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  ار وارن

  

  )١(لئن شكرمت ألزيدنكم:قال تعالى

   )٢( من مل يشكر الناس مل يشكر ا  :قال 

  وبعد : 

 عطـا املنـان  عبـد الـرمحن   فأتقدم بوافر الشكر والعرفان لألستاذ الدكتور 

أطــال اهللا عمــره ونفعنـــا بعلمــه، الـــذي تفضــل مشـــكورًا باإلشــراف علـــي هــذا الموضـــوع 

  عوجاج،،،ومتابعته وٕاسداء النصح وتقویم اال

ــد احلســـنوٕالـــي األســـتاذ الـــدكتور  منســـق الدراســـات العلیـــا بجامعـــة أم  حممـ

  ة.درمان اإلسالمی

والشكر إلي كل من قدم لي ید العون والمساعدة، والشكر موصول إلي كلیة الدراسات 

  العلیا وكلیة اللغة العربیة والشكر أوًال وآخیرًا هللا سبحانه وتعالى:

نَساَن َما َلْم َیْعَلْم)   )٣((الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم* َعلََّم اْإلِ

  

  

  

  

  

  

                                         
  .٧سورة إبراهیم اآلیة  )١(

  .٢٥٩ -٢٥٨ -٢المسند لإلمام أحمد بن حنبل:  )٢(

  .٥-٤سورة العلق اآلیة  )٣(



 ١

دا  

نجـــد إن البالغـــة هـــي أحـــد العلـــوم التـــي تشـــرفت بإنتمائهـــا إلـــي القـــرآن الكـــریم 

  وضارعت العلوم اإلسالمیة األخرى في توضیح إعجاز القرآن وبیان صوره.

فالصــور البیانیــة تحتــل مكانــًا بــارزًا فــي الدراســة األدبیــة وتظهــر أهمیتهــا عنــد 

ورة هـي التـي توضـح وتفـك طالسـم تحلیل النص الشعري المعین وشرحه ونقـده، والصـ

أن تكون هذه الدراسة متصلة بالشعر الجاهلي تـراث  أخترتكل أدب من اآلداب، لقد 

مختارات شعراء العرب البن األمة وسجل حضاراتها فجعلت میدان التطبیق في كتاب 

  الشجري. 

وحاولت الوقوف علي األبیات التي وردت فیها الصورة البیانیة وقمت بتوضیح 

الصور وشرحها، ونقدها إذا اقتضى المقام، ولـم یكـن غرضـي تنـاول كـل أثـر فـي  هذه

كتـــاب شـــعراء العـــرب فـــذلك عمـــل یطـــول مجالـــه ولكنـــي اختـــرت أبـــرز اآلثـــار وأحفلهـــا 

  بالكشف عن أنواع الصورة البیانیة.

ثوع او رب اأ  

ع بالصــورة الرغبــة الشــدیدة فــي قــراءة الشــعر العربــي وتــذوق معانیــه واالســتمتا .١

ر علــي نفســي وتـــدهش وهــي التــي كثیــرًا مــا تســتهویني وتأســالشــعریة الجمیلــة 

  عقلي.

ـــي الشـــعر وخاصـــة الشـــعر الجـــاهلي منـــه ألن كثیـــر مـــن  .٢ محاولـــة للتعـــرف عل

مفرداته وعباراته تكون غامضة لدینا بسبب تباعد الحقب الزمنیـة بیننـا وظهـور 

ــاة المدنیــة بــین المجتمعــات العربیــ ة وتغییــر الحیــاة البدویــة إلــي الحضــارة، الحی

 الحضریة وبالتالي اختلفت موضوعات وأغراض وقوالب الشعر قدیمًا وحدیثًا.

لبیـــان مـــا فـــي هـــذه الصـــور الشـــعریة مـــن قـــّیم معنویـــة كبیـــرة، ومفـــاهیم جمالیـــة  .٣

ســـادت العصـــر الجـــاهلي وســـاهمت بشـــكل ملمـــوس فـــي التعبیـــر عـــن حضـــارة 

 لها علي مسیرة األدب العربي.إنسانیة راسخة في ذاك العصر وألقت بظال



 ٢

ت اوتوا د ااار 

تــوفر المصــادر التــي تعمــل علــي إثــراء مــادة البحــث بالمعلومــات العلمیــة قلــة  .١

  الموثقة إذ تجعل من الدراسة مادة غزیرة وجاذبة للقراء واالستزادة منها.

ا أدى إلــي القدیمــة ممــ ةذات الطباعــالمكتبــات الجامعیــة المراجــع العلمیـة تكثـر  .٢

ـــق  ممـــا شـــكل عـــبء علـــي  هـــذه المراجـــع عـــدد مـــن صـــفحاتأو ضـــیاع تمزی

 .الباحث

دراا   

اتبعـــت فـــي هـــذه الدراســـة عـــدة منـــاهج منهـــا المـــنهج التـــاریخي لتحدیـــد عصـــر 

الكاتب واإللمام ببعض جوانب حیاته وآثاره العلمیة، ثم المـنهج الوصـفي الـذي یعـرض 

لتحلیلـــي االســـتقرائي التطبیقـــي الـــذي یحلـــل األبیـــات الظـــاهرة أو الصـــورة، ثـــم المـــنهج ا

الشعریة تحلیًال أدبیًا مناسبًا یستجلي من خاللها الصورة البیانیـة مـن القصـائد الشـعریة 

  المدرجة في كتاب مختارات شعراء العرب البن الشجري.

ثل ا  

تمـة انتهجت في بناء الدراسـة تقسـیمًا حـوى مقدمـة، تمهیـدًا، وثالثـة فصـول وخا

وفهرس لآلیات القرآنیة وفهرس لألحادیث النبویة التـي ذكـرت ضـمن األبیـات الشـعریة 

  وفهرس األشعار والقوافي وثبتًا للمصادر والمراجع ثم المحتویات.

شــملت المقدمــة دواعــي البحــث وأهمیتــه والصــعوبات التــي واجهتــه أمــا التمهیــد 

  وصف كتابه. هفقد جاء حول عصر 

  ة علي النحو التالي :ثم جاءت الفصول الثالث

الفصل األول: دراسة التشبیهات المختلفة من ناحیة األطراف حسیة وعقلیة ثـم 

ناحیــة األداء مــن حیــث الحــرف والفعــل واالســم ثــم ناحیــة وجــه الشــبه مــن حیــث كونــه 

  مفردًا ومركبًا ومتعددًا.

الفصــل الثــاني: دراســة تبــرز المجــاز بأنواعــه المختلفــة مــن مرســل وعقلــي ثــم 

  سة عن االستعارة التصریحیة والمكنیة.درا



 ٣

الفصــــل الثالــــث: دراســــة تتحــــدث عــــن الكنایــــة وأقســــامها المختلفــــة مــــن صــــفة 

  وموصوف ونسبة.

  الخاتمة : حوت النتائج التي توصل البحث.



 ٤

د  

سأتناول بالحدیث عصر ابن الشجري وحیاته وكتابه ویكون ذلك مدخًال 

من خالل الصور البیانیة المختلفة من تشبیهات للدراسة التحلیلیة النقدیة البالغیة 

  واستعارات وكنایات.

ًأو   

رين ار ا  

لجوقیة، والسـالجقة هـم مجموعـة مـن عاش ابن الشـجري فـي عصـر الدولـة السـ

ألتـــراك الـــذین عرفـــوا باســـم (الغـــزو)، هـــذه القبائـــل بـــدأت تهـــاجر مـــن أقصـــى القبائـــل ا

 )١(إیـــران، العــراق، بـــالد الشــام، وآســـیا الصـــغرى،التركســتان إلـــي إقلــیم مـــا وراء النهــر 

فـأدى  ،وأطلق علي هذه القبائل اسم السالجقة بعد أن تولى رئاستها سـلجوق بـن دقـاق

ــة الخالفــة العباســیة إلــي اعتنــاق اإلســالم وهــم مــن المؤیــدین  جــوار الســالجقة إلــي دول

لتـي حـدثت فـي هـذا وشهد التقلبات السیاسـیة واالجتماعیـة والثقافیـة ا )٢(للمذهب السني

العصر. لنتطلع على الوقائع واألحداث ونلتمس الظروف التي أحاطـت بـابن الشـجري 

  )٣(العصر. خالل حیاته وعالقته بمعاصریه من العلماء الذین برزوا في هذا

  اة ا:أ) 

هــــ، وبـــدأت فـــي التقـــدم فـــي مختلـــف جوانـــب ١٣٢قامـــت الدولـــة العباســـیة عـــام 

قبلـــة أنظـــار العـــالم اإلســـالمي فقصـــدها السیاســـیون والعلمـــاء  الحیـــاة، حتـــى أصـــبحت

والفقهــاء وأصــبح لهــذه الدولــة كیــان مســتقل وســیادة مطلقــة، ولكــن هــذه السیاســة بــدأت 

                                         
تاب دولة السالجقة، تألیف الدكتور / عبد المنعم محمد حسنین، كلیة اآلداب عین شمس، مكتبة األنجلو ك )١(

  . ١٨-١٧م، ص ١٩٧٥المصریة، 

  .١٠-٩ص، م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٥كتاب الخالفة العثمانیة، عبد المنعم الهاشمي، دار بن حزم، الطبعة األولى  )٢(

 –الدراسـات العلیـا التكریتي الـدكتور علـي أحمـد الزبیـدي/ رئـیس لجنـة  -أبو منصور الجوالیقي وآثاره في اللغة )٣(

 .  ١٥، صفي مصرقسم اللغة العربیة 



 ٥

تضعف بعد تولي الخلیفة المعتصم الخالفـة حینهـا قـوى العنصـر التركـي وأخـذ یتـدخل 

ضـعفاء وشـغلهم اللهـو في أمور الدولة واستمرت الخالفة تزداد ضـعفًا فـي ظـل خلفـاء 

واإلسراف مما مهد إلى ضعف الدولة لدخول البویهیین بغداد وصار البویهیین الحكـام 

  الحقیقیین، وفقد الخلیفة السلطة اإلداریة على بالده.

  وكانت لالضطرابات والفتن أثر واضح في دخول السالجقة بغداد.

  )١(وأصبحت بغداد من أمالك السلطان السلجوقي آنذاك.

  ة ا:اب) 

تمیـــز المجتمـــع العراقـــي فـــي هـــذا العصـــر، بوجـــود طوائـــف اجتماعیـــة متعـــددة، 

كانـت تمثـل طبقـات هـذا المجتمـع، فقــد احتلـت هـذه الطوائـف والطـرق الصـوفیة الحیــاة 

االجتماعیة، منها الطریقة القادریة المنزلـة األولـى مـن بنـي العبـاس وأبـرز هـذه الطبقـة 

  طبقة أصحاب األموال ورجال الدین والتعلیم وغیرهم. یمثلها الخلیفة وتلیها

وطبقة ثالثة فهي الطبقة العامة وهـم یمثلـون األغلبیـة العظمـى مـن النـاس منهـا 

الصناع والفالحین وأصحاب الحرف والجنود وغیرها، وظهـرت فـي هـذا المجتمـع فـرق 

الم وكـــانوا مــنهم العیـــارون الفتـــوة وكـــذلك مـــن الطوائـــف الباطنیـــة ودان المجتمـــع باإلســـ

  على مذهب أهل السنة هو المذهب الرسمي للبالد. 

  وعرف من اتباعه الشافعیة والحنفیة والحنابلة والمالكیة.

فـــي المجتمـــع  ،والطـــرق الصـــوفیة ،والفـــرق ، وانتشـــرت بجانـــب هـــذه الطوائـــف

  .كانوا في بغداد في الكرخ  واغلبهم واكثرهم الشیعة

                                         
 –الدراسـات العلیـا التكریتـي الـدكتور علـي أحمـد الزبیـدي/ رئـیس لجنـة  -أبو منصور الجوالیقي وآثـاره فـي اللغـة)١(

    .١٩-١٦ص ، في مصرقسم اللغة العربیة 



 ٦

   )١(أخرى منها العرب والفرس واألكراد. عاش النصارى والیهود وقومیاتوكذلك 

  اة ا: ج) 

. كـانوا علـى ونتعاقب على حكـم العـراق خـالل الدولـة السـلجوقیة خلفـاء عباسـی

ثقافـة كبیـرة، فكـان مـن بیـنهم األدیــب والشـاعر والمتحـدث والفقیـه، أمـا سـالطین الدولــة 

  السلجوقیة لم تكن لهم حضارة عریقة.

ــــواء المع رفــــة علمــــاء اللغــــة والنحــــو، واألدبــــاء والشــــعراء والفقهــــاء فقــــد حمــــل ل

كــان الســالجقة مــن أهــل الســنة المتعصــبین أقــاموا دولــتهم علــى و والُمحــدِّثون وغیــرهم. 

  أنقاض الدولة البویهیة الذین كانوا من الشیعة.

لنشــــر مــــذهبهم وكــــذلك إنشــــاء و فقــــد شــــیدوا المــــدارس النظامیــــة لخدمــــة الــــدین 

  شر الثقافة. المساجد والمكتبات لن

ـــم النحـــو والتـــاریخ واألدب  فقـــد انتعشـــت علـــوم أخـــرى غیـــر العلـــوم الدینیـــة كعل

  والفلسفة وغیرها. 

فقـــد اشـــتهر علمـــاء وفقهـــاء مـــنهم المـــاوردي المتـــوفى ســـنة خمســـون وأربعمائـــة 

 واحــد وســبعینهجریــة وكــذلك مــن علمــاء اللغــة عبــد القــاهر الجرجــاني المتــوفى ســنة 

مــــؤرخین الخطیــــب البغــــدادي المتــــوفى ســــنة ثــــالث وســــتین وأربعمائــــة هجریــــة ومــــن ال

  وأربعمائة هجریة.

  

  

  

  

                                         
 –الدراسـات العلیـا التكریتي الـدكتور علـي أحمـد الزبیـدي/ رئـیس لجنـة  -ي وآثاره في اللغةأبو منصور الجوالیق )١(

  .٢٥-٢٠، صفي مصرقسم اللغة العربیة 



 ٧

 ً  

  

  أسمه:أ) 

هبة اهللا بن علي بـن محمـد بـن علـي بـن عبـد اهللا بـن حمـزة بـن محمـد بـن عبـد 

اهللا بن أبي الحسـن بـن عبـد اهللا األمـین بـن عبـد اهللا بـن الحسـن جعفـر بـن الحسـن بـن 

  علي بن أبي طالب.

  مولده:ب) 

  . هـ٤٥٠ -مولده ببغداد في السادس من رمضان سنة خمسین وأربعمائة 

  لقبه: ج) 

 یــاقوت الحمــوي :لقـب هبــة اهللا بــان الشــجري ومــن األقــوال التـي تؤیــد ذلــك قــول

وقــال بعضــهم: ألنــه كــان فــي بیتــه شــجرة  نســب إلــى بیــت الشــجري مــن قبــل أمــهإنــه 

  ولیس في البلد غیرها. 

إلى من ینتسب هل نسبته إلـى القریـة أم إلـى أحـد ابن خلكان: " ال أدري  :قول

  أجداده وكان أسمه شجرة. 

  كنیته: د) 

   )١(السعادات.المعروف بان الشجري أبو هبة اهللا كنیى 

  أسرته: هـ) 

                                         
جـالل الـدین عبـد الـرحمن السـیوطي ، الجـزء الثـاني ، الطبقـة  –یة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة غ) أنظر ب١(

  . ، مختارات شعراء العرب الحرف د٣٢٤ص -بي وشركاهالحل يطبعة عیسى البابمم ، ١٩٦٥األولى 



 ٨

أبو السعادات المعروف بـابن الشـجري مـن أسـرة بغدادیـة مـن البیوتـات القدیمـة 

شـیعي حتــى أنـه یصـل فــي نسـبه إلــى ببغـداد وقـد تــأثر بالنزعـة الدینیـة علــى المـذهب ال

  اإلمام علي بن أبي طالب علیه السالم. 

  وكذلك عرف بالعلوي الحسني. 



 ٩

  شیوخه: و) 

زكریـا التبریــزي،  ى أبــي معمـر بـن طباطبـا والخطیــب أبـىقـرأ األدب والنحـو علـ

  الُساللي، وابن فضال الُمَجاشعي.وسعید بن على 

المتــأخرین مثــل أبــي الحســن بــن عبــد  وقــرأ الحــدیث علــى جماعــة مــن الشــیوخ

  الجبار بن أحمد بن القاسم الصیرفي، ومحمد بن سعید بن نبهان الكاتب. 

ولـــم یتوقـــف عـــن طلـــب العلـــم فقـــد ســـمع فـــي الشـــیخوخة مـــن أبـــي الحســـین بـــن 

  الطیوري وغیره. 

فقد غدا لمدة نقیب الطالبیین في الكرخ ببغـداد نیابـة عـن الطـاهر أبـي عبـد اهللا 

   )١(بي الحسن العلوي.أحمد بن أ

  تالمیذه: ز) 

أبــو الســعادات المعــروف بــابن الشــجري قــرأ النحــو واألدب ســبعین عامــًا وأخــذ 

عنه في هذه المدة الطویلة كثیرًا من مشاهیر النحو واللغة كتـاج الـدین، أبـي البركـات، 

  ابن األنباري وابن الخشاب.

طـب الراونـدي وأمثالهمـا وروى عنه الشیخ برهـان الـدین الحمـداني القزوینـي والق

  أیضًا.

  مكانته:ح) 

ب الــدین، بالفاضـل والصــالح. ع علـى منزلتــه العالیـة، فوصــفه منتخـأثنـى الجمیــ

صــل ابــن األنبــاري سلســلة مشــایخه فــي النحــو إلــى اإلمــام علــي علیــه الســالم، كمــا وأو 

                                         
التحقیـق  –بـاء فـي طبقـات األدبـاء ألبـي البركـات كمـال الـدین عبـد الـرحمن بـن محمـد األنبـاري ) أنظر نزهة االل١(

  ..٢٩٩الزرقاء، ص  -األردن -د. إبراهیم السامرائي، مكتبة المنار



 ١٠

ي بــالغ یــاقوت فــي مدحــه فقــال: "كــان أوحــد زمانــه وفــرد أوانــه فــي علــم العربیــة إمامــًا فــ

  النحو واللغة وأشعار العرب وأیامها وأحوالها مضطلِّعًا من األدب كامل الفضل".

واعتمد ابن هشام علـى آرائـه فـي مواضـع عدیـدة وأشـار ابـن خلكـان إلـى تبحـره 

  في االستشهاد بشعر العرب.

بلغ بن الشجري منزلة عالیة من الشهرة إذ كان أوحد زمانه وفرد أوانه في علـم 

فــــي النحــــو واللغــــة وأشــــعار العــــرب وأیامهــــا وأحوالهــــا، مضــــطلعًا مــــن  العربیــــة، إمامــــاً 

   )١(.األدب

  آثاره العلمیة: ط) 

  ترك ابن الشجري آثارًا في موضوعات مختلفة هي: 

  ) األمالي: ١(

فریـد كتاب نفیس وكثیر الفائدة ویشتمل علي فنون من علـم األدب وأیضـًا وهو 

حویــة مــع شــواهد شــعریة مختلفــة أمالهــا النوقــد وردت فیــه كثیــر مــن اآلراء مــن نوعــه 

مجلســًا، بــدأ إمــالء مجالســه علــي تالمیــذه فــي أوائــل علــى تالمیــذه فــي أربعــة وثمــانین 

  جمادي األولى سنة أربعة وعشرین خمسمائة هجریة.

 طبـــع كتـــاب األمـــالي ناقصـــًا فـــي ســـنة تســـعة وأربعـــین وثالثمائـــة وألـــف هجریـــة

بــدون ذكــر تــاریخ الطباعــة. كمــا دقــق  بحیــدرأباد فــي مجلــدین وطبعــة أخــرىهـــ. ٣٤٩

باسـم مـا لـم ووضـع القسم األخیر منه في سنة خمس وأربعمائـة وألـف هجریـة ببیـروت 

ینشــر مــن األمــالي الشــجریة، ویضــم بقیــة المجلــس والثــامن والســبعون حتــى المجلــس 

    )٢(الرابع والثمانین.

                                         
  .مختارات شعراء العرب البن الشجري، الحرف د) ١(

أمــالي ابــن الشــجري، فــي آداب اللغــة العربیــة لإلمــام العالمــة الســید الشــریف هبــة اهللا بــن علــي بــن محمــد بــن  )٢(

هــ، عنـي بنشـره وتصـحیحه ٥٤٢حمزة العلوي الحسني أبو السـعادات المعـروف بـابن الشـجري المتـوفى ببغـداد سـنة 



 ١١

  ) الحماسة: ٢(

ن العصـرین الجـاهلي لشـعراء فحـول مـتضم مختارات من أفضل الشعر وجیده 

وصــــدر اإلســــالم وأیضــــًا العصــــرین األمــــوي والعباســــي نحــــا فیهمــــا منحــــى أبــــي تمــــام 

والبحتـــري فـــي حماســـتیهما ویعتقـــد بعضـــهم أن حماســـة ابـــن الشـــجري مـــن أجـــلَّ كتـــب 

الحماسة في العربیة وحققهـا المستشـرق األلمـاني قـریتس كرنـو، وطبعـت بحیـدرأباد فـي 

ألف هجریة كما حققهـا غیـره. وطبعـت فـي دمشـق سـنة سنة خمس وأربعین وثالثمائة و 

  سبعین وتسعمائة وألف للمیالد. 

  ) مختارات شعراء العرب: ٣(

قصـــیدة مــــن القصـــائد الشـــهیرة لشــــعراء مـــن العصـــر الجــــاهلي  خمســـینتضـــم 

والمخضـرمین طبعـت طباعـة حجریـة بالقـاهرة فــي سـنة أربعـة وأربعـین وثالثمائـة وألــف 

مـــد البجـــاوي وطبعـــة ثانیـــة هنـــاك فـــي خمـــس وســـبعین كمـــا حققهـــا محهــــ ٣٤٤هجریـــة 

  . م١٩٧٥ وتسعمائة وألف میالدیة

   )١( ) منظومة ابن الشجري:٤(

ویوجد فـي بـرلین هـ ٣٣٠طبعت في القاهرة سنة ثالثین وثالثمائة وألف هجریة 

باإلضــافة إلــى ذلــك مخطوطــة لمعجــم فــي األلفــاظ المشــتركة ربمــا كانــت الكتــاب الــذي 

   )٢(ما أتفق لفظه واختلف معناه. ذكره یاقوت باسم

                                                                                                                     
مطبعــة األمانـة بشـارع الفجالــة  -م١٩٣٠، سـنة ١ط -١ج -وضـبطه فضـیلة األســتاذ مصـطفى عبـد الخــالق محمـد

  .٣٩، ص ٥٨رقم 

  ح.-ز-مختارات شعراء العرب البن الشجري، التحقیق، محمد علي البجاوي، الحرف و)  ١(

  محمد البجاوي، الحرف ح.هـ التحقیق ٥٤٢) أنظر مختارات شعراء العرب ، البن الشجري المتوفى ٢(
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  تنسب إلى ابن الشجري كتب أخرى هي: 

أثنـاء إمالئـه كتـاب األمـالي، وطلـب مـن ابـن فـي االنتصار، أتّمه ابن الشـجري 

الخشــــــاب أن یقــــــرأه علیــــــه فــــــامتنع فــــــّرد بعــــــض موضــــــوعاته وأجابــــــه ابــــــن الشــــــجري 

وكتـاب مـا اتفـق لفظـه ي. مـع البـن جّنـشـرح اللّ و بـ(االنتصار) شرح التصریف الملـوكي 

  واختلف معناه.

  وفاته: ي) 

ببغــداد هـــ ٥٤٢تــوفى ابــن الشــجري فــي ســنة أثنتــین وأربعــین وخمســائة هجریــة 

    )١(حي الشیعة فیها.بودفن بالكرخ 

  ثالثًا: 

  وصف كتاب مختارات شعراء العرب: 

  ) غرض الكتاب وموضوعه: ١(

ض القصـائد العربیـة كتاب مختارات شعراء العرب البن الشـجري انتقـى فیـه بعـ

من مختلف العصور منها كانت في عصر الجاهلیة وثانیة في العصر األمـوي وثالثـة 

  .وحدیثه ةن عیون األدب العربي قدیمفي العصر العباسي وتعد هذه القصائد م

وتناولها بالشرح لغویًا وأدبیًا. وأنفرد ابن الشجري بروایـة بعـض القصـائد وعمـل 

  على تصحیحها وضبطها. 

  تویات الكتاب: ثالثة أجزاء هي:مح

                                         
ظ جالل الدین عبد الرحمن السیوطي، تحقیق محمـد أبـو الفضـل ، للحاف) بغیة الوعاة في طبقات اللفویین والنحاة١(

  . ٣٢٤لبنان، ص  -، المكتبة العصریة بیروت٢إبراهیم، ج



 ١٣

  )١(األول:الجزء 

  عشر قصیدة لهؤالء الشعراء هم: یحتوي علي اثنتا

  لقیط بن یعمر اإلیادي:  -

 قعنب بن أم صاحب. -

 أعشى باهلة. -

 حاتم الطائي. -

 بشامة بن عمرو. -

 النَِّمر بن تولب. -

 الشنفري. -

 كعب بن سعد الغنوي. -

 للمتلّمس. -

 طرفة بن العبد. -

  الثاني:الجزء 

  ن قصیدة: یالثاني من الكتاب على خمس وعشر الجزء یحتوي 

  زهیر بن أبي سلمى.  -

 بشر بن أبي خازم. -

 عبید بن أبي األبرص. -

   الثالث :الجزء 

   : یحتوي على ثالث عشرة قصیدة

                                         
مختــارات شــعراء العــرب، إلبــن الشــجري، هبــة اهللا بــن علــي أبــو الســعادات العلــوي المعــروف بــابن الشــجري،  )١(

-م، ص ك١٩٩٢ -هــ١٤١٢، ١ل بیـروت، طهـ ، تحقیق علي محمد البجـاوي، دار الجیـ٥٤٢ -هـ ٤٥٠المتوفى 

  ن س. -ن-م-ل



 ١٤

  لحطیئة:مختار  شعر ا

ــــارة مــــن العصــــرین  ــــى مقطوعــــات شــــعریة وهــــذه القصــــائد المخت وباإلضــــافة إل

  الجاهلي واإلسالمي.

  ع الكتاب:طب

طبع هذا الكتاب الطبعة الحجریة فـي مصـر سـنة سـتة وثالثمائـة وألـف هجریـة 

  وحققها على محمد البجاوي. هـ ١٣٠٦

ثم طبعة األستاذ محمود حسن زناتي في القـاهرة سـنة أربعـة وأربعـین وثالثمائـة 

ـــة  ثـــم طبـــع مـــرة أخـــرى ســـنة خمـــس وســـبعین وتســـعمائة وألـــف هــــ ١٣٤٤وألـــف هجری

   )١(.م١٩٧٥ بالمیالد

  مصادر الكتاب: 

روى كتاب ابن الشجري عن الثقات من أهل اللغـة واألدب، فهـو موثـق 

الروایـــة ومحقــــق الشــــرح والنقـــد. وهــــو مرجــــع لغــــوي وأدبـــي ومــــن هــــذا الكتــــاب 

ــــــان بــــــدار الكتــــــب المصــــــریة إحــــــداهما بــــــرقم ( ) أدب وأســــــمها ٥٨٥مخطوطت

ومائـة  عشـرة خـط المؤلـف، وعـدد أوراقهـا سـت(مختارات شعراء العـرب) وهـي ب

  ورقة في كل صفحة نحو خمسة عشر سطرًا.

ًا یطمـــئن المطلـــع وهـــذه النســـخة خطهـــا واضـــح جمیـــل، مضـــبوطة ضـــبطًا متقنـــ

  )٢(ٍف فیها، وتعرض دائمًا في معرض الكتب النادرة.علیها إلى كل حر 

  منهج ابن الشجري: ك) 

  هذا وقد اتبعت في هذه الدراسة علي المنهج الوصفي التحلیلي.

  

                                         
  ن.-الشجري التحقیق على محمد البجاوي، الحرف مب البن د) أنظر كتاب مختارات شعراء األ١(

  س.-مختارات شعراء العرب البن الشجري، التحقیق محمد علي البیجاوي، الحرف ن )٢(



 ١٤

  االولالفصل 

  

  :المبحث األول

  :الطرفانالتشبیه باعتبار 

  من شعر لقیط بن یعمر : 

قال لقیط بن یعمر اإلیادي ینذر قومه غزو كسرى إیاهم وكان لقیط كاتبًا في دیوان 

كسرى، فلما رآه مجمعًا علي غزو إیاد كتب إلیهم بهذا الشعر، فوقع الكتاب بید 

  كسرى، فقطع لسان لقیط وغزا إیادًا.

  )١(*** كاألقحوان إذا ما نوره لمعا  األنیاب ذي اشرٍ  اشنب وواضحٍ 

  أرى منها وال طمعا مبیناً  ساً أموس *** یت لما بیننا حبل الشَّ جرَّ 

یصف الشاعر  هنا ثغر الفتاة بأنه ابیض اللون كاالقحوان  واالقحوان نبات 

مشبه به بیضاء. والمشبه هو ثغر الفتاة وال اً الربیع له لون ابیض یعني أن لها أسنان

  ن. ا البیاض في كلیهما والطرفان حسیاهو األقحوان ووجه الشبه هن

یتابع في هذا البیت وصف تلك الفتاة وهي فتاة حدیثة السن وأنها تشبه 

المشبه هو  ،(الناقة) ذات األصل الكریم تكون متجبرة عند قودهاالشموس وهي الدابة 

  ن.ایسا حابة المتجبرة وهمالفتاة النافرة والمشبه به الد

المشبه هنا ثغر الفتاة بزهر االقحوان ومن ناحیة أخرى شبهت الفتاة النافرة 

وهنا وهو الذي یتعدد فیه المشبه به بالناقة المتجبرة وهنا یكون التشبیه تشبیه جمع 

  هذا البیت یذكرني ببیت األعشى حیث یقول : 

  )١(ساق، فیه عذوبة واتَّ لُّ طوشتیت كاألقحوان جاله ال *** 

                                         
هـــ   ١٤١٢علــي محمــد البجــاوي الطبعــة األولــى  ) أنظــر كتــاب مختــارات شــعراء العــرب البــن الشــجري ، تحقیــق١(

بیــروت لبنــان ، اشــنب دقــة االســنان، االشــر، حســن األســنان وحــدة أطرافهــا، االقحــوان: مــن  –م دار الجیــل ١٩٩٢

  .٥ -٤، الشموس: هي الدابة التي یصعب اإلمساك واإللجام بها، ص.نبات الربیع له نور ابیض  اللون



 ١٥

أسنان تلك الفتاة ألنها متفرقة غیر متالصقة وٕانها نظیفة یصف األعشى هنا 

ال یعلق الطعام بینها والمعة وبیضاء كأنها زهر االقحوان قد جّاله الطلُّ ونُقاه من 

  الغبار العالق.

بوصف األسنان وكیف إنها كانت  ننجد إن الشعراء مثل لقیط واألعشى یعتنو 

أسنانها بریش الطیور حتى تصیر بیضاء والمعة ولهذا نظیفة حتى أن المرأة تنظف 

وصف األعشى ثغر إذ كان الشعراء یولون األسنان أهمیة كبیرة في وصفهم، 

  .بالعذوبة واإلستواءمحبوبته 

  

  )٢(رضًا تعجبون بها  *** مثل السفینة  تغشى الوعث والطَّبعاأإني أراكم  و 

رضهم أمولهم ورحیلهم عن متعتهم وحأشبه الشاعر هنا حالة قومه في حمل 

بهذا یرحل القوم رض مسترخیة رطبة أمثل السفینة التي تعبر عباب البحر وتنزل ب

  فاألجدى الرحیل لهم.عن أرضهم حتى ال تتدنس أعراضهم بالمخزیات 

هو الثاني  السفینة ویكون  ل القوم والمشبه بهیوالمشبه هو األول حال رحوهنا 

  .نان حسیالطرفا

  )٣(ومًا ال ابالكم *** امسوا الیكم كأمثال الدََّبى ِسَرَعاأال تخافون ق

یصف الشاعر هنا قومه في كثرتهم وعتادهم كأمثال صغار الجراد المنتشر 

في كثرة العدد والعتاد وهم ینتشرون في ساحات القتال في الفضاء في سرعة شدیدة 

هم من ؤ أعدا وجملة ال أبا لكم تعبیر یقصد به التعجب من غفلتهم عما یعد لهم

ن اوهما حسی عدوهمویكون الطرفان األول هو المشبه وهو القوم والثاني هو حرب. 

                                                                                                                     
م، دار النهضـة ١٩٧٢ن بـن قـیس، شـرح وتعلیـق، الـدكتور محمـد محمـد حسـین، ) دیوان األعشى الكبیـر، میمـو ١(

  .٢٥٩ص الطل:هو المطر الخفیف یقصد بهالرذاذ العربیة، بیروت،

  .٧الوعث: أرض مسترخیة رطبة ، الطبعا: الصدأ الذي یكثر على السیف أو الدنس، ص )٢(

أو مــا یــدنس العــرض، الــدبي: صـــغار  : أرض مســترخیة رطبــة، الطبعــا: الصــدى یكثــر علــي الســیفث) الوعــ٣(

  .٧الجراد والواحدة منها دباة، ص



 ١٦

صورة القوم المنتشر في أرض لوجود شیئ متفرق في كل الجوانب وهنا التشبیه تمثیل 

  .وقوة وسرعة اً وعتاد اً المعركة عدد

  )١(عیونهم كأن لحظهم  *** حریق غاب ترى منه السنا قطعا رٌ ز خْ 

ت نظرة عیون هؤالء األبطال األشداء كأنها حریق غابات یتصاعد منه شبه

ن هنا األول هو المشبه نظرة عیونهم االلهب قطعًا قطعا في الفضاء ویكون الطرف

ن األول حسي والثاني حسي اوالثاني هو المشبه به وهو حریق الغاب ویكون الطرف

  ه السنا.بیأیضًاَ◌، وهنا یكون التشبیه تمثیل لوجود شيء على جان

  من شعر قعنب: 

یقول هذه األبیات في أناس من قومه كانوا یناصبونه العداوة ویتتبعون عثرته 

  فیشهرونها في الناس.

  )٢(وكل اسمر عراض مهّزته  *** كـأنه برجا عادیَّه شطنُ 

بأنه أسمر وعراض أي هو مضطرب في حركته عندما یضرب   الرُّمحوصف 

طراب وُیشبه حبل البئر ویكون طویال وقویًا وشدید كون في حركته اضیبه الفارس 

ن، ان حسیاوهنا یكون الطرف في صنعته، صلباً یكون طویًال و الرُّمح الفتل وكذلك 

الطویل القوي وكذلك  الحبل الطویل القوي الفتل وهنا یكون التشبیه الرُّمح ول األ

ند الطعن به الطویل وجید الصنعة وتكون له حركة مضطربة ع الرمحتمثیل صورة 

  وكذلك صورة حبل البئر یكون طویال وشدید الفتل حتى ال ینقطع عند رفع الماء به.

                                         
 .٩-ص –: واحدها أخرز وهو الذي ینظر بمؤخر عینیه ، السنا: اللهب  رٌ خز  )١(

  .٢٥عراض:  مضطرب ، العادیة : البئر القدیمة، الشطن: حبل طویل شدید الفتل ص ،  )٢(



 ١٧

  من شعر أعشى باهلة: 

  یرثي أخاه المنتشر بن وهب الباهلي.

   )١(ي منصلتًا *** بالقوم لیلة النجم وال قمررِّ تلقاه كالكوكب الدُ 

قبیلته ظاهرا كأنه وصف الفارس المقدام بالكوكب الدري یكون الفارس بین 

داللة واضحة على ان هذا الفارس  یعتمد علیه في تسییر شئون یدل كوكب  وهذا 

ن األول احیاة قبیلته في وقت السلم والحرب وكذلك یدل على شجاعته ویكون الطرف

هو ذاك الفارس الشجاع وهي حسي والثاني هو المشبه به وهو الكوكب الدري وهو 

  حسي أیضًا.

  )٢(القوم أنفسهم *** بالیأس تلمع من قّدامه الُبُشُر  كأنه بعد صدق

الفارس المقدام، عندما ینزل البالء أو تحل هنا یتابع الشاعر في وصف ممدوحه 

الشدائد بقومه یكون متیقنًا واثقًا من قوته وعزیمته في حمایة قبیلته من الهالك، 

بالظفر ویكون هنا المشبه ونالحظ من كثرة ثقته بنفسه كأنه یرى أمامه بشیرًا یبشره 

  األول الفارس المقدام وهو حسي والمشبه الثاني وهو ثقته باالنتصار وهو عقلي.

  من شعر حاتم الطائي:

  )٣(منمنما كتاباً  ك في رقِّ ما *** كخطِّ مهدّ  تعرف اطالًال ونؤیاً أ

الشاعر هنا شبه إندثار الدیار بالصحیفة البیضاء المستویة وجعل من إندثار 

جلد البصورة بعد أن كانت دیار عامرة بأهلها محبوبته ومحو آثارها ومعالمها  دیار

المزخرف األلوان بعد أن محیت معالمه صار بالیًا والتشبیه هنا تشبیه تمثیل لوجود 

  .یان، وهنا الطرفان حسّ شيء اندثرت معالمه

  )١(ودیار قد قامت تریك قد خلت *** وأقوت من الزوار، كفَّا وِمعَصما 

                                         
  .٣٩- المنصلت الماضي االمور، ص )١(

 .٤٠البشیر ، ص  ) البشر :٢(

 .٤٣) االطالل:  جمع طلل وه وما شخض من آثار الدیار . الرق: الجلد الرقیق ، ص٣(



 ١٨

إلى تشبیه دیار محبوبته وهي خالیة من أهلها كأنها یدا فتاة هنا لف الشاعر د

ألنه محذوف األداء ووجه الشبه المشبه  بلیغاً خالیة من السوار. وهنا یكون التشبیه 

  .أیضاً  سياألول هو دیار المحبوبة وهو حسي والمشبه الثاني كّفا الفتاة فهو ح

  )٢(ّوقد یاقوت وشْذرًا منظََّما كفاثور اللُّجین یزینه *** ت اً ونحر 

كل والخوان هو مایوضع علیة الطعام عند األ اً جعل من عنق تلك الفتاة خوان

وهذا یدل داللة واضحة  و الذهب ولهذا یظهر منه بریقأویكون مصنوعا من الرخام 

ن الخوان ویكون الطرفا نحر یشع بریقًا ولمعانًا مثل ذاكالعلى أن هذه الفتاة حسناء 

ذكرابن منظور الثاني هو فاثور اللجین.الطرف األول نحر الفتاة، الطرف ن احسی بین

   معنى كلمة الخوان قال :كتابه  يف

ٌب و  يالُخوان،والَخوان:الذ  الجمع اْخونة في القلیل،وُخوٌن فيیؤكل علیه،ُمَعرَّ

  .الكثیر

  وقال ابن بري : نظیر ِخِ◌َواٍن وُخوٌن ِبِ◌َواٌن وُبوٌن ال ثالث لهما  

با فتضرَّما   )٣(كجمر  الغضا هبَّت له بعد هْجعًة *** من اللیل أوراح الصَّ

یتابع الشاعر في هذا البیت وصف تلك الفتاة التي لها نحر یشبه فاثور 

تشبه شجرة الغضا عندما تهب علیه الریاح   إشراقاللجین وكذلك ان هذا النحر فیه 

  . هلمعانظهر منه ی ىكون شدید االشتعال حتیتوقد و ی

ایضًا ول وهو نحر تلك الفتاة و هنا بین حسي وهو الطرف األ الطرفانو 

مرسًال ویكون التشبیه  عندما تشتعل النار فیه وهو شجر الغضا  حسىالطرف الثاني 

                                                                                                                     
  .٤٥) المعصم : موضع السوار ، ص ١(

: دار صـــــادر : الطبعـــــه االولـــــى ٥لســــان العـــــرب لالمـــــام العالمــــه ابـــــن منظـــــور االفریقـــــى المصــــرى:المجلد  )٢(

 یر ، یكـون مـن الرخـام أو الـذهب أو الفضـة ، الشـذر : اللؤلـؤ، الفاثور : الخـوان الصـغ ١٨٤م:بیروت: ص ٢٠٠٠

  .٤٥ص 

  .  ٤٦-) الغضا: شجر شدید االشتعال  ، تضرم: اشتد اشتعاله ، ص٣(



 ١٩

ظهر یوكذلك صورة  شجر الغضا عند ما یوقد بالنار بریقه نحر الفتاة في   ومجمالً 

  .ضوؤه

  )١( إذا هي لیًال حاولت أن تبّسما لیل خصاصه ***یضيء لها البیت الظَّ 

شبهت أسنان الفتاة بالنور الذي یشع فیضيء البیت لیًال إذا ابتسمت وهنا 

إذ إدعى الشاعر ان تبسم الفتاة وظهور بیاض أسنانها یضيء  اً یكون التشبیه مقلوب

وبرع فیه هذا علي سبیل  اللیل المظلم وهنا یكون الشاعر قد أجاد في الوصف

  .ي التشبیهالمبالغة ف

ما   )٢(علیهن فتیان كجنَّة عبقر *** یهزون باالیدي وشیجًا مقوَّ

 مهارة الفتیان وهم یحملون الرماح ویهزونها باالیدي بصورة مهارةالشاعر  شبة

هنا األول صورة الفتیان وهم یهزون بالرماح في  الطرفانالجن بوادي عبقر ویكون 

   مرسًال ومجمالً التشبیه أیدیهم والثاني صورة أشجار الوشیج ویكون 

  من شعر بشامة بن عمرو : 

فقرَّبت للرَّحل عیرانه *** موثقة عنتریسًا ذُموال
)٣(  

وأیضًا الذمول  القویهكثیرة اللحم و الصلبه الناقة العنتریس وهي یصف صورة 

الطرف  حسیانبین  الطرفانالعیر في السرعة والقوة ویكون بصورة  السریعهوهي 

الناقة العنتریس والطرف الثاني هو المشبه به وهو العیر ووجه  ول هو المشبهاأل

  . بلیغاً  یكون الشبه یكون في السرعة والخفة و التشبیه

  كأن یداها إذا ارقلت *** وقد جرن ثم اهتدین السبیال

  )٤(یدا عائم خر في غمرة *** فأدركه الموت إال قلیالً 

                                         
  .٤٦) خصاصة : ال فرج ، ص ١(

  .٥٢) عبقر: وادي ینسب الیه الجن ، الجنة : الجن، الوشیج : اصله شجر ، المقومة : المعدَّلة ، ص٢(

  .٥٨حكمة ، الزمول : السریعة ، العنتریس : الناقة  الكبیرة الشدیدة ، ص) موثقة : م٣(

 .٦١ء وكالًال، ص) االرقال : أن تعدو وتنفض رأسها، اهدین: أعیین أي فلزمنا المحجة اعیاً ٤(



 ٢٠

وتنفض  بهم اقة وهي تعدوتلك الن لورج يیدأهنا في هذین البیتین جعل من 

یسبح في جریه سبحًا األصل كأنه وهو الفرس الكریم  السابح يیدأبرأسها بصورة 

  .حسیانهنا  الطرفانیرفع یدیه ورأسه إلى أعلى في حركة سریعة ویكون 

  في شعره.ض بذلك یقول : إنه جنى جنایة واخبرهم بها فأذاعوا سره وخذلوه وقد عرَّ 

  )١(وتعّولُ  نّ ره  *** مزراة ثكلى تت كأنّ عنها السهم حنّ  إذا زلّ 

عقد الشاعر مقارنة بین صوت السهم عند خروجه وانطالقه نحو فریسته 

یحدث صوتًا یشبه صوت الثكلى وهي المرأة التي فقدت زوجها أو أحد أبنائها وهي 

  .وحزین تبكي وتعّول ویكون لها صوت مؤثر

ت السهم والطرف الثاني هما الطرف األول وهو صو  حسیان الطرفانویكون 

  وهو صوت الثكلى.

