخرى. وأما التعريض فإنه خيتص باللفظ امل
والدليل على ذلك أن التعريض ال يُفهم املعىن فيه من جهة احلقيقة وال من جهة ااز، وإمنا 

                                                
  ٢/١٨٠املثل السائر .  ١
 ٣٦٨كتاب الصناعتني .   ٢

  ٢/١٨٦املثل السائر .  ٣



 

٨٢ 
 

لداللة عليه يستقل به اللفظ املفرد، ولكنه حيتاج يف ا يُفهم من جهة التلويح واإلشارة، وذلك ال
  .١"إىل اللفظ املركب ) 

  .٢"السياق والتعريض هو " خالف التصريح، واصطالحاً ما أشري به إىل غري املعىن بداللة 

  ومن التعريض يف ديوان أحّدث الليل، قول الشاعر :

  ٣قُتلُت وما جتاوزُت الفطاما ؟  أموُت رضيعًة فبأّي ذنبٍ     
ذنب )  تساءل الشاعر على لسان البنت الرضيعة اليت قُتلت بال ذنب، وقوله ( بأيّ 

ب ذا، أيضا توبيخ للمسلمني يف تعريض،  والشاعر هنا أفاد من التعريض يف التوبيخ للمتسبّ 
  شىت أحناء العامل لسكوم وضعفهم جتاه القضية .

  ويف القصيدة نفسها، قول الشاعر :
  ٤أكان دمي حالالً أم حراما ؟  نناديُكم ملاذا مل ُجتيبوا   

كذلك   من ُيسّمون الصحَب وهم مل يكونواورين على أيضا هنا يعتب على لسان املغد
  والتعريض هنا بقوله ( أكان دمي حالًال أم حراما ) وهو للتوبيخ م على سكوم .

أتى أسلوب التعريض فيها بأكثر من  - عز وجل –ويف األبيات اليت دعا الشاعر فيها ربه 
واالعرتاف من الشاعر  -عز وجل –موضع وكان مناسباً، فقد أتى متأدباً لطلبه الغفران من اهللا 

وحده  -عز وجل - يرجو شيئا من العبيد، بل يطلب السرت والغفران والغىن من اهللا  بأنه ال
  شاعر :وجاء كّل ذلك بأسلوب التعريض، ومن األبيات قول ال

  ٥أنت الغين وكلّنا فقراءُ   إنّا ببابك قد أْخننا ركَبنا
  قوله : أيضاً 

                                                
 ١٥٢البالغة العربية يف ثوا اجلديد .  ١

  ٢٥٧العصرية . بريوت . علوم البالغة البيان واملعاين والبديع. أمحد املراغي. املكتبة  ٢
 ١٩٩ . الديوان ٣

 ٢٠٠ . الديوان ٤

 ٨٩ . الديوان ٥



 

٨٣ 
 

  ١ويالُه من سيئاٍت لست أحصيها  تلك اليت كنُت قد أحصيُت أيسَرها  
  وقوله :

  ٢ريب : عظيٌم متلك الغفراَن   أنا أملُك الذنَب العظيَم وأنت يا
فلم يطلب املغفرة مباشرة ومل  -عز وجل –الشاعر يف هذه األبيات عّرض بطلبه من اهللا 

يطلب الرزق مباشرة، إمنا قال : ( أنت الغين وحنن الفقراء ) وقال : ( وياله من سيئات لست         
أحصيها ) وقال : ( عظيم متلك الغفران ) هنا اتضح غرض الشاعر من التعريض وهو 

  غري مباشر بأسلوب الئق. واألسلوب الطليب عند الشاعر كان -عز وجل –االستعطاف هللا 
احلّل ي خنر جبسد األمة اإلسالمية، و أِسف الشاعر لدرجة اهلوان والضعف واخلور الذ  

عنده بإقامة الدين الصحيح والرجوع إىل ج السلف الصاحل، فبداية القصيدة حتّسر على عهد 
  : القوة املاضي، وعّرض باملسؤول عّما وصل باملسلمني من حال يُرثى هلا بقوله

  ٣ما كان يعرُف دربَنا اخلورُ   ما كان قومي هكذا أبداً    
والشاعر هنا أفاد من التعريض، حيث مل يُرد اخلشونة يف احلديث ومع ذلك أراد أن تصل فكرته 

  املتمثلة بأن عصرنا احلاضر من أشد العصور ضعفاً قد مّر على األمة اإلسالمية .