  وأطوى على الخمص الحوایا كما انطوت *** خیوطه مارّي تغار وتفتلُ 

  )٢(وأغذو على القوت الزهید كما غدا *** أزّل تهاداه التناتف أطحلُ 

جمع الشاعر هنا بین انطواء البطن من شدة الجوع وانطواء خیوط الفاتل 

هنا تمثیل األول صورة ما أصاب الشخص من ضمور المحكمة الفتل یكون التشبیه 

  . حسیانهنا  الطرفانفي بطنه وصورة خیوط الفتل الضامرة یكون 

وأیضًا جمع الشاعر من خروج الفارس عند الغداة وهو الصباح الباكر مع 

كون قوته قلیلة یكون ضامر البطن بصورة ذاك الذئب األرسح الخفیف الجسم بكثرة 

 والمفاوز یكون هنا تشبیه تمثیل وجود شيٍء بین جوانبه ضمور التنقل في الفلوات

  .ونحول

  

                                         
  .٧٩) زلَّ السهم: خرج منها ، حنت: صّوتت: ترن: تصّوت. تعول: ترفع صوتها بالبكاء ، ص١(

ة وهي األمعاء ، ماري : اسم رجل وقیل الفاتل ، التناتف : الفلـوات ، أزّل : الـذئب الخفیـف ) حوایا : جمع حوی٢(

  . ٨٥، األطحل : لونه بین الغبرة والبیاض ، ص 



 ٢١

  )١(مهرُتُه  فوه كأن شدوقها *** شقوق العصيِّ كالحات وبّسلُ 

وصف الشاعر هنا شدوق الناقة اي جوانب فمها تكون یابسة وكالحة عندما 

تكون یشتد  علیها الجوع والعطش وهنا یكون التشبیه تمثیل وهو صورة شقوق العصا 

وهو صورة فم الناقة واشداقها یابسة وكالحة  یابسة وجافة وهنا یكون التشبیه تمثیالً 

وهي بادیة انیابها  وصورة  شقوق العصي تكون  یابسة  وجافة  لوجود  شيء بین 

  جوانبه یكون الجفاف والكلوح.

  )٢(وضّجت بالبراح كأنها *** وٕایاه نوح فوق علیاء ثّكُل  فضجّ 

 هى االشباه واالمثال اعر في هذا البیت ضجة الذئب والنظائریتابع هنا الش

بسبب قلة القوت والجوع وهم في أرض واسعة تخلو من الزرع والشجر وهنا سمعت 

لهم ضجة شدیدة فقد شبه صیاحهم في رفع أصواتهم بصورة نوح النساء الالتي فقدن 

  صوٌت مؤثر. أزواجهم، یكون لهنّ 

تشبیه تمثیل صورة صیاح الذئب والنظائر وال حسیانهنا  الطرفانویكون 

.   بسبب الجوع وصورة النساء الثكل الالتي فقدن أزواجهنَّ

ة  كتابه معنى كلمه ، ضجَّ بمعى صاح فيذكر ابن منظور  ،سمعت ضجَّ

  القوم اى جلبتهم ، الضجیج الّصیاح .

                                         
  .٨٨) االشداق: الشدق: جانب الفم، فوه جمع أفواه وهو الواسع الفم، كالحات: عبسات ، بسل: العابس، ص١(

نــْوح النســـاء : جمـــع نــوائح ، الثّكـــل : الالتـــي فقـــدن ضـــجَّ :  صـــاح ،  ١٦لســان العـــرب  البـــن منظــور ص   )٢(

  .٨٨أزواجهن. ص 



 ٢٢

  )١(كأن وغاها حجر یته وحوله *** أضامیم من سفر القبائل نزُل 

لشاعر جعل من كلمة وغاها أي أصواتها تسمع لقوم وقت نزولهم نالحظ أن ا

جلبة وضجة بسبب أسفارهم وترحالهم بین الفلوات شبهت أصوات القوم بأصوات 

تصویر  القطا في وقت كبوها تسمع لها ضجة وجلبة. وهنا یكون التشبیه تمثیالً 

  .حسیان انالطرفضجة وجلبة القوم وقت نزولهم بصورة أصوات القطا عند كبوها و 

ولكنهم لفیٌف والجمع  لیس أصلهم واحداً  اإلضمامة هي جماعة من الناس

  االضامیم .

  )٢(توافین من شّتي إلیه فضّمها  *** كما ضّم أذواد االصاریم منهلُ 

شبه الشاعر موافاة القوم من مواضع متفرقة ومختلفة وضم بعضها الى بعـض 

هـل المـاء تكـون باعـداد كثیـرة وهنـا بل عندما تكـون عطشـى تنـزل علـى منمثل جمع اإل

صورة تجمع القوم من مواضع متفرقة فـي شـكل جماعـات بصـورة  یكون التشبیه تمثیالً 

  تجمع اإلبل حول مورد الماء. 

  .حسیانهنا  الطرفانیكون 

  )٣(وخرق كظهر الترس قفر قطعته *** بعاملتین ظهره لیس یعمل

باســـتواء ظهـــر التـــرس  رض بفعـــل الریـــاح لهـــاحیـــث شـــبه الشـــاعر اســـتواء األ

وهنـــا یكــــون  اً وخالیـــ كـــون مســـتویة كــــذلك یكـــون التـــرس مســــتویاً ونالحـــظ أن األرض ت

وصورة األرض المستویة الخالیـة بصـورة ظهـر التـرس المسـتوى الخـالي  التشبیه تمثیالً 

  . حسیانهنا  الطرفانیكون 

  من شعر كعب بن سعد الغنوى: 

                                         
، : جماعـه مـن النـاس لـیس اصـلهم واحـداً  ) وغاها : أصواتها ، الحجر : الناحیة ، األضـامیم : جمـع أضـمامة ١(

  .٩١ص 

  .٩٢) توافین: تتاممن، األصارم : جمع صرمة وهي قطعة من اإلبل، ص ٢(

  .١٠٤األرض الواسعة، العاملتان: رجاله وظهره، ص  ) الخرق:٣(



 ٢٣

  .)١(در الخیر الرَّجال یخیبكعالیة الرمح الردیني لم یكن *** إذا ابت

الممـــدوح تكـــون وأیضـــًا فقـــد شـــبه الشـــاعر هنـــا ممدوحـــه بعالیـــة الـــرمح الردینـــي 

لیـة ورفیعـة فـي أعمـال البـر والخیـر مـن دون الرجـال والتشـبیه تمثیلـي صـورة امكانته ع

عالیة الرمح الردیني فهي أعلى القناة وكذلك صورة رجل الخیر یكون في درجة عالیـة 

  هنا األول حسي والثاني عقلي.  الطرفانیكون من الناس و 

  )٢(یحي كان یهتَّز للندى  *** كما اهتز ماضي الشَّفرتین َقِضیبرْ أفتًي 

 إعطاءیصف ممدوحه انه فتى عظیم الخلق عند المعروف تكون له هزة عند 

الناس وخاصة وقت احتیاجهم إلیه یحس بفرحة وخفة في نفسه. كذلك  إلىالمال 

تكون له هزة  ویدل هذا على إنه جید  األعداءا یضرب  به الفارس عندمالرُّمح 

األول وهو المشبه الفتى  حسیانبین  الطرفانالصنعة وبتار عند الضرب به ویكون 

  .الرُّمحوالثاني هو ذاك 

  )٣(من شعر المتلّمس:

  )٤(مقبوُس  فِّ بالك مٌ وقد أالح سهیل بعد ما هجعوا *** كانه ضر 

ر النجم (سهیل) یلمع في ظلمة اللیل بنوره بصورة یشبه الشاعر صورة ظهو 

عیدان الحطب الرقیقة عندما تشتعل فیها النار یظهر منها نورًا یلمع في ظالم اللیل، 

ویكون الطرفان هنا حسیان األول هو النجم والثاني العیدان الصغیرة ویكون التشبیه 

   .تمثیًال لوجود شيء یظهر منه البریق واللمعان

  ة من دوایَّة  قذف *** ومن فالة بها تستودع الُعیس.كم دون میّ 

                                         
العالیة من الرمح، أعلى القناة، الردیني : نسبة إلي ردینة امرأة سمهر الذي تنسب إلیه الریاح السمهریة، ص  )١(

١١٣.  

  .١١٦األریحي: واسع الخلق، الشفرتین : السیف، ماضي : قاطع، ص )٢(

  .١٣٤، التحقیق علي محمد البجاوي ، ص) مختارات: شعراء العرب البن الشجري ٣(

) أالح : لمع وظهر وظهور الشيء  وبدأ ، ناموا : هجعوا  أو الهجوع یكون باللیـل والنهـار ، الضـرم ، الضـرام ٤(

  .١٣٩: مارق من الحطب ، ص 



 ٢٤

  )١(ومن ذرى  علم ناء مسافته *** كأنه في حباب الماء مغموُس .

عمد الشاعر إلي تصویر صورة ظهور جماعات من اإلبل وهي تسیر من 

مسافات بعیدة وتنفض حصى الصحراء بحوافرها الصلبة، بصورة ذاك الجبل الذي 

وهذا اثر بعد المسافة اخفي الجبل  رغم ضخامة حجمه هه قنتبعیدرى من مسافات ت

  .والتشبیه تمثیل كأنه تعلو به نفاخات من الماء  واظهر قنته

ویالحظ هنا أن الشاعر استخدم خیاله في الوصف ویكون الطرف األول 

   حسیًا والثاني حسیًا أیضًا.

  )٢(تساقى القوم سمًا ناقعًا *** وعال الخیل دماء كالّشِقْر و 

وهنا نالحظ أن الشاعر جعل من صورة قتال األبطال بعضهم لبعض في 

ساحات القتال وهم على ظهور الخیل وتسیل الدماء علیهم، بصورة أشجار الشقر 

ذات الثمار الحمراء اللون یكون وجه الشبه بین اللون األحمر واإلرتفاع كثرة الدماء 

لطعن والضرب وهذا یرجع إلى التي تسیل على ظهور الخیل وهذا یدل على كثرة ا

بسالة هؤالء األبطال. وهنا برع الشاعر في الوصف وأجاد واستخدم خیاله في هذا 

  .حسیانن االوصف البدیع والصورة هنا بین طرف

  وهذا یذكرني ببیتي جریر الشهیرین  في نقائضه مع الفرزدق حیث یقول:

  ولخرهم بكأس األ أأعددت للشعراء سمًا ناقعًا * * * فسقیت 

  )٣(لما وضعت علي الفرزدق میسمي** وضغا البعیث جدعت أنف األخطل

                                         
فاخـات التـي ) میة : اسم امرأة، الداویـة: الفـالت، قـذف: بعیـدة، العـیس: اإلبـل، العلـم : الجبـل، حبـاب المـاء: الن١(

  .١٣٩تعلوه، ص 

) تساقى القوم: بمعنـى قتـل القـوم بعضـهم بعضـًا ، سـمًا ناقعـًا : كـأس المـوت ، الشـقر : نبـات لـه ثمـار حمـراء. ٢(

  .١٥٣ص 

  .٣٥٧) دیوان األعشي، ص٣(



 ٢٥

نجـد أن میــدان طرفــه الــذي جــال فیــه هــو ســاحة الحــرب إذ جعــل فارســه یســقي 

السـم النــاقع ألعدائــه هزیمــة نكــراء والســم كنایـة عــن المــوت، حتــي ســالت دمــائهم علــي 

  اللون. ذاك الشقر (نوع الشجر) لها ثمار حمراءظهور خیلهم في صورة 

 الشـعر حیـثبینما كان میدان جریر الذي سقى فیه الشعراء السم النـاقع سـاحة   

یمتلـــــك ناصـــــیة الشـــــعر مـــــن حیـــــث  اً الرصــــانة والجزالـــــة والفصـــــاحة، ونعلـــــم أن جریـــــر 

الموضــوعات واألغــراض التــي كتــب فیهــا الشــعر الفخــر والمــدیح والهجــاء حیــث صــال 

ل فكانــت لــه قصــائد رصــینة تقــف فــي هــذا األخیــر فــي نقائضــه مــع الفــرزدق واألخطــ

  القلوب واأللباب. أسرشاهدة علي صدق شاعریته وعباراته التي ت

ونالحـظ أن جملــة سـّمًا ناقعــًا المـذكورة فــي بیــت طرفـة وأیضــًا بیـت جریــر التــي 

  .إیقاع األذى ویكون الطرفان األول حسیًا والثاني عقلیاً یقصد منها 

  )١(الماء الخصروٕاذا تضحك تبدي حببا *** كرضاب المسك ب

هنــا وصــف طرفــة فــم تلــك الفتــاة بعـــد أن وصــف لونــه بالبیــاض لهــا دقــة فـــي 

  . أبداً ن ریقها ذو رائحة ذكیة ال تتغیر إسنانها وذكر أطراف أ

ول هنا الطرف األ الطرفانلهذا شبهها برائحة المسك وهي رائحة طیبة یكون 

  حسي الطرف الثاني عقلي.

  )٢ْ◌(ولدى الیأس حماة ما َیِفر في غاباتها *** دِ سْ ُغُشم األُ 

وصف ذلك الشخص الذي یخبط الناس ویأخذ منهم على ما یقدر علیه من  

حرمهم مصون ، الن عرین یقصد بهذا إن أرواحهم وممتلكاتهم كأنه أسد في الغابة 

األسد ال احد یعتدي علیة وهم حماة الضعیف الیائس وهنا یثبت الشجاعة والشهامة 

                                         
 .١٤٦) تبدي حببًا: أي طرائق من ریقها، الرضاب: المسك، ص١(

ذ كــل مــا قــدر علیــه. البــأس : الشــدة. حمــاة: جمــع حــام، ) غشــم: جمــع غشــوم، وهــو الــذي یخــبط النــاس ویأخــ٢(

  .١٥٥ص



 ٢٦

ة األقوام بالجبن والضعف ویكون الطرفان حسیان الطرف األول إلى قومه ویصف بقی

    األسد الجسور والطرف الثاني اهل عشیرته    

  )١(دب فینا ینتقرنحن في المشتاة ندعو والجفلي *** ال ترى اآل

نِبرْ بجفان تعتري مجلسنا  ***    وسدیف حین هاج الصٌّ

  ركالجوابي ماتنى مترعة *** یقرى األضیاف یوماً تحتض

یصــف الشــاعر هنــا فـــي هــذه األبیــات الثالثــة فـــي قومــه وهنــا یمــدحهم بـــالكرم 

والســـخاء وخاصــــة فـــي وقــــت الشــــتاء عنـــدما یحــــل الجــــدب والجفـــاف وأنهــــم یطعمــــون 

  األغنیاء والفقراء على السواء طلبًا للمجد.

ویشبه قومه بحوض الماء العظیم الذي یفیض بخیره وعطاءه على الناس وهنا 

الطــرف األول هــو المشــبه هــو القــوم والطــرف الثــاني هــو  حســیانن بــی الطرفــانیكــون 

المشبه به وهو حوض المـاء العظـیم ویكـون التشـبیه هنـا تشـبیه تمثیـل لوجـود اإلغـداق 

  والعطاء في كل من القوم والحوض.

   )٢(تلع *** كجذوع شذبت عنها القشر وأنافت بهوادٍ 

ض فــي ســاحة القتــال جعــل هنــا مــن صــورة الخیــل وهــي واقفــة اســتعدادًا للخــو 

وأهوالها من تدریب وعتادة بصورة تلك أشجار النخل وهي واقفة تكون طویلـة وخاصـة 

  عندما تقشر من لحائها تكون أكثر طوًال.

هنـا األول هـو المشـبه ومنظـر  الطرفـانیكون وجه الشبه هنا الطول واالرتفاع و 

فـــي إرتفاعهـــا  الخیــل فـــي طولهـــا وكـــذلك الثـــاني هـــو المشـــبه بـــه منظـــر أشـــجار النخـــل

   .حسیان الطرفانو 

                                         
) المشتاة : زمن الشتاء والبرد ، الجفلى : أن یعم بدعوته إلى الطعام ، اآلدب : الذي یدعو إلى مأدبـة الطعـام، ١(

الســدیف : قطــع الســنام، الصــنبر: أشــد مــا یكــون فــي البــرد الجــوابي: جمــع جابیــة وهــي الحــوض العظــیم، المترعــة: 

  .١٥٨- ١٥٧المملوءة، القرى: القیام بأمر الضیف وٕاكرامه، ص 

أنافت : یعني الخیل : أشرفت ، الهادي : العنق ، وهادي كل شيء مقدمه ، التلع : طول العنق ، شذبت:  )٢(

  .١٦٢قشرت، ص



 ٢٧

  من شعر زهیر ابن أبي سلمى: 

  هرم بن سنان.یمدح 

  )١(كأنَّ ریقتها بعد الكرى اغتبقت *** من طیَّب الرَّاح لما بعد أن َعُتَقا

یبدو إن الشاعر في هذا البیت شـبه ریـق محبوبتـه بـالغبوق وهـو شـرب العشـاء 

وهـي الخمـر التـي لـم تفسـد رائحتهـا وٕانمـا اح والصبوح وهو شرب الغداة شـبه ریقهـا بـالرّ 

ب ریقهــا فـي هــذا الوقـت بالــذات بأنـه ال تتغیـر رائحتــه بـل تكــون رائحـة فمهــا خـص طْیـ

ة فمهــا بصــورة رائحــة الــراح. األول صـورة رائحــ مفــرد هنــا یكــون التشــبیه زكیـة وطیبــة و 

  حسي والثاني حسي أیضًا.

  )٢(فون والّصیاِقلُ كأنَّ علیها نقبة حمیَّریة *** یقطَّعها بین الج

عمــد الشــاعر إلــى تصــویر الــدیار وانــدثار معالمهــا وتغطیتهــا بــالتراب وبعضــها 

مستبین وبعضها مغطى بالتراب بصورة البرد الذي قطع إلى أجفان وجعـل لكـل سـیف 

  جفن یبطن به بعضه یكون ظاهرًا والبعض اآلخر یكون غیر ظاهر. 

ر ودمارهـا وخرابهـا بسـبب رحیـل تشـبیه صـورة الـدیا حسیانهنا  الطرفانویكون 

  . أهلها عنها وكذلك صورة السیف وهو داخل الجفن ویكون تمثیالً 

ر خلیلي هل ترى من ظعائن *** كما زال في الصبح اإلشاء الحواملُ    )٣(تبصَّ

یسیر معه طلب منه أن ینظر إلى تحرك تلك الظعـائن وهـي  اً تخیل أن له رفیق

ظــر ألنــه كــان مشــغوًال بالبكــاء علــى فــراقهم وهــم مركــب النســاء أن ینظــر إلــى هــذا المن

یرحلون من دیارهم. نالحظ أن هذه الظعائن تارة یسفلون وتارة أخـرى یرتفعـون بصـورة 

أشـجار النخـل وهــي تحمـل ثمارهـا إذا حركتــه الریـاح أمالتـه انخفاضــًا مـرة وارتفاعـًا مــرة 

  .حسیان الطرفاناضًا و أخرى هنا التشبیه تمثیل لوجود شيء بین جوانبه ارتفاعًا وانخف

                                         
 .١٨٣أغتبقت: شربت علي ریقها غبوقا. والغبوق: شرب العشي. والصبوح: شرب الغداة، ص  )١(

  .  ٢٤٦لبسه المرأة ، السیاقل: جمع صیقل وهو ما یجلي به السیوف ، ص ) ثوب ت٢(

  .٢٤٧) اإلشاء : النخل الواحدة إنشاءة ، ص ٣(



 ٢٨

  )١(ونشزن من الدهناء یقطعن وسطها *** شقائق رمل بینهنَّ خمائلُ 

یصـــف هنـــا الظعـــائن وهـــن النســـاء یحملـــن داخـــل هـــوادج اإلبـــل فـــارتفعن تـــارة 

ـــة ورطبـــة یكـــون  وانخفضـــن تـــارة أخـــرى وتوجـــد بـــین هـــذه الرمـــال رملـــة مســـتطیلة ولین

  .حسیان الطرفان

  )٢(** نضیح كحیل اعقدته المراجُل وكأن بضاحي جلدها ومقذَّها *

نجــد فــي هــذا البیــت شــبه الشــاعر عــرق الناقــة وهــو یتصــبب منهــا یكــون أســود 

والمراجـل  فصار اسود اللـون  المراجلالذى عقدته  القطران  اللون على جلدها بصورة

(القـدور) التـي یطـبخ علیهـا الطعـام مـن كثـرة الطـبخ علیهـا صـارت سـوداء اللــون  هـى 

 مفــردوالتشــبیه  حســیان الطرفــانلــى ســخاء وكــرم هــؤالء القــوم ویكــون هنــا. وهــذا یــدل ع

   القطران صورة بوجود العرق األسود اللون على جلد الناقة 

  من شعر بشر بن أبي حازم: 

  )٣(كأن حمولهم لما استقلوا *** نخیل محلِّم فیها إنحناء

التـــي هنــا یتــابع الشــاعر وصــف رحیــل أهلـــه وحمــل أمتعــتهم علــى هــذه اإلبــل 

ـــة علـــى نهـــر محّلـــ هنـــا  الطرفـــانم و علیهـــا نســـاءهم بصـــورة أشـــجار النخیـــل وهـــي مائل

  ، والتشبیه تمثیل لوجود شيء بین جانبیه ارتفاع وانخفاض.حسیان

  من شعر بشر في الهجاء: 

  )٤(إذا عقدوا لجاد احقروه *** كما غرَّ الرِّشاء من الذَُّنوب

لجـارهم بصـورة قطـع الحبـل مـن ر قطـع العهـد وعـدم الوفـاء في هذا البیت صـوّ 

وعـدم اإللتـزام والمواثیـق د و هم العهـلو) ومن هنا وصف هؤالء القـوم بنقضـالذنوب ( الد

                                         
) نشـذن ارتفعــن، ومنـه نشــذت المـرأة علــى زوجهــا، الشـقیقة : رملــة مسـتطیلة، والخمیلــة: رملـة لینــة رطبــة ، ص ١(

٢٤٧.  

  .٢٤٩ص ) ضاحي جلدها : ظاهره ، المراجل : جمع مرجل ، ٢(

  .٢٥٥) الحمول : اإلبل التي علیها النساء ، محلم : نهر بالبحرین ، ص٣(

  .٢٦٤) اخفرت الرجل: نقضت عهده، غر : قطع، الذنوب : الدلو، الرشا: الحبل، ص ٤(
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هنــا األول  الطرفــانو  بصــورة قطــع حبــل البئــر ویكــون التشــبیه هنــا تمثــیالً  ا،بالوفــاء بهــ

  عقلي والثاني حسي.

  من شعر بشر في الفخر: 

  )١(تدَّق السَّالماكأن قتودي علي احقب *** یرید نحوصا 

جعــل الشـــاعر مـــن ناقتـــه وهــي مســـرعة فـــي عـــدوها كأنهــا حمـــار الـــوحش یریـــد 

االتان وهو یعدو خلفهـا بصـورة سـریعة. وجملـه تـدق السـالما یـدل داللـة واضـحة علـى 

  ان هذه الناقة تمتاز بالقوة والصالبة والسرعة. 

لمسرعة بصورة ویكون التشبیه تمثیل صورة الناقة ا حسیانهنا  الطرفانویكون 

  .اتانهحمار الوحش المسرع نحو 

  )٢(وجرداء شّقاء خیفانه *** كظلِّ العقاب تلوك اللِّجاما

الشـعر القصـیر وهـذه عالمـة مـن عالمـات  يربط الشاعر بین سـرعة الفـرس ذ

أنـــه فـــرس كـــریم االصـــل ووصـــفه بالســـرعة والخفـــة وهـــو یمـــر ســـریعًا بصـــورة العقـــاب 

 ون ســریعًا مــن شــدة هــذا الفــرس وســرعتهحتــه وبهــذا یكــ(الطــائر) یمتــاز بالخفــة فــي اجن

  نشاط ذاك الفرس.  و كأنه ظل عقاب یدل على قوة

  صورة الفرس بصورة العقاب. مفرد ویكون التشبیه هنا تمثیل

  من شعر بشر في الفخر: 

  )٣(یئطُّ النِّْسع فیها *** أطیط السمهریة في الثِّقاف بحرجوجٍ 

طــیط یقصــد بــه الصــوت صــورة الناقــة عنــدما یعقــد الشــاعر مقارنــة بــین كلمــة أ

تســیر علــي حصــى الصــحراء یصــدر مــن حوافرهــا صــوتًا ممیــزًا وأیضــًا صــورة الثقــاف 

                                         
  .٢٧٠) قتود: جمع قتد، وهو خشب الرحل، السالم : الحجارة، ص ١(

  .٢٧٤) جرداء: الفرس القصیر الشعر، شقاء: الطویلة، ص٢(

  .٢٨٣إلى قریة بالبحرین. صمنسوبة ) الحرجوج : الناقة الشدیدة الخفیفة ، أطیط : الصوت ، السمهریة : ٣(
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ویكـون الطرفـان بلیغـًا عندما تسوى قناته یحدث صوتًا قویـًا وهنـا یكـون التشـبیه تشـبیهًا 

  .حسیان

  كأن مواضع الثفنات منها *** إذا بركت وهن على تجافِ 

  ابالت *** یبادرن القطا سمل النطافِ معرس أربع متق

  )١(فأبقى األین والتهجیر منها *** شحوبًا مثل أعمدة الخالفِ 

شــبهت الناقــة فــي هــذه األبیــات الثالثــة إذا بركــت فــي هــذه المواضــع وخاصــة 

الموضـع المرتفـع منهـا یكـون لهــا سـیقان طویلـة وضـعیفة وهزیلــة وهـذا مـن كثـرة الســیر 

فصــاف تكــون لــه ســیقان طویلــة وضــعیفة وهنــا یكــون فــي الهــاجرة بصــورة شــجر الص

  لوجود شيء بین جانبیه طول وضعف.  ، والتشبیه تمثیالً حسیان الطرفان

  )٢(ومعترك كأن الخیل فیه *** قطا شرك تشب من النواحي

جعل في هذا البیت صورة الخیل في ساحة القتال وهي تشب وترفـع یـدیها مـن 

علیهـا بصــورة القطـا وهــو الطیـر عنــدما یقـع فــي مـاح والســیوف شـدة الطعـن وتكــاثر الرّ 

شـرك الصـائد فهـو یشـب وینـزوي یمینـًا مـرة ویسـارًا مـرة أخـرى مـن نـواحي الشـرك وهنــا 

لوجود شيء بین نواحیـه ترفـع وتشـب بكلتـا یدیـه  والتشبیه تمثیالً  حسیان الطرفانیكون 

  للخالص.

  )٣(یمر الموج تحت مسخرات *** یلین الماء بالخشب الّصحاح 

یتابع هنا في هذا البیت صورة تلك الخیل وهي تعدو تحت الرماح بصـورة تلـك 

ــة فــوق المــاء كــذلك الخیــل تحــت الرمــاح تكــون حركتهــا  الســفن والمســخرات تكــون ثقیل

  ، الرماح والمسخرات. حسیان الطرفانبطیئة یكون 

  )١(وقد أوقرن من قسط ورنٍد *** ومن مسك أحمُّ ومن سالِح 

                                         
  .٢٨٤) معرس : موضع التعریس وهو االستراحة ، الخالف : شجر الصفصاف ، ص ١(

  .٢٩٦) المعترك : موضع القتال والشرك : حبائل الصائد ، ص٢(

  .٣٠٠) المسخرات : السفن ، ص٣(
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لشــاعر فــي وصــف تلــك الخیــل أنهــا ذات رائحــة زكیــة وهــذه أیضــًا هنــا یتــابع ا

الرائحـــة الطیبـــة تكـــون مـــن الفرســـان وهـــم یحملـــون أســـلحتهم وهـــم فـــوق خیـــولهم ضـــربًا 

وطعنًا ، تارة شبهت برائحة القسط وهـي الـروائح هندیـة المنشـأ وتـارة برائحـة الرنـد وهـو 

كیــة وهنــا یكــون ضــرب مــن نبــات الریحــان وتــارة ثالثــة بالمســك وهــو عطــر ذو رائحــة ذ

األول حسي وهو المشبه والطرف الثاني عقلي وهو المشبه به ویكون التشبیه  الطرفان

  ضمني یظهر من خالل تركیب المعاني بعضها مع بعض.

  من شعر عبید بن األبرص: 

  )٢(كأن قتودي فوق جاب مطّرد *** رأى عانة تهوى فولى مواشكا

علیهـا الرحـل وهـي تعـدو فـي سـیرها  یبدو أن الشاعر تخیل هنا هذه الناقة التي

بســرعة فائقــة بصــورة ذاك الحمــار الغلــیظ الشــدید الســریع عنــدما تطــرده الحمیــر یكــون 

  هما الناقة الشدیدة وحمار الوحش السریع. حسیان الطرفانسریعًا وهنا یكون 

  بي خازم: أمن شعر بشر بن 

  )٣(الشاعل  هبُ هن اللَّ ًال *** كأنّ بَّ بًا له ذُ فأوردوا سرْ 

لمتقـد فـي الفضـاء یظهـر منـه بریـق شـبهت الرمـاح بصـورة اللهـب الشـاعل أي ا

ولمعــان، جعــل الشــاعر مــن صــورة تلــك الرمــاح فــي أیــدي الفرســان وهــم یضــربون بهــا 

ـــه  صـــورة اللهـــب الشـــاعل فـــي األعـــداء ضـــربًا وطعنـــًا مـــن شـــدة الضـــرب بالرمـــاح كأن

  وهما الرماح واللهب. حسیانهنا  الطرفان، الفضاء

  )٤(سّومة جرداء عجلزٌة *** كالسهم أرسله من كّفه الغاليتحتي م

                                                                                                                     
  ) أوقرن: حملن، القسط : عود هندي یجعل في البخور، الرند : عود طیب الرائحة ، األحم : األسود.١(

  .٣١٧) المطرد: المشرد ، مواشكا: السریع، ص٢(

  .٣٥٠) الذبل : الغنا الیابس ، الشاعل : المشتعل المتقد ، ص٣(

  .٣٦٤) مسومة: علمت بعالمه الحرب، ص ٤(
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شـعر وهـذا دلیـل علـى كـرم جعل الشاعر من تلك الناقة الجرداء وهي قصـیرة ال

ـــق نحـــو فریســـتها بصـــورة  فهـــي صـــلبة وقویـــة الجســـم فهـــي ةصـــلها كـــذلك عجلـــز أ تنطل

نحــو ه یــمر فــي وانــه یباعــد  اً لــق مــن رامیــه ســریعوصــورة ذلــك الســهم الــذي ینطســریعة، 

  هدفه.

ورغـم إنهـا عجلـزة  -صورة الناقة السـریعة مفرد یكون مرسًال ومجّمالً و التشبیه 

  .حسیان الطرفانهدفه بصورة سریعة. نحو بصورة السهم المنطلق  -الجسم

  )١(أوجرت جفرته خرصًا فمال به *** كما انثني مخضد من ناعم الّضال

فـي الجســم لكنــه نــاعم ربـط الشــاعر بــین صــورة الفـرس الــذي یمتــاز بالضــخامة 

بصــورة ذاك الــرمح الصــلب الصــنعة ومــع هــذا فهــو نــاعم الملمــس یعنــي انــه  الملمــس.

 حسـیان انمرن، یسدد نحو مرماه بكـل سـهولة ویسـر وهـذا لمرونتـه. وهنـا یكـون الطرفـ

قــوي الجســم بصــورة الالشــعر القصــیر النــاعم و  والتشــبیه هنــا تمثیــل صــورة الفــرس ذي

  الرمح الصلب المرن. 

  )٢(كأنَّ سنا القوانس منهم *** نار على أعلى الیفاع تلهَّب شمُّ 

ر منظــر بریــق القــوانس علــى رؤوس الفرســان وهــي تلمــع فــي یصــو عمــد إلــي ت

أرض مرتفعة بصورة النار التي أشتعلت في مكان مرتفـع مـن األرض یكـون لهـا بریـق 

لنـــار أو صــورة بریـــق القــوانس وصـــورة لمعــان ا :حســـیان الطرفــانولمعــان وهنــا یكـــون 

  جود شيء بین جوانبه بریق ولمعان.اشتعال النار. ویكون التشبیه تمثیل لو 

والقــونس: هــي أداة مــن أدوات الحــرب التــي یلبســها المحــارب علــي رأســه لتقیــه 

  ضربات العدو.

  :غیضاً بمن شعر الحطیئة یمدح 

                                         
الصــدر والــبطن، الخــرص، الســنان أو الــرمح. مخضــد : النــاعم ، الضــال: الســدر  ) جفرتــه: جوفــه: انــه عظــیم١(

  .٣٦٥البري، ص

  .٣٩٩) شم : طوال األنوف ، السنا : الضوء ، القوانس : مفردها قونس وهي أعلى البیضة ، ص ٢(
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  )١(ي اثیثا نباته *** على واضح الّذْفرى اسیل المَقلَّدرِ دْ وتفرق بالمَ 

  )٢(ع ریاها إذا جئت طارقا *** كریح الخزامى في نبات الخلي النديتضو 

فـي تصـویر شـعر تلـك الفتـاة مـن كثرتـه وكثافتـه  فـى البیـت االول الشاعر برع 

ولـم تـذكر في هـذا النحـر الطویـل بسـبب هـذه الكثافـة إن المشـط ال یظهـر مـن خاللـه. 

إذ جعــل المـــدرى  الكثــرةهــو الكثافــة و و وجــه الشــبه  حــذف وكــذلك ة ویكــون مؤكــداً دااال

  .  (المشط) ال یظهر من غزارة شعر تلك الحسناء

ـــاتن الفتـــاة   والنحـــر  ذات الشـــعر الكثیـــفویتـــابع فـــي البیـــت الثـــاني وصـــف مف

عندما تهـب ریـح الخزامـى علیـه  كرائحة النبات الرطب  رائحة طیبةالطویل وتفوح منها 

  .البییت الثانى مفرد مرسل مجّمل ًا والتشبیه فى والثاني عقلی اً وهنا یكون األول حسی

  

                                         
  .٤٥٠ص) المدري: المشط ، االثیث: الكثیر من الشعر والنبات ، االسیل : الطویل ، المقلد : العنق ، ١(

  .٤٥٠) تضوع الرائحة: تحركها، الخلي : الرطب من النبات، ریاها: رائحتها، ص ٢(
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  المبحث الثاني :

  :األداة  باعتبارالتشبیه 

  أدوات التشبیه ثالثة أنواع :

  .النوع األول : الحرف

  .النوع الثاني: الفعل

  .النوع الثالث : االسم

  أوًال الحرف:

  من شعر لقیط بن یعمر :

لقیط كاتبًا في  قال لقیط بن یعمر اإلیادي ینذر قومه غزو كسرى إیاهم وكان

دیوان كسرى، فلما رآه مجمعًا علي غزو إیاد كتب إلیهم بهذا الشعر، فوقع الكتاب بید 

  كسرى، فقطع لسان لقیط وغزا إیادًا.

  )١(األقحوان إذا ما نوره لَمَعاك***  وواضح أشنب األنیاب ذي أشر

طرافهـا شبه ثغر الفتاة بنبات الربیع األبـیض اللـون فـي أسـنانها دقـة وحـدة فـي أ

البیــاض  جمـع ز.وتحزیـز وهنـا ذكــرت أداة التشـبیه وهـي الكــاف ویكـون التشـبیه مرســالً 

  .مرسالً قحوان وهنا یكون التشبیه في كل من ثغر الفتاة ونبات األ

  )٢(حریق غاٍب وترى منه السََّنا َقَطَعا***لحظهم  عیونهم كأنَّ  رٌ زْ خُ 

أنهم لهـب یتصـاعد فـي شبهت نظرة عیون هؤالء األبطال في سـاحات القتـال كـ

تمیــزون بالشــجاعة وبالبســالة الفضــاء قطعــًا قطعــا وهــذا یــدل علــي إن هــؤالء الفرســان ی

اإلحمــرار فــي كــل مــن عیــون األبطــال وربــط بــین وهــي كــأن للتشــبیه  ةاألدا وهنــا ذكــر

  . مرسالً واللهب المتصاعد والتشبیه هنا 

                                         
) أنظـر كتـاب مختـارات شـعراء العـرب إلبـن الشـجري، التحقیـق علـي محمـد البجـاوي. أشـنب: دقـة فـي األســنان، ١(

  .٤أشر : حدة في األسنان، ص 

  .٩ء : اللهب، ص . السنار وهو الذي ینظر بمؤخر عینیه: واحدها أخز  ر) خز ٢(
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  من شعر قعنب:

یناصبونه العداوة ویتتبعون عثرته یقول هذه األبیات في أناس من قومه كانوا 

  فیشهرونها في الناس.

  )١(كأنه برجا عادیة شطنُ ***  وكل أسمر عراض مهّزته

األســمر وعـراض فهـو مضـطرب عنـد الضــرب الـرُّمح هنـا یصـف الشـاعر ذاك 

به علي رؤوس األعداء بصورة ذاك الحبل الطویل وشدید الفتل في العادیـة وهنـا وفـق 

ا یـــدل علـــي إنـــه جیـــد بـــالطول والقـــوة والصـــالبة وهـــذرُّمح الـــالشـــاعر فـــي وصـــف ذاك 

فـى كـل مـن الـرمح  الصـالبةمـع الطـول  اختار هي كأنه یكون مرسًال  الصنعة واألداة

  .والشطن

  من شعر أعشى باهلة:

  )٢(بالقوم لیلة ال نجٌم وال قمرُ ***  تلقاه كالكوكب الدَّرَّي منصلتاً 

ة والظهـــور بـــین قومـــه وعشـــیرته شـــبه هـــذا الفـــارس بالكوكـــب الـــدري فـــي الرفعـــ

ویعتمد علیه في الفصل في أمور حیاتهم من سلم وحـرب وتكـون األداة الكـاف ویكـون 

  مجمًال. التشبیه مرسالً 

  من شعر حاتم الطائي:

  )٣(كخطك في رق كتابًا منمنما***  أتعرف أطالًال ونؤیًا منهدماً 

یة وجعـل مـن إنـدثار الشاعر هنا شبه إندثار الدیار بالصـحیفة البیضـاء المسـتو 

جلــد البصــورة بعــد أن كانــت دیــار عــامرة بأهلهــا دیــار محبوبتــه ومحــو آثارهــا ومعالمهــا 

 مرسـًال ذكـرت األداةالمزخرف األلوان بعـد أن محیـت معالمـه صـار بالیـًا والتشـبیه هنـا 

    .الكاف وهى

                                         
  .٢٥) عراض : مضطرب، الرجا : الناحیة، العادیة: بئر قدیم، شطن: الحبل الطویل، ص١(

 .٣٩) المنصلت : الماضي في األمور، ص ٢(

  .٤٣) األطالل: جمع طلل، الرق: الصحیفة البیضاء وهو جلد رقیق، ص ٣(
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◌َ  ونحراً    )١(ماقد یاقوت وشذراً منظَّ توَّ ***  جین یزینهكفاثور اللَّ

اعر مــن عنــق تلــك الفتــاة الحســناء مثــل خــوان مــن رخــام یشــع بریقــًا جعــل الشــ

  نحر الفتاة. ولمعانوجمع بین بریق الخوان ولمعانًا وهنا ذكرت األداة وهي الكاف 

  )٢(من اللیل أرواح الصبا فتضرَّما***  كجمر الغضا هبت له بعد هجعة

ر جبه شـــیشـــ اً یتــابع هنـــا الشـــاعر فـــي وصـــف تلـــك الفتـــاة الحســـناء أن لهـــا نحـــر 

ویكـون الغضا وخاصة عندما تهب علیه ریاح الصبا یتقد وتكون فیه حمـرة عنـد توقـده 

  .الكاف ویكون مرسًال  وهنا ذكرت األداةالنحر المعًا 

  من شعر ُبشامة بن عمر :

  وقد جرن ثم اهتدین السبیال*** كأن یدیها إذا أرقلت 

  )٣(فادركه الموت إال قلیالَ ***  یدا عائم خرَّ في غمرة

في هذین البیتین شبه الشـاعر یـدا الناقـة أثنـاء عـدوها وهـي ترفـع یـداها بصـورة 

وهنـا ذكـرت األداة وهـي كـأن  العوم خشیة الغـرق یرفع یداه عند  شخص السابحالذاك 

  .وهذا یدل علي أن هذه الناقة خفیفة وسریعة ویكون هنا التشبیه مرسًال ومجمالً 

  

  من شعر الشنفري:

  )٤(ة ثكلى ترن وتعولأمرز *** م حنت كأنَّه إذا زلَّ عنها السه

خروجـه مــن القـوس یحـدث صــوتًا ممیـزًا یشــبه  دیصـف الشـاعر ذاك الســهم عنـ

صوت بكاء الثكلى وهي المرأة التي فقدت زوجها أو أحد أبنائهـا یكـون بكائهـا بصـوت 

                                         
  .٤٥ؤ، ص) الفاثور : خوان صغیر من الرخام أو الفضة، شذرًا صغار اللؤل١(

  .٤٦) جمر الغضا: شجر شدید االشتعال، تضرم یشتد إشتعاًال، ص ٢(

  .٦١) اإلرقال: أن تعدو وتنفض یدیها أو رأسها، جرن : أي جرن عن محجة الطریق، ص ٣(

) ذل الســهم إذا خــرج عنهــا، حنــت: صــوتت، المــرزاة : التــي تعتادهــا الرزایــا، تــرن : تصــوت، تعــول ترفــع یــدیها ٤(

  .٧٩بالبكاء، ص 
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إحــداث الصــوت عــن ربــط یكــون مرســًال وثــم ف مــؤثر وحــزین. وذكــرت األداة هــي كــأنَّ 

  .وخروج السهم من القوس عویل والبكاء طریق ال

  )١(شقوق العصي كالحات وُبسَّلُ ***  مهرته فوه كأن شُدوقها

عمــد هنــا الشــاعر إلــي وصــف تلــك الناقــة ذات الفــم الواســع واألشــداق الواســعة 

وبادیـة أنیابهـا وهـذا یكـون مــن شـدة العطـش والجـوع بســبب كثـرة الترحـال واألسـفار فــي 

بسة شبهت صورة العصي فهي عابسة وجافة بها وهنا ذكرت الفلوات تكون كالحة وعا

األداة فهـي كــأن ووجــه الشــبه الكلــوح والعبــوس فــي كلیهمــا ویكــون التشــبیه مرســًال وهنــا 

  نالحظ أن الشاعر قد أجاد في الوصف وأصاب فیه.

  )٢(وٕایاه نوح فوق علیاء ثُكَّلُ *** فضج وضجت بالبراح كأنَّها 

ذئب والنظـــائر مـــن ضـــجیجهم بســـبب الجـــوع جعـــل الشـــاعر مـــن صـــورة ذاك الـــ

 دنَّ قــوٕانعــدام الــزرع والشــجر بهــذه األرض البــراح بأصــوات الثكــل وهــن النســاء الالتــي ف

 لوجــود شــيء بـــین وهنـــا یكــون التشــبیه تمثــیالً  هــي كــأنو أزواجهــنَّ وهنــا ذكــرت األداة 

  .جانبیه صیاح وضجة  

  

  من شعر المتلمس: 

  من فالة بها تستودع الِعیسو *** كم دون مّیة من داوّیة قذٍف 

  )٣(كأنه في حباب الماء مْغُموُس ***  ومن ذرى علٍم ناٍء مسافتهُ 

كثیــرة الفــي هــذین البیتــین صــورتین األولــى صــورة تلــك اإلبــل البعیــدة المســافة و 

لعتــاد وهــي تســیر فــي هــذه الفـالة الثانیــة صــورة ذاك الجبــل الــذي تبعــد مســافته االعـدد و 

                                         
) مهرته: الواسعة األشداق، والشدق: جانـب الفـم، فـوه: جمـع أفـواه وهـو الفـم الواسـع، كاالحـات : عابسـات، ص ١(

٨٨.  

، ص ٢(   .٨٨) النوح : النساء النوائح، الثكل: الالتي فقدنا أزواجهنَّ

  .١٣٩) العیس : اإلبل، حباب الماء : النفخات التي تعلوه، ص ٣(
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فــي الفضـاء والتشــبیه هنــا  مـن قنتــه طــایر منـه نفخــات المــاءكأنـه مغمــوس فـي المــاء تت

  .وذكرت اداة التشبیه كأنه تمثیل

  من شعر طرفة بن العبد:

  )١(لدى البأس حماةٌ ال َتِفرْ ***  في غاباتها دِ سْ ُغُشمُّ كأالُ 

وصـف الشــاعر هنـا قومــه عنـدما تغیــر علــیهم قبیلـة أخــرى كیـف إنهــم یــدافعون 

منقطعـة النظیـر ووصـفهم بأسـود الغابـة وهـذا یرجـع  عن شـرفهم وعرضـهم فـي شـجاعة

لشــجاعتهم واقــدامهم وهنـــا ذكــرت األداة الكـــاف والتشــبیه تمثیــل صـــورة بصــورة صـــورة 

أســود  ةالفرسـان فــي الـدفاع عــن عشــیرتهم والمحافظـة علــي أعراضــهم وأرواحهـم بصــور 

  الغابة.

  )٢(لقرى األضیاف یوماً ْتحَتَضرْ ***  كالجوابي ماتني مترعةً 

  )٣(كجذوٍع شّذبت عنها القشرْ ***  نافت بهواد ُتُلعُ وأ

عمــد الشــاعر إلــي ربــط عالقــة بــین الممــدوح وحــوض المــاء العظــیم إذ وصــف 

ممدوحه بالكرم في إكرام الضیف وأیضًا حوض الماء ترد إلیـه كـل النـاس للشـرب منـه 

 بــذلال ربــط بــین وكــذلك دوابهــم. ویكــون التشــبیه مرســًال ذكــرت األداة الكــاف محــذوف 

  .فى حوض الماء والعطاء فى ممدوحة 

الشاعر هنا بین صورة الخیـل ذات األعنـاق الطویلـة بصـورة جـذوع النخـل  شبه

األداة الكـــاف یر طویلــة. و بهــا فتصـــیغطـــى ب منهــا القشـــر الــذي وخاصــة عنــدما تشـــذّ 

  والتشبیه مرسل.

                                         
  .١٥٥ي یخبط الناس، البأس: الشدة، حماة : جمع حام، ص ) غشم: جمع غشوم. وهو الذ١(

ـــة وهـــي الحـــوض العظـــیم یجبـــى منـــه المـــاء، المترعـــة : المملـــؤة ، القـــرى: القیـــام بـــإكرام ٢( ) الجـــوابي: جمـــع جابی

  .١٥٨الضیف، ص 

  .١٦٢) أنافت : یعني الخیل أشرفت، التلع: طول العنق، شذبت : قشرت، ص ٣(



 ٣٩

  من شعر زهیرة بن أبي ُسلمى :

  )١(ن طّیب الرّاح لما یعد أن َعُتَقام***  كأنَّ ریقتها بعض الكرى اْغَتبقتْ 

الشـاعر شــبه ریـق الفتــاة بـالغبوق وهــو شــرب العشـاء برائحــة الخمـر وهــو الــراح 

وخــص طیــب ریقهــا فــي هــذا الوقــت بالــذات ألن النكهــة تتغیــر فیــه وبهــذا تكــون رائحــة 

  ذكرت األداة هي كأن مرسالً  (الخمر) فمها ذكیة كما الراح

  )٢(یْعِمدن لألشراف َأوَقَطن *** كالدوم ایخفضها اآلل طورًا ثم یرفعه

جعل الشاعر من ظهور الهوادج التـي تحمـل الظعـائن وقـت الضـحى تخفضـها 

مرة ثم ترفعهـا مـرة أخـرى بصـورة شـجرة الـدوم عنـدما تمیلهـا الـریح مـرة إلـي أدنـى ومـرة 

هنا ذكـرت األداة التشـبیه هـي الكـاف والتشـبیه تمثیـل صـورة بصـورة صـورة و إلي أعلى 

  ظعائن وهي تتمایل علي ظهور اإلبل بصورة شجر الدوم عندما تمیله الریاح.ال

  :یهجو أوس بن حارثةمن شعر بشر بن أبي حازم 

  )٣(كعین الرَّْمِل أوجهها وضاءُ ***  وفي األظعان أبكار وعونٌ 

ـــى منهـــا صـــورة الظعـــائن التـــي ُتحمـــل  أراد الشـــاعر الـــربط بـــین صـــورتین األول

ن ذات عیــون واســعة وجمیلـة الثانیــة منهــا صــورة عیــون بقــر النسـاء بــداخلها فهــن حســا

ونالحــظ هنــا  كــون مرســالً فیالــوحش علــي قــدر مــن الحســن ذكــرت األداة وهــي الكــاف 

  أصابة  الشاعر فى الوصف  بین عیون الحسان وعیون بقر الوحش.

  :إلمرئ القیس، یذكر قتل أبیه حجر من شعر عبید بن األبرص

  )٤(رأى عانة تهوى فوّلى مواِشَكا***  دٍ كأن ُقُتودي فوق جأب مطرَّ 

                                         
  .١٨٣ا عبوقا العبوق شرب العشئ الصبوح شرب الصباح أو الغداة، ص ) اغتبقت : شربت علي ریقه١(

  .١٩٦ص قطن : جبل، ) یعمدن : یقصدن، الدوم: شجر المقل، اإلشراف: أرض، ٢(

  .٢٥٦-٢٥٥) العین : العیناء وهي كبیرة العین، ص ٣(

  .٣١٧، ص ) القتود: عیدان الرحل، الجاب : الحمار الغلیظ، المطرد: المشرد، مواشك : السریع٤(



 ٤٠

تخیــل الشــاعر هنــا صــورة تلــك الناقــة الشــدیدة القویــة وعلیهــا الّرحــل وهــي تعــدو 

فـي ســیرها بصــورة حمــار الــوحش عنــدما یكـون مطــرودًا یعــدو ســریعًا بعیــدًا هنــا ذكــرت 

  .وجمع بین سرعة الناقه وحمار الوحش األداة وهي كأن 

  )١(صهباء مما عتقت باِبلُ  *** ت بها كأنني شاربٌ لْ ظ

عمـــد الشـــاعر إلـــي وصـــف ممدوحـــه بأنـــه شـــارد اللـــب ویرجـــع هـــذا إلـــي رحیـــل 

ب نـــزول محبوبتــه عـــن دیارهـــا وكیـــف أن الــدیار ومـــا أصـــابها مـــن انــدثار ودمـــار بســـب

بعد عـام فصـار شـارد العقـل كأنـه شـارب خمـر، ألن الخمـر  المطر والریاح علیها عامٍ 

ذهاب معالم الدیار وهنا التشبیه مرسل بذهاب العقل   ر وذككأن ة تذهب بالعقل األدا

.  

  في وصف الخمر:وهذا البیت یشترك في المعني مع أبیات األعشي 

  فقام فصب لنا قهوًة *** تسّكننا بعد إرعادها

  كمیتًا تكشف عن حمرًة *** إذا صرحت بعد إزبادها

  )٢(نا بإبریقه *** مخضب كف بفرصادهافجال علی

مـــن مظـــاهر الكـــرم والمباهـــاة بـــین  اً كانـــت فـــي الجاهلیـــة مظهـــر  نجـــد أن الخمـــر  

ـــــون، وذات فقاعـــــات،  العـــــرب، وصـــــف الشـــــعراء الخمـــــر بأنهـــــا صـــــافیة، وحمـــــراء الل

بالیــــاقوت. وأیضــــًا وصــــفت كؤوســــها ودنهــــا ونــــدمائها وســــقاتها. إال أن الخمــــر عنــــد و 

ة الفائقــة ال األعشــي كانــت غایــًة فــي ذاتهــا ال یســتغني عنهــا ولهــذا تــراه یعطیهــا العنایــ

وعنـدما توضـع تقل عن عنایتـه بـالمرأة، والناقـة والممـدوح وهنـا یصـف األعشـي الخمـر 

منهــا زبــد وحیـث تجــد الســاقي یطــوف تفــوح رائحتهـا ، وأیضــًا جودعلـي الوعــاء وهــو النـا

  یقه وكفاه مخضبتان بلونها األحمر.علي مجالس الخمر وهو حامل إبر 

  )١(ولٌة خاذلّ كأنها عطب***  ت سلیمى بهاوربما حلّ 

                                         
  .٣٤٦) الصهباء : الخمر، بابل: مدینة بالعراق، ص ١(

  .٩٠) دیوان األعشي، ص ٢(



 ٤١

ــاة ذات النحــر الطویــل التــي عــاد إلــي دیارهــا بعــد  تهنــا قصــد إلــي تشــبیه الفت

الرحیل بصورة تلك الظبیة ذات العنق الطویـل وهـذا یـدل علـي جمالهـا وحسـنها ذكـرت 

إختیــار الشــاعر إلــى كلمــة عطبولــة فیهــا وحشــیه كــان علیــه اختیــار  األداء هــي كأنهــا

  .سیقى مقبول اكثر من عطبولة كلمة ظبیة او شادن فیها جرس مو 

  من شعر الحطیئة:

  )٢(ترى بین لحییها إذا ما تبغَّمت *** لغامًا كبیت العنكبوت الممدَّد

  )٣(تجاوب أظار علي ربع ردي*** هوى الریح بین فروجها  نَّ أك

من الصوت الذي تحدثه الریاح بین جوانـب فـم  في هذین البیتین جعل الشاعر

هو إخراج الذبد مع هوى الریح تحدث صوتًا ممیزًا، یشبه صـوت الناقة عند االجترار و 

النوق التي تبكي علي فراق أوالدها یصدر عنها صوتًا مـؤثرًا حزینـًا، وهنـا تكـون األداة 

  كان والتشبیه مرسًال.

  یمدح علقمة بن عالثة بن األحوص: :قال

  )٤(علي خاضب باألوعسین جُفولِ *** عزافْرة حرف كأن قتودها 

شــاعر هنــا مــن صــورة هــذه الناقــة الضــامرة الجســم وعلیهــا قتــود رحلهــا جعــل ال

تسیر بـه علـي السـهل اللـین مـن الرمـل وهـذا یـدل علـي إنهـا صـلبة وقویـة والمشـبه هنـا 

الناقــة الضــامرة والمشــبه بــه هــو رحــل الناقــة فــي أرض لینــة كــأن األداة یكــون التشــبیه 

   .مرسالً 

                                                                                                                     
  .٣٤٧) عطبولة : الظبیة الطویلة، ص ١(

  اللغام : زبد اإلبل، تبغمت: صوتت. )٢(

  .٤٥٦) فروجها : جوانبها، ردي : هلك، ص ٣(

الســـریعة، األوعـــس: الســـهل اللـــین، الخاضـــب: ) عـــذافرة: الناقـــة الشـــدیدة، الحـــْرف: الناقـــة الضـــامرة ، الجفـــول: ٤(

  .٤٧٩الظلیم، ص 



 ٤٢

  :المبحث الثاني

  :اةالتشبیه باعتباره األد

  الفعل :  اً ثانی

  )١(من شعر بشر بن حازم:

  وقال یفتخر: 

  )٢(تخال منازل سلمى وشاما***  سِ عَ سْ ط الكثیب إلى عَ قْ سِ بِ 

رى الشــــاعر شــــبه صــــورة انــــدثار الـــدیار بعــــد ارتحــــال أهلهــــا وتغییــــر ألوانهــــا نـــ

لنقش الذي یكون على الید أو الوجه وذكـرت األداة فهـي اومعالمها بصورة الوشم وهو 

 التــي تنصــب مفعــولین ویكــون التشــبیه هنــا مرســالً األفعــال خــال وهــي فعــل خــال هــي ت

  .مجمالً وجه الشبه الدقة في كلیهما ویكون 

  )٣(یشبه ظلمة خضل االقاحي***  غروبٍ  بذيبیك تلیالي تس

زهـرة ر الشاعر ثغر الفتـاة (سـلمى) فـي صـفاء مائـه بصـورة في هذا البیت صوّ 

وكـذلك  أداة التشـبیه وهـي یشـبه ویكـون التشـبیه مرسـالً  ، وذكـرتحوان وعلیه النـدىقاأل

 وجه الشبه هنـا هـو المـاء أو النـدى یكـون علـى زهـرة األقحـوان یعنـي إن ثغـر محبوبتـه

  .وطري ویكون التشبیه مفصالً  ندي

  من شعر عبید بن األبرص:

  )٤(هفّوا ، فظلَّ فتخاء الجناح*** یشبه شخصها والخیل تهفو 

تشبه طائر (العقاب) في سـرعته وهي مسرعة ة الخیل في هذا البیت نجد صور 

ـــة و  ـــه ویتمیـــز باألجنحـــة اللین ـــا یكـــون  ةخفیفـــالوخفت ذكـــرت األداة یشـــبه وهـــي فعـــل وهن

                                         
  .٢٦٩) مختارات شعراء العرب البن الشجري، ص ١(

) ســـقط الكثیـــب: طرفـــه حیـــث یســـقط إلـــي الســـهل، عســـعس : جبـــل عـــالي، والوشـــوم جمـــع ومشـــم هـــو الـــنقش، ٢(

  .٢٦٩ص

  .٢٩٢) تسبیك : تذهب بعقلك ، الخضل: الندى ، االقاحي : جمع اقحوانه ، ص٣(

  .٢٩٨تهفو: تعدو : فتخاء:  لینة الجناح ، ص  )٤(



 ٤٣

وكـــذلك وجـــه الشـــبه وهـــو الخفـــة والســـرعة فـــي كـــل مـــن الخیـــل وطـــائر  التشـــبیه مرســـالً 

  . العقاب ویكون التشبیه مفصالً 

  )١(عوم السفینتبین صاحبي أترى حموال *** یشبه سیرها 

شـبهت اإلبــل وهــي تحمــل الظعــائن بــداخلها وهــّن النســاء یحملــّن أمتعــتهّن علــى 

ــین، وذكــرت األداة  هــي ظهورهــا بصــورة الســفینة فــي عومهــا عــل البحــر فــي هــدوء ول

  .یكون مرسًال مجّمالً  التشبیه العلو والهبوط وجه الشبه و یشبه ویكون مرسًال 

  

                                         
  .٣٣٨السفین: السفینة، ص )١(



 ٤٤

  التشبیه باعتبار األداة: 

  االسم  : ثالثاً 

  من شعر لقیط بن یعمر :

قال لقیط بن یعمر اإلیادي ینذر قومه غزو كسرى إیاهم وكان لقیط كاتبًا في دیوان 

كسرى، فلما رآه مجمعًا علي غزو إیاد كتب إلیهم بهذا الشعر، فوقع الكتاب بید 

  كسرى، فقطع لسان لقیط وغزا إیادًا.

  )١(الطَّبعاو عث و فینة تغشى المثل الس***  وٕاني أراكم وأرضا تعجبون بها 

متعــتهم ورحــیلهم وحمــولهم أفــي حمــل وهــم قبیلــة إیــاد  شــبه الشــاعر حــال قومــه

ذكرت هنا األداة مثل وهـي  ،ةببحال السفینة التي تخاف أن تنزل بأرض مسترخیة رط

اســم ویكــون المشــبه حمــل أمتعــتهم وحمــولهم والمشــبه بــه الســفینة ووجــه الشــبه الكثــرة 

  . مفصالً  التشبیه مرسالً والثقل ویكون 

  من شعر الشنفري:

  )٢(على مثل قلب السِّْمع والحزم افعل*** فإني لمولى الضر اجتناب بّزهُّ 

بس الرف كما یرید وانه من نفسه یتصّ وواثق بأنه صابر الشاعر نفسه وصف 

ــْمعِ  و هــو ولــد الــذئب الــذى یتمیــز بالجلــد وهــو المشــبه بــه  الحــزم ثوبــا لــه مثــل قلــب السِّ

وهــذا یــدل علــى الصــبر عنــد الجــزع وضــبط الــنفس والثقــة  نفــس الشــاعر هــى المشــبهو 

  بها. وهذا التشبیه مرسل ومجمل. 

                                         
  .٧الوعث: ارض مسترخیة رطبة ، الطبعا : الصدأ الكثیر على  السیف، ص  )١(

الشــمع ولــد الــذئب مــن الضــبع ،  –الصــبر: ولیــه : الصــبر : حــبس الــنفس عــن الجــزع. البــز : الثیــاب  ى) مــول٢(

  .٩٧ص



 ٤٥

  من شعر المتلمس :

  )١(بكفِّ له أخرى فأصبح اجذما*** وما كنت إال مثل قاطع كفِّه 

حیــث شــبه الشــاعر نفســه بالســیف القــاطع البتــار عنــد القطــع بــه وانــه إذا هجــا 

  م.ذیكون كمن قطع یده بیده األخرى أي صار مقطوع الید، اي أج قومه وعشیرته

والتشبیه هنا مرسـل ذكـرت ، وهذا یدل على اخالص ووفاء الشاعر إلى قومه وعشیرته

  .الً وجه الشبه وهو القطع ویكون مفصَّ هي مثل وذكر و األداة 

  من شعر بشر بن أبي خازم: 

  )٢(ا الفضاءكمثل الید ضاق به*** وحولي من بني أسٍد حلوٌل 

ر لنــا الشــاعر صــورة الجــیش وكثــرة عــدده وعتــاده الــذي غطــى الفضــاء قــد صــوّ 

وضـاق بـه بصـورة اللیـل الـدامس الظـالم وجعـل ذلـك النهـار كأنـه لیـل وبریـق أســلحتهم 

كبریق الكواكب في ذلك الظـالم ویكـون التشـبیه هنـا تمثیـل صـورة الجـیش العرمـرم مـن 

  .الك الظالم یغطي الفضاء كلهناحیة عدده وعتاده بصورة اللیل الح

  وقال یهجو:

  )٣(على الخدین في مثل الغروب*** وقفت بها أسائلها ودمعي 

أو خـــدود الین الصـــورة األولـــى وهـــي نـــزول الـــدموع علـــى تصـــور الشـــاعر عقـــد 

صـورة الــدلو الـذي تجلــب المـاء وتســیل المیـاه مــن جوانبـه كــذلك صـورة دموعــه الثانیـة ب

ذكــرت األداة هـي مثـل والمشــبه سـیالن الـدموع علــى  وهـي تسـیل علــى جوانـب خـدوده.

   مفردالخدود والمشبه به صورة الدلو الذي یحمل الماء وهنا یكون التشبیه 

  )٤(عة الطلوبعلى مثل المولَّ *** وأفلت حاجٌب تحت العوالي 

                                         
  .١٢٤األقطع وٕاذا جزمت الحبل: فطعته ، صاألجذم :  )١(

  .٢٥٩بالمكان : إذا نزل به ، صحل ل : جمع حال ، لو ح )٢(

  .٢٦٢) الغروب: الدلو العظیم، ص ٣(

  .٢٦٦) حاجب : هو حاجب بن زرارة ، العوالي : الرماح، ص ٤(



 ٤٦

ب ئــشــبه صــورة حاجــب بــن زرارة  وهــو تحــت العــوالي وهــي الســیوف كأنــه غا

وطعــنهم بصــورة العقــاب وهــو طــائر لــه أجنحــة خفیفــة ســیوفهم مــن كثــرة ضــربهم تحـت 

ولینــة یســرع نحــو فریســته الصــطیادها وهنــا شــبه حاجــب بهــذا الطــائر الخفیــف الســریع 

ــا یكــون التشــبیه تمثــیالً  صــورة حاجــب تحــت ســیوفهم بصــورة ذاك الطــائر. لوجــود  وهن

  شيء بین جوانبه سرعة وخفة.

  )١(دة الخالفِ شحوبا مثل أعم*** بقى األین والتهجیر منها أف

جعــل كثــرة الترحــال مـــن صــورة اإلبــل تشــبه صـــورة ســیقان شــجر الصفصـــاف 

تكــون ضــعیفة وطویلـــة وخاصــة عنـــدما تقشــر مــن لحائهـــا وأیضــًا صـــورة اإلبــل تكـــون 

  بسبب السیر في الهاجرة لمسافات بعیدة تستغرق أیامًا وشهورًا.طویلة ونحیلة 

ذوف وهــو النحــول والطــول وتكــون األداء مثــل ویكــون مرســًال ووجــه الشــبه محــ

  ویكون مجمًال.

  )٢(من المعزاء مثل َحَصى الِخَذافِ *** َتِخرُّ ِنعالها ولها نِفيُّ 

القویـة ذات الحـوافر یتابع  الشاعر في هذا البیت في وصف صورة هذه الناقة 

مــــن الحجــــارة البــــیض فــــي األرض بأیــــدیها وأرجلهــــا الحصــــى جعلــــت تــــنفض الصـــلبة 

  . تها وقوتهاالخفة تدل داللة واضحة على شدالخشنة وهذه السرعة و 

  والتشبیه مرسًال ومجمًال.

  من شعر عبید بن االبرص األسدي:

  )٣(نحن قدنا من أهاضیب المال الـ *** خیل في االرسان امثال السَّعاِلى

                                         
  .٢٣٤) االین: التعب، والخالف: شجر الصفصاف، ص ١(

الحجـارة البـیض  المعـزاِء:وأرجلها ، النفي: ما تنفیه بأیدیها وأرجلها من الحصى،  تسقط من أیدیها ) تخر نعالها:٢(

  .٢٨٥ص ،الِخَذاف: حصى وهو یخذف به، تكون في األرض الخشنة

) المال الصحراء ، وهو موضع معروف، السعالى : الغـیالن أهاضـیب الهضـبة : الجبـل المنبسـط علـى األرض ٣(

  .٣٢٥، ص



 ٤٧

شـــبهت الخیـــل التـــي یقودهـــا هـــؤالء االبطـــال فـــي نشـــاط ومـــرح فـــي الصـــحارى 

تقـاد مـن أرسـانها أي حبالهـا وذكـرت أداة التشـبیه والهضاب مـن أرسـانها كأنهـا غـیالن 

  وهي أمثال ویكون مرسًال وذكر وجه الشبه ویكون مفصًال. 

  )١(بالجو مثل سحیق الیمنة البالي*** یا دار هند عفاها كل هطَّال 

هطــل علیــه المطــر بصــورة دائمــة ی ذىجــو) الـصـور الشــاعر هــذا الموضــع ( ال

  صارت مثل الثوب البالي.إلى درجة أن آثاره ومعالمه محیت و 

وبهذه الصورة زالت آثار ومعالم دیـار محبوبتـه (هنـد) وذكـرت األداة فهـي مثـل 

صورة الدیار وكیف زالت آثارهـا ومعالمهـا  وجه الشبه هو الزوال ویكون التشبیه تمثیالً 

  القدیم البالي.بصورة ذاك الثوب 

  )٢(لَحاِديیكلفون سراها كل یعملة *** مثل المهاة إذا ما احتثها ا

شبهت الناقة بالمهاة وهي بقر الوحش بأنها قویة في سـیرها ویكـون وجـه الشـبه 

  هو القوة والصالبة بین المشبه وهي الناقة الشدیدة والمشبه به وهي المهاة. 

  .الً وذكر وجه الشبه فیكون مفصَّ  ویكون التشبیه مرسالً  ةوهنا ذكرت األدا

  ن شعر الحطیئة:م

  )٣(ٕان طال الثواءُ و لوجهته *** ضیَّف یغدو ٕانَّ الجار مثل الو 

لـم شبه الشاعر هنا صورة الجـار وان طـال مقامـه بصـورة الضـیف الـذي مهمـا 

  ه بین الناس فإنه سیذهب ویبقى حدیثه وعیبه بین الناس.بقاؤ  یطلْ 

  .ومفصالً  وذكره ویكون التشبیه هنا مرسالً  سیرتهوهنا تدل إقامة الجار بحسن 

                                         
  .٣٦٠ال : صباب، الجو : موضع سحیق ، ثوب خلق: الیمنة: البرد الیماني، ) عفاها : محاها ، هط١(

  .٣٧٠، ص الناقة القویة:  ةٌ ) یعمل٢(

  .٤٣٦، ص ) الثواء: البقاء٣(



 ٤٨

  :المبحث الثالث

  :لتشبیه باعتبار وجه الشبها

  ثالثة أنواع : 

  مفرد.  .١

 مركب. .٢

 متعدد. .٣

  :أوًال : المفرد

  :)١(من شعر لغیط بن یعمر

  عیونهم كأن لحظهم  *** حریق غاب ترى منه السنا قطعاُخْزٌر 

وهنا شبه نظـرة عیـونهم كأنهـا حریـق غـاب یتصـاعد منـه ألسـنة اللهـب والضـوء 

أو الـــذي یشـــع مـــن  ارحمـــر وجـــه الشـــبه هـــو اال قطعـــًا فـــي الفضـــاء وذكـــرت األداة كـــأن

نظـرتهم وكـذلك الحمــرة التـي تتصــاعد مـن دخــان حریـق الغــاب ویكـون هنــا وجـه الشــبه 

  وهو الحمرة التي تربط بینهما.  اً مفرد

  من شعر أعشى باهلة: 

  )٢(تلقاه كالكوكب الدري منصلتًا *** بالقوم لیلة ألنجم وال قمر

ض على سیفه بذاك الكوكب الـذي یشـع منـه بقشبه الشاعر ذاك الفارس وهو ی

النـــور أو الســـنا فهـــذا یـــدل علـــى أن هـــذا الفـــارس شـــجاع ومقـــدام ویعتمـــد علیـــه قومـــه 

  وعشیرته في الفصل في أمور حیاتهم من سلم وحرب. 

صــورة الفــارس الــذي یحمــل  مفــرداً وجـه الشــبه هنــا هــو الرفعــة والظهــور ویكــون 

  ب الدري.كالسیف وصورة الكو 

                                         
) أنظر كتاب مختارات شعراء العرب البـن الشـجري ، تحقیـق علـي محمـد البجـاوي، خـرز: وواحـدها أخـرز وهـو ١(

  .٩لهب، ص الذي ینظر بمؤخرة عینیة، السنا: ال

  .٣٩) منصلتا: الماضي في األمور، ص٢(



 ٤٩

  م الطائي: من شعر حات

  )١(نحرًا كفاثور اللجین بزینة *** تّوقد یاقوت وشذرًا منّظماً 

 یوضـع فیـه الطعـام جعل من صورة عنق تلك الفتـاة كفـاثور اللجـین وهـو خـوان

یصنع من الرخام أو الفضة یكون له بریق وذكـرت األداة فهـي الكـاف وجـه الشـبه هـو 

صـــورة الخـــوان وجـــه الشـــبه هـــو ویكـــون مفـــردًا صـــورة النحـــر الفتـــاة و  الحســـن والجمـــال

  الجمال ویكون مفردًا. 

  

با فتضرَّما   )٢(كجمر الغضا هبَّت له بعد هجعٍة *** من اللیل أرواح الصَّ

یتــابع الشــاعر فــي هــذا البیــت فــي وصــف ذاك النحــر الــذي یشــع حمــرة بصــورة 

شجر الغضا وخاصة عندما تهب علیه الریح یتقد حمرة وهذا یزید من توقده وهنا وجه 

  . الشراق او اللمعان  لشبه مفرد وهيا

  من شعر بشامة بن عمرو:

  )٣(ذموالَ فقرَّبت للرَّحل عیرانًة *** مونقة عنتریسًا 

شــبهت الناقــة الكثیــرة اللحــم ومحكمــة الجســم بصــورة ذاك العیــر وحــذفت األداة 

سـم الناقـة إال ووجه الشـبه هـو السـرعة. ویالحـظ رغـم ضـخامة ج اً ویكون التشبیه مؤكد

  أنها سریعة مثل العیر یكون سریعًا وهنا یكون وجه الشبه مفردًا وهو السرعة. 

  من شعر الشنفري:

  )٤(إذا زلَّ السَّهم حنَّت كأنَّه *** مرزاة ثكلى ترنَّ وُتْعِولُ 

                                         
  .٤٥) الفاثور : خوان صغیر . الشذر : الؤلؤ ، ص١(

  .٤٦) جمر الغضا: شجر شدید االتقاد، ضرما: اشتد اشتعاله، ص ٢(

  .٥٨) عیرانة : ناقة . الموثقة : المحكمة . الزمول : السریعة ، ص٣(

: تصــوت، نُّ رِ ، ثكلــى: النســاء النــوائح، تُــالتــي تعتادهـا الرزایــاة: المــرزاحنــت: صــوتت، ، عنهــا : خــرجالسـهمل ) ز ٤(

  .٧٩، صاً تعول : تبكي بكاء شدید



 ٥٠

شبه الصوت الذي یحدثه السهم عند خروجـه مـن القـوس بصـورة المـرأة الثكلـى 

 إحداث ي علیه بصوت ممیز ومؤثر، هنا یكون وجه الشبهالتي فقدت زوجها فهي تبك

الصــوت الممیــز الــذي یجمــع بــین المشــبه هــو صــوت الســهم والمشــبه بــه وهــو صــوت 

  الثكلى.

  )١(شدوقها *** شقوق العصىَّ كالحات وبسَّلُ  كأنَّ  هٌ و فُ مهرته 

وصــف شــدوق الناقــة ولهــا فــم واســع الجوانــب وٕانهــا یابســة وبادیــة أنیابهــا وهــذا 

بصــورة شــقوق العصــى تكــون یابســة وجافــة الجــوع والعطــش مــن كثــرة الترحــال،  ببســب

الناقة وشقوق العصـا المشـبه بـه و وجه الشبه هنا یكون الجفاف الذي یربط بین المشبه 

  وهو الجفاف أو الكلوح والعبوس  وهنا یكون وجه الشبه مفرداً 

  من شعر كعب بن سعد الغنوي: 

  )٢(كما أهتز ما في الشَّفرتین قِضیبُ  فتَّى أریحي كان یهتز للندى ***

یمــدح هنــا الشــاعر ممدوحــه بأنــه فتــى عظــیم الخلــق وجــواد عنــد العطــاء إلـــى 

النــاس وقــت احتیــاجهم إلیــه ویكــون لــه هــزة فرحــة بصــورة الســیف عنــد الضــرب بــه فــي 

منازلة األبطال تكون له هزة في حركته ویدل هذا على أنه جید الصـنعة وقـاطع وبتـار 

  مفردًا وهو الهزة أو الخفة أو الفرحة. وجه الشبه

  من شعر طرفة بن العبد : 

  )٣(ُغُشٌم كاألْسد في غاباتها *** و لدى البأس حماة ما تفرْ 

                                         
  .٨٨) فوه : جمع أفوه وهو الفم الواسع. بسل: العابس أو العبوس، ص١(

  . ١١٦) األربجي : الواسع الخلق المنبسط إلى المعروف . الشفرتین : السیف . القضیب : القاطع ، ص٢(

: جمـع غشـوم وهـو الـذي یخـبط النـاس ویأخـذ كــل مـا قـدر علیـه. البـأس : الشـدة . حمـاة : جمـع حــام ،  ) غشـم٣(

  .١٥٥ص



 ٥١

مدح الشاعر هنا ممدوحه فـي سـاحات القتـال یكـون شـجاعًا وباسـًال فـي مقاتلـة 

هنــا بصــورة األســود فــي الغابــات وجــه الشــبه  ةقبیلــالعــرض وشــرف الاألعــداء وحمایــة 

  مشبه به. الالشجاعة التي تجمع بین المشبه و  مفرد وهو

  )١(كالجوابي ما تنى مترعًة *** لقرى األضیاِف یومًا ُتْحَتضر

وخاصـــة لعشــیرته ولغیـــرهم لعطـــاء االشـــاعر ممدوحــه بـــالكرم والســخاء و  صــفی

وقـت الشــتاء حیـث الجــدب والقحـط بصــورة ذلــك الحـوض العظــیم الـذي یفــیض بــالخیر 

  كل الناس وهنا یكون وجه الشبه مفردًا وهو الكرم أو العطاء والعطاء على

  وانافت بهواد ُتُلع *** كجذوع شذَّبت عنها القُشرْ 

  )٢(علت االیدي اجواز لها *** رحب االجواف ما إن تْنِبهرْ 

 طویـلو النفس الصدور الواسعة الجعل من تلك الخیل ذات االعناق الطویلة و 

عیـاء مــن كثــرة الســیر والجـري بصــورة تلــك الجــذوع مــن ینقطــع مــن التعــب واال الـذى ال

ا عنــدما تشـذب مـن لحائهــا، یكـون وجــه وارتفاًعـ الً هــي طویلـة وتـزداد طــو و شـجر النخـل 

 األعنـاقصـورة الخیـل الطویلـة  الشبه في الطول واالرتفاع ، وهنا یكون التشـبیه تمثـیالً 

  بصورة جذوع النخل الطویلة.

  

  من شعر زهیر بن أبي سلمى: 

  )٣(بضاحي جلدها ومقذَّها *** تضیح كحبل أعقدته المراجلُ  كأن

فــي هــذا البیــت شــبه العــرق الــذي یتصــبب مــن الناقــة یكــون أســود اللــون كأنــه 

قطران على ظـاهر جلـدها بصـورة المراجـل القـدور التـي یطـبخ علیهـا الطعـام مـن كثـرة 

                                         
  .١٥٨) الجوابي : جمع جابیة، وهي الحوض العظیم، المترعة المملؤة، ص١(

االجــواز : األوســاط، الرحــب :الواســعة : تنبهــر  –شــذبت :قشــرت  -التلــع : طــول العنــق –) اناقــت : اشــرفت ٢(

  .١٦٢طع نفسها، صینق

  .٢٤٩) ضاحي : ظهره . أعقدته : عقدته . المراجل : جمع مرجل ، ص٣(



 ٥٢

ه الشــبه الطــبخ علیهــا تصــیر ســوداء اللــون وهــذا یــدل علــى أنهــم أهــل كــرم وســخاء وجــ

  . القطران واللون األسود الذي یربط بین المشبه وهو عرق الناقة والمشبه به وه

  من شعر بشر بن أبي خازم:

  )١ُ◌(*** كعین الرمل أوجهها وضاء وفي األظعان أبكار وعونٌ 

جعــل مــن صــورة الظعــائن التــي تحمــل بــداخلها النســاء الحســان ذوات العیــون 

  الوحش. الواسعة الجمیلة بصورة عیون بقر 

وجــه الشــبه یكــون هنــا الجمــال والحســن والمشــبه هــي النســاء الجمــیالت العیــون 

  وهو الجمال أو الحسن. اً والمشبه به عیون بقر الوحش ووجه الشبه هنا یكون مفرد

  من شعره في الفخر:

  )٢(ج یئط النِّْسع فیها *** أطیط السمهرّیة في الثَّقافبحرجوٍ 

فة الضامرة بصورة ذلك الثقاف عندما تسـوى بـه ر تلك الناقة الشدیدة الخفیصوّ 

الرمـاح یكـن شــدیدًا وصـعبًا وذلـك الحبــل الـذي یضـفر لتشــد بـه رحـل الناقــة یكـون عنــد 

سیرها یحدث صوتًا یشبه صـوت ذاك الثقـاف. یكـون وجـه الشـبه هنـا الصـالبة والشـدة 

  بین صورة الناقة على رحلها وصورة الثقاف علي الرماح. 

َحاِح یمر الموج تحت مس راٍت *** یلین الماء بالخشب الصَّ   )٣(خَّ

ـ به هنــا الخیـل بالســفن فـي حركتهــا نجـد أن الخیــل حینمـا تعــدو تحـت الرمــاح یشَّ

فــي أثنــاء الحــرب تكــون ثقیلــة الحركــة مــن شــدة مخالطــة الرمــاح بعضــها لــبعض حیــث 

الطعن والضرب الشدیدین كذلك السفن حینما تكون علـى سـطح البحـار تكـون حركتهـا 

  الریاح. تیار شدة یلة بسبب ثق

                                         
) العـــوان : وهـــي التــــي كـــان لهـــا زوج . العــــین : جمـــع العینــــاء وهـــي الواســـعة العــــین . الوضـــاء : الحســــان ، ١(

  .٢٥٥ص

ـــة الشـــدیدة ٢( تســـوى بـــه الرمـــاح ،  والضـــامرة . األطـــیط : الصـــوت . الثقـــاف : عنـــدما الصـــلبه) الحرجـــوج : الناق

  .  ٢٨٣ص

  .٣٠٠) المسخرات : السفن ، ص٣(



 ٥٣

  ویكون وجه الشبه هنا مفرد وهو الثقل في الحركة 

  )١(ونحن على جوانبها قعود *** نغضُّ الطرف كاإلبل الَقِماح

یتــابع الشــاعر وصــف تلــك الســفن وهــم قعــود علــى جوانبهــا وتكــون هــذه الســفن 

رؤوسـها إلـى رافعة أشرعتها إلى أعلى وكذلك اإلبـل عنـدما تكـون عطشـى تكـون رافعـة 

ویكـون وجـه الشــبه هنـا مفـردًا وهــو رفـع األشـرعة فـي الســفن وهـو المشـبه ورفــع علـى، أ

  الرؤوس في اإلبل وهي المشبه به ووجه الشبه هو الرفع.

  من شعر عبید بن األبرص األسدي:

  )٢(كأن ُقُتودي فوق جأب مطرٍَّد *** رأي عانة تهوى فولى مواِشَكا 

عــدوها فــي  الشــدیدة والقویــة وعلیهــا رحلهــا وهــيتخیــل الشــاعر أن هــذه الناقــة 

  تكون سریعة مثل ذلك الحمار الغلیظ الشدید عندما تطرده الحمیر یعدو سریعًا.

یكون وجه الشـبه هـو السـرعة یكـون مفـردًا بـین المشـبه وهـي الناقـة والمشـبه بـه 

  وهو حمار الوحش.

  )٣(َظْلُت بها كأنني شارب *** صهباء مما عّتقْت َباِبلُ 

ه الشـاعر نفسـه عنـدما وقـف بتلـك الـدیار وهـي علـى دمارهـا وخرابهـا بسـبب شب

رحیــل أهلهــا عنهــا فأصــبح تائــه اللــب ذاهــب العقــل بشــارب الخمــر ألن الخمــر تــذهب 

  بالعقل. 

وجـه الشـبه هنـا یكــون مفـردًا وهـو الــذهاب والـزوال فـي كـل مــن نفسـه ومـا فعلــه 

به بــه وهــو ذهــاب عقــل شــارب منظــر دمــار الــدیار فیهــا ویكــون المشــبه وكــذلك المشــ

  الخمر. 

                                         
  .٣٠٠) نغض: نكسر الطرف، القماح: العطاش، ص ١(

) القتـــود : عیـــدان الرحـــل . الجـــأب : الحمـــار الغلـــیظ الشـــدید . المطـــرد : المشـــّرد . العانـــة : جماعـــة الحمیـــر، ٢(

  .٣١٧ص

  .٣٤٦) الصهباء : الخمر ، بابل : مدینة بالعراق ، ص٣(



 ٥٤

مــن مظــاهر الحماســة  اً نجــد إن الخمــر كانــت عنــد العــرب فــي الجاهلیــة مظهــر 

   .والفخر

  ویؤكد هذا قول عنترة بن شداد: 

  لم یكّلم وافرٌ  فإذا شربت فإنننى مستهلك مالي *** وعرضي

  )١(وٕاذا صحوت فما أقصر عن ندى *** وكما علمت شمائلي وتكرمي

بیتین كانت الخمر غالیة الثمن إال أن تقدیمها عالمة مـن عالمـات من هذین ال

أمام الضـیفان وكانـت شـراب األمـراء والملـوك وكـانوا یقـدمونها  البذل والكرم یتباهى بها

  أیضًا للوافدین كمظهر من مظاهر الكرم والترف.

نالحظ أن عنترة في البیتین السابقین أكد حقیقة إن شرب الخمـر یسـتهلك مالـه 

وبــل یكــون كریمــًا ومعطــاًء فــي تقــدیم الخمــر إلــي الوافــدین  اً نمــا یكــون عرضــه مصــونبی

  علیه أو النازلین به.

  )٢(كأنها ُعطبولٌة خاِذلُ ***  وربما حلَّت ُسْلیمى بها

الشــاعر هنــا مفــاتن تلــك المــرأة الحســناء ذات النحــر الطویــل بصــورة تلــك  شــبةی

ن مرسـًال ووجـه الشـبه هـو الجمـال یكـون الظبیة الرشیقة، ذكرت األداء وهي كأنها یكـو 

  مفردًا.