  وأتى معها التعريض يف قوله :وزخرت قصيدة  ( أصداء ) بالكنايات،   

  ٤م بإغفاء ععيناك أَين مل أن  يا مْن يناُم مبلء العني هل علمتْ 
م بإغفاء ) يستعطف الشاعر احملبوب يف تبيني حاله اليت عيف قوله ( هل علمْت عيناك أين مل أن

 حمبوبته، فهو مل يطلبوصل إليها من عدم التنعم بالنوم والذي سببه له السهر من جفاء 
  العطف مباشرة، إمنا عّرض بذلك لالستعطاف وترقيق القلب عليه .

                                                
 ٩٢ . الديوان ١
 ٩٩ . الديوان ٢
 ٦١ . الديوان ٣
  ٧٤ . الديوان ٤



 

٨٤ 
 

  قال : –صلى اهللا عليه وسلم  –وعندما دافع الشاعر عن الرسول     
  ١ذرّات رمٍل من تراب خطاك     واهللا لن يصلوا إليك وال إىل

، ًة مبكانة غريه من البشرمقارن –صلى اهللا عليه وسلم  –ملا أراد تبيان مكانة الرسول 
  هؤالء الكفار، أفاد الشاعر من التعريض، حيث محل البيت تعريضاً يف حالتني : السّيما

  واحنطاطهم . –صلى اهللا عليه وسلم  –األوىل : التعريض حبقارة أعداء الرسول 
  على غريه من البشر . –صلى اهللا عليه وسلم  –الثانية : التعريض بعلّو مكانة الرسول 

نسان يف قصيدة ( جسد واحد ) فلم يطلب الشاعر صراحة من وقد تكّرر التعريض باإل
  املسلمني القادرين اآلمنني املساعدة إلخوام املنكوبني، إمنا عّرض م مبجموعة من األبيات :

ــــــــه ـــد  أيّها اآلمُن يف أوطانِــــــ ــ   إّن إخوانك من غِري بلــــــــــــــــــــــ
ـــهأيّها املسروُر يف    بعضنا ما نام من طول الكمد  خّالنــــ

ـــــــــــــــد  أيّها اإلنساُن إنساٌن هنا    ٢أمسَع الكل ومل ينطْق أحـــ
وأقوى والشاعر عّد كثرة قومه زبدًا ال ينفع، وال جيدي، والتعريض هنا أوقع على النفس 

من األمن والوجود حبضن أهله، أثراً، من التصريح بالطلب، وأوجز فهو ذّكر املتنعم بنعم اهللا 
مبن فقد أهله وفقد أمنه، وأفاد الشاعر من التعريض أيضًا التوبيخ ملن تقاعس عن نصرة أخيه 

  وانتشاله من احملن.
قضية احلجاب اليت   ثالثة أبيات، فيها إجياز شديد، لقضية متشعبة، ويف ( درس احلرية )

دبيًة ودينيًة، والشاعر هنا وّضح موقفه بإجياز كثُر فيها احلديث ووقعت هلا انعكاسات خمتلفة أ
  غري خمّل وصورة خالبة بقوله :

ـــــــــاذي ـــة  قالت عذراً يا أستـــ ــ ــ ــ   أحجايب مّسَك بأذيّـ
  لن تنجَح بنٌت رجعيــــــة  قال رسبِت! فهّيا انصريف
ـــــــــــده   ١كي يكمَل درَس احلرية  عاد األستاذ ملقعــــــــ

                                                
 ١٧ . الديوان ١
  ١٠٣ . الديوان ٢



 

٨٥ 
 

  فالشاعر يف األبيات استخدم أسلوب التعريض أوال يف حديث الفتاة لألستاذ يف قوهلا له :
، وقد أحسنت إيراد مسألتها بذلك وأوجزت يف شكواها من أحجايب مّسك بأذية )( 