  )٣(كأن  ریقتها بعد الكرى اغتبقت *** صهباء صافیة بالمسك مختومة

شـبه ریــق محبوبتــه بعــد النـوم فــي رائحتــه برائحــة خمـرة صــافیة ممزوجــة برائحــة 

رائحـة  هو فـم محبوبتـه والمشـبه بـه المشبه،كیة ذكون الرائحة توجه الشبه هنا المسك، 

  .ویكون وجه الشبه مفرداً  الممزوج بالمسك الخمر

  المرقش األصغر إذ یقول:نجد هذا البیت یشترك في المعنى مع بیت 

                                         
  .٢٤)  دیوان عنترة، ص ١(

  .٣٤٧) العطبولة : الظبیة الطویلة العنق، ص٢(

  . ٣٥٦) الكرى : النوم . اعتبقت: شربت الضیوف وشراب العشى . الصهباء : الخمر، ص٣(



 ٥٥

  )١(ما قهوة صهباء كالمسك ریحها *** تعلَّى علي النَّاجود طورًا وتقدحُ و 

تشـبه رائحـة المسـك مـن حیـث كونهـا  تهـایتحدث هنا عن الخمر إذ یصف رائح

علـي (النــاجود) وهـو وعــاء الخمـر أو بمثابــة  تصــفىعنـدما خاصــة نفـاذة رائحـة ذكیــة و 

نجـــد ، أو المصـــفاة  الكـــأس یكـــون لونهـــا صـــافي إلـــي درجـــة إنهـــا تقـــدح داخـــل الوعـــاء

  العرب في الجاهلیة تحدثت عن الخمر وٕانها مظهر من مظاهر الكرم والمباهاة.

  )٢(تحتي مسومة جرداء عجلزٌة *** كالسَّهم أرسله من كفَّه الَغاِلي

هت تلـك الناقـة التـي علیهـا عالمــة الحـرب وهـي جـرداء فهـي قصـیرة الشــعر شـب

وعجلـزة فهــي صـلبة اللحــم مـع هــذا كلـه فهــي سـریعة وخفیفــة فـي عــدوها. كـذلك صــورة 

وجـه الشـبه هنـا مفـردًا وهـي ق من ید رامیه یكون بعید المرمى، ذاك السهم عندما ینطل

  السرعة.

  )٣(على األطفالِ وظباء كأنهنَّ أباریـ *** ق لجین، تحنو 

شــبهت تلــك الظبــاء ذات األعنــاق الطویلــة ولــون البیــاض الــذي علیهــا بصــورة 

ویكــون وجــه الشــبه هــو اإلرتفــاع ت األعنــاق الطویلــة وبیضــاء اللــون، تلــك األبــاریق ذا

  وبیاض اللون في كل من الظباء وهي المشبه واألباریق وهي المشبه به.

  :من شعر بشر 

  )٤(امله *** كأن اثوابه مّجت بفرصادِ قد أتراك القرن مصفرا أن

 من شدة تهوصف الشاعر ذلك الفارس الباسل أقل أن نجد له نظیرا في شجاع

وتصــیر ، یقصــد بهــا خشــیة المــوت فــي ســاحات القتــال حتــى اصــفرت أناملــه ضــربال

                                         
هــ شـرح أبـو محمـد القاسـم بـن ١٧٨) دیوان المفضلیات، اختیار أبو العباس المفضل بن محمد الضـبي المتـوفى ١(

هـ، تحقیق وشرح د. محمد نبیـل طریفـي، المجلـد الثـاني، دار صـادر الطبعـة ٣٠٤نباري المتوفى محمد بن بشار األ

  .٣٠م، بیروت، ص ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤األولى 

  .٣٦٤) مسومة : علیها عالمة وهي عالمة الحرب . الغالي : الذي یباعد في رمیه ، ص٢(

  .٣٨٢) تحنوا: تعطف، اللجین : الفضة، ص٣(

  .  ٣٧٣مجت، رشت، الفرصاد: التوت، ص ) القرن : المثیل ،٤(



 ٥٦

اثواب الفرسان حمراء اللون من شده مقاتلة الفرسان بصورة أشجار التوت وهى تحمـل 

صـورة الفـارس فـي سـاحات القتـال  جعلتوقد  مفردوهنا یكون التشبیه  ء ثمارها الحمرا

من شدة مقاتلة األعداء، بصورة تلك االثواب التـي رشـت بثمـار التـوت  مصفر االنامل

  الحمراء اللون.

  )١(حط یحملن شّكة األبطالِ ***  والعناجیج كالقداح من الشو 

یـدل علـي كـرم أصـلها  جعل من صورة تلك الخیول ذات األعنـاق الطویلـة هـذا

ـــ هام الطویلــة وهـــذا یــدل داللـــة واضــحة علـــي إنهــا جیـــدة بصــورة تلــك القـــداح وهــي السَّ

ــ هام هــي الصــنعة، یكــون وجــه الشــبه هــو الطــول فــي كــل مــن المشــبه وهــي الخیــل والسَّ

  المشبه به ویكون وجه الشبه مفرد وهو الطول.

 ِ◌   )٢(تمثَالِ كالِّ نس حتى یؤوب ***  ج ذي القویسبق األلف بالمدجَّ

ر الشــاعر صــورة تلــك الخیــل رغــم كثــرت الحــروب التــي تخوضــها إال إنهــا صــوّ 

مثال فإنه یظل بكامل حسنه رغم مرور العصـور علیـه سریعة وخفیفة وكذلك صورة التِّ 

  ووجه الشبه هنا اإلحتفاظ بصفاته من حسن وجمال مهما مر الزمن علیه. نواألزما

  )٣(بعد بدنها كالهاللثم أبري نحاضها فتراها *** ضامرًا 

نحیلـــة وهـــذا یـــدل علـــى كـــرم أصـــلها تكـــون ســـریعة الشـــبهت الخیـــل الضـــامرة و 

وجه الشبه یكون مفردًا وهو الضمور ة ذاك الهالل في ضموره وانحنائه، وخفیفة بصور 

  بین المشبه وهي الخیل الضامرة وكذلك المشبه به وهو الهالل.

  )٤(تحت الحقاب صعدة ما عال الحقیبة منه *** وكتیب ما كان

                                         
  ٣٨٧) العناجیج: من الخیل الطوال األعناق، الشحوط: شجر، ص ١(

  .٣٨٨) التمثال من حسنه لم یغیره الجري، المدججو: الشاك في السالح، یؤوب یعود، ص ٢(

  .٣٩٢) نحاضها : أهزل لحمها . البدن : السمن ، ص٣(

  .  ٣٩٦یب : الرمل المجتمع ، ص) الصعدة : القناة المستویة . الكث٤(



 ٥٧

شــبهت المــرأة الممتلئــة الجســم بــذاك التــل مــن الرمــال یكــون ضــخمًا وكبیــرًا فــي 

  یكون وجه الشبه الثقل  ، حجمه كذلك المرأة الكثیرة اللحم تكون ثقیلة الحركة 



 ٥٨

  المبحث الثالث:

  التشبیه باعتبار وجه الشبه: 

  ثانیًا : المركب 

  من شعر الشنفري:

  )١(أنها *** قداح بكّفى یاسر تتقلقلُ مهّللة شیب الُوُجوه ك

جعــل الشــاعر مــن صــورة النظــائر الرقیقــة اللحــم وضــامرة بصــورة تلــك الســهام 

وهنــا یكــون التشــبیه تمثیــل اضــطراب فــي حركتهــا فــي یــد المقاتــل، وهــي ضــامرة وفیهــا 

والصورة األولى وهي صورة النظائر الضامرة بصورة السهام الضامرة وفیها اضـطراب 

یكون وجـه الشـبه مركبـًا وهـو الضـمور واالضـطراب وكـذلك فـي یـد الیاسـر  في حركتها

  یكون اضطراب في الحركة.

  )٢(مهرته فوه كأن شدوقها *** شقوق العصى كالحات وبسلُ 

بصــورة تلــك  بادیــة أنیــاباســعة اشــداق و  ذات أنهــابالشــاعر فــم الناقــة  فوصــ

یابسـة مـن كثـرة الترحـال شقوق العصى تكون طویلة ویابسة وكذلك الناقة جوانب فمها 

  والسفر بسبب شدة الجوع والعطش. 

وجـــه الشـــبه هنـــا مركـــب وهـــو الجفـــاف واالرتفـــاع فـــي كـــل مـــن أشـــداق الناقـــة وشـــقوق 

  العصى.

  من شعر طرفة بن العبد:

  )٣(إن تنوِّ له فقد تمنعه *** وتریه النَّجم یجري بالظََّهرْ 

                                         
) مهللـــة : رقیقـــة اللحـــم . القـــداح : الســـهام جمـــع قـــدح . الیاســـر : المغـــامر بـــاألزالم والمیســـر یتقلقـــل : یتحـــرك ١(

  .٨٧ویضطرب، ص

 .٨٨) فوه: جمع أفواه وهو الواسع الفم، بسل: الباسل هو العابس، كالحات : بادیات األنیاب، ص ٢(

  .١٤٥ه مرة أخرى، ص) تنو: تعطیه مرة وتمنع٣(
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بعدها وتمنعها عنه یصف طرفة صورة فتاته عند  دنوها منه وایضًا صورة 

بهیئة النجم یظهر مرة ویختفي مرة ویكون ظهرًا إذ ربط الشاعر بین الدنو بالظهور 

  والبعد باالختفاء ووجه الشبه الظهور واالختفاء .

  )١(كرضاِب المسِك بالماِء الَخِصر.*** وٕاذا تضحك تبدي حبَّبًا 

وبـراق وحــاد هنـا یتـابع الشـاعر وصـف فـم محبوبتــه بعـد أن وصـفه بانـه ابـیض 

فقد ذكر في هذا البیت أن ریقها ذو رائحـة ذكیـة ال یتغیـر وبهـذا شـبه برضـاب المسـك 

ـــة  ـــه ممـــزوج بالمـــاء البـــارد ویكـــون وجـــه الشـــبه الرائحـــة الذكی ـــة وثـــم ان ولـــه رائحـــة طیب

  .بیاضوال

  )٢(أنبت الصیف َعَسالِیَج الَخِضرْ ***  كبنات المخر یمأدن إذا

ء ببنات المخر وهـو السـحاب األبـیض وكـذلك شبهت تلك الحسناوات من النسا

العسالیج الخضر وهو الخیزران وهو نبات أخضر اللون یمتاز بأنـه لـین الملمـس وهنـا 

  یكون وجه الشبه هو البیاض والنعومة في كل من بنات المخر والعسالیج الخضر.

  من شعر زهیر:

  )٣(یخفضها اآلل طورًا ثم یرفعها *** كالدوم یعمدن لألشراف أوقطن

جعـــل حركـــة الظعـــائن وهـــي الهـــوادج التـــي تحمـــل النســـاء فـــي انخفاضـــها مـــرة 

رة إلــى أعلــى ومــرة وارتفاعهــا مــرة أخــرى بصــورة أشــجار الــدوم عنــدما تمیلهــا الریــاح مــ

هنـا یكـون وجـده الشـبه هـو االنخفـاض واالرتفـاع. یكـون مركبـًا. وفـي أخرى إلى أدنى، 

  هذا الوصف یكون التصویر بدیع في معناه.

                                         
  .١٤٦) رضاب : المسك قطع المسك / البرد : هو الماء البارد، ص ١(

  ١٤٩) المخر: السحاب األبیض، والعسالیج: نبات أبیض اللون، ص ٢(

  .١٩٦) اآلل : یكون ضحى كالماء بین السماء واألرض، یعمدن: یقصدنا، ص ٣(
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  )١(وح كأنه كفا فتاة *** ترجع في معاصمها الوشومیل

تخیــل الشــاعر هنــا مــن صــورة رفــع یــدا ممدوحــه بــالتلویح تــارة بعــد تــارة بصــورة 

هنــا یكــون وجــه الشــبه رة یــداها وهــي تلــبس علیهــا ألســاور، فتــاة فهــي تــردد تــارة بعــد تــا

  فهو مركبًا. عالتلویح والتردید أو الترجی

 من شعر بشر:

  )٢(بارماح كأشطان القلیب*** فال شجرنا وحي بني كالب 

صــلبة فــي الیصــف الشــاعر فرســان بنــي صعصــعة وطعــنهم بالرمــاح الطویلــة و 

ساحة القتال بصورة أشـطان البئـر وهـي حبـال تمتـاز بـالطول والشـدة فـي الفتـل ویكـون 

والحبــال والمشــبه الرمــاح وجـه الشــبه هنــا الطـول والصــالبة فــي كـل مــن صــورة الرمـاح 

  اً ن مركباالشطان وجه الشبه یكو  والمشبه به

  قال بشر في الفخر:

ا تدقَّ السَّالما*** كأن قتودي على أحقب    )٣(یرید نحوصَّ

یصــف الناقــة بالســـرعة وهــي تعــدو خلـــف فریســتها تكــون مســـرعة وجملــة تـــدق 

الســالما تــدل داللــة واضــحة علــى صــالبتها أي تضــرب بأیــدیها وأرجلهــا علــي الحجــارة 

وهنـا یكــون وجــه ، الــوحش وهــو یعـدو ویریــد أتـان یكــون مســرعاً الصـلبة. بصــورة حمـار 

  لشبه مركبا وهو السرعة والصالبة.ا

  )٤(كظل العقاب تلوك اللَّجاما***  وجرداء شقَّاء خیفانةٍ 

                                         
  .٢٠٣ة، ص ) المعاصم: مواضع األسوره، ترجع: تردد مرة بعد مر ١(

) بني كالب: قبیلة عربیة، (عامر بن صعصعة)، األشطان : جمـع شـطن وهـو حبـل البئـر، القیـب: البئـر، ص ٢(

٢٦٧.  

  .٢٧٠) قتود: جمع قتد وهو خشب الرحل، السالم الحجارة، ص ٣(

  .٢٧٤) خیفانة: سریعة، ص٤(
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ربــط بیــت ســرعة ذاك الفــرس ذو الشــعر القصــیر وهــذا یــدل علــى كــرم أصــله 

ائر ومـن سـرعة وقـوة بصورة ظل العقاب وهو یمر سریعا وهذا یدل على خفة هـذا الطـ

 هذا الفرس یلوك اللجام بفیه ویكون وجه الشبه هو السرعة والقوة.

  )١(شحوبًا مثل أعمدة الخالف*** فابقى األین والتهجیر منها 

مــن كثــرة السـیر فــى الهــاجره صــارت قوائمهاهزیلــه بصــورة  الناقــه شـبهت صــورة

فه یكــون وجــه اعمــدة شــجر الصفصــاف عنــدما تقشــر مــن لحائهــا تكــون طویلــه وضــعی

  الشبه مركبا وهو الطول والهزال

  )٢(مخالبها كأطراف االشافي*** تزل اللقوة الشغواء عنها 

ــــذي یتمیــــز باألجنحــــة الخفیفــــة فــــي  ــــك الطــــائر وهــــو العقــــاب ال عمــــد إلــــى تصــــویر ذل

هــي المــزاود التــي تثقــب بهــا القــرب فهــي ســریعة  الحــاده  االختطــاف بصــورة األشــافي

به یكـون وجـه الشـبالسـرعه والحـده خالب هذا الطائر و األشافي وحادة أسنانها تتمیز م

أعتقـد إن الشــاعر فـي الوصــف قـد أجــاد وابـدع فــي اختیـار كلمــة المخالــب ، اً هنـا مركبــ

  وكلمة االشافي.

  )٣(سراعا وقد بّل الّنجیع الّسنابكا*** عطفنا لهم عطف الضروس فادبروا 

وطعنـــا مـــن كـــل  علـــى اعـــدائهم ضـــربا االبطـــال جعـــل مـــن صـــورة انقضـــاض

إلبـل تسـیل منهـا الـدماء وحـوافر ا یفـرونحتـى إنهـم  تهمالجوانب وهذا یدل علـى شـجاع

بصـورة تلـك الناقـة العضـوض التــي تعـض كـل مـن دنـا منهـا ویكـون وجــه وهـي طریـة، 

    مركباً الشبه هنا الشجاعة والصالبة ویكون التشبیه هنا 

                                         
  ، فهو ضعیف. ٢٨٤، ص) االین : التعب، التهجیر ، السیر في الهاجرة. الخالف: شجر الصفصاف ١(

  .٢٨٨) اللقوة: العقاب الخفیفة السریعة االختطاف، االشافي : مثاقب المزاد والغرب تثقب بها، ص٢(

  .٣٢١) الضروس : الناقة العضوض ، فأدبروا : هربًا ، النجیع: الدم الطري ، السنبك : مقدمة الحافر، ص٣(
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  من شعر عبید بن األبرص :

  )١(تدني النَّصیف بكفِّ غیر موشومة***  ◌ٌ عمةممكورة  كمهاة الجوِّ نا

طلبـًا  الخمـار علـى وجـوههنّ  یدنینّ  وهنَّ شبهت النساء ببقر الوحش في الحسن 

  ه الشبه مركبا هو الجمال والطهر.ویكون وجطهر وبتغطیة محاسن جسدها، للعفة وال

  بجسرة كعالة القین شماللوقد أسلى همومي حین تحضرني *** 

  )٢(یغري الهجیر بتبغیل وأرقال*** رحل ناحیة افة بفتود الزیّ 

بصـورة  عند قودها یصعب االمساك بهـاجعل الشاعر من صورة الناقة الجاسرة

حمــار الــوحش  وكــذلك شـبه یكــون صـلباً ،تســویته السـندان عنــدما یصـعب علــى الحـداد 

ـــال بنفســـها ـــه التـــى تخت ـــاال بذیلـــه بصـــوره الناق یكـــون وجـــه الشـــبه الســـرعة ،  وهـــو مخت

  تیال. واالخ

  )٣(نار على أعلى الیفاع تلهَّبُ *** كأن سنا القوانس منهم  شمّ 

ن یلمـع منهـا النـور مـن مكـان في هذا البیت صورة القوانس على رؤوس الفرسا

وجـه الشـبه یكـون ع النـور مـن مكـان مرتفـع مـن األرض، كذلك صورة النـار یشـعالي، 

لبریق علـى قوانسـهم إذن وجـه مركبا وهو الشجاعة الذي یتمیزون بها هؤالء الفرسان وا

والقــــونس هــــى اداة مــــن ادوات الحــــرب وتســــمى  الشـــبه الشــــجاعة والبریــــق أو اللمعــــان

  .البیضه یقى المحارب بها راسه ضربات العدو

  من شعر الخطیئة: 

  )٤(حسانَّ علیهن المعاطف واْألُزْر.*** من البیض كالغزالن والحور كالدَّمي 

                                         
  .٣٥٦ر الوحش، النصیف : الخمار، ص ) ممكورة: وهي المرأة مستدیرة الساقین، المها: بق١(

) الحســـرة : الناقـــة القویـــة والطویلـــة ، الصـــالة : الســـندان ، العـــین :الحـــداد ، الشـــمالل : الحخفیفـــة الســـریعة. ، ٢(

  .٣٦٣-٣٦٢ص

  .٣٩٩) شم : طوال األنواف، القوانس أعلى البیضة مفردها قونس، ص٣(

  .٥٠١، اإلزر :جمع إزار، ص) الدمي : جمع دمیة هي الصور، المعاطف : االردیة٤(
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،  وبالــدمى مــره اخــرىالنســاء بــالغزالن مــرة یبــدو أن الشــاعر شــبه الحســان مــن 

  الحسن والستر. ا وهمایكون وجه الشبه مركب

  ثالثًا : التشبیه باعتبار وجه الشبه:

  :المتعدد -٣

  من شعر الشنفري : 

  )١(وٕاّیاه نْوح فوق علیاء ثّكلُ ***  فّضج وّضجت بالبراح كأنها

 لـــذئب الجـــائعوهـــى االشـــباه واالمثـــال وضـــجه ا وصـــف الشـــاعر جلبـــة النظـــائر

ضــجة شــدیدة  لتعــذر القــوت ألنهــم بــأرض یابســة لــیس بهــا  ابســبب الجــوع  تســمع لهمــ

اصوات قدن ازواجهن تكون لهن زرع وال شجر بصورة  أصوات النساء الثكل الالتي ف

  .وصیاح  ضجة وجلبةلوجود شيء بین جوانبه ،  متعدداً وهنا یكون التشبیه ، ممیزة

  )٢(أضامیم من سفر القبائل نّزلُ *** كأن وغاها حجرتیه وحوله 

جمع الشاعر بین كلمة وغاهـا أي اصـوات القـوم عنـدما ینزلـون بموضـع تسـمع 

، وهنـا تكـون  ضـجهي وقـت كبوهـا تسـمع لهـا جلبة شبهت بصورة أصوات القطا ف مله

ویكــون التشــبیه هنــا جانــب وكــذلك الضوضــاء مــن جانــب آخــر،  األعــداد الكثیــرة مــن

بــین جوانبــه ضــجة وجلبــة ، وهــذا یــدل علــى كثــرة أعــدادهم  لوجــود شــيء متعــدد تمثیــل

  وحمولهم. 

  )٣(كما ضم ازواد االصاریم مْنهلُ *** توافین من شتى إلیه فّضمها 

شــبه الشــاعر موافــاة القــوم مــن مواضــع متفرقــة ومختلفــة وٕانضــمام بعضــهم إلــى 

أعـداد بعٍض مثل تجمع اإلبل حول المنهـل وهـو مـورد المـاء عنـدما تنـزل علیـه تكـون ب

                                         
) مختــارات شــعراء العــرب البــن الشــجري ، التحقیــق علــى محمــد البجــاوي أضــج القــوم : اضــجاجا إذا صــاحوا، ١(

  .٨٨البراح: األرض الواسعة، النوح/ النساء النوائح، الثكل: الالتي فقدن أزواجهن ، ص

  .٩١وم سفر، ص ) وغاها: أصواتها، األضمامیم: جمع اضمامه هم القوم، سفر: ق٢(

  .٩٢) توافین : تتاممن / شتى :متفرقة : الزود االبل ، المنهل : المورد. ص٣(
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من مواضع شتى  ویكون وجه الشـبه اجتمـاع أعـداد كثیـرة حـول موضـع  تجتمعكثیرة و 

  واحد. 

وهـــو صـــورة  نـــزول قـــوم فـــي موضـــع واحـــد مـــن ترحـــالهم  متعـــددالتشـــبیه هنـــا 

  واسفارهم بأعداد كبیرة بصورة اجتماع القوم والدواب حول منهل الماء للشرب منه. 

  )١(ذاري علیهن المالُء الُمَذیَّلُ ع*** األراوي الصحم حولي كأنها  ترود

حولـه بصــورة اجتمــاع العــذارى حــول  وهــى انــاث الوعــول یشـبه اجتمــاع االراوي

ه ولونهــا یمیــل وهــذه االراوي تطــوف حوَلــیكــون فیــه نــوع مــن اإللفــة والمحبــة، محبوبهــا 

 لهـا وهـذه العـذارى هلكثرة مخالطت همنّ  ننفر یال  نّ إلى السواد ومعها صفرة كالعذارى فه

ــا التشــبیه تمثیــل لوجــود شــيء بــین جانبیــه اجتمــاع وٕالفــة  لهــا ثیــاب طویلــة  الــذیل، هن

  ومودة.

  یرثى اخاهمن شعر كعب بن سعد الفنوي :

  )٢(هو العسل الماذي لینًا وشیمة *** ولیث إذا یلقى العُدوَّ غضوُب.

بالعســل الصــافي وهنــا یقصــد أنــه لــین فــي خلقــه وطبعــه ،  رثیــهالشــاعر م یشــبه

عنــد الشــدة والحــرب، ویكــون وجــه الشــبه هنــا مركبــًا شــجاع وغضــوب كاألســد ْ وكــذلك 

  وهما اللین والشجاعة.

  س: من شعر المتلمّ 

  كأنه في حباب الماء مغموس*** ومن ذرى علم ناء مسافته 

  )٣(ومن فالة بها تستودع العیس***  ة قذفٍ یة من داویَّ كم دون مَّ 

                                         
) ترود: تطوف، األراوي: وهي إناث الوعول، الصحم: یمیل لونها إلي السواد والصفرة، العـذارى: جمـع عـذراء ، ١(

  .١٠٥ص 

  .١١٢) هو العسل أجود العسل وأصفاه ، ص٢(

  .١٣٩الماء: نفاخات الماء التي تعلوه / فالة : قذف بعیدة، العیس : اإلبل / ، ص ) العلم : الجبل، حباب٣(
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س ( االبــل) وهــي تســیر فــي فــي هــذین البیتــین جعــل الشــاعر مــن صــورة العــی

جماعات فـي الفلـوات البعیـدة المسـافة بصـورة ذاك الجبـل كأنـه مغمـوس فـي المـاء مـن 

كأنه  ارتفاع المكان، وكذلك شبه غبار تلك االبل الذي یمأل الفضاءو شدة بعد المسافة 

ونالحــظ هنــا أن الشــاعر كــان دقیقــًا فــي  تظهــر قنتــه  نفاخــات مــاء علــى ذاك الجبــل،

الروعـة وهنـا یكـون تخدم خیاله حتى جعل من التشبیه غایة  من الجمال و الوصف واس

وهــي تســیر فــي جماعــات بكثــرة عــددها وحمولهــا وصــورة  اإلبــلصــورة التشــبیه تمثیــل، 

مســـافة بعیـــدة كأنـــه مغمـــوس فـــي مـــاء، وهنـــا تكـــون فـــي  مـــن الـــذى یشـــاهد ذاك الجبـــل

  اإلبل).والمسافات البعیدة التي تقطعها العیس ( الكبیره األعداد

  من شعر طرفة بن العبد: 

  عن شتیٍت كأقاحي الّرمل ُغرّْ *** ابتسمت  مابادن تجلو إذا 

   )١(بردا أبیض مصقول االُشرْ *** بّدلته الشمس في منبته 

ســنان محبوبتــه بزهــر االقــاحى فــى البیــاض أ هــذین البیتــین یصــف الشــاعر يفــ

یكــون وجـه الشــبه  والتحزیـز دةبریـق واللمعــان وفـى أطرافهـا بالحــال يبـالبرد المصـقول فــ

  بین جوانبه بیاض وبریق وحده. شيلوجود  متعددًا◌ُ متعددًا ویكون التشبیه 

  اذ یقول: يبو الواواء الدمشقأأن بیتا طرفه یشبهان بیت 

  وعضَّت على العناب بالبرد ورداً  ***نرجس وسقت ن م ؤاً فامطرت لؤل

ؤلــؤ للــدموع و النــرجس فقــد جمــع بــین ال يالدمشــق يلــإوقیــل ینســب هــذا البیــت 

  سناننامل والبرد لألللعیون والورد للخدود العناب لأل

ونالحظ ان البرد المصقول یقصد بـه االسـنان البراقـه،والبرد فـى بیـت الدمشـقى 

  البراقه ،ویكون التشبیه تمثیًال لوجود شى بین جانبیه بریق. األسنانایضا القصد منه 

  واالِت الُعُذروهضباٍت طُ *** من عناجیج ذكور ُوُقٍح 

                                         
بادن: ضخمة كاملة البدن، تجلو : تكشف، الشتیت: المتفرق، االقحوان: زهر أبیض اللون، البرد : المثقول،  )١(

  .١٤٤تحزیز في أطراف األسنان ،ص –المصقول : البراق  االشر 
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ٍل    )١(ُركَِّبْت فیها مالطیس ُسُمرْ *** جافالت فوق عوج ُعجَّ

ـــة ا وهـــن جـــافالت أي  شـــبهت تلـــك العنـــاجیج وهـــي الخیـــل ذات الحـــوافر القوی

مسـرعات بتلـك الحــوافر الصـلبة التــي فیهـا انحنــاء وهـذا االنحنــاء ممـا تمــدح بـه، وفیهــا 

بهــا الصــخور والحجــارة الصــلبة،  تكســرســمرة بصــورة المالطــیس وهــي المعــاول التــي 

ویكـون وجــه الشــبه هنــا الصــالبة والســرعة واالنحنـاء والتشــبیه هنــا تمثیــل صــورة الخیــل 

ـــاء كأنهـــا معـــاول تكســـر بهـــا  الماضـــیة بســـرعة بتلـــك الحـــوافر الصـــلبة التـــي فیهـــا انحن

  .الحجارة الصلبة والصخور

تصــویر فــي هــذا ل وهــي أداة تكســیر االشــیاء الصــلبة، المعــاول : جمــع معــو  

  غایة الدقة والجمال.

  )٢( كرعال الطیر أسرابا َتمرُ *** دلق في ٌغارة مسفوحٍة 

أســـراب بصـــورة الخیـــول المســـرعة قطعـــا قطعـــا وتكـــون مندفعـــة  صـــورة شـــبهت

هنــا یكــون وجــه الشــبه الكثــرة والســرعة واالنتشــار انــدفاعها فــي جماعــات ، الطیــر فــي 

بصــورة قویــة فــي كثــرة عــددها وســرعتها صــورة الخیــل المندفعــة  متعــددیكــون التشــبیه 

  . وقوة وتفرقها بصورة أسراب الطیر كذلك في سرعة وتفرق

رْت    )٣(عن یدیها كالفراش المشفتر*** فترى المرو، إذا ما هجَّ

الناقــة التــي تســیر فــي الهــاجرة وهــذا الوقــت یكــون  صــورة هنــا یصــف الشــاعر

فـان هـذه الناقـة تكـون سـریعة   نصف النهار عندما تكون درجة الحرارة مرتفعـه مـع هـذا

علـــى إنهـــا صـــلبة فـــي ســـیرها حتـــى تتطـــایر الحجـــارة البـــیض مـــن حوافرهـــا وهـــذا یـــدل 

بصورة الفراش نوع من الطیر وهو یتطایر حول السراج یكون منتشرا بصـورة  الحوافر، 

                                         
الجیاد، وقح: الصلب، عذر: عذار اللجام، جافالت: ماضیات، عوج: معوجة القوائم، العناجیج: الخیل أو  )١(

  .١٦١ص 

  .١٦٣القطیع ، ص –االسراب : جمع سرب  –الرعال: قطع الطیر  –) دلق: غارة مسرعون ٢(

 الفراش: الـذي یطیـر حـول السـراج المشـفتر: المتفـرق، –هجرت : سارت في الهاجرة  -) المرو: الحجارة البیض٣(

  .١٦٥ص 
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صـورة الناقـة  متعـدداً كبیرة وجه الشبه هنا السـرعة والصـالبة واالنتشـار ویكـون التشـبیه 

بة الحوافر رغم إنها تسیر فـي الهـاجرة بصـورة ذاك الطیـر ( الفـراش) فـي انتشـاره الصل

  وتفرقه مع كثرته وسرعته. 

  :من شعر زهیر بن أبي سلمى 

  یمدح هرم بن سنان: 

  )١(ضربا كنحت جذوع النِّخل بالسننِّ *** حتى إذا ما التقى الجمعان واختلقوا 

اســطة الفئـوس ( السـنن) تكــون تخیـل الشـاعر صـورة جــذوع النخـل التـي تقلـع بو 

طریقة القلـع مـن أدنـى إلـى أعلـى بصـورة الفرسـان وهـم یحملـون الرمـاح والسـیوف عنـد 

احـدة إلـي أعلـى تكـون و  االیـدىوتختلـف  بعضـاً  التقاء الجیشـان وهـم یضـربون بعضـهم

وهنــا یكــون التشــبیه تمثیــل صــورة الســنن وهــي تقلــع جــذوع النخــل واآلخــرى إلــي أدنــى، 

ف أیـادیهم مـن أدنـى إلـي أعلـى فـي الفرسان فـي مقاتلـة األعـداء واخـتالوصورة  رماح 

  طریقة متتابعة.

  )٢ُ◌(یقّطعها بین الجفون  الّصیاِقل***  علیها نقبة حِمیَّریة كأنَّ 

ـــدیار وانـــدثار معالمهـــا وتغطیتهـــا بـــالتراب  عمـــد الشـــاعر إلـــى تصـــویر  تلـــك ال

ن البـرد الـذي قطـع الـى اجفـابصـورة وبضعها اآلخر مغطـاة بـالتراب،  فبعضها مستبین

هنـا التشـبیه تمثیـل لوجـود شـيء مغطـاة المعـالم وجعـل لكـل سـیف لـه جفـن یـبطن بهـا، 

  غیر ظاهر وشيء آخر ظاهر. 

   )٣(كما زال الصبح اإلشاء الحواملُ *** هل ترى من ظعائٍن  ىر خلیلتبصّ 

جعـــل مـــن تحـــرك الظعـــائن وهـــي مركـــب النســـاء فـــي الترحـــال وتخیـــل ، أن لـــه 

الى تلك الدیار وهو مشغول بالبكاء علـى فـراقهم  النظر طلب منه یسیر معهصاحب  

                                         
  .١٩٨) السنن: الفؤوس، والواحدة منها سنة، ص١(

  . ٢٤٦) النقبة : ثوب تلبسه المرأة ، الصیاقل : جمع صیقل وهوما یجلو السیوف ، ص٢(

  .٢٤٧) الظعائن: جمع ظعینة وهي مركب النساء، اإلنشاء النخل، ص٣(



 ٦٨

وهم یرحلون على الظعائن تارة یسفلون وتارة أخرى یرتفعون  بصورة شجر النخل هـي 

یكون هـذا عنـد  اً وتارة أخرى ارتفاع اً تحمل الثمار إذا حركته الریاح أمالته تارة انخفاض

  ، اً متعدیكون التشبیه الظعائن، عند الغداة یرحلون بتلك الصبح أي 

  :)١(وهنا یقول لبید بن ربیعة في هذین البیتین 

  *** فتكنسوا قطنًا تصر خیامها الو حین تحمّ  شاقتك ظعن الحيِّ 

ر هل ترى من ظعائن *** تحمَّلن بالعلیاء من فوق جرثم   تبصَّ

تحمـل صـورة لبیــد نفـس صـورة زهیــر فإنـه یتخیـل یتحــدث مـع صـاحبیه ویطلــب 

ا النظــر إلــي تلــك الظعــائن وهــم یحملــون أمتعــتهم ویتخــذون الكنــاس أي الهــوادج منهمــ

  وهنا تملكه الشوق والحنین علي فراق محبوبته وهي ترحل بعیدًا عن أهلها.

  من شعر بشر: 

  )٢(م فیها انحناءُ نخیل محلَّ ***  حمولهم لما استقلوا كأنَّ 

یصـــور حمـــل  وّ  عنهـــا عر فـــي وصـــف تلـــك الظعــائن ورحیـــل أهلهـــاایتــابع الشـــ

امتعــتهم وحمــولهم علــي هــذه اإلبــل بــداخلها النســاء وهــم ینخفضــون مــرة ویرتفعــون مــرة 

مــرة إلــي تمیــل  (مّحلم)أخــرى بصــورة أشــجار النخــل وهــي تكــون مائلــة علــي هــذا النهــر

  أدنى تمیل ومرة أخرى إلي أعلى.

  على.والى أنى لوجود شئ فیه انحناء إلي أد وهنا یكون التشبیه تمثیالً 

  القیس حیث یقول: امرئبیت ضرني هنا یح

  )٣(قفا نبِك من ذكرى حبیب ومنزِل *** بسقط اللَّوى بین الدِّخول فحوملُ 

                                         
  .١٦٦م ص ١٩٦٦هـ، الموافق ١٣٨٦) دیوان لبید بن ربیعة العامري، دار صادر، بیروت ١(

  .٢٥٥) الحمول: اإلبل التي علیها النساء، محلم: نهر بالبحرین، ص ٢(

) دیوان امرئ القیس، حّققـه وبّوبـه وشـرحه وضـبط بالشـكل أبیاتـه، حنـا الفـاخوري بومـؤازرة الـدكتور وفـاء البـاني، ٣(

  .٢٥م، ص ١٩٨٩ -هـ١٤٠٩، ١دار الجیل، بیروت، ط
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معـه للبكـاء علـي   تخیل أن له رفیقان یسـیران معـه فطلـب منهمـا أن یقفـاحیث 

هــذه األطــالل، وهــي الــدخول وحومــل فهــي أمــاكن دیــار محبوبتــه التــي رحلــت عنهــا. 

علــي األطــالل یكثــر فــي الشــعر الجــاهلي بصــورة كبیــرة إذ كــانوا  ونالحــظ أن الوقــوف

الشـعراء علـي األطـالل ویبكـون ویبثـون األشـواق والحنـین  یقـفیسمونه بالنسـیب حیـث 

 إلیها.

  )١(كمثل اللیل، ضاق بها الفضاءُ ***  حولى من بني أسد حلولٌ 

عتـاد لقد صور الشـاعر لنـا صـورة الجـیش العظـیم وهـو الجـیش الكثیـر العـدد وال

مــن كثرتــه جعــل ذلــك النهــار لیــل حالــك الظــالم وجعــل مــن بریــق تلــك الســیوف التــي 

  ، في ذاك الظالم.اً كأنها كواكب اً شع بریقتیحملونها 

صـــورة الجـــیش العظـــیم مـــن حیـــث العـــدد والعتـــاد،  یـــاً تمثیل التشـــبیه تشـــبیاً  یكـــون

  . اذ صار ذاك النهار لیالً  اً وبریق السیوف كواكب

  :من شعره في الفخر

  )٢(جحفل كاللیل خطار العوالي*** فانتجعن الحارث األعرج في 

ر الشــاعر ذلــك الجــیش العظــیم مــن حیــث العــدد والعتــاد كأنــه لیــل حالــك الظــالم صــوّ 

اذ جعــل غبــار تلــك الحــرب لیــل مظلــم وخطــار العــوالي الرمــاح تخطــر فیــه وتضــطرب 

  . ك اللیلوضرب الفرسان بعضهم بعضًا بواسطة الرماح كانها كواكبًا فى ذا

  )٣(كأنهن اللهب الشاعل***  فأوردوا سربا له ذبَّال

ویضـربون بهـا األعـداء  الرمـاح یصف الشاعر ابطال تلك الحرب وهم یحملـون

لهـــب شـــاعل وهـــذا یـــدل علـــى أن هـــؤالء االبطـــال یتمیـــزون بالبســـالة  هـــاوقـــد جعـــل من

                                         
  .٢٥٩مكان واقاموا فیها، ص ) حلول : أي قوم حلول من حل بال١(

  .  ٣٢٦) انتجعن : طلبن : الجحفل : الجیش العظیم. ص٢(

 .٣٥٠) الذبل : القنا الیابس، الشاعل : المتقد، ص ٣(
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عة وخفـة هـؤالء والشجاعة ولهذا كانت الرماح یشع منها البریق من شدة  المقاتلـة وسـر 

  .ولمعان بریق جانبیهبین یكون التشبیه هنا تمثیل لوجود شيء ، االبطال 

  )١(سود ذوائبها بالحمل مكمومة*** كأن ظعنهم نخل موسقة 

خصـالت شـعرهن وصـف  داخـل الهـوادج  النسـاء یحملـنَّ  شبهت الظعائن وهـنَّ 

 ثمارهــا  تكــونفیغطــین رؤوســهن مــن كثــرة الشــعر وســواد لونــه، بصــورة أشــجار النخــل 

الحســناوات یحملــن داخــل الهــوادج  إن ىمغطــاة مخافــة الجــراد والطیــر،. وهــذا یــدل علــ

لوجـود شـئ  یكـون التشـبیه تمثـیالً د یغطـي رؤوسـهن طلبـا للعفـة والسـتر، شعر األسـو الو 

  .الكثافه والغزاره بین جوانبه

  )٢(عیرانه كعالة القین معقومة*** یهماها بعیهمة  هجاوزت مهم

اء ، وهذا عن كبیر مساك به إال بعدعر ذاك الجمل الهائج الذي ال یمكن اإلشبه الشا

وصلبًا ال یلین لى القین وهو الحداد یكون إكذلك صورة السندان بالنسبة سبب قوته ، ب

   یكون صلباً السندان  وصورهكون قویًا یالجمل الهائج  وصورهإال بعد جهد، 

 اهللا أن رسول السیل والجمل الهائج وهما یتعّوذ من األیهمین.)٣(  

  القین شمالل كعاله بحسرة*** وقد أسلى همومي حین تحضرني 

  یغري الهجیر بتبغیل وأرقال*** زیافة بفتود الرحل ناحیة 

  )٤(كمفرد وحٍد بالجّو ذَّیالِ *** مقذوفة بلكیك اللحم عن عرض 

لب فـــى جمـــع الشـــاعر بـــین صـــوره الناقـــه الجاســـره وهـــى القویـــه بصـــوره الســـندان الصـــ

 المختـــال بذیلـــه صـــنعته وایضـــًا صـــوره الناقـــه المختالـــه بفســـها بصـــوره حمـــار الـــوحش

  ویكون التشبیه تشبیهًا تمثیًال لوجود شىء بین جوانبه السرعه والصالبه واالختیال.

                                         
  .٣٥٥مكمومة: مغطاة، ص –سود : ذوائبها من الري  –) وسقت: حملت ١(

  .٣٥٩قومة : التلد ، ص) المهمة : المفازة البعید ، العالة : السندان ، القین: الحداد ، مع٢(

، بــاب هــل یجــوز لنــا فـــي ١، مــن أولــه غـــین. الخصــائص : ج١٩، البــاب ٢٢٠، ص ١) مجمــع األمثــال : ج٣(

، بــاب ٢٢٤، ص ٢(األیهــم)، المحكــم والمحــیط األعظــم: ج ٩٣الشــعر مــن الضــرورة مــا جــاز للعــرب أو ال، ص 

  النون، فصل الهمزة (األیهمان).، باب ٧٩٤٨، ص ١الهاء والغین والواو (األیهم).، تاج العروس: ج

  .٣٦٣ -٣٦٢) الجسرة: الناقة القویة، العالة: السندان، القین: الحداد، الشمالل : الخفیفة السریعة، ص ٤(
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  )١(كالبسمعت صوت هاتف ***  مسرعات كأنهنَّ ضراءُ 

لضـراء جعل من صورة الخیل وهـي مسـرعة فـي شـكل جماعـات  بصـورة تلـك ا

سـرعة وهي الكالب التـي اعتـادت علـى الصـید عنـدما سـمعت صـوت صـاحبها فـرت م

وهـى الخیـل  شىء بین جوانبه اندفاع وقوهیكون التشبیه تمثیل وجود في اندفاع شدید، 

  من جهه وكالب الصید من جهه اخرى.

  )٢( في راس خرص طائٌر یتقّلُب.*** بمعضل لجب كأن عقابه 

العرمــرم اذا نــزل بمكــان ضــاقه بــه مــن كثــره العــدد  الشــاعر ذاك الجــیش رصــوَّ 

ة مـــن كثـــرة ورایـــة الجـــیش تتـــأرجح یمنـــة ویســـر  ءجلبـــة وضوضـــاوالعتـــات حتـــى احـــدث 

مخالبـه یمینـًا بصـورة ذاك الطـائر ( العقـاب) عنـدما یتقلـب بالضرب في ساحة القتـال، 

  ویسارا في الفضاء.

ینــا ویســارا بصـــورة الجــیش تتـــرجح  یم رایــاتوهنــا یكــون التشــبیه تمثیـــل وجــود 

  في الفضاء بمخالبه یمینا ویسارا.الطائر الذي یتقلب 

  )٣(جدید النقاع استكرهته المعاوُل.***  یثیران جونًا ذا ظالل كأنَّه

نجد أن الشاعر جعل من القسطل وهـو غبـار الحـرب التـي تثیـره حـوافر الخیـل 

زراعة تثیر غبارًا في ساحات القتال بصورة المعاول التي تضرب األرض لتحضیرها لل

والتشـبیه ، یمأل األفق ویصبح ذاك الغبار كأنه مظلة تلك التي تقـي مـن حـرارة الشـمس

هنــا تمثیــل صــورة حــوافر الخیــل تثیــر الغبــار وصــورة المعــاول التــي تثیــر الغبــار. حتــى 

  یكون ذاك الغبار كأنه مظلة.

  من شعر الحطیئة: 

  )١(عجازه الریح منتشرجراد زفت ا*** ونحن إذا ما الخیل جاءت كأنها 

                                         
  .٣٩٨) الضراء : جمع ضار ، وهي الكالب التي اعتادت الصید، الكالب: صاحب الكالب، ص١(

  .٤٠٢ن، ص) المعضل : بجیش، العقاب الرایة : الخرص : السنا٢(

  . ٤٩١) الجون: الغبار، الظالل : جمع ظلة، المعاول: جمع معول، ص٣(
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فــي أرض المعركــة بصــورة متفرقــه عمــد إلــى تصــویر صــورة تلــك الخیــل وهــي 

وهنـا یكـون التشـبیه  ة كثیـرة.یكون منتشـرا فـي الفضـاء بصـور   الجراد عندما تهب الریح

  . لوجود شىء بین جانبیه تفرق وانتشار تمثیالً 

                                                                                                                     
  .  ٥٠٤) زفته: استخفته وطردته وحملته، ص١(
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  الثاني الفصل  

  

  ازـــالمج

  المبحث األول : 

   / المجاز المرسل:١

  من شعر لقیط بن یعمر: 

  )١(هاجت لي الهم واألحزان والوجعا*** ها الجرعا یا دار عمرة من محتلَّ 

یخاطب الشاعر هنا فتاته فقد أثارت شجونه وأشواقه بسبب رحیلها عن دیـارهم 

هـو مـا حـل بـه مـن همـوم ذكر  الشاعر دیار محبوبته حیث ذكر المحـل وأراد الحـال و 

  حزان واوجاع بسبب رحیل محبوبته عنه. آو 

ویكون هنا المجـاز مجـاز مرسـل عالقتـه المحلیـة فـي یـا دار عمـرة مـن محتلهـا 

  الجرعا.

  )٢(طیف تعمد رحلي حیثما وضعا*** فما زال على شحط یؤرقني 

ونــزل وعنــدما یبتعــد عنــه  ذكر الشــاعر هنــا طیــف محبوبتــه یقصــده أینمــا حــلَّ یــ

ــا ی وهــو كیــف یحــل بــه الســهر واأللــم  هحالــوصــف ســبب لــه الســهر واألرق ویكــون هن

  . محلیة اللفراق هذا الطیف وتكون عالقته 

  بطني السلوطح ال ینظرن من تبعا.*** إني بعین إذ أمت حمولهم 

  )٣(إذا تواضع حذر ساعة لمعا*** طورًا أراهم وطورًا ال أبینهم 

                                         
الجرع: رمل یرتفع وسطه بها نبات: قیل مختارات شعراء العرب، إلبن الشجري، تحقیق علي محمد البجاوي،  )١(

  .١الرملة ال تنبت، ص

  .٥قني : یسهرني ، ص) الشحط : بسكون الحاء، البعد والفراق یؤر ٢(

  .٦) أمت، قصدت، بطن السلوطح: موضع بالجزیرة، ال أبینهم: ال أستبینهم، ص ٣(
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ین وصـف رحیـل محبوبتـه عـن دیارهـا وحمـل یتابع هنا الشاعر  في هذین البیتـ

وهو بالعراق وهو بطن السلوطح بالجزیرة  اً أهلها حمولهم وقصدت هذه الحمول موضع

  . وكلما بعدوا عن نظره اختفت معالمهم

  . حیث ذكر الموضع وهي الجزیرة العالقة هنا المحلیة

  من شعر قعنب ابن أم صاحب: 

  )١(قت عندها من قلبك الرَّهنُ وعلّ *** بانت سلیمى فأمست دونها عدنا 

 أنــه جعــل قلبــه رهینــاً  یتحــدث الشــاعر عــن محبوبتــه كیــف أنهــا بعــدت عنــه إال

عندها بسبب ذاك الهوى الذي علق بقلبه والعالقة هنا الجزئیة وعلقت عندها من قلبك 

  .وهذا دلیل علي تعلق قلبه بها الرهنُ 

  عشى باهلة: أومن شعر 

  )٢(وراكب جاء من تثلیث معتمرُ ** *وجاشت النفس لما جاء جمعهم 

تحــدث الشــاعر عــن  نفســه كیــف جاشــت ألمــًا وحزنــًا علــى فــراق أخیــه بســبب 

احزانـه لـه وتكـون العالقـه هنـا  تثلیـث وبـثالموت الذى حـدث لـه .وهنـا ذكـر الموضـع 

  حالیه.

  )٣(من علو ال عجب منها وال سخر*** إني أتتني لسان ال اسرُّ بها 

عنـدما ســمع خبـر مـوت أخیـه لــم  ومأصـابها عــن نفسـه  التحـدث یتـابع الشـاعر

 ىیسر وانه ال یستهزئ بالقدر ألنه أمر جائز وهنا ذكر اللسـان یقصـد بهـا الرسـالة وهـ

كمــا فــي  خبـر نعــي أخیـه هنــا ذكـر اآللــة الن اللسـان أداة الكــالم وتكـون العالقــة اآللیـة

  . )٤(قوله تعالى:(َواْجَعل لِّي ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اْآلِخِریَن)

                                         
  .٢٣) بان: فارق، والرهن: ما وضع عندك لینوب مناب ما أخذ منك وجمعه رهان، ص١(

  .٣٢) جاشت نفسه: غثت واضطربت، تثلیث: موضع أو وادي في جنوب نجد، ص٢(

  .٣٢ا الرسالة، السخر: االستهزاء، ص) علو: أعلى، اللسان: هن٣(

  .٤١) سورة الشعراء اآلیة ٤(
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  )١(منه السماح ومنه النَّهى والِغیرُ *** أن الذي جئت من تثلیث تندبه 

یــذكر الشــاعر كیــف وصــل ذاك القــوم مــن تثلیــث فهــو موضــع فــي نجــد وهنــا 

محاسـن مرثیـه وٕانـه كـان سـمحًا وكریمـًا وعـاقًال وأنـه ال تكون العالقة محلیه وأخذ یعّدد 

  . الحالیه المجاز مرسل عالقتهیتغیر أبدا مهما تغیرت األحوال من خیر وشر و 

  )٢(بالیأس تلمع من ُقدَّامة الُبُشرُ *** كأنه بعد صدق  القوم أنفسهم 

مــن تحقیــق النصــر الهــل  فــي قدرتــه وٕارادتــه اً قــثیصــف الشــاعر نفســه یكــون وا

البشـــر وعالقتـــه أمامـــه یبشـــره باالنتصـــار هنـــا یكـــون المجـــاز مـــن  بشـــیراً  أمامـــه قبیلتـــه

  د الفزع من الهالك عند نشب الحروب أو نزول الشدائد.الحالیة ویكون هذا عن

  من شعر حاتم الطائي: 

  )٣(وبدلنا األنواء ما كان معلما*** فأصبحن قد غیرت ظاهر تربة 

یعمــد الشــاعر إلــى وصــف حــال دیــاره وكیــف انهــا تغیــرت مظاهرهــا وطمســت 

 ز مرســالً وهنــا یكــون المجــاالریــاح والعواصــف التــي تهــب علیهــا، معالمهــا وهــذا بســبب 

  . ذكر حال الدیار وأراد ساكنیها فالعالقة المحلیة 

  )٤(فما اعرف اإلطالل إال توهُّما*** وغیَّرها طول التَّقادم والبلى 

یتـابع فـي هـذا البیـت فـي وصـف حــال تلـك الـدیار وكیـف أنهـا تغیـرت وانــدثرت 

  .  جزئیةال بطول الزمان والبلى حتى أصبح ال یعرف األطالل إال توهمًا والعالقة هنا

تنبَّه مثلوج الفؤاد مورَُّما***  ینام الضحى حتى إذا یومه استوى
)٥(  

ه بــارد القلــب یــذم الشــاعر شــخص ینــام إلــى الضــحى حتــى تســتوي الشــمس ألنــ

  .  ةجزئیالوعالقته  مرسالً  وهنا یكون المجازبه ورم،  والضمیر كأنَّ 

                                         
  .٣٣) الغیر: جمع غیرة وهي الدیة أیضًا، ص ١(

  .٤٠) البشر : جمع : بشیر ، ص٢(

  .٤٤) غیرت: تبدلت، واألنواء: العواصف، ص ٣(

  .٤٥) البلى: القدم، األطالل : اآلثار، ص ٤(

  .٥٢) المروم : المنتفخ ، ص٥(



 ٧٦

  من شعر النمر بن تولب: 

  )١(وكان رهینًا بها ُمْغَرَما *** صحا القلب عن ذكره ُتْكتما

أن قلبـه  اتلـك الفتـاة التـي تعلـق قلبـه بهـجسد من ذكر الشاعر القلب وهو جزء 

  وتكون عالقته الجزئیة.وهنا یكون هام بها غرامًا بغرام تلك الفتاة  رهیناً 

  )٢(یذكِّْرنه داءُه األْقدما*** واقصر عنها وآیاتها 

یظهــر اشــتیاقه وهــواه وخاصــة عنــدما و یتــابع الشــاعر فــي بــث أشــواقه ولواعجــه 

شـــواقه نحوهـــا ویكـــون المجـــاز أینظـــر إلـــى معالمهـــا یتـــذكر حبـــه القـــدیم یصـــف حالـــه و 

ومـــن الممكـــن أن نجعـــل داءه األقـــدم مجـــاز عالقتـــه المكانیـــة  وعالقتـــه الحالیـــة مرســـالً 

  حیث تكون األشجان واآلالم.

  )٣(اترى حولها النَّبع والسَّاَسمَ *** إذا شاء طالع مسجورًة 

مســجورة فهــي المملــوءة بالمــاء وقــد تكــون بحیــرة تلــك ال ن یطلــع علــىأإذا أراد 

ذات  وحولهــا أشــجار النبــع وهــي التــي تؤخــذ مــن ســیقانها أقــواس الرمــاح وهــي أشــجار

  ذكر المحل وهي المسجورة وعالقته المحلیة.، األبنوس عیدان كریمه من

مَّ أولُ رته َألیِّها حُ یعق*** طرید جنایات تیاسرن لحمه 
)٤(  

ویصـوره مبعـدًا عـن قومـه بسـبب الجنایـات التــي ذاك الشـخص یصـف الشـاعر 

لمجــاز التیاســر للجنایــات فالعالقــة ا، عــن قبیلتــه وصــار مطــرودًا عنهــا ارتكبهــا أبعدتــه

  .السببیة 

  من شعر طرفة بن العبد:

  )٥(طاف والركب بصحراء ُیُسرْ ***  أرق العین خیال لم  یقرْ 

                                         
  .٦٥قلب : ترك الصبا واللهو، تكتم : اسم امرأة، ص ) صحا ال١(

  .٦٥) أقصر : اكف ، آیاتها : معالمها ، ص٢(

  .٦٩) المسجورة : المملؤة، النبع: أكرم العیدان ومنه تتخذ القسى، الساسم: الشیز: األبنوس، ص٣(

  .٩٤) الطرید: المبعد، تیاسرن: من المیسر، حم : قدر ، ص٤(

  .١٤٠رق : السهر ، ص) أرق العین : أي األ٥(
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ما زاره خیــال محبوبتــه جعلــه ســاهرًا وذكــر العــین وهــي عنــد حالــه یصــف طرفــة

، كــان هــذا أثنــاء ســیر الظعــائن جــزء منــه جعلهــا ســاهرة بســبب خیالهــا الــذي طــاف بــه

  المجاز هنا العین وهي الجزء وعالقته الجزئیة. بالصحراء، 

  )١(علق القلب بنصب ُمْسَتِسر*** كیف أرجو حبها من بعدما 

یمكن اإلقالع عنه ألنه علق بالقلب وتمكن فیـه ال  إذ یوصف تعلق قلبه بحبها

  .، بسبب ما ناله من هذا الحب من عناء وبالءحتى صار كالداء

  هنا یكون المجاز في قلب فهو جزء من جسمه وما أصابه وتكون عالقته الجزئیة. 

  )٢(فانجلي الیوم قناعي وُخُمر*** كنت فیهم كالمغطى رأسه 

بسبب الموت كان له بمثابة الخمار الذي  یصف الشاعر حاله عندما فقد أخیه

خیـه ، فقد جعـل مـن أیغطى به رأسه، المجاز هو الرأس وهو جز منه وعالقته الجزئیة

سندًا له وكان بجانبه في أحزانه وأفراحه ویحمل عنه أمور القبیلـة فـي كـل أحوالهـا مـن 

  . سلم وحرب

  من شعر زهیر بن أبي سلمى:

  في المدح: 

  )٣(وعلَّق القلب من أسماء ما َعِلَقا*** ن فإنفرقا إن الخلیط أجد البی

حبوبتــه ر زهیــر هــذا البیــت انقطــاع حبــل الوصــال الــذي كــان بینــه وبــین میصــوّ 

وخاصة عندما علق القلب بها، أي تمكـن حبهـا فحـل البـین بینهمـا وتفرقـا بعـد أن كـان 

ل لكنـه أطلـق المجاز في القلب وهو جزء منه وهـو یریـد الكـحبل الود موصوًال بینهما، 

.                                                  الجزء عالقته الجزئیة  

                                         
  .١٤١) النصب: بفتح الصاد، العناء. النصب ، والنصب بالضم:و هو الداء والبالء ، ص١(

  .١٦٨) الخمر : جمع خمار ما یغطي الراس ، ص ٢(

  ١٨٠) الخلیط : هنا المخالط لهم في الدار، وانفرق: إنقطع، ص ٣(
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  )١(أیدي الرِّكاب بهم راِكس َفَلَقا*** ما زلت ارمقهم حتى إذا ما هبطت 

نجــد أن الشــاعر ذكــر االیــدي وهــي جــزء مــن الجســد وبهــذا یكــون المجــاز فــي 

ه وهـو یـرمقهم أي ینظـر إلـیهم حزنـًا علـى كلمة االیدي عالقتـه الجزئیـة هنـا صـّور حالـ

فراقهم في موضع راكس وهو واد كـذلك یوجـد مجـاز مرسـل آخـر، وهـو ذكـر الموضـع 

  وأراد حالهم أي رحیلهم. عن هذا الموضع ویكون عالقته المحلیة.

  )٢(آلل اسماء باْلُقفَّْیِن فالرُّكنِ *** كم للمنازل من عام ومن زمن 

یــل أهــل محبوبتــه ومــا أصــاب دیــارهم مــن جــدب یتــابع الشــاعر بكــاءه علــي رح

ذكـر المحـل یها وعلى ما أصـابها مـن ذاك البـین، وقحط وهنا یصور حاله ویتحسر عل

  وتكون عالقته المحلیة. 

  )٣(صرف األمیر على من كان ذا َشَجنِ *** فقلت للدار أحیانًا یشطُّ بها 

ولـــي األمــــر أیضـــًا هنـــا یتــــابع الشـــاعر فــــي مخاطبـــة الـــدیار وانــــه یبعـــد عنهــــا 

وخاصــة إذا كانــت هنــاك حاجــة إلیــه ماســة وهنــا یصــیبه الحــزن  وینصــرف حیــث یریــد

  ذكر المحل وتكون عالقته المحلیة.واألسى بسبب ذاك الفراق، 

  

  )٤(مُ قییشار إلیه جاِنبه س***  متى تسدد به لهوات ثغرٍ 

وهــي مــدخل الطعــام فــي الحلــق بمثابــة اللهــاة جعــل الثغــر مكــان دخــول العــدو 

وتكون عالقته محلیة. ولهذا طلب الشاعر من أهل عشیرته  مرسالً ا یكون المجاز وهن

، فینــال مـن عرضـهم أو أرضــهم ویحـل بهــم هـذا الثغــر حتـى ال یـأتي العــدو منـه أمینتـ

  .الدمار والخراب

                                         
  .١٨٢) الفلق: المطمئن من األرض. ، ص١(

  .١٩٤والقف ما غلظ من األرض وارتفع، ص ) القفان :موضع ٢(

  .١٩٥) یشط: یبعد بها، األمیر السید، ذا شجن: حزن، ص ٣(

  .٢٠٦) الثغر: موضع یتقي منه العدو، اللهوات : جمع لهاة ، هي مدخل الطعام في الحلق، ص٤(
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  من شعره في المدح :

  )١(اقوین من حجج ومن شهرِ *** لمن الدیار بقنَِّة الحجر 

 و یمــر بــه فــى ســفره وترحالــه وهــذه قنــة الجبــل وهــیــذكر الشــاعر الموضــع وهــو 

ــا یكــون المجــاز قنــة الحجــر وتكــون  قضــاها قــد تكــون المــدد التــي  ســنین وشــهور وهن

  عالقته المحلیة. 

  )٢(واقفر من سلمى التَِّعاِنیُق فالثِّْقل***  صحا القلب عن سلمى وقد كان ال یسلو

ابدًا من شـدة تعلقـه منه  تعلق الشاعر قلبه بحب تلك الفتاة حتى صار الیفیق 

  . بها اذ یبث اشواقه وسلواه لها 

  وهنا ذكر الجزء وهو القلب ویرید محبوبته ( سلمى) وعالقته الجزئیة. 

وكــذلك ذكــر أالمــاكن وهــي التعــانیق والثقــل هنــا یكــون المجــاز فیهمــا وعالقتهمــا تكــون 

  المحلیة.

  )٣(َسْجلُ بكل أناس من وقائعهم ***  تهامیون ونجدیون كیدا ونجعة

فــإنهم یقومــون بتقســیمها  كثیــرةً  مغــانم ننمــو یغیــرون یغإن  أهلــه یقصــد الشــاعر

تهـــامیون  األمـــاكنعلـــى كـــل القبائـــل وهـــذا یـــدل علـــي كـــرمهم بـــین أهلهـــم وهنـــا ذكـــر 

  نزلوا تهامة ونجد ویكون مجاز مرسل وعالقته المحلیة.  اى ونجدیون

  من شعر  بشر بن ابي خازم: 

  فما للقلب إذا بانت ِشفاءُ *** عناُء تعّنى القلب من سلمى 

  )٤(فما للقلب ِإذ ظعنوا عزاءُ *** آذان آل سلمى بارتحال 

                                         
  .٢١٠) القنة: الجبل، والحجر: وادي، ص١(

  .٢٢٧ص ) صحا: آفاق، التعانیق : أرض، والثقل موضع، ٢(

  .٢٣٦) الكید: المكر، والنجعة، أتیان الكال: طلب المرعى، الكید: أن یكیوا للعدوا، سجل: عطاء، ص٣(

  .٢٥٤) تعني : لزمه العناء: العناء المشقة، بانت: بعدت ورحلت، ص٤(
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بسـبب  عنـاء ومشـقة مـن صـابهوماانجد في هذین البیتین یصف الشاعر حالـه 

وهنــا یكــون المجــاز فــي إذا ارتحلــوا ال یجــد عــزاء لــه، وملــك علیــه قلبــه  فــراق محبوبتــه

  لهذا عالقته الجزئیة. كلمة القلب وذكر هنا الجزء 

  وقال بشر في الهجاء: 

  )١(وغیر آیها نسج الجنوبِ *** تغیرت المنازل بالكثیب 

تغیــرت معالمهــا بفعــل ریــح الجنــوب وغطتهــا  قــومهم وأنهــا منــازل بشــریصــف 

  . وصارت أطالًال وهذا بسبب رحیل أهلها عنها كثبان الرمال

  عالقته تكون المحلیة.  موضع و وهو وهنا ذكر المحل وهي تغیرت المنازل بالكثیب

  )٢(على الخدین في مثل الُغُروبِ *** وقفت بها أسائلها ودمعي 

علي خدیه  الدمع یسیل أخذیصف الشاعر حاله عندما وقف عند تلك المنازل 

الكثرة تدل على شوقه وحزنه علـى فـراق  تسیل الماء بین جانبیه تكون كثیرة ه الدلوكأنَّ 

  حاله وتكون عالقته الحالیة. أهلها. وهنا یكون ذكر 

  قال بشر في الفخر:

  )٣(فاسبلت العین منِّي سجاما*** ذكرت بها الحيَّ إذ هم بها 

فیضـًا مـن الـدموع وهـذا بسـبب العـین ترسـل فأهـل محبوبتـه فـراق یتابع الشـاعر 

لمجــاز فــي العــین فتاتــه التــي رحلــت عنـه یكــون ا یقصــدرحـیلهم عنــه. والعــین هنــا جـزء 

وكـــذلك قـــد یجعـــل موضـــع ذرف الـــدموع وهـــو الخـــدین ولهـــذا تكـــون زئیـــة، وعالقتـــه الج

  عالقته المحلیة أو المكانیة.

  إذ بركت وهن على تجافِ *** كأن مواضع الثفنات منها 

                                         
ــیمن. اآلي: جمــع آیــة وهــي العالمــة، الجنــوب ، یریــد ریــح١(  ) الكثیــب : التــل مــن الرمــل وهــو موضــع بســاحل ال

  .٢٦٢الجنوب، 

  .٢٦٢) الغروب: جمع الغرب وهو الدلو العیظمة، ص٢(

  .٢٦٩) سمجت العین سجاما: إذا سالت، ص٣(
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  )١(یبادرن القطا سمل النِّطاف*** معرِّس أربع متقابالت 

ل القطـــا واألســـماُمَعـــرِّس و  وهـــيذكـــر الشـــاعر االمـــاكن التـــى تبـــرك فیـــه الناقـــه 

  كون عالقته محلیة.تو  مرسالً  طاف وهي مواقع للمیاه وهنا یكون المجازوالنِّ 

   )٢(شحوبًا مثل أعمدة الِخالفِ *** بقى األین والتَّْهجیر منها أف

یصــف صــورة الناقــه الهزیلــة الجســم بســبب الســیر فــى الهــاجره لعــدد مــن االیــام 

تكـون اكثـر ضـعفًا  والشهور، بصورة اعمدة شجر الصفصاف عندما تقشر مـن لحائهـا

   وهنا یكون المجاز مرسًال وعالقته السببیه. وطوالً 

  برامة فالكثیب الى ُبَطاحِ *** تغیرت المنازل من سلیمى 

   )٣(عفتها العاصفات من الریاح*** فأودیة اللوي فبراق خبت 

لـك الریـاح مـن حال تلك الدیار أو األماكن وما أصابها بسبب تالشاعر یصف 

لكثیـب وبطـاح وبـراق األماكن هنا یكون المجاز فـي برامـة فا ت أثار،حتى محی شدتها،

  المحلیة.كون وخبت وعالقته ت

باح*** على لحق ایاطلهن ُقب    )٤(یثیرن النَّقع بالشَّْعث الصِّ

وهــي تثیــر النقــع وهــو غبــار  وشــعر كثیــف یصــف الخیــل لهــا خواصــر ضــامرة

ثـــرن النقـــع ی فـــى لمجـــازوهنـــا ذكـــر حالهـــا ویكـــون ا خـــوض المعـــاركالحـــرب مـــن كثـــرة 

  الصباح وتكون العالقة هنا حالیة.  ثبالشع

  ویذكرني هذا البیت بقول بشار بن برد:

  )١(كبهاكأن مثار النقع فوق رؤسهم *** وأسیافنا لیل تهاوى كو 

                                         
  .٢٨٤) الثفنات: ما لزم االرض منها حین تبرك ، التجافي : االرتفاع عن االرض. ، ص١(

  .٢٨٤األین : االعیاء : التهجیر : السیر في منتصف النهار، الشحوب : القوائم ، ص )٢(

اللوي : اسم وادي ، براق: ارض سهلة ، خبت : صحراء بین مكة والمدینة،  –رامة والكثیب وبطاح :مواضع  )٣(

  .٢٩١ص

اللحق : جمع الحق : الفرس الالحق: الضامر، القب : جمع اقب : والفرس اقب : ضامر البطن ضیق  )٤(

  .٢٩٤الخصر، الشعث: جمع األشعث، ص



 ٨٢

نالحظ إن معنى النقع هـو غبـار الحـرب إذ جمـع بشـار بـین نهـار ذاك الحـرب 

لذي مالء الفضاء بسبب شدة الحرب والضرب رة الغبار اثالذي صار بدوره لیًال من ك

ـــق  وغبـــاربـــین األعـــداء إذ جمـــع بـــین ظـــالم اللیـــل  الحـــرب هـــذا مـــن جانـــب وبـــین بری

مــن خــالل الكواكــب وبریــق الســیوف وهــذا مــن جانــب آخــر وهنــا یظهــر حســن التشــبیه 

  الجمع بین اآلضداد لیًال، نهارًا، ظالمًا نورًا.

  من شعر عبید بن األبرص:

   )٢(فاودیة اللوي فرمال لین*** بذي الدفین  تغیرت الدیار

ــدیار بالــدفین واللــوى ولــین كلهــا مواضــع نجــد  عنیتحــدث الشــاعر   عنــدماتهبال

ـــة آیهـــا ومعالمهـــا،  تتغیـــریـــاح الر  ن هـــذه إوهنـــا یكـــون المجـــاز مرســـل وعالقتـــه المحلی

  .بین المفاوز سفرهمفي أثناء  المواضع أماكن تمر بها القوافل

  )٣(كأن عیونهنَّ ُعُیوُن ِعْینِ ***  لى عذارىد ألج الخباء عفق

) بصورة عیون بقـر الـوحش تعیون العذارى (الحسناوا یصور الشاعر صورة 

وهنــا ذكــر كلمــة الخبــاء وهــو البیــت باعتبــار انــه ،  بســبب الحســن الــذى یــربط بینهمــا

لـــى إأمـــا بالنســـبة المجـــاز مرســـل وعالقتـــه المكانیـــة، یحـــل أو ینـــزل فیـــه ویكـــون مكـــان 

وكـذلك ة فهو ذكر العیون وأراد العـذارى، كون عالقته الجزئیتو  جزء منهنَّ  ىعیون فهال

  یمكن أن یكون ذكر حال العذارى ( النساء) وتكون عالقته هنا الحالیة.

  )٤(والدَّْمع قد بلَّ منِّي جیب ِسْرباِلي*** حبست فیها صحابي كي اسائلها 

                                                                                                                     
م، ص ١٩٩٦ -هــ١٤١٦ -١سین حموي، المجلـد األول، دار الجیـل، بیـروت، ط) دیوان بشار بن برد، شرح ح١(

٢٧٣.  

  .٣٣٨الدفین: وادي قریب من مكة، اللوى واللین: موضعان، ص  )٢(

  .٣٤٢الخباء : البیت : ألج: أدخل ، العین : بقر الوحش، ص )٣(

  .٣٦١الجیب : الطوق من السربال، السربال: القمیص ، ص )٤(
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زیــر حتــى إن جیــب قمیصــه مــاكن ویــذرف الــدمع الغعنــد تلــك اال یقــف الشــاعر

 امتأل بدموعه وهذا من شدة حرقته وشوقه على رحیل فتاته وهنـا یكـون المجـاز مرسـالً 

  .  وتكون عالقته المكانیه أو المجاز یكون في موضع ذرف الدموع ،وعالقته المحلیة

  )١(في َسْبَسٍب بین دكداك وَأْعَقاد*** إني أهتدیت لركب طال سیرهم 

بهــذه  طــال سـیره ولــیالً  الــذى هــذا الركـبب اءهتــده واالنفسـیتحـدث الشــاعر عــن 

المجـاز المرسـل فـي كون هذا أثناء ترحـالهم وأسـفارهم، المواضع فهي دكداك واعقاد وی

  هذین الموضعین ودكداك وأعقاد وعالقته المحلیة.

  من شعر الحطیئة:

  )٢(أقول بها فذي وهو البكاءُ *** إذا ما العین فاض الدَّمع منها 

قـد قـذیت فهـي تـدمع  هعر حاله إذا عزَّ عليَّ البكاء تعلـل بـأن عینیـیصف الشا

ـــه   والقـــذي بهـــا، ذكـــر العـــین فهـــي الجـــزء یكـــون مجـــاز مرســـالً  الشـــاهدلـــذلك،  عالقت

  الجزئیة. 

  قال یرثي علقمة بن عالثة: 

  )٣(كما زال في الصبح االشاء الحوامل*** ّو وضارج إلى العیر تحدي بین ق

ســیر بـین هــذین الموضـعین وهمــا ّقـّو وضــارج وان هــذه ت وهـىالعیر  عــن ثتحـدَّ 

بصــورة شـــجر النخیـــل عنـــد مـــا تمیلهـــا الـــریح  ،العیــر تـــنخفض مـــرة وترتفـــع مـــرة أخـــرى

  انخفاضا تارة وارتفاعا تارة أخرى یكون المجاز هنا مرسل وعالقته المحلیة.

                                         
 . ٣٦٩توى من األرض. ، الدكداك: السهولة : االعقاد : رمال متراكمة ، واحدها عقد، ص) السبسب: ما اس١(

  .٤٢٨) القذى : ما یفسد العین ویجعلها تدمع ، ص٢(

  .٤٨٧) قو: وضارج : موضعان ، ص٣(
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  )١(أقمنا وارتعنا بخیر مربع*** سرینا فلما إن أتینا بالده 

وصف تلك البالد وانها ذات تربـه خصـبه وخیـر وفیـر حیـث  إلىالشاعر  یعمد

خیـــر الـــوفیر وتكـــون الخصـــیب وال ذكـــر وأیضـــاذكـــر المكـــان وتكـــون عالقتـــه المحلیـــه 

    عالقته المسببیه.

                                         
  . ٥٣٧) أرتعنا : من الرتع وهو األكل والشرب في خصب وسعة، المربع : مكان خصیب ،ص ١(
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  المبحث الثاني:

  المجاز العقلي 

  من شعر لقیط بن یعمر :

  إني أرى الرأي إن لم أعص قد نصعا***  ابلغ ایادًا وحلل في سراتهم

  )١(إلي الجزیرة مرتادًا ومنتجعاً ***  بل أیها الراكب المزجي مطیته

ذاك الركــب الــذي یقصــد الجزیــرة مرتــادًا ومنتجعــًا یطلــب عــن یتحــدث الشــاعر 

واخصــص ســراتهم  وهــى قبیلتــه لــه أبلــغ أیــاد :الكــال مــن خــالل اإلرتیــاد والنجعــة یقــول

والصورة هنـا مجازیـة   اد)واضحه وهى تحذیرهم بغزو كسرى (قبیلة إیبإبالغهم رسالة 

  إذا اسند وصف الفعل إلي وصف المصدر. عقلیة وعالقتها مصدریة

  )٢(شتى واحكم أمر الناس فاجتمعا*** یا لهف نفسي إن كانت اموركم 

یتـابع الشـاعر وصـف قومـه بـأن أمــورهم متفرقـة واحكـم النـاس مـن كانـت أمــوره 

متفرقــة فكــان هــو الســبب فــي مجتمعــة والصــورة البالغیــة هنــا إن إمــور قــومهم كانــت 

فـي  اً جعـل مـن نفسـه سـببإذ  اجتماع أمرهم والعالقة هنا السببیة والصـورة مجـاز عقلـي

اتحاد رأي قومه ألن في اإلتحاد قوة وفي التفرقة ضعف وهنا یوجد تطابق بـین كلمتـي 

شـتى فاجتمعـا، وشــتى بمعنـى التفــرق فاجتمعـا بمعنــى االجتمـاع أو االتحــاد وهنـا یكــون 

  .المعنى والشكلالبیت قوة في اأكسب 

  )٣(ثم أفزعوا قد ینال األمن من فزعا***  قوموا قیامًا علي امشاط أرجلكم

قیامــًا علــي أطـراف أصــابع أرجلهــم یعنــي  نن یقومــو أیطلـب الشــاعر مــن قومـه 

  الصــــورة هنــــا مجازیـــــة قومــــوا قیامــــًا وعالقتهـــــا ویـــــالت الحــــرب مــــن مقــــومه ون یغیثــــ

                                         
  .٦) نصع : وضح، ص١(

  .٦) شتى: متفرقة، ص ٢(

  .١٨) فزع القوم: وفزعهم أعانهم، ص٣(
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فـزع وهـي تطـابق إیجـاب فاسـتخدم المحسـن اللمتـي األمـن و وهنا جمع بـین كالمصدریة 

  البدیعي الطباق هنا لتحسین الشكل والمعنى أیضًا 

  )١(دمث لجنبك قبل اللیل مضطجعاإذا عابه عائبًا یومًا فقال له *** 

ــهإذا عــاب عائبــ (ممدوحــه یمــدح إنــه لــین األخــالق وســهل العریكــة  ًا) فیثبــت ل

اسـند وصـف المفعــول إلـي وصـف الفاعـل والعالقــة والصـورة هنـا مجازیـة عقلیــة حیـث 

  .تكون المفعولیة

  )٢(في الحرب ال عاجزًا نكسًا وال ورعاً ***  فثاوروه فألفوه أخا علل

وأیضًا یتابع الشاعر في وصف أخالق ممدوحـه بأنـه أخ الحـرب وبهـذا یسـتلزم 

إلـــي ضـــعیفًا و جبانـــًا، حیـــث أســـند وصـــف الفاعـــل  وعـــاجزاً  ًا وینفـــى انـــه انـــه شـــجاع

  المفعول وهنا مجاز عقلي عالقته المفعولیة، 

  من شعر أعشى باهلة:

  علي الصدیق وال في صفوه كدرُ *** من لیس في خیره شر یكّدره 

  )٣(ثم المطي إذا ما ارملوا ُجُزرُ ***  علیه أوُل زاِد القوِم إن نزلوا

ه مـن أراد هنا الشاعر في هذین البیتین إن أفعـال الخیـر التـي یقـوم بهـا ممدوحـ

ذبح مطایاه وتقدیمها إلـي قومـه وخاصـة إذا قـل زادهـم وحـلَّ بهـم الجـدب والصـورة هنـا 

وجمـــال هـــذا البیـــت یكمـــن فـــي إن الشـــاعر اســـتعان ، مجـــاز عقلـــي عالقتـــه المصـــدریة

بألوان من البدیع في الطبـاق بـین الخیـر والشـر والصـفاء والكـدر ممـا جعـل المعنـى لـه 

  بیة.ذتأثیر وجا

  )٤(بالقوم لیلة الماٌء وال شجر*** ي العزاء منصلت طاوي المِصیر، عل

                                         
  .٢١) الدمث : اللین والدماثة سهولة الخلق، ص١(

  .٢١) ورع: جبان، ص ٢(

  .٣٥) الكدر عدم الصفاء، ص ٣(

  .٣٥) الطوى: الجوع، المصیر: جمع مصران، ص٤(
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األمعـاء بسـبب الجـوع بسـبب السـنة  اً یتابع الشاعر في مدح ممدوحه أنـه مطویـ

فــي قضـاء حــوائج قومــه حیـث اســند وصــف الفاعــل  اً الشـدیدة الجــدب ومــع ذلـك ماضــی

  من المفعول وهنا مجاز عقلي عالقته المفعولیة.

  )١(من كل فجِّ وٕان لم یغز ینتظرُ ***  ال یأمن الناس ممساه ومصبحه

حتــى إن النــاس ال  ًا ومقــداماً یمــدح باهلــة فــي هــذا البیــت ممدوحــه وٕانــه شــجاع

تــأمن جانبــه فــإذا كــان غازیــًا لهــم یخــافون مالقاتــه عنــد خــوض المعــارك كــذلك إذا لــم 

وهنــا تكــون الصــورة مجــاز ون غــزوه فــي رهبــة وترغــب فــي أنفســهم، یغــزوهم فهــم یترقبــ

فقد استخدم الشاعر الطباق هنا بین االمسـاء واإلصـباح وهـذا  القته الزمانیة.عقلي وع

  االستخدام أفاد في المعنى والمضمون.  

  من شعر حاتم الطائي :

  )٢(ولن تستطیع الَّحلم حتى تحلَّما*** تحلَّم عن األدنین واستبق ودَُّهم 

ــ ــ اً م الشــاعر شخصــذی م خصــلة یتكلــف الحلــم ویظهــره علــي نفســه لــم یكــن الحل

والصـــورة هنـــا مجـــاز ، أصـــلیة فیـــه وهنـــا یكـــون متكلفـــًا وهـــذا التكلـــف غیـــر مقبـــول أبـــداً 

  وعالقته المصدریة حیث عمل علي إسناد وصف الفعل إلي وصف المصدر.

ما***  وعوراء قد أعرضت عنها فلم تضر مته فتقوَّ   )٣(وذي أوٍد قوَّ

كلمــة قبیحــة فلــن ض قومــه لــه بعنــه إذا تعــرَّ  :یمــدح الطــائي ممدوحــه إذ یقــول

ا والعالقـة هنـا المصـدریة أسـند ومهـّذبًا ألخـالق عشـیرته  مصلحاً بل یكون  ،تضره أبداً 

  وصف الفعل إلي وصف المصدر.

  )٤(وال أشتم بن العم إن كان مفحما***  ال اخذل المولى وٕان كان خاذالً 

                                         
  .٤٠كاإلمساء واإلصباح، ص ) الفج : أصله الطریق الواسع بین جبلین، ممساه ومصبحه : مصدران ١(

  .٤٨) تحلم : تكلف الحلم، وأظهره، ص ٢(

  .٥٠) عوراء : كلمة قبیحة. عوَّرت : قبَّحته، ص ٣(

  .٥١) المولى: الصاحب والقریب، المفحم : الذي لم یستطع جوابًا، ص ٤(
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یتحدث الشاعر عن نفسه أنـه ال یخـذل ابـن عمـه إن كـان خـاذًال لـه وال یشـتمه 

في كلمة خاذال إذ أسـند والعالقة هنا المفعولیة  انه شهمًاوغیورًا على قبیلته یثبتیضًا أ

  ما بني إلي الفاعل إلي المفعول.

  : من شعر بشامة بن عمرو

  )١(وحّملك الّناي عبئًا ثقیالً *** هجرت امامة هجرًا طویًال 

ء والبعـد یشكي الشاعر من محبوبته إنها هجرتـه هجـرًا طـویًال وسـببت لـه الجفـا

إذ بنــى وصــف  الصــورة هنــا مجــاز عقلــي وعالقتــه المصــدریة ،وكــان علیــه عبــًا ثقــیالً 

  الفعل إلي وصف المصدر المجاز في الفعل هجرت هجرًا طویًال.

  )٢(إلي الموت سیرًا جمیالً  فسیروا*** فإن لم یكن غیر إحداهما 

حیـاة فیهـا  نحیاة كریمة خیرًا لهم مـن یحیـو  نیطلب الشاعر من قومه أن یحیو 

وبهــذا ولهــذا علــیهم أن یســیروا ســیرًا إلــي المــوت ألنــه فیــه عــزة وكرامــة  اً وخزیــ مهانــةً 

العالقــة هنــا المصــدریة فــي فســیروا إلــي  یحضــهم علــى الثبــات وعــدم الفــرار مــن العــدو

  الموت سیرًا جمیًال، حیث أسند وصف الفعل إلي وصف المصدر.

  من شعر الشنفري:

  )٣(یخوت بأذناب الشعاب ویعسل***  افیاً غدا طاویًا یعتن للرایح ه

خفیفًا وسریعًا من شدة سرعته كأنه  ًا ویصف الشاعر في ذاك الذئب إنه جائع

یســابق الــریح فــي مــروره وال یكتــرث بهــا مســرعًا وهنــا الصــورة مجازیــة عقلیــة وعالقتهــا 

  المفعولیة.

                                         
  .٥٥) النائي : البعد، العبء : الثقل والمشقة، ص ١(

  .٦٤) ص: ٢(

  .٨٦، الجائع، ص ) هاف: خفیف، الطاوي٣(



 ٨٩

  من شعر كعب بن سعد:

  )١(ب الدهر حین یریبعروفًا لری***  لقد عجمت مني المنیة ماجداً 

یتحدث عن نفسه إذا نزلت به نازلـة مـن نـوازل الـدهر كالمنیـة مـثًال فإنـه یكـون 

وعالقتــه المصــدریة حیــث أســند ًا بــل تقــوى صــالبته وال تضــعف قوتــه، ماجــدًا وصــبور 

  وصف الفعل إلي وصف المصدر وهي عروفًا لریب الدهر حین یریب.

  )٢(السلم مفضال الیدین وهوب وفي*** فتى الحرب إن حاربت كان سمامها 

لفنــون الحــرب  اً ومدركاً شــجاع یكــونإنــه  فارســهالشــاعر  یمــدحفــي هــذا البیــت 

وتكون الصـورة هنـا مجـاز عقلـي وعالقتـه ، فى وقت السلم ومعطاءً  اً سخی وایضًا یكون

المصدریة حیث عمل علي إسناد وصف الفعل إلـي وصـف المصـدر. ونجـد إن كلمـة 

وزن مفعال أي كثیـر الفضـل وكـذالك كلمـة وهـوب صـیغة  مفضال صیغة مبالغة علي

، ونجد إن المبالغة باب مـن أبـواب مبالغة علي وزن فعول أي كثیر الهبات إلي الناس

  ت وانتشرت بعد ذلك.البالغة إذ ظهرت منذ العصر الجاهلي وازدهر 

والمبالغة : هي أن یدعي األدیب أو الشاعر أن موصوفه بلغ فـي الصـفة حـدًا 

   أو مبالغًا فیه.مستحیالً 

  )٣(علي نائبات الدهر حین تنوب***  أخ كأن یكفیني وكان یعینني

یرثي الشاعر أخـاه ویعـّدد فـي محاسـنه إنـه كـان معینـًا لـه وخاصـة عنـدما تنـزل 

، حیث جع إسناد مـا علیه حوادث الدهر یكون سندًا له مجاز عقلي عالقته المصدریة

  بني للفعل بني للمصدر.