خالل أسلوب التعريض به، أيضا قول الشاعر ( كي يكمل درس احلرية ) فهو توبيخ من 
  لنظرة السيئة للفتاة املتحجبة .الشاعر مبوقف األستاذ صاحب ا

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                          
  ٢٥ . الديوان ١



 

٨٦ 
 

  الخاتمة
من شعراء العصر احلديث اإلسالميني، وإنتاجه غزير مقارنة  الشاعر حممد املقرن يعدّ 

بسنوات عمره، فدواوينه بلغت الثالثة، وتنوعت أغراض قصائده، والشاعر مصوٌر ماهٌر؛ حيث 
واعتمد يف استقاء الصورة من جاد اختيار األلوان البيانية املناسبة للمعاين اليت اختارها للقراء، أ

  د أفاد من الدين والرتاث والبيئة .حياته االجتماعية والبيئية، فق
  وخرجت هذه الدراسة مبا يأيت : 
صلى –ل مل يرِد املدح يف ديوان الشاعر ( أحّدث الليل ) إال عندما يأيت ذكر الرسو  -

 . -اهللا عليه وسلم 
الوضوح الذي متّيز به شعر املقرن، الذي مل يصل إىل السذاجة، ومل يرَق إىل الغموض  -

 فقد أتى مناسباً للمقام الذي يدور حوله شعره .

انتثرت يف الديوان املعاين والقيم اإلسالمية، فهو يتحدث عن الوفاء تارة، وتارة عن  -
لوطن اإلسالمي، وغري ذلك، وهو بذلك يتعمق يف حتّدث عن ا احلجاب، وكثريا ما

 جذور األدب اإلسالمي كما ذكرت .

ورد الغزل عند الشاعر وهو عفيٌف جدا وصدر عن عواطف حارة طاهرة جياشة  -
ُثل 

ُ
صادقة، وهو غزل ارتقى به صاحبه؛ فكان ملتزما بالقيم اإلسالمية اإلنسانية وامل

 العليا .

له، فشعره ديوان عصره، كما ينبغي أن يكون الشعر  واكب الشاعر األحداث املعاصرة -
 عليه أصال، فالشعر ديوان العرب .

ثقافة العصر جتّلت يف بعض قصائده، كحديثه عن الطائرة، واحلجاب، وسهم احلرارة  -
 ... . صة، حلوى، ألعاب، التلفاز، ، رصاوالزكام، والغبار، وأمساء املدن

زخر ديوان ( أحّدث الليل ) الشاعر  ومن خالل تلك املعاين اليت حتدث عنها -
بالوسائل البيانية من التشبيه والكناية واالستعارة وغالبها أتت تقليدية؛ فهو كما 



 

٨٧ 
 

ذكرت شبه بالشمس والقمر والليل كثريا، أيضا يف االستعارة اعتمد االستعارة املكنية 
ر، والتعريض  أكثر من غريها، والكناية أيضًا هلا نصيب كبري من االعتماد عند الشاع

 كذلك . 
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  فهارس البحث
  وتشمل الفهارس اآلتية :

 فهرس اآليات القرآنية .  -١

 فهرس األحاديث النبوية .  -٢

 ثبت املصادر واملراجع .  -٣

 فهرس املوضوعات .  -٤
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  فهرس اآليات القرآنية
  الصفحة  رقمها  اآلية  السورة  

ΝèO ôM|¡s% Νä3§  البقرة ç/θè=è% .ÏiΒ Ï‰÷è t/ š�Ï9≡sŒ }‘Îγsù Íο u‘$ y∨ Ït ø:$$ x. ÷ρr& ‘‰x© r& Zο uθó¡ s% 4  ١١  ٧٤  
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ÍνÏ‰ ÷Κpt¿2  Å3≈s9 uρ āω tβθßγ s)ø, s? öΝ ßγys‹ Î6ó¡n@ 3 …çµ ‾ΡÎ) tβ%x. $ ¸ϑŠ Î=ym # Y‘θà,xî ∩⊆⊆∪     