                                         
  .١٠٩) عجمت : إذا عضضته لتسبر صالبته من رخاوته. عروف: صبور، ص ١(

  .١٠٩) السمام : جمع سم وٕان كان قولهم سموم أكثر علي ألسنة الناس، ص ٢(

  .١١١) نائبات الدهر : حوادثه ونوازله، ص ٣(



 ٩٠

  

  بن ابي سلمى: من شعر زهیر

  له في الذاهبین أروم صدق *** وكان لكل ذي حسب أروم

  )١(ومن عاداته الخلق الكریم***  وعود قومه هرم علیهم

د قومـه عـادة كریمـة وهـي إن یعطـي وال یأخـذ یصف الشاعر ممدوحـه بأنـه عـوّ 

وهــذه الخصــال الكریمــة مصــائب الــدهر مــنهم ویحمــل عــنهم عنــدما تحــل بهــم نوائــب و 

والعالقــة هنــا مصــدریة، یســند مــا بنــي ن آبائــه وأجــداده فــي الحســب والشــرف، رثهـا عــوّ 

  ته.اد، ومن عادللفعل بني للمصدر والمجاز في عوّ 

  )٢(ما ناب بعض نوائب الدَّْهر***  حدب علي المولى الضریك إذا

 دفعهــا فــى اً عینــم یكــون یقــول الشــاعر إذا نزلــت نوائــب الــدهر علــي مــواله فإنــه

   وصورته الزمانیهدًا والصورة هنا مجاز عقلي ولم یخذله أب عنه

  )٣(رشدت فال غرٌم علیك وخذلُ ***  وٕان قام فیهم قائم قال قاعد

والقــائم فهــو الــذى یحمــل همــوم اهــل إذا قــام قــائم  :یریــد هنــا الشــاعر أن یقــول

عشیرته ویكون ناصرًا لهم فى وقت السلم وایضًا یكون باذال العطایا واألموال لهم .اما 

الهله وهنـا  ءعد فهو الذى الیحل قضایا قومه بل یكون خاذًال وأیضا الیبذل العطاالقا

والصــــوره مجــــاز عقلــــى وعالقتــــه اســــناد مــــابني للمفعــــول  جبانــــًا وجــــائرًا علــــیهمیكــــون 

  وصورته المفعولیه

  )٤(إلي ماجد تبغى لدیه الفواضلُ ***  وٕاني لمهد من ثناء ومدحة

                                         
  .٢٠٧ص في الذاهبین: في الموتى من آبائه وأجداده، ) ١(

  .٢١٤بن العم، الضریك: الفقیر، ص ) المولى : ا٢(

  .٢٤٢بالحمالة، القاعد: الذي لم یحمل، ص  ) رشدت : أصبت الرأي، القائم، الذي یقوم٣(

  .٢٤٩) ماجد : هو الممدوح، تبغي: تتطلب، الفواصل: األیادي والمنن، ص ٤(



 ٩١

لمعاونـــة اهـــل عنـــدما تطلـــب یدیـــه یصـــف ممدوحـــه بالشـــجاعة والكـــرم وخاصـــة 

عشیرته یكون فاضـًال وكریمـًا وتظـل یدیـه بیضـاء بحسـن افعالـه وتكـون الصـوره مجـاز 

    الى وصف المفعول وصورته المفعولیهلى حیث اسند وصف الفاعل قع

  :مز من شعر بشر ابن أبي خا

  )١(هفوًا، ظل فتخاء الجناح***  یشبه شخصها، والخیل تهفو

أجنحــة الطـائر عنــدما یطیــر  بصــورة  ت الخیــل وهــي تعـدوفـي هــذا البیــت شـبه

علي إن هذه الخیل سـریعة وخفیفـة  یل واضح. وهذا دلاً وسریع اً كون خفیفیفي الفضاء 

ویدل علي كرم أصلها والصورة هنا البالغیة مجاز عقلي عالقته المصـدریة فـي تهفـو 

  هفوًا حیث أسند وصف الفعل إلي مصدره.

  )٢(من األبناء یلتهب التهابا***  وٕان أباك قد القاه قرنٌ 

مـن غـالم مـن بنـي وائلـة بـن صعصـعة  اً سـهم هیتحّدث عن نفسـه عنـدما أصـاب

یتحـرق غضـبًا والعالقـة هنـا مصـدریة، وكیف أنه یتألم مما ال قاه من ذاك السـهم وهـو 

  حیث بنى إسناد الفعل إلي إسناد المصدر. االمجاز في یلتهب التهاب

  )٣(فأذرى الدمع وانتحبى انتحابا***  يرهین بلي، وكل فتى سیبل

هذه الدنیا إلـي فنـاء وزوال وهنـا في یتكلم هنا الشاعر عن الموت وان كل شئ 

ــه مــن لحــد  تســیل الــدموع ویبكــي بكــاًء شــدیدًا تحســرًا علــي نفســه وهــذا اإلنســان البــد ل

 تـراب عـن هـذه الـدنیا وهـذا البیـتن یجعل اإلنسان بعیـدًا فـي اغیضمه وكفى بالموت أ

  مرتبط بالذي قبله.

  )٤(كفى بالموت نأیًا واغترابا***  هوى في ملحد البد منه

                                         
  .٢٩٨) تهفو : تعدوا، فتخاء الجناح: لینة الجناح، ص ١(

  .٣٠٣، ص ) یلتهب: یحرق من الغضب٢(

  .٣٠٦) أذر الدمع: تصبب الدمع، اإلنتحاب، هو البكاء الشدید، ص ٣(

  .٣٠٦الملحد: القبر الذي عمل له لحد، ص )٤(



 ٩٢

وهنـــا مجـــاز عقلـــي عالقتـــه المصـــدریة حیـــث اســـند الفعـــل إلـــي المصـــدر وهـــو 

إن كــل حـي فــي هــذه الــدنیا البــد لــه یومــًا أن انتحبـى انتحابــًا هنــا یتحــدث الشــاعر عــن 

  یًا لإلنسان.لحد ویكفي بالموت أن یكون مبعدًا ونائفي الیسقط 

  وهذا البیت یشترك في المعنى مع بیت كعب بن زهیر إذ یقول:

  )١(وٕان طالت سالمته *** یومًا علي آلة حدباء محمولُ  أنثىكل ابن 

هنا یقـرر كعـب حقیقـة ال بـد منهـا إن هـذه الـدنیا فانیـة ویؤكـد هـذا المعنـى قـول 

ْكــَرامِ ُكــلُّ َمـْن َعَلْیَهــا َفـاٍن* َوَیبْ اهللا فـي كتابـه العزیـز   َقــى َوْجـُه َربِّــَك ُذو اْلَجـَالِل َواإلِْ

، وهـذه ســنة الحیــاة فــي األرض إلـي الــزوال والفنــاء ولهــذا البـد لإلنســان مــن المــوت )٢(

، یتحـول )٣(ُكلُّ َنْفٍس َذآِئَقـُة اْلَمـْوتِ : كما في قوله تعالى والسقوط في هاویة اللحد.

سـیقف بـین یـدي اهللا ویعلـم مـا كسـب فـي  اإلنسان إلي الزوال والعدم، وكـل امـرئ یومـاً 

  دنیاه ویجزى بعمله إن شرًا فشر وٕان خیرًا فخیر.

  )٤(شأته الخیل ینسرب انِسرابا*** علي ربذ قوائمه إذا ما 

یصف الشاعر في فرسه قوائم خفاف الخفة تستلزم السرعة وبهذا یكـون سـریعًا 

دخل فـــي ســـربه أي الصـــفات تـــدل علـــي كـــرم أصـــل فرســـه وٕاذا ســـبقته الخیـــل یـــ هوهـــذ

جماعته وهذا بـدوره یـدل علـي سـرعته وهنـا الصـورة مجـاز عقلـي والعالقـة مصـدریة إذ 

  أسند وصف الفعل إلي المصدر 

  )٥(فیطعنوا ویضطربوا اضطرابا***  ولما یختلط قوٌم بقومٍ 

                                         
) أنظر شرح دیوان كعب بن زهیر، ضبطه اإلمام أبي سعین بن الحـین بـن عبیـد اهللا السـكري، المكتبـة العربیـة، ١(

  .١٩تألیف والترجمة، اآللة: الحالة، حدباء: معوجة، صدار القومیة للطباعة والنشر، الدار المصریة لل

  .٢٧-٢٦) سورة الرحمن اآلیات ٢(

  .١٨٥) آل عمران ٣(

  . ٣٠٧) ربذ قوائمه: خفیف القوائم، إنسرب: دخل في سربه، ص ٤(

  .٣٠٩) یطعنوا: االطعان یكون بالرماح، واإلضطراب یكون بالسیوف، ص ٥(



 ٩٣

نحـــن عنـــدما نكـــون فـــي ســـاحة القتـــال أي  :یفتخـــر هنـــا الشـــاعر بقومـــه ویقـــول

ون بالرماح بسرعة شدیدة وهذا یدل علـي إنهـم أقویـاء یقـاتلون عنطبقوٍم فی اً قوممواجهة 

فــي صــالبة وكــذلك الطعــان یكــون بالســیوف وهــذا یــدل علــي أنهــم أشــداء عنــد التقــاء 

  .ة حیث اسند وصف الفعل إلي المصدرالجیشان وهنا مجاز عقلي عالقته المصدری

  من شعر عبید بن األبرص:

  )١(تدعو الحمام اَألواِركا اراكیَّة*** وقفت بها أبكي بكاء حمامةٍ 

وقــف عنــد تلــك الرســوم وشــبه نفســه بالحمامــة الباكیــة وهنــا عبیــد عنــدما یصــف 

یكــون المجــاز عقلــي فــي أبكــى بكــاء الحمامــة وعالقتــه المصــدریة حیــث أســند وصــف 

  الفعل إلي وصف المصدر.

  )٢(سراعاً وقدبل النجیع السناِبكا***  عطفنا لهم عطف الضروس فأدبروا

علـي اعـدائهم مثـل الناقـة الضـروس  نلشـاعر ویفتخـر بقومـه هـم ینقضـو یتابع ا

  التي تعض كل ما دنا منها لیحلبها فتهرب وتفر بعیدًا.

صــورة هــذه الناقــة العضـــوض بصــورة فرســان أعـــدائهم یهربــون والــدماء طریـــة 

تسیل علي سنابك حوافر خیولهم وهذا دلیـل بـارز علـي شـجاعة وبسـالة فرسـان قـومهم 

إذ أســند وصــف الفعــل وهــو عطــف إلــي وصــف المصــدر وهــو  مصــدریةا والعالقــة هنــ

  وهنا مجاز عقلي عالقته المصدریة. عطفنا لهم

  نالحظ اشتراك األبرص مع لبید بن ربیعة في هذا البیت إذ یقول:

هوا *** سراعًا وقد ّبل الّنجیع المحامال   )٣(ضربنا سراة القوم حتى توجَّ

                                         
  .٣١٥) أراكیة: تكون في شجر االراك ، ص١(

) سراعًا : فأدبروا شـالال أي هرابـًا، النجیـع: الـدم، السـنبك: مقـدم الحـافر، الضـروس: الناقـة التـي تعـض مـن دنـا ٢(

  .٣٢١منها لیحتلبها، ص

  .١٢٢) دیوان لبید بن ربیعة، ص٣(



 ٩٤

أي األخـرى یقـول عنـدما ضـربناهم لـیًال  یصف لبید احدى غاراتـه علـي القبائـل

الــدم رطبــًا وطریــًا علــي محامــل رمــاحهم وهــذا  نهربــو یقاتلنــاهم ومــن شــدة القتــال حتــى 

ــــل أعــــدائهم  ــــازون بالجســــارة والجــــرأة واإلقــــدام فــــي قت ــــي إن هــــؤالء القــــوم یمت دلیــــل عل

  واالنتصار علیهم 

  )١(في دنها كرُّ حوٍل بعد أحوال***  وة كرفات المسك طال بهاهول

جعل هنا الشاعر من اللهوة وهي الخمرة التي تلهي شـاربها ویكـون شـارد جعـل 

المســك فــي طیــب رائحتهــا، وخاصــة إذا حــال علیهــا الحــول رائحــة الخمــر كرائحــة مــن 

كیة ونفـاذة والصـورة البالغیـة صـورة مجازیـة عقلیـة عالقتهـا ذتصبح معتقة ولها رائحة 

  یث أسند مصدر الفعل للمصدر.دریة حالمص

  من شعر الحطیئة الزَّبرقان:

  )٢(واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي***  دع المكارم ال ترحل لبغیتها

نالحظ هنا أن الحطیئة عندما عمد لمـن یهجـوه یقـول: اقعـد فإنـك انـت الطـاعم 

الكاسـي وهنــا یظـن الســامع إن الحطیئـة یمــدح فـي هــذا الشـخص بــل فـي حقیقــة األمــر 

كســوه بــل فإنــك تطعــم غیــرك وتعنــك هجــوه أشــد الهجــاء یقــول: لــه ال ترحــل المكــارم ی

غیـرك مطعومـًا ومكسـوًا وهنـا توجـد صـورة بالغیـة وهـي  یقصد هنا اقعد فكالهمـا علـي

مجازیــة عقلیــة فــي كلمتــي طــاعم وكاســي فأســند وصــف الفاعــل إلــي وصــف المفعــول 

  والعالقة هنا المفعولیة.

  )٣(فأفنته ولیس له فناء***  علي ریب المنون تداولته

                                         
  .٣٦٦) لهوة : هي الخمر ألنها تلهي شاربها، والدن : وعاء الخمر، ص ١(

  .٤٢٣لشجري، ص) مختارات شعراء العرب إلبن ا٢(

  .٤٢٩) علي ریب: ما یریبك من أحداث، المنون : الموت، ص ٣(



 ٩٥

یتحدث الشاعر عن المنون وهو الموت كیف أن أحداث الزمان تداولتـه یقصـد 

هنا أن األیام لیست علي حالة واحدة بل متقلبة ما بین السعادة مرة والشقاء مرة أخرى 

  فأسند وصف الفعل إلي وصف المصدر والعالقة هنا مصدریة.

  )١(رك حین لیس به غناءُ بعی***  تقول له الظعینة أغن عني

ه لضــعفه فــال یقــوى علــي حــبس یصــف الشــاعر فــي نفســه وٕانــه ال غنــاء عنــد

یقصـد هنـا بهـذا الكـالم إنـه ال یحتمـل الحـبس ، والظعینة (المـرأة) تكـون بداخلـه  البعیر

  المصدریة. بل یعشق السفر والترحال والصورة مجاز عقلي وعالقته

  هل یحل لي الهجاءُ هجوت، و ***  ولما أن مدحت القوم قلتم

  )٢(حدوت بحیث ُیستمع الحداءُ ***  فلم اشتم لكم حسبًا ولكن

فــي هــذا البیــت األول یتــابع مــدح أهــل قومــه فقــالوا لــه هجــوت ورد علیــه بــأداة 

اإلستفهام یحل لي هجاء أهلي وعشیرتي وهنا الصورة مجاز عقلـي عالقتـه المصـدریة 

وصــف المصــدر، جعــل الشــاعر فأســند وصــف الفعــل إلــي  فــي كلمتــي هجــوت الهجــاء

من هذا البیت صورة جمالیة باستخدامه لهـذه المحسـنات البدیعیـة، مـدحت، هجـوت إذ 

هنا یصف الشاعر حاله كیف إنه مـدح أهـل قومـه فقـالوا: لـه هجـوت ورد علـیهم بـأداة 

االســتفهام هــل، بمعنــى هــل یحــل لــي الهجــاء یعنــي أهــل عشــیرته وهنــا تكــون الصــورة 

المصـــدریة حیـــث جعـــل إســـناد وصـــف الفعـــل إلـــي مـــا بنـــي إلـــي مجـــاز عقلـــي عالقتـــه 

  وصف المصدر.

أهلـه ویقـول لـم اسـب لكـم حسـبًا عـن تحـدث یأما البیـت الثـاني مـا ذال الشـاعر 

والسبب ألن نسبي مـن نسـبكم ولهـذا ال یجـب أن أهجـوكم بـل یجـب أن أمـدحكم وأرفـع 

ء كــان إســناد صــوتي بمــدحكم أیضــًا العالقــة هنــا مصــدریة فــي كلمتــي حــدوت والحــدا

  .المصدر وصف الفعل إلي وصف

                                         
  .٤٣٢) الظعینة : الهودج فیه امراة أو ال، ص ١(

  .٤٣٥) أشتم: اسب، حدوت، مدحت، الحداء : المدح، ص ٢(



 ٩٦

  )١(ویمشي إن ُأرید به المشاءُ *** فیبني مجدها ویقیم فیها 

ــا بنــاء یتــابع  مجــد قبیلتــه ویحــافظ علیــه ویكثــر مــا شــیتها مــن خــالل نســلها وهن

یكون مجد القبیلة من خـالل نمـاء ماشـیتها والعالقـة مصـدریة اسـند الفعـل إلـي وصـف 

  المصدر.

  )٢(له عطن یوم التفاضل آهل***  اء فرع سیمدعإلي ماجد اآلب

ــا إلــي رثــاء علقمــة ویعــدَّ  د ومحاســن آبائــه وٕانــه فــرع مــن تلــك یعمــد الشــاعر هن

الشــجرة الطیبـــة األصــل وهـــذا یــدل علـــي أصــل طیـــف وحســب ونســـب كــریمین فأســـند 

  .إلي المفعول وعالقته بالمفعولیة وصف الفاعل

  .شعره في هجاء بني بیجاد وهم بني عبس

  )٣(نهضنا فلم ینهض ضعاف وال ُضُجرْ *** نا إذا دارت علیكم عظیمة وك

هنـــا یتحـــدث الحطیئـــة عـــن قـــوة وبســـالة فرســـانهم وخاصـــة عنـــدما تـــدور رحـــى 

مــآثرهم بـال تبــرم تــذمر وهــذا دلیــل واضــح علــي و الحـرب ینهضــون للــدفاع عــن مجــدهم 

ث عمـد شجاعتهم في خوض الحروب والثبـات علـي ویالتهـا العالقـة هنـا مصـدریة حیـ

  إي إسناد وصف الفعل إلي وصف المصدر والصورة هنا مجاز عقلي

  )٤(كما قومت ِنیٌب َمَخّزَومٌة ُزُجرْ ***  إذا طلعت أولى الغیرة قوموا

ویذم أیضًا فرسانهم ال یغیرون علي أعدائهم وال یبـادرون بـالخروج إلـي الحـرب 

اقـة الزجـور وال تـدر اللـبن إال بعد أن ینالون الذل والهوان من أعـدائهم كـذلك صـورة الن

إال بعـــد أن تزجـــر وتنـــال مـــن صـــاحبها الضـــرب والمهانـــة وهنـــا تكـــون الصـــورة إســـناد 

  وصف الفعل إلي وصف المصدر.

                                         
  .٤٣٦) یمشي: یكثر ما شیته، ص ١(

  .٤٩٢) السمیدیع: الموطأ األكناف، ص ٢(

  .٥٠٣) الضجر: المتبرمون ، ص ٣(

 .٥٠٧) الزجور : التي ال تدر إال بالضرب أو الزجر، المخزومة : التي تلقي ولدها لغیر تمام، ص ٤(



 ٩٧

  الحطیئة یمدح إبله:

  )١(سقیت إذا أولى العصافیر َصّرتِ *** وأغید ال نكٍس وال واهن القوى 

إبلــه وخاصــة فــي وقــت  یصــف الحطیئــة شــابًا قویــًا فــي بنیتــه یقــوم بــاكرًا لیســقي

الفجر وهذا یدل علي نشاطه وقوتـه والصـورة مجـاز عقلـي حیـث أسـند مـا بنـي للفاعـل 

  بني للمفعول وعالقته المفعولیة.

  )٢(كصونك من رداء شْرَعبىّ *** منعمة تصون إلیك منها 

وٕانهــا تحیــا حیــاة لینــة وســهلة یعنــي إنهــا الــثمن یتــابع فــي مــدح إبلــه إنهــا غالیــة 

ء وتــرف ومــع هــذا إنهــا مصــونة ألنهــا ذات أصــل كــریم عفیــف كأنهــا تعــیش فــي رخــا

ــبصــورة  علــي غیــره وهنــا تكــون  ان بهــثــوب الشــرعبیة النفــیس ولهــذا نجــد صــاحبه یضَّ

الصــورة مجــاز عقلـــي والعالقــة هنـــا مصــدریة حیــث اســـند وصــف الفعـــل إلــي وصـــف 

  المصدر.

                                         
  .٥١٨) األغید: الشاب، النقص: الضعیف، أولى العصافیر : ما بكر منها، صریرها : صوتها، ص ١(

  .٥٢٦) الشرعبي: ضرب من ثیاب الیمن، تصونها: تكرمها، ص٢(



 ٩٨

  المبحث الثالث:

  التصریحیة:

  یط بن یعمر:قمن شعر ل

  )١(یننا حبل الشموس فال *** یأسًا مبینًا أدى منها وال طمعاجرت لما ب

اإلمســاك بهــا جعــل الشــاعر مــن تلــك الدابــة القویــة الصــلبة حتــى ال تمكــن مــن 

بصــورة تلــك الفتــاة الحســناء النــافرة المتجبــرة التــي یصــعب النیــل منهــا وهــذا یــدل علــى 

  .والقرینة هنا جرت فهي تجرید طهرها وحیائها

حــذف المشــبه وهــي تلــك الفتــاة ومجــردة رة اســتعارة تصــریحیة وهنــا تكــون الصــو 

  وذكر المشبه به وهو الدابة المتجبرة (الناقة).

  )٢(وتلبسون ثیاب األمن ضاحیة *** ال تفزعون وهذا اللیث قد جمعا 

شــبه الشــاعر الفــارس اللیــث فــى الجــرأة واالقــدام ،وحــذف المشــبه وهــو الفــارس 

  ،و القرینة تلبسون ثیاب األمن . على طریقة االستعارة التصریحیة 

لعا   )٣(ال یطعم النوم إال ریث یبعثه *** همُّ یكاد سناه یقصم الضَّ

هنـا المشـبه تكـون االسـتعارة  حـذفشبه هنـا النـوم بالطعـام أو هـو شـيء یطعـم 

وق ذ. والقرینة هنا ترشـیح وهـي یطعـم، یعمـد هنـا إلـي مـدح ممدوحـه إنـه ال یـتصریحیه

یشــغله یطـرد عنــه النـوم ویحــل علیــه األرق  اً یكـون هنــاك همـ طعـم النــوم وخاصـة حــین

ویكـون هــذا عنـد نــزول النــوازل أو النوائـب وصــف هـذا الهــم بأنــه یقصـم ضــلوعه وهــذا 

یطعـم أي یتــذوق وحـذف المشــبه وهــو ذاك الـذي یطعــم تكــون  ثقیــلدلیـل علــي إنـه هــم 

  الصورة تصریحیة مجردة.

                                         
اب التي یمكن اإللجـام واإلسـراج بهـا وهـو مثـل بقـال: لكـل صـعب متجبـر. مبینـًا : ظـاهرًا، ) الشموس : من الدو ١(

  .٥ص 

  .١١) الفزع : اإلغاثة، ضاحیة : ظاهرة. ص ٢(

  .١٩) القصیم : أن ینصدع الشيء من غیر أن یبین. الریث : اإلبطاء، ص ٣(



 ٩٩

  )١(أبیض ِغروبخدَّي رشَأ *** تسرق الطرف بعیني جؤذر 

والثانیـة  الخاطفـة االخـتالس نظرةبالالصورة األولى شبهت نظرة عیون الحسان 

صورة خدود الفتاة بخدود الغزال والقرینة لفظیة وهي تسرق فهى تجرید وحذف المشـبه 

وهي عیون الحسـان وتكـون االسـتعارة تصـریحیة ووجـه الشـبه فـي األولـى الحسـن وفـي 

  الثانیة البیاض.

  بن أبي سلمى : من شعر زهیر

  )٢(صرف األمیِر على من كان ذا َشَجنِ *** فقلت للدار أحیانا یشطُّ بها 

وهــو اإلنســان والقرینــة  بــة  جعــل مــن الــدار إنســان یمكــن التحــدث معــه وحــذف المشــبه

، إذ أن الكـالم أو القـول مـن صـفات اإلنسـان استعاره مكنیة هي فقلت وتكون الصورة 

.  

ترَّجع في معاصمها الُوُشومُ ***  یلوح كأنه كفَّاء ّفّ◌َ◌تاٍة◌ِ 
)٣(  

الممــدوح والقرینــة  كفــاءالممــدوح  بكفــا فتــاة وحــذف المشــبه وهــي  كفــاءشــبهت 

االستعارة التصریحیة ومجردة إذ جعل من ممدوحه وهو  یلوح لفظیة تجرید على صورة

ــا یدیــه عنــد البــیِّن كأنــه كفــا فتــاة فیهــا أســاور تــردد بهمــا مــرة بعــد مــرة جعــ ل یلــوح بكلت

الشــاعر مــن قلبــه یطــرب فرحــًا وخاصــة إنــه جــاور محبوبتــه وأهلهــا أیامــًا قلیلــة إال أنهــا 

  جعلت قلبه یطرب فرحًا.

  )٤(لمن جاورت إالَّ لیاٍل قالئلُ *** طربت وقال القلب هل دون أهلها 

االستعارة في قال القلب جعل القلب ینطـق وحـذف المشـبه بـه والقرینـة هنـا فـي 

  ومجردة.  تصریحیةالصورة هنا استعارة قال، قال تجرید تكون 

                                         
  .١٤٨یر الغزال، صتسرق الطرف : تخالسه، الجؤذر: ولد البقرة الوحشیة، الرشأ: صغ )١(

  .١٩٥) یشط : یبعد، األمیر: السید، ص ٢(

  .٢٠٣) ترجع : تردد، المعاصم: مواضع األسورة، ص٣(

  .٢٤٨) طربت : یخاطب نفسه أهله أي أهل المرأة، ص ٤(



 ١٠٠

  )١(نضیح كحیل أعقدته المراِجلُ *** احي جلدها ومقذِّها بضّ  كأنَّ 

ـــدها بلـــوٍن أســـود، بصـــورة  شـــهت صـــورة عـــرق الناقـــة یســـیل القطـــران علـــي جل

المراجــل (القـــدور) التـــي یطـــبخ الطعــام علیهـــا تصـــیر ســـوداء اللــون مـــن كثـــرة الـــدخان 

  ستعارة تصریحیة مجردة.والقرینة بضاحي جلدها واال

  من شعر بشر:

  )٢(كمثل اللیل ضاق بها الفضاءُ *** وحولي من بني أسد حلوٌل 

یجعـل قصد الشاعر تصویر الجیش وهو المشبه عنـد مـا ینـزل أو یحـل بمكـان 

لیـل الكثـرة جعـل مـن وهـو المشـبه بـه عنـدما یحـل بظالمـه الحالـك من هذا النهـار لـیًال 

الصــورة هنــا  وتكــونمــن بریــق معــدات حــربهم كواكــب  وجعــلمــن حیــث العــدد والعتــاد 

  وكلمة حلول هنا قرینة تجرید من حّل بالمكان أو مكث به. استعارة تصریحیة مجردة

  من شعر ِبشر:

  )٣(أراني *** علي الزوراء تسجد للریاحولقد أجالد صفهم 

وصــف األمــواج التــي تحركهــا الریــاح مــرة إلــي أدنــى ومــرة إلــي أعلــى بصــورة 

ــــة  الســــفینة ــــارة ترتفــــع وهــــي محمل (الــــزوراء) وهــــي تصــــارع األمــــواج تــــارة تــــنخفض وت

بالبضـــائع الهندیـــة مـــن عطـــور وغیرهـــا وتكـــون الصـــورة اســـتعارة تصـــریحیة إذ حـــذف 

  المشبه وهي األمواج وذكر المشبه به وهي الزوراء.

                                         
  .٢٤٩) بضاحي جلدها : ظاهرة ، المراجل : جمع مرجل كل ما طبخ فیه ، ص١(

  . ٢٥٩ل بالمكان إذا نزل به، ص) حلول: أي قوم حلول : جمع حال ، من ح٢(

 .٢٩٨أجالد : أضرب بالسیف، زوراء: سفینة، تسجد : تمیل، ص  )٣(
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  المكنیة: االستعارة 

  من شعر لقیط بن یعمر:

  )١(رحلي حیثما وضعا  فمازال على شحٍط یؤرقِّني *** طیف تعمد

ونــزل ویســبب لــه  ذكــر الشــاعر أن طیــف محبوبتــه یتعمــد قصــده أیــن مــا حــلّ 

شبه ذلك الطیف الذي یتعمـد ومرشحة هنا تكون الصورة استعارة مكنیة .السهر واألرق

وتعمــد وهنـا تكــون الصــورة ترشــیح قصـده بالمحبوبــة وذكــر القرینـة هنــا لفظیــة ویـؤرقني 

  لطیفه.

  )٢(لحظهم *** حریق غاٍب ترى منه السنا قطعا  عیونهم كأن رٌ خزْ 

جعــل مــن نظــرة عیــون الفرســان حریــق غابــة یتصــاعد منهــا الــدخان وهنــا تكــون 

یتصـاعد منهـا اللهـب ویبـدو والقرینـة هنـا السـنا قطعـا، الصورة استعارة مكنیة ومرشـحة 

  اللون األحمر في كل من نظرة العیون واشتعال النار في الغاب.

  من شعر قعنب:

  )٣(إن یسمعوا ریبة طاروا لها فرحًا *** مني وما سمعوا من صالح دفنوا 

المشبه به األول القوم والثاني الطیـر و جعل القوم طیر لهم أجنحة یطیرون بها 

  وهنا تكون االستعارة مكنیة والقرینة هنا طاروا لها. 

  من شعر قعنب: 

  )٤(بیننا إحنُ ال نْبرَح الدَّهر فیما ***  وقد علمت علي أني أعایشهم

جعل من الدهر مكان یحّل أو ینـزل بـه وحـذف المشـبه بـه وهـو المكـان وتكـون 

  مكنیة والقرینة هنا لفظیة ال نبرح ترشیح أي مكنیة ومرشحة. استعاره الصورة هنا

                                         
  .٥) الشحط : لسكون الحاء : البعد. یؤرقني : یسهرني. تعمد رحلي : قصده ، ص ١(

  .٩) خرز : واحدها أخرز . السنا : للهب. ص٢(

  .٢٨) الریبة : التهمة ، دفنوا : ستروا. ص ٣(

  .٢٨: عاش معه. كقولهم: عاشره. واالحنة: الحقد في الصدر، والجمع إحن وٕاحنات، ص ) عایشه٤(
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  من شعر حاتم الطائي:

  )١(إذا اللیل بالنِّكس الجبان تجهََّما***  ولیل بهیم قد تسربلت هوله

م قــدتوال ی یكـون جبانــًا وضـعیفًا فــى الحـرب الشـخص وٕانــه وصـف الشــاعر ذاك

وهـذا  التـى تلـبسبالثیـاب الحـرب شـبه الشـاعر هـول لیها بـل ویسـتقبلها بوجـه مـتجهم، إ

یــاب تكــون الصــورة هنــا مكنیــة ثوحــذف المشــبه بــه وهــي الیــدل علــي شــدة تلــك الحــرب 

  تسربلت فیها ترشیح.قرینة هنا. ومرشحة وال

  )٢(یثرن عجاجًا بالسَّنابك أقتما*** رة بالضَّحى ولم یشهد الخیل المغی

جعل ذاك النهار التي درات فیه رحي الحرب لیل وذلك من كثـرة العجـاج التـي 

أثارتــه الســنابك وهــي حــوافر الخیــل ومــن لوازمــه مــا أقتمــا العتمــة هــي الســواد مــن كثــرة 

سـتعارة مكنیـة غبار الحرب وحذف المشبه به وهو اللیـل والقرینـة اقـتم وتكـون الصـورة ا

، وهذا دلیل بارز علي إن هذه الحرب حرب نكراء هذا مـن جانـب وٕان هـؤالء ومرشحة

  األبطال أقویاء من جانب آخر.

  )٣(یها وشمَّرت *** وولَّى هدان القوم أقدم ُمْعِلَماذإذا الحرب أبدت ناج

شــبهت الحــرب بحیــوان مفتــرس لــه یتــابع الشــاعر وصــف تلــك الحــرب الشــعواء 

ناجزیهــا وتكــون الصــورة هنــا اســتعارة ترشــیح المشــبه بــه والقرینــة هنــا  أضــراس وحــذف

  مكنیة ومرشحة. 

                                         
  .٥١) البهیم المظلم، ص١(

  .٥٢) العجاج الغبار، سنابك : جمع سنبك وهي أطراف الحوافر، األقتم : من العتمة، وهي السواد، ص ٢(

  .٥٤جعل علیه عالمة ، ص) النواجذ : أقصى األضراس ، الهدان : األحمق الثقیل ، معلمًا : ٣(
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  من شعر النمر بن تولب:

  )١(فإن المنیة من یخشها *** فسوف تصادفه أینما

شـــبه المنیـــة بشـــيء یخشـــى ویهـــاب وهـــو متحـــرك وحـــذف المشـــبه بـــه والقرینـــة 

  تصادقه وهنا تكون االستعارة مكنیة ومرشحة. 

واعد من صیِّف *** وٕان من خریف فلن َیْعَدَماسقته ال رِّ
)٢(  

شبهت الرواعد بشيء یجلب الماء وحذف المشـبه بـه والقرینـة هنـا لفظیـة سـقته 

، المعــروف أن رواعــد الصــیف فهــي ترشــیح وتكــون الصــورة اســتعارة مكنیــة ومرشــحة

  .تكون نادرة أما رواعد الخریف تكون دائمة

  )٣(ب في كفِّه أْسُهمافساق له الدهر ذا وفضة *** یقلَّ 

والدلیل علي ذلك یقلـب فـي كفـه أسـهما وفـي كفـه شبه الشاعر الدهر باإلنسان 

وهـــو اإلنســـان والصـــورة هنـــا اســـتعارة مكنیـــة حـــذف المشـــبه بـــه القرینـــة فهـــي ترشـــیح 

  .ومرشحة

  من شعر الشنفري:

  )٤(ُمرزّاة ثكلى ترنُّ وتعولُ **  إذا زلَّ عنها السهم حنَّت كأنَّه

ن صــورة الســهم عنــدما یخــرج مــن القــوس یحــدث صــوتًا ممیــزًا وصــورة عقــد بــی

إمرأه ثكلى عندما تفقد زوجها او ابنها یصدر منها صـوتًا مـؤثرًا وحزینـًا والقرینـه لفظیـه 

  وهى تعول وهى ترشح وتكون االستعاره مكنیه ومرشحه

  من شعر الشَّْنفري:

  )٥(اب وَیْعِسلُ غدا طاویا یعتن للریح هافیًا *** یخوت بأذناب الشَّع

                                         
  .٦٧) المنیة : الموت، ص١(

  .٦٩) الصیف: مطر الصیف، الخریف: مطر قبل الشتاء، ص ٢(

  .٦٩) الوفضة: الكنانة التي تجمع فیها النبل، ص٣(

  .٧٩) حنت: صوتت، الثكلى : المرأة التي فقدت زوجها أو ابنها، تعول : تبكي بكاًء شدیدًا، ص٤(

  .٨٦) هاف: خفیف، ص ٥(
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شبه الشاعر هذه الشعاب بالدواب أو الحیوانات وحذف المشبه به وهو الدواب 

  والقرینة هي األذناب وتكون الصورة استعارة مكنیة مرشحة األذناب تكون ترشیح.

  من شعر كعب بن سعد:

  )١(لقد عجمت منِّي المنَّیة ماجدًا *** عروفًا لریب الدَّهر حیث یریُب.

ر من المنیة حیوان یعض وحذف الحیوان وهو المشبه به ورمز لـه جعل الشاع

بقرینة فهي عجمت بمعنى عضت وتكون هنا االسـتعارة مكنیـة عجمـت ترشـیح وتكـون 

  االستعارة مكنیة ومرشحة.

  من شعر كعب بن سعد:

  )٢(حلیف الندى یدعو الندى فیجیبه *** سریعًا ویدعوه الندى فیجیُب 

فیجیبه  بة  كرم الممدوح وهو اإلنسان وحذف المشبهالبشبه الشاعر الندى أي 

إذ جعل من ذاك الممدوح والكـرم فـي  مكنیة و القرینة یتحالف وتكون الصورة استعارة 

  درجة واحدة وهذا یدل علي أن ممدوحه كریمًا سمحًا ومعطاًء.

  من شعر زهیر بن أبي سلمى :

  )٣(كان ذا َشَجنِ  فقلت للدار أحیانا یشطُّ بها *** صرف األمیِر على من

وهــو اإلنســان والقرینــة  بــة  جعــل مــن الــدار إنســان یمكــن التحــدث معــه وحــذف المشــبه

، إذ أن الكـالم أو القـول مـن صـفات اإلنسـان استعاره مكنیة هي فقلت وتكون الصورة 

.  

  

  )١(وٕان لقحت حرب عواٌن مضرًَّة *** ضروس ُتِهرِّ الناس أنیابها ُعْصلُ 

                                         
  .  ١٠٩) عجمت : عضضت ، عروفًا : صبورًا، ص ١(

  .  ١١٢) حلیف الندى ، بینه وبین الكرم عهد، ص ٢(

  .١٩٥) یشط : یبعد، األمیر: السید، ص ٣(
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وهـي قرینـة ترشـیح جعـل الحـرب حیـوان مفتـرس لـه أنیـاب  االستعارة في أنیابهـا

وحـذف المشـبه بـه لقحـت القرینـة تكـون الصـورة مكنیـة ومرشـحة، وعـاد مـرة أخـرى هنــا 

فــي هــذا البیــت لتلــك الحــرب التــي كانــت قبلهــا حــرب أخــرى قویــة ومــدمرة حتــى نــزل 

  بالناس الهلع والفزع.

  )٢(لفى ألمثالها َفْصلُ هم جدَّدوا أحكام كل ُمضلٍَّة *** من العقم ال ی

عمـــد إلـــى تشـــبیه الحـــرب بالناقـــة العقیمـــة التـــي ال تلـــد وكـــذلك الحـــرب العقیمـــة 

إذ جعل من تلك الحرب الشعواء مكنیة المهلكة والقرینة العقم وتكون الصورة  استعارة 

لك الناقة التي ال تخلد نوق منهـا، أي ال التي تستأصل كل شئ فوق األرض بصورة ت

  ل.یكون منها نس

  من شعر زهیر:

  )٣(ولیس لمن لم یركب الهول بغیٌة *** ولیس لرحٍل حلَُّه اهللا حاملُ 

المصائب واألهوال حیوان یركب علیه وحـذف المشـبه صورة جعل الشاعر من 

  به والقرینة هنا یركب فهي ترشیح وتكون الصورة هنا استعارة مكنیة مرشحة.

  من شعر بشر:

  )٤(ي من مخافتها النساءوأنكاس إذا استعرت ضروس *** تخل

الناقـة الضـروس و هـي العضـوض التـي تعـض  بصـورة  الحـرب صورة شبهت

إلیها وكذلك الحرب تكون مدمرة تجلب معها الخراب والدمار والقرینة اسـتعرت  دنامن 

  .مكنیةفهي ترشیح وتكون الصورة هنا استعارة 

  :من شعر بشر

                                                                                                                     
  .٢٣٤) لقحت : هاجت الحرب العوان : التي كانت قبلها حرب، ص ١(

  .٢٣٧) مضلة: حرب تضل الناس، العقم: الحروب الشدیدة ، ص٢(

  .٢٥٣ص  ) حله : أنزله،٣(

  .٢٥٧) استعرت : توقدت، الضروس الحرب یقال للناقة السیئة الخلق، ص ٤(
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  )١(طِن الرَِّحیبِ سموَّ البزل في الع***  إذا شمَّر حرب سمَّونا

ـــا فـــي كلمـــة شـــمَّ  ر وهـــي قرینـــة وهـــي مـــن صـــفات اإلنســـان وهـــو االســـتعارة هن

محذوف وهو المشبه به وتكون الصورة هنا استعارة مكنیة إذ شـبهت الجـرب باإلنسـان 

  عندما یشمر عن قوته ویظهرها كذلك الحرب النكراء تكون مشمرة. 

  في الفخر:

  )٢(الرسم فیها َسَقاَما فهاج لك***  لي بشرق مقاماغشیت للب

نســـان واإلالــذي یكــون علــي تلــك الــدیار األثــر وهــو جعــل الشــاعر مــن الرســم 

الرسم إذ جعل من الرسم إنسان له إحسـاس الدیار واندثارها هاج تلك نظر إلى معالم ی

لفــراق محبوبتــه وحــذف المشــبه بــه والقرینــة هنــا هــاج ترشــیح وتكــون الصــورة اســتعارة 

  مكنیة ومرشحة.

  عر بشر بن أبي خازم: من ش

  )٣(بأیدها المفاوز عن شرافِ *** فلیتني قد رأیت العیس ترمي 

وهـــو اإلنســـان شــبهت اإلبـــل البـــیض باإلنســان فـــي الرمایـــة وحـــذف المشــبه بـــه 

عمـد إلـي  ورمز له بقرینه وهي ترمي ترشـیح وتكـون الصـورة اسـتعارة مكنیـة وومرشـحة

مفـاوز البعیـدة المسـافات بصـورة ذاك تصویر تلك اإلبل البـیض وهـي تعـدوا فـي تلـك ال

الفارس الذي یرمي بالسِّهام إلي مسافات متباعدة ویسدد نحو هدفه وهذا یدل علـي أن 

العــیس خفیفـــة وســریعة مـــع قوتهــا وصـــالبتها وكــذلك الفـــارس أو الرامــي یكـــون ســـریعًا 

  .وقویًا نحو اصابة هدفه وهنا تكون الصورة مكنیة ومرشحة وكلمة ترمي قرینة ترشیح

  )٤(سمّو البزل في العطن الَفیاحِ ***  إذا شمَّرت حرب سمونا

                                         
  .٢٦٧) سمونا: ارتفعنا ومشینا إلیها، ص١(

  .٢٦٨) المقام : الموضع الذي كانت تقیم فیه، شرق : بلد، الرسم : األثر، ص٢(

  .٢٨٦ٍد، صالمفاوز : جمع مفازة وهي الفالة، شراف: ما بنج –العیس: اإلبیل  البیض  )٣(

  .٢٩٤العطن : مبرك اإلبل، الفیاح : الواسع، ص  )٤(
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نجد أن الشاعر شبه الحرب باإلبـل فـي الخفـة والسـرعة وحـذف المشـبه بـه مـن 

لوازمــه فـــي العطـــن الفیـــاح ، وتكـــون االســتعارة مكنیـــة والقرینـــة شـــمرت ترشـــیح وتكـــون 

اإلبـــل تكـــون  ، العطـــن والفیـــاح فهـــي مواضـــع مبـــركاالســـتعارة مكنیـــة مكنیـــة ومرشـــحة

  واسعة.

  )١(وأبدت ناجذا منها ونابا*** وطال تشاجر األبطال فیها 

جعــل الشــاعر مــن تلــك الحــرب حیــوان مفتــرس لــه أنیــاب وأضــراس ، نجــد أن، 

الحیوان یعض فریسته بواسطة أنیابه وأضراسه وكـذلك الحـرب ، إذا أبـدت ناجـذًا ونابـًا 

  .مكنیة ب وهولها، وتكون هناتكون حرب مدمرة ومهلكة وهذا یدل على شدة الحر 

  من شعر عبید بن األبرص: 

  )٢(سراعًا وقد بلَّ النَّجیع السَّنابكا***  عطفنا عطف الضروس فأدبروا

وصف االبطال بالناقة الضروس وهي العضوض التـي تعـض  الىعمد الشاعر 

كـــل مـــن دنـــا لیحلبهـــا وكـــذلك هـــؤالء الفرســـان اقویـــاء واشـــداء یـــدافعون عـــن أعراضـــهم 

حـذف المشـبه وهـم األبطـال  مكنیـةم بكـل بسـالة واقتـدار، وتكـون االسـتعارة هنـا ومجده

والـدماء طریـة تسـیل فـي  نالنجیع السنابك أي هربو  وجملة بلّ دبار، والجامع بینهما اإل

  مقدمة حوافرهم ویدل هذا على الشجاعة هؤالء األبطال.

  )٣(ِبنواهل حتى ارتوینا***  اً وازنولقد صلقن ه

ـــات (النـــوق مـــثًال) نجـــد ان الحـــرب عنـــدما یكثـــر فیهـــا شـــبهت الرمـــاح  بالحیوان

الطعن بالرماح بصورة قویة وشدیدة وتسیل الدماء بكثرة كأنها تروي أسنة هـذه الرمـاح 

تكــون  االعطشــى كــذلك النــوق عنــدما یصــیبها الظمــأ تشــرب المــاء بكمیــات كبیــرة وهنــ

                                         
  .٣٠٨) الناجز : السن بین الناب والضرس وقیل األضراس وكلها نواجذ، ص١(

  .٣٢١) النجیع: الدم الطري، السنبك :مقدم الحافر، الضروس : الناقة التي تعض من دمنا منها، ص٢(

  .٣٣٣اش، ص ) الصلق : الضرب علي الرأس، النواهل العط٣(



 ١٠٨

رتـواء كـذلك الضـرب علـي شراب النوق العطاش إلـي درجـة اإلالصورة استعارة تمثیلیة 

  حتى االرتواء یستلزم أن یكون ضربًا مبرحًا.العطاش رؤس األعداء بأسنة الرماح 

  



 ١١٤

  الثالثالفصل 

  المبحث األول:

   :الكنایة عن صفة

  من شعر لقیط بن یعمر:

قال لقیط بن یعمر اإلیادي ینذر قومه غزو كسرى إیاهم وكان لقیط كاتبًا في 

دیوان كسرى، فلما رآه مجمعًا علي غزو إیاد كتب إلیهم بهذا الشعر، فوقع الكتاب بید 

  كسرى، فقطع لسان لقیط وغزا إیادًا.

  )١(من الجموع تزدهي القلعا*** وك لهم رار فارس ابناء الملحأ

، وتــارة والصــلبة الضــخمة الحجــارةیشــبه لقــیط فرســان قبیلتــه تــارة بــالقالع وهــى 

الزى یكـون ممتلیـًا بـالمطر الكثیـر وتارة ثالثه بالسحاب العظیم  المنیعةثانیة بالحصون 

ي القلعـا) الجمـوع تزدهـ، وبهذا یثبت أنهم أقویاء وأشداء وتكون الصـورة كنایـه فـي(من 

  وهنا تكون صفه فهي القوة والمنعة

  شوكًا،واخر یجنى الّصاب والّسلعا ن ملتقط        فهم سراعٍ  الیكم بی

بصـــف الشـــاعر الفرســــان بـــأنهم أقویـــاء وأشــــداء ویرمـــدون عیـــون أعــــدائهم، و 

ن الجبو  الكنایة فى شوكًا اى كنایة عن السالح وهنا تكون عن صفة وهى الضعف

  .حلت بهم والهزیمة التي

  )٢(في كل یوم یسنَّون الحراب لكم *** ال یْهجعون إذا ما غافل هجعا

                                         
قلعـة : الحصـن ) مختارات شعراء العرب، تزدهـي : نتتهـاون بهـا وتسـتخف، القلـع الصـخور العظـام الضـخمة وال١(

الصـاب :شـجر إذا اعتصـر خـرج منـة مثـل اللـبن یرمـد المنیع في جبـل وجمعهـا قـالع وقلـع القلـع : قطـع السـحاب، 

  . ٨العین ،السلعا:شجر یتعلق بشجرة اخرى فیرتقى فیها ،و لة قضبان بال ورق ، و عناقید مثل عناقید العنب ص

  . ٩) یحددون: السن، الحد: ال یهجعون: ال ینامون، ص٢(
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یصف القوم وٕانهم یهتمون برمـاحهم ویحـددون هـذه الحـراب وال یهجعـون أي ال 

. أي إنهـم أشـداء صفة ینامون وهذا كنایة عن أنهم شجعان وأقویاء وهنا تكون الكنایة 

  وبسالء.

        

  )١(من دون بیضتكم ریَّا وال ِشبعا*** رون لهم ال الحرث یشغلهم بل ال ی

یطلب الشاعر من قومه أال ینشغلون باالزدراع وهو عمل الزراعة من دون أن 

كم من أرضكم وهـذا یـدل نبالدفاع عن أرضهم وٕانهم لیس لهم هم إال یستأصلو  نیهتمو 

  نایة عن صفة االستئصال من األرض.علي بسالة هؤالء القوم وهنا الك

  )٢(یرجي لغابركم ان أنفكم ُجِدعا*** مال من زرع وال إبل هیهات ال

بعد الحرب بدون مأوى وال مال وال زرع  نیقیمون معه ویبقو إن الشاعر  یطلب

.والصـفة هنـا )إن أنفكـم جـدعا(وال إبل هنا تكون الكنایة عن صـفة، والـدلیل علـي ذلـك 

  هي الذل والهوان وهذا إذا لم یتحقق االنتصار لهم.

  )٣(یروم منها إلى األعداء ُمطَّلعا*** النوم تعنیه أموركم مسهَّد 

یصف الشاعر الشخص القوي الذي یعتمدون علیه بین عشـیرته فـي كثیـر مـن 

قضـایا ومطلعـًا ب األمور التي تهم قبیلتهم وٕانه یكون فـي سـهاٍد وارق ألنـه یكـون مسـئوالً 

  لبسالة والحنكة.ایة عن صفة وهي اعشیرته علیها وقت السلم والحرب تكون الكن

  )٤(فاستیقظوا إن خیر العلم ما نفعا*** لقد بذلت لكم نصحي بال دخل 

 عـداوة او رهم بأنه بذل لهم النصـیحة بـال دخـل بـدون أن یكـون بینـه وبیـنهمیذكّ 

  عیب في حسب ولهذا تكون الكنایة عن صفة وهي حسن النسب.

                                         
  .١٠)البیضة: عقر الدار، ص١(

  .١٥) الغابر: من غبر بمعني مكث وغیر غبورا ذهب ومكث الجدع: القطع : وقیل هو القطع الباین، ص٢(

  .١٩) مسهد النوم: السهاد وهو األرق، ص٣(

  .٢٢في الحسب، ص –) الدخل: العیب ٤(



 ١١٦

   )١(لجهل والجبنلِبْئست الخلَّتان ا***  جهال علینا وجبنا عن َعُدوِّهم

مجموعـة مـن قبیلـتهم تسـارع الـى الحماقـة علـیهم ،امـام االعـداء یصف الشاعر 

  فهم جبناء كنایة عن سؤ الخلق .

  من شعر أعشى باهلة:

  )٢(حتى تقطع في أعناقها الجررُ ***  وتكظم الشول منه حین تبصره

ــیتــابع وصــف ذاك الشــخص الــذي عنــدما تــراه الناقــة الشــائلة تفــزع   ةمنــه مخاف

نحرهـا وهـذا دلیـل علــى إنـه كریمـًا وســخیًا ومعطـاًء وهنـا تكـون الكنایــة عـن صـفة وهــي 

  الكرم. 

  )٣(وال یزال أمام القوم یقتفر***  ال یغمز الساق من ایٍن وال وصبٍ 

یعمد الشاعر إلي وصف ممدوحه بقوة االحتمال وخاصة عنـد التعـب واإلعیـاء 

  ول المصائب والمحن.عند نز  صابراً والوجع وهو یتقدم قومه ویكون 

صب أي و وال  نوهنا تكون الكنایة عن صفة والدلیل علي ذلك ال یغمز الساقي من أی

. تی   صف بالجلد وقوة التَحملَّ

  من شعر حاتم الطائي: 

  )٤(إذا اللیل بالنَّكس الجبان تجَّهما***  ولیل بهیم قد تسربل هوله

نــــزل علــــى قــــوم فــــان اللیــــل بظالمــــه وهولــــه یقصــــد الحــــروب عنــــدما ت حلــــول  یصــــف

هم وتكـون الكنایـة عـن صـفة وهـي الثبـات ستقبلها بوجه كریه ومتجَّ یوالجبان االضعیف 

  في منازلة األعداء. اً وقوی اً شجاع بانهوهنا یمدح الشاعر في نفسه 

                                         
  .٣٠) الخلة: الخصلة، ص١(

الجــرر: مــا  –لة : هــي الحامــل التــي وضــعت ولــدها وجــف لبنهــا الكظــم : الســكوت، الشــائ –) تكظــم: تســكن ٢(

  .٣٦یخربه البعیر لإلجترار، ص

الوصـب: الوجـع یقتفـر: یتقـدم  –واالیـن : االعیـاء والتعـب  –) ال یغمز السـاقي : یصـف جلـده وتحملـه للمشـاق ٣(

  .٣٨ -٣٧قومه، ص

  .٥١ل بوجه كریه، صالنكس : الضعیف والجبان، التجهم : االستقبا –) البهیم: المظلم ٤(



 ١١٧

  )١(صدور العوالي فهو مختضب دما*** ویغشى إذا ما كان یوم كریهة 

 هـــادأغماالرمـــاح مـــن ل اســـتالهـــاب عنـــدما تقـــع الحـــرب فإنـــه ی اً یصـــف شخصـــ

  بدماء األعداء وهذا یستلزم أن یكون شجاعًا.  اً ویكون ممتلئ

 ةٌ تكون الكنایة عن صفة وهي اإلقدام والدلیل علي ذلك صدور العوالي وهي مختضبو 

  بالدماء.

  من شعر بشامة بن عمرو:

  )٢(موثقة عنتریسا ذموال*** بت للرَّحل عیرَّانه فقرّ 

العیر في سرعتها وصالبتها وهنا تكـون بصورة اقة تلك الن صورةیصف الشاعر 

  الكنایة عن صفة وهي السرعة أو الخفة رغم إنها ضخمة الجسم. 

  )٣(وجازت بجنب أریك أصیال*** فمرَّت على كشب ُغدوًة 

اریـك  وجبـل  رغم أن المسافة بینه وبین جبل كشب :یتابع وصف الناقة ویقول

قطعهــا فــي وقــت وجیــز وهنــا تإال أن هــذه الناقــة  وشــهوراً  بعیــدة تســیر فیهــا العیــر أیامــاً 

  تكون الكنایة عن صفة وهي السرعة.

  من شعر النِمر بنَّ تولب: 

  یذّكرنه داءه األقدما*** وأقصر عنها وآیاتها 

  )٤(وأال یخون وال یأثما*** فأوصى الفتى إبتناء العالء 

ان معــالم ابتعــاد أو رحیــل محبوبتــه عنــه و عنــد فــي هــذین البیتــین یصــف حالــه 

وآثار دیارها تذكره بحبه القدیم حتى صار هذا الهوى كأنـه داء یصـیبه مـن شـدة وجـده 

ولوعتـــه علـــي فراقهـــا وینشـــد فـــي نفســـه العـــال وأن ال یخـــون أو یرتكـــب ذنـــب فـــي حـــق 

                                         
  .٥٤) الكریهة : الحرب، العوالي: الرماح، ص١(

  .٥٨الذمول السریعة ، ص -) العنتریس: الناقة الصلبة٢(

  ٥٩الغدوة : البكرة، أریك : اسم جبل األصیل: العشي، ص –) كشب: جبل معروف ٣(

 .٦٥یرتكب االثم والذنب، ص یأثم: ال –داءه االقدما : حبه القدیم  –آیاتها : معالمها  –) اقصر : أكف ٤(



 ١١٨

وهنـا تكـون الكنایـة عـن صـفة وهـي علي الوفاء واإلخالص لهذا العشـق،  محبوبته یدل

  ي سبیل حبه القدیم.عدم الخیانة من ارتكاب اإلثم ف

  من شعر الشنفري:

لٍ    علیهم، وكان األفضل المتفضَّلُ ***  وما ذاك إالَّ بسطة عن تفضُّ

  بحسني وال في قربة متعللُ *** وأني كفاني فقد من لیس جازیًا 

  )١(وأبیض إصلیٌت وصفراء َعْیَطلُ *** ثالثة أصحاٍب: فؤاٌد ُمشَّیٌع 

فــي اإلحســان وهنـا ذكــر ثــالث أنــواع هنـا تكــون الكنایــة عـن صــفة وهــي السـعة 

  فضلهم بالسعة في التفضل وهذا تعریض بهم. یالممدوح  ومن األصحاب هو 

طویلــة وهــذه القــوس المجــرد و الســیف والجســور القلــب ذوالقــال : أنــه الشــجاع المقــدام 

  عن قومه وجعلته في مكان رفیعًا.فضلته الصفات 

ل  لُ یروح ویغدو د*** وال خالف داریَّة ُمتغزِّ   )٢(اهنًا یتكحَّ

النســاء وٕانــه ال مالزمــة كنایــة عــن صــفة وهــي العفــة والطهــر ینفــي عــن نفســه 

یكــون ال خیــر فیــه والــذي  یرغــب فــیهنّ  ال یــراودهنَّ عــن نفســه وٕاذا كــان یتغــزل فــیهنَّ 

هن والكحــل لترغــب النســاء فیــه یكــون مولعــًا بتطییــب نفســه وتزیینهــا بالــدّ راغبــًا  یكــون

  الزمة الدار للطییب والتزیین.وبهذا ینفي عن نفسه م

وَّان القى مناسمي   )٣(تطایر منه قاِدٌح وُمفلِّل***  إذا األمعز الصَّ

:تســـیر ناقتـــه فـــى أرض هنـــا تكـــون الكنایـــة عـــن صـــفة وهـــي الصـــالبة إذ یقول

تتطــایر مــن الحجــارة نــارًا وهــذا  حتــى صــالبة حوافرهــاعلــى  صــلبة(األمعز) وهــذا یــدل 

  .)لتطایر منه قادح ومفلِّ  (الدلیل علي ذلكیدل علي القوة والصالبة و 

                                         
) البســطة: الســعة، التفضــل : اإلحســان، متعلــل : التلهــي بالشــئ، المشــیع : الشــجاع، أصــیلت : صــیقل، ص ١(

٧٨ -٧٧.  

  .٨٠) خالف: من الخلف ویروى خالف یخلف الحي، داریة : یدري شعرِّها، ص٢(

  .٨٣ل: المكسر، ص) األمعز: المكان ذو حجارة صلبة، القادح: ما یقدح النار، المفل٣(
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  )١(وعدت كما أبدأت واللیُل الیلُ ***  فأیَّمت نسوانًا وأْیَتْمُت ولدة

 یجیـد محاربـة االعـداء الشاعر نفسه أنهكنایة عن صفة وهي الشجاعة یصف 

تــام أي بـــدون آبــاء وهـــذا أییجعـــل مــن األوالد  ذلكإذ یجعــل مــن النســـاء بــال أزواج وكــ

فـــي الحـــروب أي إنـــه یقاتــل بجســـارة وجـــرأة والـــدلیل علـــي ذلـــك  اســـراً وج اً عیكــون شـــجا

  فأیمت نسوانًا ویتمت ولدة.

  س:من شعر المتلمّ 

ما*** وكنَّا إذا الجبَّار صعَّر خدَّه    )٢(أقمنا له من خدَّه فتقوَّ

أمـال  إذا ر خـده وهـي صـفة التكبـر یقصـد الشـخصالكنایة عن صفة فـي صـعَّ 

ویثبــت  م میلـه والـدلیل علــي ذلـك أقمنــا لـه مـن خــده فتقومـا.تـى یقــوَّ خـده تكبـرًا أزللنــاه ح

  الى قومة صفة القوة واالذالل

  وهذا البیت یذكرني ببیت بشار بن برد یقول: 

  )٣(إذا الملك الجبَّار صّعر خدُّه *** مشینا إلیه بالسیوف نعاتبه

ــا یمــدح بشــار فــي أهــل قومــه یقــول إذا الملــك الجبــار أمــال وجهــه اســتك بارًا هن

وتهاونـــًا ال نرضـــى أن نعـــاتبهم علـــي ذلـــك األمـــر بـــل نضـــع الســـیوف موضـــع العقـــاب 

  بمعنى إننا نقاتله حتى نظفر به بعد ذاك یدع التكبر والتهاون.

  )٤(جعلت لهم فوق العرانیِن ِمْیسما***  لو غیر أخوالي أرادوا نقیصتي

م یبقى أثـر أهجوه یقول: م الشاعر في قومه وخاصة أخواله من جهة أمه إذذی

  .أو الهجاء باقیًا وهنا الكنایة عن صفة وهي الذم جوهو الالهجاء في و 

  )١(إني إذاً لضعیف الرأي مأُلوس***  فإن تبدَّلت من قومي عِدیَّكم

                                         
  .١٠٠) األیم : من ال زوج له من الرجال والنساء، والیتم: اإلنفراد، ص١(

  .١٢١) الجبار: العاتي، الصعر : المیل، ص ٢(

م، ١٩٩٦ -هــــ ١٤١٦ ١) دیــوان بشـــار بـــن بـــرد، شـــرح حســـین حمـــوي، المجلـــد األول، دار الجیـــل، بیـــروت، ط٣(

  .٢٧٢ص

  .١٢٢ى قصبة األنف، ص) نقیصتي : تنقُّصي، العرانین: أعل٤(
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 یتحدث الشاعر عن نفسه فإن تغیرت عـن قـومي وهـو (عـدي بـن ثعلبـة) أكـون

وهنا الكنایة عن صفة وهـي  اإلرادة إلي درجة یكون فاقد العقل اً ومسلوب اً ضعیف اصبح

  والضعف والخضوع.

  من شعر طرفة بن العبد :

  )٢(یا لقومي للشباب المسبِكرْ ***  تحسٌب الطَّرف علیها نْجدة

هـا یتعیش في ترف ونعمة جعل من رفع طرفها أي نظـرة عین طرفة فتاةیصف 

  رة نعمتها ورقتها.ثتكون فیها شدة وهذا من ك

  ي الرقة.وهنا تكون الكنایة عن صفة وه

  )٣(ال ترى اآلِدَب فینا ینتقر***  نحن في المشتاة ندعو الجفلي

یتــابع فــي مــدح قومــه إنهــم كرمــاء وخاصــة فــي زمــن الشــتاء والبــرد حیــث یحــل 

تكــون هنــا غنیـاء والفقــراء علــي الســواء، الجـدب والجفــاف بهــم فهــم یطعمــون الطعــام األ

  عن صفة وهي الكرم طلبًا للحمد واكتساب المجد.

  )٤(إنما یخزن لحم المدَِّخرْ ***  یخزن فینا لحمها ثم ال

یتابع أیضًا الشاعر مـدح قومـه وٕانهـم ینحـرون اإلبـل كـل یـوم ویطعمـون النـاس 

لحمهـــا طریـــًا وهـــذا یســـتلزم إنهـــم ال یـــدخرون لحـــم اإلبـــل حتـــى ال تتغیـــر رائحتـــه وهـــذا 

  یستلزم أنهم كرماء وتكون الصفة هنا هي البذل والعطاء.

  )٥(عقٌر للنِّْیب طرَّادو الَقَرمْ ***  ي مشتاتنانقل للَّحم ف

الكنایة هنا عن صـفة وهـي السـخاء والشـاعر یمـدح أهـل عشـیرته وٕانهـم كرمـاء 

یــذبحون النــوق وخاصــة فــي زمــن الشــتاء حیــث ینــزل الجفــاف والجــدب ویحــل الجــوع 

                                                                                                                     
  .١٣٨) عدیكم : عدي بن ثعلبة، المألوس: المسلول، ص ١(

  .١٤٦) نجدة : شدة، المسبكر: الممتد، ص ٢(

 .١٥٧) اآلدب: الذي یدعو إلي المأدبة، الجفلة: أن یعم بدعوته الناس إلي الطعام، ص ٣(

 .١٥٨) ال یخزن لحمها: ال تتغیر رائحته، ص ٤(

 .١٧٢اء ، النیب: جمع ناب وهي المسنة من اإلبل، ص ) مشتاتنا: زمن الشت٥(
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بالناس یطعمون الجار والضیف. والتـي تنحـر مـن النـوق هـي النیـب وهـي المسـنة مـن 

  ل ألنها كثیرة اللحم.اإلب

  )١(هامة العزِّ وخرطوم الكَرمْ ***  وتفرعنا من ابني وائلٍ 

یمـــدح الشـــاعر مـــآثر قومـــه ویفتخـــر بهـــا وخاصـــة أبنـــاء قبیلـــة وائـــل وهمـــا بكـــر 

وتغلـــب وهمـــا یعتبـــران مـــن أشـــهر القبائـــل العربیـــة وأرفعهـــا منزلـــة وشـــرف بـــین العـــرب 

  وتكون هنا الكنایة عن صفة وهي العزة والشرف.

  من شعر زهیر بن أبي سلمى:

  یمدح هرم بن سنان :

  )٢(من الحوادث أمرا ناب أو طرقا*** ومن یفوقهم رأیا إذا فرقوا 

یمـدح زهیــر ممدوحـه كیــف إنـه یفــوقهم رأیـًا أي یبــذهم بـالرأي والحكمــة وخاصــة 

  هنا تكون الصفة الشهامة.ت النزول الحوادث والنوائب بقومه، في وق

  )٣(یومًا وال عائبًا إن ناطٌق نَطَقا***  خطبتههذا، ولیس كمن یعیا ب

ـــه فصـــیحًا وبلیغـــًا   الكنایـــة عـــن صـــفة وهـــي عفـــة اللســـان  یصـــف ممدوحـــه بان

تكـون الصـفة هنـا البالغـة والفصـاحة  )لـیس كمـن یعیـا بخطبتـه یومـاً  (الدلیل علـي ذلـك

  .ویكون عفیفًا وشریفًا بین قومه )وال عائبًا إن ناطق نطقا(

  )٤(وفتیان صدق ال ضعاٌف وال نكلُ ***  یة والقنایحشونها بالمشرف

یمــدح الشــاعر األبطــال األشــداء عنــدما یوقــدون الحــرب بســیوفهم ورمــاحهم بــال 

 )ال ضـعاف وال نكـل(ضعف وال جبن وهنا تكون الكنایة عن صـفة والـدلیل علـي ذلـك 

  وصف األبطال بالصدق والقوة والشجاعة أي لیس بالضعفاء وال بالجبناء.

                                         
 .١٧٢) ابنا وائل: بكر وتغلب ، الهامة: الرأس، الخرطوم : األنف، وهو مقدم كل شئ، ص١(

 .١٨٧) فرقوا : خافوا، ناب: نزل ووقع، طرق: أتى لیًال، ص ٢(

  .١٩٣) یعیا : ال یتعب أو ال یصیبه الملل، ٣(

  .٢٣٥شرفیة : السیوف، النكل: الجبناء، ص ) یعشونها : یوقدونها، الم٤(
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  )١(مشاربها عذٌب وأعالمها َثْملُ ***  ها عزوا معدًا وغیرهابالٌد ب

ویقـاتلون بقـوة  علي بالد في عـزة وشـرفیتابع وصف األبطال عندما یستولون 

نــا عــن صــفة كنایــة هفائقــة لیحمــون أرضــهم مــن األعــداء كالجبــال فــي  علــو ورفعــة  

  وهي المنعة والقوة.

  )٢(آبائهم َقْبلُ توارثه آباُء ***  فما كان من خیر أتوه فإنما

 وهـذا یـدلأجـدادهم وهـا عـن وآبـائهم ثیجعل الشاعر من صفة الكرم التي فیهم فإنها ور 

تكـون هنـا عـن صـفة  آبـاء آبـائهم) فإنمـا توارثـوه (والدلیل علي هذا بأن لهم مجدًا قدیماً 

  .دوهي العزة والسؤد

  إذا شال عن خفض العوالي السوافل*** بأوشك منه أن یساور قرنه 

  )٣(بنافذة تصفرُّ منها اَألَناِملُ ***  ؤه بضربة أو یشكهفیبد

الفارس المقدام في هاتین البیتین عندما ترتفـع األزجـة التـي علـي صورة یصف 

 ال یوجـد أسـرع منـه فـي رفـع سـاحات القتـال الرماح وتنخفض أسنة الرمـاح للطعـن فـي

هذه الضـربة أو  هذه األسنة وتكون هنا الصفة هي السرعة أما الصورة الثانیة وخفض

الشكة التي تنفذ من ذاك الفارس تكون قویـة وسـریعة حتـى تصـفر منهـا األنامـل تكـون 

  الكنایة عن صفة وهو الخوف الشدید الذي یؤدي إلي الموت.

  ویشترك في معنى هذا البیت بیت لبید بن ربیعة العامري حیث یقول:

  )٤(كل أناٍس سوف تدخل بینهم *** دویهیة تصفر منها األنامل

وجملـة (تصــفر منهـا األنامــل) وٕاصــفرار األنامـل كنایــة عــن المـوت یصــور هنــا 

ؤدي لبید إن الناس تدخل بینهم مصـائب الـدهر مـن أمـراض وأوبئـة أو حـروب فكلهـا تـ

                                         
  .٢٣٨ًا: غلبوها في العز وظهروا علیها، ص) عزوا معد١(

  .٢٤٤) توارثه: ورثة كابر عن كابر، ص ٢(

) بأوشك منـه: بأسـرع منـه، یسـاور قرنـه: یأخـذ برأسـه ویواثبـه، وشـال: إرتفـع، العـوالي: الرمـاح، والسـوافل: جمـع ٣(

  .٢٥٠لذي یلي الزج، ص سافلة، وهي من الرمح نصفه ا

  .١٣٢م، ص ١٩٦٦ -هـ١٣٨٦) دیوان لبید بن ربیعة العامري، دار صادر، بیروت ٤(
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إلي الدمار والخراب أي الموت ونعلم إن البقاء هللا سبحانه وتعالى والهالك والفناء إلي 

ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه َلُه اْلُحْكُم  :له تعالىكل المخلوقات في الكون یؤكد هذا قو 

  إذًا الموت نهایة كل حيَّ  )١(َوإَِلْیِه ُتْرَجُعونَ 

  )٢(صفایا العشار والمخاض الَمَطاِفلُ ***  دوا زادًا یكون عطاءهفإذا أن

یتحــــدث الشــــاعر عــــن نفــــاد طعــــامهم وزادهــــم ویكــــون عطــــاءهم ذبــــح الصــــفایا 

افل من اإلبل وهذا دلیل علي شدة كرمهم وجزیل عطائهم وتكون عن والمخاض والمط

صفة وهي الكرم والصفایا من اإلبـل ذات اللـبن الغزیـر والمخـاض الحوامـل مـن النـوق 

والمطافل التي تكون معها أوالد وفي هذا البیت نالحظ أن الشاعر قد أجاد أیما إجـادة 

  وبرع في تصویر هذا المشهد.

  :خازممن شعر بشر بن أبي 

  )٣(تخلَّى من مخافتها النِّساءُ ***  وأنكاس إذا استعرت ضروس

وخاصـة إذا اشـتعلت  الحـرب یفـرون  ه إذ یتصـفون بـالجبن یهجو الشاعر قومـ

منهــا جبنــًا وفزعــًا وهــذه الحــرب شــعوا حتــى جعلــت النســاء تفــر إلــي الخــالء مــن شــدتها 

  .تكون هنا لصفة هي الجبن

رَاءُ وال***  وجمع ال یرام إذا تهافي   )٤( یخفي رقیبهم الضَّ

عزة ال یحتـاج و قوة ه إنهم یقاتلون االعداء فى یمدح الشاعر في هذا البیت قوم

یـبهم إلـي االختفـاء. وهــذا دلیـل بـارز علــي عـزتهم ومنعـتهم بــین العشـائر وتكـون هنــا قر 

  عن صفة وهي العزة.

                                         
  .٨٨) سورة القصص اآلیة ١(

هر، والمطافـل: التـي معهـا ) الصفایا: ناقة صفي، والجمع صفایا أي غزیرة، والعشار: التي أتى علیها عشـرة أشـ٢(

  .٢٥١أوالدها، ص 

  .٢٥٧والبخالء، استعرت: توقدت، ص  ) أنكاس : هم الجبناء٣(

  .٢٦٠) تهافى: خف وأسرع، الرقیب: الطلیعة، ص ٤(



 ١٢٤

  )١(هضیم الكشح جائلة الوشاح***  دیاٌر قد تحل بها سلیمى

أي إنهـا ذات خصـر نحیـل ومـن شــدة  )هضـیم الكشـح(حسـناء  اعرالشـ یصـف

یـذهب ویجـئ وكـل ذلـك  بمعنـى انـه  أينحوله یجعل الوشاح الذي علیـه یكـون واسـعًا 

  .والكنایة تكون الحسن والرقة  هاتصر الدقة خ

  من شعر بشر بن أبي خازم: 

  )٢(صبورًا عند مختلف العوالي *** إذا ما الحرب أبرزت الِكَعاَبا

والحــرب إذا  ،ت الحـرب بالفتـاة إن الفتـاة إذا أبـرزت كعـب ثـدیها أي نهـدهاشـبه

أبرزت كعبها كنایة عن شـدتها وقوتهـا، وكـذلك تلـك الفتـاة وٕاذ ابـرزت كعـب ثـدیها یـدل 

حیاء ، وهنـا جعـل مـن ممدوحـه یمتـاز بالصـبر وقـوة االحتمـال الوعدم ة جرأالهذا علي 

ــــ مــــاح والطعــــن والضــــرب فــــي مقاتلــــة هام والرَّ وخاصــــة فــــي ویــــالت الحــــرب حیــــث السَّ

  األعداء.

  من شعر عبید بن األبرص االسدي:

  )٣(خالًء تعفیه الریاُح َسَواِهكا*** تحاول رسمًا من سلیمى دكا دكا 

یجعل من تلـك الـدیار وٕاختفـاء آثارهـا مـن شـدة اجتیـاح تلـك الریـاح علیهـا حتـى 

ن صــفة وهــي انعــدام صــارت عدیمــة المعــالم مــن شــدة تلــك الریــاح الســاحقة وتكــون عــ

  آثار تلك الدیار.

  )٤(أقدم القدموس من عمِّ وخال***  ولنا داٌر ورثنا عزها الـ

 هنــا یتحــدث الشــاعر عــن عــز ومجــد قومــه وٕانهــم توارثــوه عــن أجــداهم مــن عــمٍ 

  وهنا تكون عن صفة وهي المجد التلید واألصالة والعراقة فیهم. وخالٍ 

                                         
  .٢٩٢ر، جائلة الوشاح: أي یجول وشاحها، ص ) هضیمة الكشح: دقیقة الخص١(

  .٢٩٤) العطن: مبرك االبل، الفیاح : الواسع ، ص٢(

  .٣٠٨تي لها كعب ثدیها أي نهد، ص) العوالي: الرماح، جمع عالیة أعلى القناة ، الكعاب : الجاریة ال٢(

 .٣١٤) الساهكا : التي تسهك التراب: أي تسحقه، ص ٣(

 .٣٢٨) القدموس : القدیم، القدیم، ص ٤(



 ١٢٥

  )١(فیه إرث عزٍّ وجمال أنفِ ***  في روابي عْد مليِّ شامخ الـ

العـرب  انهم یتمتعـون بالشـرف والمجـد بـین یتابع الشاعر في مدح أصل قومه 

  لكنایة عن صفة وهي العزة والشموخ.وهنا تكون ا

  قال عبید المرئ القیس بن حجر الكندي یذكر قتل أبیه حجر 

  )٢(ف برأس صعدتنا َلَوْیَنا***  إنا إذا عض الثقا

ر الكندي كانوا أقویاء وأشداء یعارضون عـن إعطـاء قوم حج عنیتحدث عبید 

لغیرهم من القبائل وتكون هنا عن صفة وهي المنعة والقـوة والـدلیل علـي  السیادة  لواء

، أي ابینــا مقــاتلتهم ألنهــم أقــل درجــة فــي )إذا عــض الثقــاف بــرأس صــعدتنا لوینــا (ذلــك

  القوة.

  )٣(ض القوم یسقط بین َبْیَنا***  نحمي حقیقتنا وبعـ

عرضـــهم وشـــرفهم وٕان بعـــض القـــوم  نیتـــابع الشـــاعر مـــدح قومـــه وٕانهـــم یحمـــو 

یسقطون فـي درجـة وسـطي ال إلـى هـؤالء وال إلـي هـؤالء وهـذا یـدل علـي ضـعف القـوم 

ثبـات العجـز والضــعف إوٕالحـاق الهزیمـة بهـم وتكــون الكنایـة هنـا عــن صـفة وهـي عــدم 

  فیهم.

  )٤(ب المشرفي إذا اْعَتَزْیَنا***  نعلیهم تحت الضبا

یعمــد الشــاعر مــدح األبطــال وخاصــة عنــدما تــدور رحــى الحــرب فهــم یقــاتلون 

تحــت قســطل ســیوفهم وهــذا مــن شــدة القتــال حتــى یصــبح غبــار الحــرب ضــبابًا یمــأل 

  لقوم.لوهي القوة والمنعة  الفضاء علیهم وتكون هنا عن صفة

  )٥(كبرت وأن قد أبیضت ُقُروني***  ومطت حاجبیها أن رأتني

                                         
  .٣٢٩) الروابي : ما إرتفع من األرض، العدملي : القدیم، ص١(

  .٣٣١) الصعدة: القناة، دوینا : أبینا، ص ٢(

  ٣٣١كاألرض واألهل، ص ) الحقیقة : ما یحق علي الرجل أن یحمیه ٣(

  .٣٣٣) االعتزاء: االنتساب، ص ٤(

  ٣٤٠) القرون: جمع قرن وهي خصالت الشعر، مطت : مدت حاجبیها متعجبة، ص ٥(



 ١٢٦

صفة وهي التعجب أو العبوس في مطـت حاجبیهـا عنـدما رأتنـي  هنا كنایة عن

كبـرت وابیضــت ذوائــب شــعري وبالتــالي تغیــرت عمــا عهــدت بــه إلــّي مــن مــودة ومحبــة 

  وهنا تكون كنایة عن صفة وهي التعجب والتكبر.

  )١(ال یكونوا علیك خطَّ مثال***  فارفضي العاذلین وأقني حیاءً 

الالئمــین لهــا وتكــون ذات حیــاء وهنــا  یطلــب لشــاعر مــن فتاتــه أن تــرفض لــوم

  تكون كنایة عن صفة وهي الحیاء.

  )٢(معنا بالرجاء والتَّأمل***  ودعى مط حاجبیك وعیشي

تلـزم األمـل والرجـاء وهنــا ان یرجـع الشـاعر یطلـب مـن محبوبتـه تـرك التعجـب و 

  الرجاء واألمل.هي و الكنایة عن صفة 

  )٣(لقیاد وَأْلَغبواقد شفه طول ا***  من كل ممسود السراة مقلص

لمعـارك حتـى صـار هزیـل وهنـا تكـون ایصف الشاعر الفرس مـن شـدة خـوض 

  كنایة عن صفة وهي الهزال من طول خوض المعارك.

  من شعر الحطیئة یهجو الذبرقان:

  )٤(مجدًا تلیدًا ونبًال غیر َأنكاسِ *** قد ناضلوك فأبدوا من كنائنهم 

لهـــم مجـــدًا قـــدیمًا منـــذ عهـــد أجـــدادهم یفتخـــر الحطیئـــة هنـــا بفرســـان قبیلـــتهم أن 

رمـوك بـه مـن فخـر كـان قویـًا وهنـا یبـه و  نفتخرو یوآبائهم ولهم سهام غیر ضعیفة وما 

  تكون الكنایة عن صفة وهي الفخر بالشرف.

  )٥(لنهض في تراقیه اْنحَناءُ ***  ومنها أن ینوء علي یدیه

                                         
 ٣٨٥) العاذلین : الالئمین، أغني: ألزمي أو ارفضي، ص ١(

  .٣٨٥) التأمال: األمل، ص ٢(

: المشـمر، وألغبــوا: أعیــوه،  ص  هزلــه، والمقلــص:  : مفتــول الصــلب، شـفه : الظهــر،  ممســود السـراة ) السـراة٣(

٤٠١.  

  .٤٢٤) المناضلة: المفاخرة، ص ٤(

 .٤٣٠) ینو : یرید انه ال ینهض حتى یعتمد علي األرض بیدیه، ص ٥(



 ١٢٧

إنــه یعتمــد علــي حتــى  بأنــة كبیــرًا ســنَّاً  الشــخص ذاك یتــابع الحطیئــة فــي هجــاء

  تراقیه وتكون هنا الصفة هي الكبر في السن و یدیه 

  )١(ألنتم معطشون وهم ِرواءُ ***  ویحلف حلفًة البني أبیه

كـون تبالضـعف وخاصـة عنـدما  ونصـفتی إذ ویتـابع أیضـًا فـي هجـاء إبـل القـوم

ـــك بســـبب الهـــ والكنایـــة تكـــون عـــن  یان والكبـــرذعطـــاش ولكـــن ال عطـــش بهـــم إنمـــا ذل

  .موصوف 

  )٢(تجنب جار بیتهم الشتاءُ ***  إذا نزل الشتاء بدار قوم

فـإن الشـتاء  بـه  وتكون الكنایة عن صفة وهي الكرم بأن جارهم إذا حلَّ الشتاء

ال یصیب جارهم ببرده القارس وجوعه الشدید وهذا بسبب إحسانهم إلیه وتكون الصفة 

  هنا هي اإلحسان.

  : قال یمدح بغیضا

  )٣(هضیم الحشا حسانة المتجرَّد***  ةآثرت إدالجي علي لیل حر 

ورقیقــة یصـف الشـاعر المــرأة إنهـا ذات خصــر رقیـق وهــذا یسـتلزم أنهــا حسـناء 

ــا تكــون عــن صــفة وهــي إثبــات الجمــال لهــا والــدلیل علــي ذلــك ةصــر اخال هضــیم  (وهن

  .)الحشا

  )٤(بعید الكرى باتت علي َطّي ُمْجَسد*** إذا النوم الهاها عن الزاد خلتها 

ــین ونعومــة یتــابع  الشــاعر وصــف تلــك الحســناء أنهــا ذات جســد رشــیق وفیــه ل

وتكون الصفة هنا هي النعومة بسبب حیـاة  )باتت علي طي مجسد (والدلیل علي ذلك

  الترف التي تعیشها.

                                         
  ٤٣١) ص ١(

  .٤٣٧) الشتاء : السنة المجدبة، ص ٢(

  .٤٤٨) اإلدالج: السیر باللیل، هضیم الحشا: رقیقة الخاصرة، ٣(

  .٤٤٨المصبوغ بالزعفران، ص  ) المجسد :٤(



 ١٢٨

  )١(تخاف انبتات الخصر ما لم َتَشدَّد*** إذا ارتفقت فوق الفراش تخالها 

لخاصــرة الرقیقــة وهــذا یــدل علــي غــزل فــي تلــك المــرأة ذات ایتال الشــاعر ز مــا 

جسـمها وتكـون هنـا الصـفة هـي  رقتها حتى إذا ُأشتدت خاصرتها تخاف أن تنقطع من

  الرقة، وكلمة ارتفقت أي رقدت علي مرفق یدها.

  )٢(تضمَّن عیناها قذي غیر ُمْفسد***  تراها َتُغضُّ الطَّرف دوني كأنما

لحیــاء والعفــاف والــدلیل با التــى تتصــف  یتحــول الشــاعر إلــي مــدح تلــك الفتــاة

أي تتوارى عیناها خجًال كأنما في عیناها قـذى غیـر مفسـد  )تغض الطرف(علي ذلك 

  .أو العفاف وتكون الصفة هنا هي الطهر

  وهنا یقول كثیر عزة:

  )٣(إذا ذرفت عیناي أعتلي بالقذى *** وعزة لو یدري الطبیب قذاهما

رف الـدموع ألمـًا ذعـزة) أخـذ یـعنـد فـراق محبوبتـه ( :هنا یتمنى كثیر عزة ویقول

 ،القـــذى وهــذا مــن كثــرت الــدموع التــي ذرفهـــا أصــابهاعلــي فراقهــا حتــى إن عینــاه قــد 

ونالحــظ هنــا حــرف لــو بمعنــى لیــت یعلــم الطبیــب كثــرة ذرف الــدموع بســبب المــرض 

  بسبب فراق محبوبته. ةكثر بدموع ال واإلعیاء بل سبب ذرف

  )٤(كفٍل ریان لم َیَتَخدَّدعلي ***  وٕان شئت بعد النوم ألقیت ساعدي

یرجـــع الشـــاعر إلـــي التغـــزل فـــي تلـــك الفتـــاة ویصـــف جســـدها بـــاللین والنعومـــة 

  وتكون الكنایة هنا عن صفة وهي النعومة أي ذات ملمس ناعم.

  )٥(حیاٌء وصدت تتقى القوم بالَید*** فلما رأت ما في الرحال تعرضت 

                                         
  .٤٤٩) ارتفقت : وضعت مرفقها تحت رأسها، ص ١(

  .٤٥٠) تغض الطرف: تكسر طرفها، القذى: یمنع النظر في غیر فساد لها، ص٢(

  .٣٦٣) دیوان كثیر عزة، ص ٣(

  .٤٥١) لم یتخدد: لم ینقص، ص ٤(

  .٤٥٣) صدت: ولت، ٥(



 ١٢٩

ت عنـه خجـًال وهنـا تكـون یصور تلك المرأة عندما رأت الرحال ولَّت منه وصـد

  الصفة هي الحیاء وهذا وقت رحیلهم عن دیارها.

  )١(تجد خیر نار عندها خیر موِقد***  متى تأته تعشو إلي ضوء ناره

نجد في هذا البیت كنایة عن صفة وهي الكـرم عنـدما تشـعل العـرب النـار لـیًال 

یبصـر الضـیف  یقصدها العاشي وهو الذي یسیر لیًال تحت ظلمة اللیـل وكـذلك حینمـا

  أو الغریب ضوء تلك النار یأتي إلیها فیجد حاجته.