١٦  ٤٤  

≡ª!$# â‘θçΡ ÅV *  النور uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘F{ $#uρ 4 ã≅sW tΒ ÍνÍ‘θçΡ ;ο4θs3 ô± Ïϑ x. $pκ�Ïù îy$t6 óÁÏΒ (   ٤١  ٣٥  
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  فهرس األحاديث النبوية
  الصفحة  طرف احلديث  م
  ٣١  إن َمَثَل ما بعثين اهللا به من اهلدى ...  ١
  ٣١  إن َمثَلي وَمَثَل األنبياء ...  ٢
  ٨- ٧  من البيان لسحرا إنّ   ٣
  ١٩  قال ابن إسحاق : إن رسول اهللا أخذ حفنة ...  ٤
  ١٩  اخلروج ... –صلى اهللا عليه وسلم  –رسول اهللا  فلما أمجعَ قال ابن إسحاق :   ٥
  ١٩  ... - صلى اهللا عليه وسلم  –تسليم احلجر والشجر عليه  البن هشام : بابُ   ٦
  ١٦  املؤمنني يف تواّدهم وترامحهم ... مثلُ   ٧
  ١٧  َمْن سرت على مسلم ...  ٨
  ١٦  َمْن عادى يل ولّياً ...  ٩
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  ثبت املصادر واملراجع
  أوالً : القرآن الكرمي .

  ثانياً : الديوان
  :  الكتب والرسائل . ثالثاً 

السيد حممد رشيد تعليق : إلمام عبدالقاهر اجلرجاين، أسرار البالغة يف علم البيان : ا  .١
 املكتبة التوفيقية، القاهرة .رضا، 

الشيخ  : األصول الوافية املوسومة بأنوار الربيع يف الصرف والنحو واملعاين والبديع  .٢
 ه ١٣٢٢، ١طمية، مصر، حممود العامل املنزيل، مكتبة التقدم العل

 ١٤٠٨، ١البن املنذر : أبو بكر النيسابوري، حتقيق : د. عبداهللا اجلربين، ط اإلقناع  .٣

اإليضاح يف علوم البالغة : اإلمام اخلطيب القزويين، شرح وتعليق : د. عبداملنعم   .٤
 م  ١٩٨٩، ٣خفاجي، الشركة العاملية للكتاب، بريوت، ط

رسالة صاحل الزهراين، : البالغة" لعبدالقاهر اجلرجاين حبوث البيان يف كتاب "أسرار   .٥
 - ١٤٠٣الرياض، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  غري منشور، ماجستري،

 ه ١٤٠٤
، ١البالغة العربية (البيان والبديع) : د. وليد قصاب، دار القلم، اإلمارات، ط .٦

 ه ١٤١٨
خ أمني، دار العلم للماليني، البالغة العربية يف ثوا اجلديد : د. بكري شي  .٧

 م ١٩٨٢، ١بريوت،ط
، ١البالغة الواضحة : علي اجلارم ومصطفى أمني، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط  .٨

 ه ١٤٢٣
  ه ١٤١٧، ١دار الفرقان، عّمان، طالبالغة فنوا وأفناا : د. فضل حسن عباس،   .٩



 

٩٣ 
 

، ٧اخلاجني، القاهرة، طالبيان والتبيني : اجلاحظ، حتقيق : عبدالسالم هارون، مكتبة   .١٠
 ه١٤١٨

التحرير والتنوير : حممد الطاهر ابن عاشور التونسي، الدار التونسية للنشر، تونس،   .١١
 م ١٩٨٤

الرتاكيب النحوية من الوجهة البالغية عند عبدالقاهر : د. عبدالفتاح الشني، دار   .١٢
 املريخ، الرياض 

 ه١٤٣٠، ٧القاهرة، ط التصوير البياين : حممد حممد أبو موسى، مكتبة وهبة، .١٣
 رسالة ماجستري،مّداء، التصوير البياين يف شعر ِجران العود النمريي : مجال احل  .١٤

 ه١٤٣١ -١٤٣٠، املكرمة جامعة أم القرى، مكة خمطوطة يف
، ١التعريفات : علي اجلرجاين، حتقيق : نصر الدين التونسي، الدراسة، القاهرة، ط .١٥

 م ٢٠٠٧
ن : حممد بن جرير الطربي، حتقيق : أمحد حممد شاكر، جامع البيان يف تأويل القرآ  .١٦

 ه١٤٢٠، ١مؤسسة الرسالة، ط
أبو عيسى الرتمذي، حتقيق : بشار عواد معروف، سنن الرتمذي :  –اجلامع الكبري   .١٧

 م١٩٩٨دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
السيد أمحد اهلامشي، تعليق : سليمان الصاحل، دار املعرفة، بريوت، جواهر البالغة :   .١٨
 ه ١٤٣١، ٣ط

 ه١٤٢٤، ٢، دار الكتب العلمية، بريوت، طاحليوان : اجلاحظ  .١٩
خزانة األدب وغاية األرب : ابن حجة احلموي، حتقيق : عصام شقيو، دار ومكتب   .٢٠

 م٢٠٠٤اهلالل ودار البحار، بريوت، الطبعة األخرية، 
اإلعجاز : اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين، حتقيق : تعليق : حممود حممد شاكر،  دالئل  .٢١

 ه ١٤١٣، ٣مطبعة املدين بالقاهرة، دار املدين جبدة، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط



 

٩٤ 
 

، ٤دولة اإلسالم يف األندلس : حممد عبداهللا عنان، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط  .٢٢
 ه ١٤١٧

 ه١٤٠٢، ١بريوت، ط ي، دار الكتب العلمية،سر الفصاحة : ابن سنان اخلفاج  .٢٣
حتقيق : مصطفى السقا، إبراهيم األبياري، عبداحلفيظ السرية النبوية : ابن هشام،   .٢٤

 ه١٣٧٥، ٢الشليب، شركة ومطبعة مصطفى احلليب، القاهرة، مصر، ط
شرح ديوان عنرتة : اخلطيب التربيزي، تقدمي وفهرسة : جميد طراد، دار الكتاب العريب،   .٢٥

 ه١٤١٢، ١ريوت، طب
شرح ديوان املتنيب : عبدالرمحن الربقوقي، فهرسة : د. يوسف البقاعي، دار الكتاب   .٢٦

 ه١٤٢٤، ١العريب، بريوت، ط
شرح السعد املسّمى خمتصر املعاين يف علوم البالغة : مسعود التفتازاين، حتقيق : حممد   .٢٧

 م١٩٣٨، حميي الدين عبداحلميد، مكتبة حممد صبيح، القاهرة
لصحاح : أبو نصر الفارايب، حتقيق : أمحد عبدالغفور عطار، دار العلم للماليني، ا  .٢٨

 ه١٤٠٧، ٤بريوت، ط
صحيح البخاري : حممد إمساعيل البخاري، حتقيق : حممد الناصر، دار طوق النجاة،   .٢٩
 ه١٤٢٢، ١ط

صحيح مسلم : مسلم النيسابوري، حتقيق : حممد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء الرتاث   .٣٠
 م١٩٥٤ريب، بريوت الع

مدونة  صادق، رسالة ماجستري، الصورة البيانية يف شعر خليل مطران : حممد مؤمن  .٣١
 ه١٤٢٩جامعة أم درمان اإلسالمية، ، www.mohamedrabeea.comيف موقع 

، ١الصورة البيانية يف املوروث البالغي : د. حسن طبل، مكتبة اإلميان، املنصورة، ط  .٣٢
 ه١٤٢٦
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مدونة  سلمان، رسالة ماجستري،الصورة الفنية يف شعر ابن القيسراين : حسام حتسني   .٣٣
 م٢٠١١جامعة النجاح الوطنية، فلسطني، ،  www.mohamedrabeea.com  يف موقع 

العلوي، مراجعة وضبط وتدقيق : حممد عبدالسالم شاهني، دار الكتب الطراز :   .٣٤
 ه١٤١٥، ١العلمية، بريوت، ط

 ه١٤٢٤: د. عبدالعزيز عتيق، دار اآلفاق العربية، القاهرة، علم البيان   .٣٥
 ه١٤٢٥، ٢علم البيان : د. بسيوين عبدالفتاح فيود، مؤسسة املختار، القاهرة، ط  .٣٦
 ه١٤٣٥علوم البالغة البيان واملعاين والبديع : أمحد املراغي، املكتبة العصرية، بريوت،   .٣٧
العمدة يف حماسن الشعر : ابن رشيق القريواين، حتقيق : حممد حميي الدين عبداحلميد،   .٣٨

 ه١٤٠١، ٥دار اجليل، ط
فن االستعارة : د. أمحد الصاوي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، األسكندرية،   .٣٩

 م ١٩٧٩
 ه١٤٠٧، ١فنون التصوير البياين : د. توفيق الفيل، ذات السالسل، الكويت، ط  .٤٠
فوائد الغياثية يف علوم البالغة : العالمة عضد الدين اإلجيي، حتقيق : عاشق حسني، ال  .٤١

 ه١٤١٢، ١دار الكتاب املصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط
كتاب دروس البالغة مع شرحه مشوس الرباعة : حفين ناصف ، حممد دياب، سلطان    .٤٢

 ه١٤٠٧جلامعة السلفية، بنارس، اهلند، حممد، مصطفى طموم، دار البحوث اإلسالمية با
كتاب الصناعتني : أبو هالل العسكري، حتقيق : علي البجاوي، حممد أبو الفضل    .٤٣

 ه١٤١٩إبراهيم، املكتبة العصرية، بريوت، 
 ماجستري،حممد احلسن علي األمني، :  أساليبها ومواقعها يف الشعر اجلاهلي الكناية  .٤٤

 ه١٤٠٣مكة املكرمة،  خمطوطة يف جامعة أم القرى، جامعة أم القرى،
لسان العرب : اإلمام العالمة ابن منظور، تصحيح : أمني عبدالوهاب، حممد العبيدي   .٤٥

 ه١٤١٨، ٢دار إحياء الرتاث العريب، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت، ط



 

٩٦ 
 

حممد حميي املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر : ضياء الدين ابن األثري، حتقيق :   .٤٦
 ه١٤٢٠الدين عبداحلميد، املكتبة العصرية، بريوت، 

 ه١٤٢٩، ١حماضرات يف علم البيان : د. عيد بلبع، مكتبة الرشد، الرياض، ط  .٤٧
 ه١٤١٨، ٣خمتار الصحاح : الشيخ اإلمام الرّازي، املكتبة العصرية، بريوت، ط  .٤٨
ار العصماء، سوريا  املختار من علوم البالغة والعروض : أ.د. حممد علي سلطاين، د  .٤٩
 ه١٤٢٧، ١ط

معجم املصطلحات البالغية وتطورها : د. أمحد مطلوب، مطبعة امع العلمي   .٥٠
 ه١٤٠٣العراقي، 

معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب : جمدي وهبة، كامل املهندس، مكتبة   .٥١
 م١٩٨٤، ٢لبنان، بريوت، ط

( أمحد الزيات، إبراهيم مصطفى، حامد جممع اللغة العربية بالقاهرة املعجم الوسيط :   .٥٢
 ، دار الدعوة، القاهرة ) عبدالقادر، حممد النجار

مفتاح العلوم : السكاكي، ضبط وتعليق : نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت،   .٥٣
 ه١٤٠٧، ٢ط

عبداللطيف، جامعة الفاتح، طرابلس، مواد البيان : علي الكاتب، حتقيق : د. حسني   .٥٤
 م١٩٨٢ليبيا، 

موجز التاريخ اإلسالمي منذ عهد آدم عليه السالم إىل عصرنا احلاضر : أمحد   .٥٥
 ه١٤١٧، ١العسريي، فهرسة : مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، ط

 ه١٣٠٢، ١نقد الشعر : قدامة بن جعفر، مطبعة اجلوائب، قسطنطينية، ط  .٥٦
        أبو احلسن الّرماين، حتقيق : حممد خلف اهللا أمحد، : يف إعجاز القرآن  النكت  .٥٧

 ٣د. حممد زغلول سالم، دار املعارف، مصر، القاهرة، ط



 

٩٧ 
 

بكري شيخ اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز : اإلمام فخر الدين الرّازي، حتقيق : د.   .٥٨
 م١٩٨٥، ١أمني، دار العلم للماليني، بريوت، ط

: علي اجلرجاين، حتقيق : علي البجاوي، حممد أبو الوساطة بني املتنيب وخصومه  .٥٩
 م١٩٦٦الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى احلليب، 
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