  )٢(یا حسنه من قوام ما وُمْنَتَقَبا*** طافت أمامة بالركبان آونة 

یتعجب الشاعر من منظر تلك المـرأة الحسـناء وتكـون هنـا الصـفة هـي الحسـن 

  وعلیها النقاب وبهذا تكون عفیفة وطاهرة. من خالل حسن قوامها

  )٣(ِمْن آل ألٍي وكانوا َمعشرا ُنُجَبا***  أقوامًا بسعیهمحتى نجازي 

أهل عشیرته بأنهم نجباء یقصـد إنهـم مـن أصـل بالشاعر في هذا البیت  فخرتی

  .)وكانوا معشرًا نجبا (كریم وهنا الكنایة عن صفة وهي النجابة، والدلیل علي ذلك

  )٤(لسََّبَباغبراء ثمت یطووا دوانه ا***  لن یتركوا جارهم في قعر مظلمة

جـارهم فـي قعـر مظلمـة أي شـدة نزلـت  نقومـه بـأنهم لـن یتركـو االفتخـار بیتابع 

به وتكون هنا الصفة هي الشجاعة ألن مـن یـدافع عـن جـاره یسـتلزم أن یكـون شـجاعًا 

  .وشهماً  وقویاً 

  )٥(شدوا العناج وشدوا فوقه الَكربا***  قوم إذا عقدوا عقدًا لجارهم

إن أي یوفــون بــه حكمــًا  إن یعقــدونأهــل عشــیرته خــر بالفیتــابع أیضــًا هنــا فــي 

  وهنا تكون الصفة هي قوة العزیمة. نهحكمو یعلي فعل أمر  نعزمو ی

                                         
  .٤٦٠ص  ) عشا : یعشو، إذا استدل علي النار ببصره،١(

 .٤٦١) آونة : جمع اوان، المنتقب: موضع النقاب، ص٢(

 .٤٦٤) النجب : جمع نجیب وهو الكریم الحسب، ص ٣(

  .٤٦٥) قعر مظلمة: بئر مظلمة وهو أمر شدید، ص ٤(

  .٤٦٦) عقدوا عقدًا : أحكموا حكمه، ص ٥(



 ١٣٠

  )١(إذا لوى بقوى اطنابهم ُطُنبا*** قوم یبت قریر العین جاُرُهُم 

إن یحمون أنفسهم یدافعون عن جارهم إذا نزل یواصل الشاعر االفتخار بقومه 

یبیــت قریــر  (ا عــن صــفة وهــي األمــن والســكینة والــدلیل علــي ذلــكبــه بــالء والكنایــة هنــ

  .)العین جارهم

  )٢(حصاء لم تترك دون العصا َشَذبا***  َحطَّْت به ِمْن بالد الطَّْوِد َتْحُدرُهْ 

وهـذا الجفـاف لـم  اً جـدباء لـیس فیهـا نبـات أو شـجر الیصف الحطیئة هذه السـنة 

نــا الصــفة هــي القحــط والجفــاف الــذي الیابســة وتكــون ه يالعصــإال مــن األشــجار یبــق 

  كان بتلك السنة.

  )٣(ولكن یضمنون لها ِقَراَها***  فما تتام جارة آل ألي

مما یتمیزون به القوم صفات حمیدة من كرم وسخاء فإن جارتهم ال تحتـاج أن 

وهنا تكون الصفة هي الكـرم والـدلیل  ىتذبح تیمتها ألنهم یضمنون لها كفایتها من القر 

  من یضمن القرى لغیره البد أن یكون كریمًا.علي ذلك ل

  )٤(لها جید أدماء العشي خذول***  مبتلة یفشي السقیم كالمها

نالحــظ أن الشــاعر فــي األبیــات الســابقة افتخــر بقومــه وعــّدد مــآثرهم وأمجــادهم 

مــن نجــدة وشــهامة ومــرؤة، ودلــف فــي هــذا البیــت إلــي الغــزل إذ أخــذ یتغــزل فــي تلــك 

إنهــا عظیمـة فــي أسـفله ولطیفــة فـي أعــاله وأیضــًا   هـاوصــف مفاتنالمـرأة الحســناء فقـد 

لها جید رقیق وكل هذا السمات تجعل منها غایة في الحسن وتكون الكنایة عـن صـفة 

  وهي الفتنة والجمال.

  )٥(بذخت بعادي السََّراِة طویلِ ***  إذا الناس مدوا للفعال أكفهم

                                         
  . ٤٦٧ص ) اإلطناب: الطوال، یقال إلي الرجل إذا بالغ في وصف الشئ قد اطنب فیهـ١(

  ٤٦٩) حصاء : سنة مجدبة، العصا : شذبا : أي قد أكلت الشجر إال العصیة،ص ٢(

  .٤٧٣) تتام : تفتعل من التیمة. واالتیام: أن یشتهي القوم اللحم فیذبحوا شاة بینهم واالسم التیمة، ص ٣(

  .٤٧٨) المبتلة: التي عظم أسفلها، ولطف أعالها، ص٤(

  .٤٨٤راة : بمجد قدیم، ص ) بذخت: فخرت وعلوت یعاد الس٥(



 ١٣١

فخـرون بهـا فأنـت تعلـو فـوق یمدح ممدوحه فیقول : لـه إذا كـان للنـاس أمجـاد ی

هؤالء ألنك من بیت رفیع المجد لیس فیه ذم وال عیـب والكنایـة هنـا صـفة وهـي المجـد 

هنــا  أي مجــد قــدیم ومــوروث)بــذخت بعــادي الســراة طویــل  (الرفیــع والــدلیل علــي ذلــك

  .یؤكد أن في نسبه عراقة وأصالة

  قال الحطیئة یرثي علقمة بن عالثة:

  )١(إلي نارها سعیًا إلیها اَألراِمل***  س أوفضتوقدرًا إذا ما أمحل النا

د فـي محاســن مرثیــه فیقــول: إذا حـلَّ المحــل بالنــاس وتكــون فـي هــذا البیــت یعــدّ 

حـــوجتهم إلـــي الكـــرم والعطـــاء أكثـــر مـــن غیـــرهم تســـرع أنـــت لقضـــاء حـــوائج الضـــعفاء 

عیًا والدلیل علي ذلك (سـ والمساكین وخاصة األرامل والكنایة هنا عن صفة وهي الكرم

  .إلیها األرامل)

  )٢(نهضنا فلم ینهض ضعاف وال ُضُجرْ ***  وكنا إذا دارت علیكم عظیمة

ـــیهم لرفـــع الـــبالء عـــنهم بـــال  إذا نزلـــت المصـــائب العظیمـــة علـــي قـــوم تســـرع إل

ضعف وال تذمر بـل فـي سـماحة نفـس وكـرم، والصـفة تكـون هنـا عـدم التبـرم والضـجر 

علـي ذلـك فلـم یـنهض ضـعاف وال ضـجر یعنـي ل ویستلزم من هذا القوة والمنعـة والـدلی

قف عظیمة تحتاج إلي رجال عظمـاء فالضـعفاء مـن الرجـال ال ینهضـون اإن هذه المو 

  بهذه األعمال الجلیلة.

  )٣(ونأبى إذا شدَّ العصاب فال نُدرُّ ***  تدرون إن ُشدَّ الِعَصاُب علیكمُ 

مـنهم  نـهطلبو یمـا  یعطـون الغـزاة أنیقول هنا الشاعر إذا نزل البالء بقوم بجاد 

رًا والكنایـة هنـا تكـون عـن صـفة وهـي الشـجاعة أي سـرًا إال نحـن ال نعطـي أموالنـا قسـق

.   عدم العطاء بالغصب أو القسر والدلیل علي ذلك ونأبى إذا شد الِعَصاُب فال نُدرُّ

                                         
  .٤٩٣) أوفضت : أسرعت، امحل اجدب، ص ١(

  .٥٠٣) الضُّجر: المتبرمون، ص ٢(

  .٥٠٦) العصاب: ما یشد به فخذ الناقة، لتدر اللبن، ص٣(



 ١٣٢

  )١(إلي اللیل حتى ملها وأمرَّت***  رددت علیه الكأس وهي لذیذةٌ 

شرب حتى یأتي اللیل حتى صارت الخمرة مرة في یمدح الشاعر ممدوحه إنه ی

فیــه لكثــرة مــا شــرب منهــا والكنایــة هنــا عــن صــفة وهــي المــرارة أي طعــم مــرارة الخمــر 

  والدلیل علي ذلك حتى َملَّها وأمرت.

  )٢(أرى الحرب عن روق َكَواِلح ُفرَّتِ ***  ال هل لسهم في الحیاة فإنني

هــا تكــون طویلــة وعابســة وهــذا یصــف الشــاعر فــي إبلــه حینمــا تكشــف عــن أنیاب

یكـون مــن شـدة هــول الحـرب وویالتهــا وهنـا تكــون كنایـة عــن صـفة الخــوف بسـب تلــك 

  الحرب الشعواء.

  )٣(إذا أكرهت لم تناطر واْتَمَأرَّتِ ***  بكل قناة صدقة زاعبیة

بلد أو رجل بأنها صـلبة ومتینـة لـم  وهى ح والتي تنسب إلي زاغبایصف الرم

وهذا بسبب كثرت استخدامها في خوض الحروب وتكون هنـا  تعوج بل اشتدت وقویت

  .الصالبة مع اللین أي طائعة في ید الفارسالصفة 

  )٤(لما ورث الدفاع غیر ُمِضیع***  تَفرَّْسُت فیه الخیر لما رَأْیُته

یمــدح الشــاعر هنــا ممدوحــه ویقــول عنــدما رأیتــه عرفــت فیــه الفراســة والحصــافة 

  ن هنا الصفة هي الفراسة والحصافة.ائه وتكو ألنه ال یضیع ما ورثه عن آب

  )٥(ویأكل جارهم أنف الِقَصاعِ ***  وَیْحُرُم سرُّ جاَرتِهم علیهم

الكنایة عن صفة اإلیثار وهنا یمدح الشاعر القوم أنهم یؤثرون جـارهم بالطعـام 

علــي أنفســهم فیأكــل صــفوة طعــامهم قــبلهم وهــذا الوصــف قــد ذكــر فــي الكتــاب العزیــز 

                                         
  .٥١٩) ملها : سئمها ، وأمرت: صارت مرة، ص ١(

  .٥٢٠) الروق : األسنان الطول، ص ٢(

  .٥٢٢دت، ص ) صدقة : صلبة لم تعوج، تمارت: اشت٣(

 .٥٣٨) الدفاع: هو أبو طریف الممدوح، ص ٤(

  .٥٤١) أنف : أول، ص ٥(



 ١٣٣

 )١(َوُیْؤِثُروَن َعَلى َأنُفِسِهْم َوَلـْو َكـاَن ِبِهـْم َخَصاَصـةٌ  سبحانه وتعالى: حیث قال اهللا

  والدلیل علي ذلك هنا ویأكل جارهم أنف القصاع والصفة هي اإلیثار.

   

                                         
 .٩) سورة الحشر اآلیة ١(



 ١٣٤

  المبحث الثاني:

  ثانیًا : كنایة عن موصوف:

  من شعر لقیط بن یعمر:

یاهم وكان لقیط كاتبًا في دیوان قال لقیط بن یعمر اإلیادي ینذر قومه غزو كسرى إ

كسرى، فلما رآه مجمعًا علي غزو إیاد كتب إلیهم بهذا الشعر، فوقع الكتاب بید 

  كسرى، فقطع لسان لقیط وغزا إیادًا.

لعا*** فهم سراع إلیكم بین ملتقط  اب والسَّ   )١(شوكًا وآخر یجني الصَّ

ــابع الشــاعر فــي وصــف االبطــال انهــم اشــداء واقویــاء فــي خــو  ض الحــروب یت

ـــة عـــن موصـــوف،  ـــا تكـــون الكنای ـــادهم هن ومقاتلـــة األعـــداء وهـــم بكامـــل أســـلحتهم وعت

  بالسرعة والقوة. یزونمتاالبطال ی

شمَّ الشَّماریخ من ثهالن ال نصدعا*** لو أن جمعهم راموا بهدَّته 
)٢(  

یتــابع ایضــا هنــا مــدح االبطــال فــي انهــم توجــد هنــا الكنایــة فــي شــم الشــماریخ، 

  . یغنمون إن یدافعون عن عرض قبیلتهم  اءاشداء واقوی

  الكنایة هنا موصوف بصفات العزة والمنعة.  ونتك

  )٣(رحب الذراع بأمر الحرب مضطِلعا*** وقلدوا أمركم، هللا درَّكُم 

یعمــد الشــاعر أن یكــون أمــرهم إلــي شــخص قویــًا فــي الــرأي ومــدركًا ومضــطلعًا 

  ادیة والمعنویة. بامور الحرب یعني هذا أن تتوفر فیه القوة الم

  موصوف بالحكمة في الرأي  كنایة عن

                                         
) شوكا: سالحا، السلع: شجر یتعلق بشجرة أخرى فیرتقي فیها وله قضبان بال ورق، الصاب: شجر إذا ١(

  .٨اعتصر منه مثل اللبن ، ص 

من سقوط ركن أو حائط أو جبل، شّم : طوال : الشماریخ:  ) هدته: دفعه وصكه الهدة : صوت شدید یسمع٢(

  .٩رؤوس الجبال، ص

  .١٨رحب الذراع : واسع القوة عند الشدائد، ص –) هللا دركم: أي هللا علمه، الضالعة: القوة ٣(



 ١٣٥

  )١(مستحكم الرأي ال قْحمًا وال َضَرَعا*** حتى استمَّرت على شزٍر مریرته 

یتابع الشاعر في مدح ذاك الممدوح الذي یكون شـجاعا وقویـا یعتمـد علیـه فـي 

بصــفة . وهنــا تكــون الكنایــة عــن موصــوف ومنیعــاً  ًا◌ً قضــایا عشــیرته كــذلك یكــون قویــ

  القوة في العزیمة والشكیمة.

دمِّْث لجنبك قبل اللیل ُمْضطجعاإذا عابه عائب یوما فقال له *** 
)٢(  

یتــابع أیضــا الشــاهر فــي وصــف ممدوحــه بأنــه إذا عابــه عائــب یومــا بــاألخالق 

الســیئة فإنــه یكــون  فــي منــأ فــي ذلــك الوصــف الجــائر بــل هــو دمــث الخلــق أي یمتــاز 

  .ة الخلقثبدما ایة هنا عن موصوفبحسن األخالق وتكون الكن

  )٣(في الحرب ال عاجزا نكسا وال ورعا*** فثاوروه فألفوه أخا علٍل 

 اً وال جبانــ اً ي الحــرب لــیس ضــعیفیتحــدث عــن الممــدوح بأنــه ألفــوه أي جربــوه فــ

  یستلزم أن یكون قویًا وشجاعًا.

  وتكون الكنایة عن موصوف بالشجاعة والقوة.

  من شعر اعشى باهلة: 

  )٤(منه السَّماح ومنه النَّهى والَغِیرُ *** لذي جئت من تثلیث تندبه إن ا

د محاســنه تلقــاه صــاحب ســماحة الممــدوح الــذي إذا جئــت تعــدّ بیفخــر الشــاعر 

  ودرایة وهنا تكون الكنایة عن موصوف بالسماحة ورجاحة العقل. 

                                         
  .٢٠) استمرت مریرتي: اي استحكم امري ، وقویت شكیمتي، القحم: الشیخ الهم، الضرع: الرجل الضعیف، ص١(

  .٢١دماثة : سهولة الخلق، ص) ال٢(

  .٢١) النكس: الضعف: ورع : الجبان، ص٣(

  .٣٣النهي: العقل، ص –) السماح: السماحة في الخلق ٤(



 ١٣٦

  )١(َجرُ بالقوم لیلة ال ماٌء وال شَ ***  طاِوي المصیر، علي العزَّاء ُمْنَصِلتٌ 

فـي  اً ماضـی یكون یصف المطوي البطن بسبب الجوع والجدب الشدید ومع هذا

قضــاء حــوائج قومــه وأهــل عشــیرته وهنــا تكــون الكنایــة عــن موصــوف بــالجرأة واإلقــدام 

  برغم العدم والفقر.

  )٢(عنه القمیص، لسیر اللیل ُمحِتقر***  مهفهف، أهضم الكشحین منخرقٌ 

ـــابع وصـــف ذاك الممـــدوح بأنـــه رقیـــق الخاصـــرة هـــذا یســـتلزم أن یكـــون هـــذا  یت

الوصف في امرأة حسناء وهـذه مـن عالمـات الجمـال وبالتـالي یـذم فـي السـمن والبدانـة 

  وهنا تكون كنایة عن موصوف بصفة الهزال والضمور.

  )٣(وفي المخافة منه الجد والحذرُ ***  أخو حروب ومكساٌب إذا عدموا

وكـــریم وخاصـــة إذا أهلـــه  بصـــف الشـــاعر فـــي ممدوحـــه بأنـــه شـــجاع وجســـور

أصابهم الفقر والعدم وكذلك عند الجد والحرب عندما ینزل علي قومه البالء بذا تكون 

كنایـــة عـــن موصـــوف إذ وصـــف ذاك الممـــدوح بالجســـارة والبـــذل والعطـــاء عنـــد نـــزول 

وكلمة مكساب صفة مبالغة علي وزن ِمفعال وهو كثیر الكسب، وكاسب علي  النوازل

تصیر مكساب وكذلك نجد كلمتي الجد والحـذر فیهمـا جنـاس غیـر  وزن فاعل للمبالغة

  تام في عدد الحروف وشكلها.

  )٤(بأبي الظالمة منه والنَّوفل الزُّفرُ *** أخو رغائب یعطیها ویسألها 

یصف الشـاعر ذاك الشـخص بأنـه كثیـر العطـاء والعطایـا ویكـره الظلـم والجـور 

كنایـة عـن موصـوف بالبـذل والعطـاء ، مه أي له مكانة رفیعة بین عشـیرتهوسید في قو 

  ویكره الظلم لنفسه ولغیره ومن سادات القبائل.

                                         
  .٣٥) الطوى: الجوع، المصیر: جمع مصران وهي األمعاء، ص ١(

  . ٣٨) المهفهف: الرقیق الخصر، الكشح ما بین الخاصرة والضلع الخلف، ص ٢(

  .٣٩كاسب، والعدم : الفقر، ص  ) المكساب: مبالغة٣(

  .٣٩الزفر: السید، ص –النوفل: الكثیر العطاء  -) الرغائب: العطایا الكثیرة٤(



 ١٣٧

  )١(من كل فج إن لم یغْز ینتظر*** ال یأمن الناس ممساه ومصبحه 

وهنــا یكــون كنایــة عــن موصــوف  اً وشـدید اً بأنــه شــجاعالشــاعر ممدوحــة  یصـف

هم وهـم یترقبـون ز لـم یغـ منه وكذلك إنا نخافو یبأس ألنه إذا غار بهم البالشجاعة وقوة 

منــه نجــد طبــاق بــین اإلصــباح واإلمســاء فقــد زاد  فــي جــزع وقلــة صــبر نغــزوه فیكونــو 

    البیت جماًال.

  )٢(كما أضاء سواد الطَّْخیة القمرُ ***  وراد حرب شهاٌب یستضاء به

 اً یكـــون نـــور  الحـــروب اشـــتعال وخاصـــة عنـــد یمـــدح الشـــاعرممدوحه بالشـــجاعة 

 اً ورأیــ اً مســتنیر  لــه عقــالً  یكــونالــورود للحــروب  كثیــرانــه  ویستضــاء بــه فــي الظلمــة، 

  . في األمور وهنا تكون الكنایة عن موصوف بالشجاعة ورجاحة العقل اً صائب

  :من شعر اعشي بأهله

  )٣(فإن جزعنا فقد هدت مصیبتنا *** وٕان صبرنا فإنا معشر ُصُبرُ 

ب واالهوال یضعفوا، یمدح الشاعر أهل عشیرته ویقول :إن یجزعوا عند نزول المصائ

ولكن إن یصبرون فانهم أهل صبر وثبات عند المحن وهذا یؤكد مدح أهله ،ونالحظ 

أن الشاعر استخدم لونًا من الوان البدیع وهو التطابق باالیجاب بین كلمتي جزعنا 

  وصبرنا، وٕاستخدام البدیع اكسب المعنى قوًة وجماًال، وهنا یكون كنایه عن موصوف.    

  امة:من شعر بش

  )٤(ترى القواضب فیها صلیال*** ومن نسج داود مأذیة 

وصــف تلــك القواضــب وهــي الســیوف والــدروع إنهــا لینــة وســهلة إلــي یعمــد هنــا 

ویـدل هــذا علـى إنهــا جیـدة الصــنعة  اً ممیـز  اً وخاصـة عنـد الضــرب بهـا یســمع لهـا صــوت

                                         
  .٤٠) ممساه  ومصبحة : مصدران كاإلمساء واإلصباح ، ص١(

  .٤١) وراد: كثیر الورود، الشهاب الشعلة، الطخیة: الظلمة، ص٢(

  .٤٢) صبر: جمع صبور، مبالغة صابر ، ص٣(

  .٦٤صلیل صوت ص،  –القواضب: السیوف والدروع  –أذیة : لینة وسهلة ) م٤(



 ١٣٨

نـــد عوهنـــا تكـــون الكنایـــة عـــن موصـــوف، إذ إن تلـــك الســـیوف والـــدروع لینـــة المقـــبض 

  الضرب بها علي رؤوس األعداء.

  من شعر الشنفري:

  )١(إذا عرضت إحدى لطَّرائد أبسلُ *** وكلٌّ ابيٌّ باسٌل غیر َأنَّني 

یصف  كل شجاع وباسل یمتنع عن الضـیم وال یقـره وال یحتملـه أبـدًا، وهـذا إذا 

، عرضــت لــه أول كتیبــة فهــو یكــون أشــجع عــن بقیــة الفرســان وهــم یطــردون األعــداء

فــي الحمایــة عــن  اً وشــجاع ة هنــا تكــون عــن موصــوف وهــذا یســتوجب إنــه باســالً وكنایــ

  قبیلته.

  )٢(رصائع قد نیطت إلیها ومحملُ *** هتوف من الملس المتان یزینها 

نجد في هذا البیت یصف قوسه إنها ملساء ال خشونة فیها ومع هذا فهي قویة 

ولهـــذا یحـــدث منهـــا  وصــلبة تعلـــق علیهـــا الرصـــائع وهـــي قالئـــد مــن الجـــواهر وغیرهـــا.

إنـه  قـوسوهـو ذاك ال من كثرة الرصائع التي تحلى بهـا. والكنایـة عـن موصـوف اً صوت

  ناعم الملمس وله صوت ممیز.

  )٣(ُمَجدَّعًة سقبانها وهي ُبهَّلُ ***  ولسُت بمهیاف یعشى سوامه

والكنایة هنا في لسیت بمهیاف وهي كنایة عن موصوف أي إنه بطئ العطش 

وفـي هـذا تعـریض بقومـه بـل یـذهب بسـوامه الـي  ظمـأ الیقـاوم  اً ه صـبور وهذا یستلزم إن

  منهل الماء البعید یعني هذا إنه صبور.

  )٤(یطالعها فى شأنه كیف یفعلُ  ***وال ُجبَّأ أكهى ُمرّب بعرسه 

                                         
أبسل : أشجع ،  –الطرائد : جمع طریدة وهم األعداء  –) أبي : الذي یمتنع عن الظلم وال یقره وال یحتمله ١(

  .٧٦ص

التي ) الهتف: الصوت والمالسة : ضد الخشونة، أي هذه القوس ملساء، نیطت : علقت ، الرصائع السیور ٢(

  .٧٨تتزین  بها القوس، ص 

  .٧٩) مهیاف : سریع العطش، المجدعة : السیئة الغذاء، الباهل : التي ال صرار على ضرعها. ص ٣(

 .٨٠ُجبَّأ: جبان ، أكهى: اى جبان ضعیف ، المرب : المقیم على إمرأته ال یفارقها ص  )٤(



 ١٣٩

ى عـــن ممدوحـــة انـــه یتصـــف بـــالجبن ینفـــ الشـــاعر عـــن موصـــوف أخـــذ الكنایـــة

وشجاعًا وال یكون مقیمـًا علـى إمرأتـه وال  والضعف في ساحة المعركة بل یكون مقداماً 

   مالزمًا لها والكنایة تكون (وال ُجبَّأ أكهى ُمرّب بعرسه )  

  من شعر كعب بن سعد:

  )١(إلي سنٍد لم تحتجبه غیوبُ ***  عظیم رماد القدر رحٌب فناؤه

عظیم رماد القدر یقصد منـه إنـه كـریم وٕانـه سـید قومـه ومـن كثـرة بذلـه وعطائـه 

  ه وهنا تكون كنایة عن موصوف بصفات الكرم والجود والسخاء.یكثر زوار 

  )٢(سریعًا ویدعوه النَّدى فیجیبُ ***  َحلیف النَّدى یدعو النَّدى فیجیبه

حلیف الندى كنایة عن موصوف إذ یمدح الشاعر في ممدوحـه بصـفات الكـرم 

  .اً أي الكرم بینهما عهد )الندى(والسخاء إلي درجة إن الممدوح و

  )٣(سیُكُثر ما في قدره ویطیبُ ***  ِت َیْعلُم الحيُّ أنَّهأخو شتوا

وجملـــة أخـــو شـــتوات كنایـــة عـــن موصـــوف نجـــد إن الشـــاعر وصـــف ممدوحـــه 

بالكرم والعطاء وخاصة في وقـت الشـتاء حیـث یحـل الجـدب والقحـط وهنـا تكـون كنایـة 

  عن موصوف بصفة الجود والسخاء.

اح الجبین أِریبُ  كَفى ذاك***  إذا شهد اإلیسار أو غاب بعُضهم   )٤(وضَّ

وهنــا تكــون عــن موصــوف بصــفات  )وضــاح الجبــین أریــب(الكنایــة تكــون فــي 

ل عشیرته یمدح هنا الشاعر في ممدوحه إذا غاب وهي الرفعة والعلو والظهور بین أه

وهنـا یوجـد  بعضهم عن الحضور، فإن حضوره یكفـي ألنـه ذو مكانـة رفیعـة بـین قومـه

  أو غاب جعل المعنى واضحًا.طباق إیجاب بین كلمتي شهد 

                                         
  .١١١عظیم رماد القدر: إنه یكثر رواده وزواره، ص  )2(

  .١١٢لندى: الكرم، ص ) ا٢(

  .١١٤) الشتوات : السنون المجدبة، ص ٣(

  .١١٥) شهد : حضر، األیسار : جمع یسر، األریب العاقل، ص ٤(



 ١٤٠

  )١(نجیٌب ألبواب العالِء طلوبُ ***  یجبك كما قد كان یفعل إنهُ 

یمدح الشاعر في شخص من أصل نجیب أي كـریم النسـب وٕانـه كثیـر الطلـب 

كنایـة عـن موصـوف بصـفة وهـي النجابـة وكلمـة إلي العال والمجد والسؤدد وهنـا تكـون 

  .طلوب مبالغة من طالب وهي علي وزن فعول

  من شعر طرفة بن العبد:

  حسن النَّْبت أثیث ُمْسبطرِ ***  علي المتنین منها واردٌ 

  )٢(رقَّد الصَّیف مقالیت ُنُزرْ ***  ال تلمني إنها من نسوةٍ 

فـي هـاتین البیتــین نجـد إن الشـاعر یمــدح تلـك الفتـاة المنعمــة إذ یصـف شــعرها 

فــي الصــیف وذلــك ال  یخــدمنّ  ال علــي المتنــین وٕانهــنّ  اً كثیفــو بــل  منســدالً  بأنــه طــویالً 

وهنـا تكـون كنایـة  بالرضاعة بالنسبة لألطفال وكل هـذا للمحافظـة علـي جمـالهنّ  یعتننّ 

  عن موصوف بصفات الحسن والدالل.

  إنني لست بموهون ُغُمرْ ***  وٕاذا تلسننى ألسنها

  )٣(أرهب اللیل، وال كل الظُُّفرْ ***  وال كبیر دالف من هرم

لبیتـــین فــي مــدح نفســـه وهــو یتحـــدث عــن محبوبتـــه إذ یتــابع أیضــًا فـــي هــذین ا

 ىیقـول: إذا أخـذتني وفخــرت علـي كـذلك أنتصــر علیهـا بلسـاني وبــل أظفـر علیهـا ألننــ

ولــــیس  هنفســــ ا فــــيعزیــــز أن یكــــون مجـــرب أمــــور الحیــــاة وال أحتمــــل الضــــیم ویســـتلزم 

وهنــــا تكــــون الكنایــــة عــــن موصــــوف یف وال بــــالهرم بــــل هــــو كامــــل الســــالح، بالضــــع

  والقوة. لفصاحةبا

  )٤(رحب األذرع بالخیر أمر***  فاضل أحالمهم في قومهم

                                         
  .١١٦) نجیب : كریم الحسب، الطلوب: كثیر الطلب، ص ١(

فـــي ) الـــوارد: الشـــعر المنســـدل، األثیـــث: الملتـــف الكثیـــر، المســـبطر: الســـهل الممتـــد، رقـــد الصـــیف: ال یخـــدمن ٢(

  .١٤٨الصیف، المقالیت : جمع مقالت ال یعیش لها ولد، ص 

  .١٥١) لسنه: أخذه بلسانه، الموهون : الضعیف، الغمر: من لم یجرب األمور، ص٣(

 .١٥٦) رحب األذرع: واسع الصدر، ص ٤(



 ١٤١

یصـف ممدوحـه بأنــه فاضـل أحالمهـم فــي قـومهم أي إنـه عــاقًال وحلیمـًا وكــذلك 

علیه وهنا تكون الكنایة عن موصـوف  واسع الصدر یفعل الخیر ویأمر به وبل یحّض 

  العقل والحلم.ب

  )١(تنبِهرْ  رحب األجواف ما إن***  علت األیدي أجواٌز لها

زون میـكنایـة عـن موصـوف أي یت )رحـب األجـواف (یتابع في وصف قومه إنه

  بسعة في الصدور ویستلزم من هذا إنهم عقالء.

وع وقرُّ *** ولقد تعلُم بكر أنَّنا    )٢(صادقو البأس لدى الرَّ

بت ثیتابع أیضًا هنا في هذا البیت في مدح أهله إذ یقول ال نهاب الحرب بل ن

  الثبات والشجاعة.بقبیلة بكر ذلك وهنا كنایة عن موصوف  فیها وتعلم

  )٣(حازم األمر ضروب لْلُبَهم***  أجدر الناس برأٍس صلدمٍ 

فــي  اً بــین قومــه وشــدید بالوصــف ألنــه ســیداً یصــف الممــدوح وهــو أحــق النــاس 

ــبهم) ضــروبعــدو وجملــة (ضــرب ال ــا بمعنــى ضــارب وهــي صــیغة مبالغــة وهــي  لل هن

  الته وشجاعته إذ موصوف بالشجاعة والسیادة.فعول وهذا یدل علي بس

  )٤(نبه سید ساداٍت ِخَضمّْ ***  كامل یجمع آالء الفتى

هنـا یصــف ممدوحــه بأنــه كامــل الشــجاعة أي یجمــع كــل القــیم الحمیــدة ویقصــد 

بین قومه وهنـا تكـون كنایـة عـن موصـوف  اً الصیت یعني أنه مشهور  عاً زائمن هذا إنه 

  أي من الشهرة.

  یمدح هرم ابن سنان: من شعر زهیر

  )٥(علي تكالیفه فمثله َلِحَقا***  هو الجواد فإن یلحق بشأوهما

                                         
 .١٦٢) األجواز : األوساط، الرحب: الواسعة، تنبهر : ینقطع نفسها، ص١(

 .١٦٤، ) الروع: الخوف، تقر: تثبت٢(

 .١٧٠) الرأس : الرئیس، الصلدم: الشدید، البهم : الجیش، ص ٣(

 .١٧١) كامل: كامل الشجاعة، اآلالَء: النعم، ص ٤(

  .١٨٩) الشاو: الوجه من الجري، الجواد: هرم، تكالیفه: شدته الواحدة تكلفة، ص ٥(



 ١٤٢

بمنزلة الجواد من الخیل في مسابقة أبویه فـي الجـري والسـرعة،  هیجعل ممدوح

وهنــــا كنایــــة عــــن یًا لهمــــا ولكــــن تكــــون بمشــــقة وتكلفــــة، فــــإذا لحــــق بهمــــا یكــــون مســــاو 

  موصوف بصفات الكرم والجود.

َبَقا*** فیَّاض یفكُِّك عن  أشمُّ أبیُض    )١(أیدي الُعناِة وعن أعناقها الرِّ

طویــل األنــف وبهــذا یكــون كثیــر العطــاء  انــهیصــف الشــاعر هنــا إن ممدوحــه 

وهنـا رى من أعناقهم ویجعهم بهذا أحـرار، والبذل یفك األسرى یعني إنه یفك قیود األس

  تكون عن موصوف إنه كریم وكثیر العطاء.

  ح هرم:من شعر زهیر یمد

  )٢(یلق السماحة منه والنَّدى ُخُلقا***  هرما التهعمن یلق یومًا علي 

یكـون كریمـًا  فقیـراً الكـرم والسـخاء وحتـى ولـو كـان ما بصـفات هر  الشاعریمدح 

وأیضـــا لـــو كـــان غنیـــًا یكـــون بـــاذال ومعطـــاًء تكـــون عـــن موصـــوف بالســـماحة  وســـمحًا 

  والكرم في الخلق والبذل. 

  )٣(یعطى بذلك ممنونًا وال َنِزقاً ***  ل البطاء فالفضل الجواد علي الخی

وٕانــه یمتــاز بالفضــل علــي كثیــر مــن الرجــال كفضــل  ممدوحــةالشــاعر یصــف 

 ممـدوحالالجواد علي الخیل یعطیك مـا عنـده مـن الجـري دون أن یقطـع جریـه، وكـذلك 

  أي یعطي بال منٍّ وال أذى بل كرمًا منه وتكون عن موصوف. ذالً اوب یاً سخّ یكون 

  )٤(أفق السماء لنالت كفُّه األُُفَقا***  لو نال حيٌّ من الدُّنیا بمكرمة

                                         
  .١٩٠) أشم: طویل األنف، فیاض: كثیر العطاء، الربق: جمع ربقة حبل طویل ص ١(

  .١٩١) خلق : شیمة ، ص ٢(

  .١٩٢) فضل الجواد: أي فضله علي الرجال، منونًا: مقطوعًا، ص ٣(

  .١٩٣) بمكرمة: فعل الخیر، ص ٤(



 ١٤٣

طویلة حتى تصل أفـق  كفّ  ذو كونیفي فعل المكرمات  هممدوح زهیریصف 

ــا فــي كــرم وجــرأة الســماء وهــذا یــدل علــي إنــه یكثــر مــن فعــل المكرمــات وبــذل العط ای

  علو مكانته في الكرم.هنا كنایة عن  )لنالت كفه األفق (وتكون عن موصوف وجملة

لهُ    )١(ما یشترى فیه حمد الناس بالثَّمنِ ***  ألم تر ابن سناٍن كیف َفضَّ

وهنا تكون كنایـة  اً وجّواد اً كریمیكون یتابع هنا أیضًا في مدح هرم بن سنان إذ 

  عن موصوف بالكرم والسخاء.

  )٢(وكان لكلِّ ذي حسٍب أرومُ ***  له في الذاِهِبین أروم صدقٍ 

كثـرة مـآثرهم  مـن  دح الشاعر في آباء وأجداد هرم وٕانهم من أصل كـریمهنا یم

  وأمجادهم بین العرب وتكون عن موصوف للحسب والشرف أي األصل الكریم.

َد قومه هرم علیه   )٣(ومن عاداته الخلق الكریمُ ***  وَعوَّ

د قومــه عــادات كریمــة وحمیــدة ومــن هــذه عــوّ  )الممــدوح(یصــف الشــاعر هــرم 

العطایا في الخیر ویحمل الشـدائد والمحـن فـي الشـر  یبذلق الكریم وبهذا العادات الخل

  وتكون عن موصوف.

دهم َأبوه   )٤(إذا أزمت بهم سنٌة أزوم***  كما قد كان عوَّ

علــي قومــه وخاصــة عنــدما تكــون العطــاء محاســن هــرم إنــه یجــزل د ویعــدَّ یتــابع 

عني أنه ورث السؤدد السنة مجدبة حیث القحط وتكون عن موصوف بالكرم والسؤدد ی

  عن أبیه ویكون علي عاداته وسننه في رفع الشدائد عن قومه.

  )٥(إذا مستهم الضرَّاُء خیمُ ***  كذلك خیمهم ولكلِّ قومٍ 

                                         
  .١٩٧) ألم ترى: ألم تعلم، ابن سنان: هو هرم، ص١(

  .٢٠٧) في الذاهبین: في الموتى من آبائه وأجداده، الحسب: الشرف وكثرة المآثر، ص ٢(

  .٢٠٧قومه عادة ، ص  ) عود: عود٣(

  .٢٠٨) أزوم: سنة تشتد علیهم، ص٤(

  .٢٠٩) الخیم: الخلق والطبیعة والسلیقة، ص ٥(



 ١٤٤

 نلـو وٕانهـم یتحمَّ  ةالكریمـ قبـاألخال إذ یتصـفون یتابع مـدح هـرم وآبائـه وأجـداده 

ق كثیـر مـن النـاس إال المصائب والشدائد وخاصة في الضراء ألن الشدائد تغیـر أخـال

تكــون هنــا عــن موصــوف  م ل تكــون صــفة طبیعیــة فــیهإن هــذه الخصــلة وهــي التحّمــ

بالتحمـــل فـــي الســـراء والضـــراء إذ ال تتغیـــر أخالقهـــم وشـــمائلهم فـــي رفـــع الشـــدائد عـــن 

  قومهم.

  من شعر زهیر في المدح:

ْدرِ ***  حامي الذِّمار علي محافظة الـ   )١(ـجلي أمین ُمغیَِّب الصَّ

 اعلي عرضـه اً حافظمقبیلته و  حامیاً  إذ یكون ممدوحه  الشاعر وصف صلوای

وشــــرفها ومجــــدها، وتكــــون هنــــا عــــن موصــــوف بصــــفات الوضــــوح واإلبانــــة فــــي ســــره 

  وعالنیته.

  )٢(تالواء غیر ملعَّن الِقْدرِ ***  مرهَُّق النیراِن یطعم في الـ

عــم الطعــام و ال یســب قــدره ألنــه یط اً كریمــ یكــون عمــد إلــي مــدح ممدوحــه بأنــه

ویوقد النار باللیل لیعشو الضیف أو القریب إلیها إذ یجد المـأوى والحاجـة وتكـون عـن 

الخصـال غیـر مـذموم  حبـوبالكرم والسـخاء أي إنـه مب متصفاً موصوف مرهق النیران 

  القدر.

  )٣(ض القوم یخلق ثم ال َیْفِري***  وألْنَت تفري ما خلقت وَبْعـ

القـدرة واإلرادة فهـو إذا عـزم علـي أمـر یتهیـأ بسـمات  )ممـدوح(العمد إلي مـدح 

أبـدًا وتكـون هنـا عـن  اً جز اوال عـ اً یفعضـ یكـون  له ویمضي لتنفیذه بكل همـة ونشـاط ال

  موصوف بالقدرة واإلرادة والهمة العالیة.

  )١(أبطال من لیث أبي أجر***  وألنت أشجع حین تتجه الـ

                                         
  .٢١٣) الذمار: ما یجب علیك حفظه، ص ١(

  .٢١٤) غیر ملعن القدر: إنه محمود الخصال، ص ٢(

  .٢١٦) الخالق: الذي یقدر ویهیئ للقطع، ص ٣(



 ١٤٥

األبطـال أشـجعهم إذ جعـل یكـون اإلقدام والجرأة وٕانـه بـین بكنایة عن موصوف 

  كأنه جرو. بالنسبة لشجاعتة من اللیث األبي

  )٢(ید الناب بین ضراغٍم ُغْثرِ ***  ورد ُعَراِض السَّاعدین حدیـ

فرس بأنـه عـریض السـاعدین وتعلـوه حمـرة فـي لونـه وهنـا تكـون النعت الشاعر 

مـــن كثـــرة والغبـــرة التـــي علیـــه  یــاً وقو  اً شـــجاع أن یكـــون  الكنایــة عـــن موصـــوف یســـتلزم

  خوض الحروب.

  )٣(طوال الرماح ال قصار وال عزل***  إذا فزعوا طاروا إلي مستغیثهم

إلیـه وهـم بكامـل سـالحهم  ناالسـتغاثة یسـرعو دعـا داٍع یمدح الشاعر القـوم إذا 

 یحملون رماحًا طویلة ال قصیرة وهذا یدل علـي إنهـا جیـدة الصـنعة وتكـون هنـا الكنایـة

لطـوال ونالحـظ هنـا تطـابق بـین كلمـة طـوال ثـم كلمـة عن موصوف وهي تلك الرماح ا

  قصار.

  )٤(سوابغ بیض ما ُتَخرُِّقها النَّْبلُ *** علیها أسود ضاریاٌت لُبوُسهْم 

الخیــل بالشـجاعة والســرعة إلــي  یمتطـون  وصــف الفرســانیتحـول الشــاعر إلـي 

نصـــرة المظلـــوم بخیـــل متعـــودات علـــي خـــوض غمـــار الحـــروب وهـــم یلبســـون الـــدروع 

ــهام مــن شــدة صــالبتها وهنــا تكــون عــن الواســع ة الصــلبة التــي ال تنفــذ مــن خاللهــا السِّ

ـــي أســـود موصـــوف  ـــالجرأة والبســـالة، وهنـــا أتـــى الشـــاعر بكلمت بـــیض ممـــا أكســـب  –ب

  المعنى جماًال وقوة في الشكل والمضمون.

  )٥(وكانوا قدیمًا من منایاهم الَقْتلُ *** وٕان ُیقتلوا فیشتفي بدمائهم 

                                                                                                                     
  .٢١٦وأجر: جمع جرو، ص ) تتجه: یواجه بعضها بعضًا في الحرب،١(

  .٢١٦) ورد تعلوه حمرة، والغثر: الُغْبر، ص ٢(

  .٢٣٢) العزل :الذین ال سالح معهم، ص ٣(

  .٢٣٣) ضاریات: متعودات للحرب، السوابغ: الدروع ال یخرقها النبل ال ینفذ إلیها، ص ٤(

 .٢٣٣) فیشتفي بدمائهم: هم أشراف إذا قتلوا، منایاهم : ال یموتون علي فرشهم، ٥(



 ١٤٦

یدركون ثأرهم علي من قاتلهم فهـم  نتلو اقی إن ي مدح الفرسان یتابع الشاعر ف

  وكرام بین قبائلهم وتكون هنا عن موصوف. شجعان ال یموتون علي فراشهم ألنهم 

  )١(هم بیننا فهم رضا وهُم َعْدلُ ***  متى یشتجر قوم یقل سرواتهم

فــي أمــر بیـــنهم  نختلفــو ی نإ بــائلهمالتــي تنشــأ بـــین ق ،یقصــد عنــد الخصــومات

تكــون هنــا عــن موصــوف  والحكمــة عــدل البــه مــن  نعرفــو یف القــوم لمــا اأشــر  یحكمــون

  بالعدل في الحكم.

  )٢(ونال كرام المال في الجحر اَألْكلُ ***  إذا السنة الحمراء بالناس أجحفت

إذا حل الجدب بهم وذهبت بخیر أموالهم نجد القوم ینحـرون اإلبـل تكرمـًا وهـذا 

حــین ینــزل الجــدب بالنــاس كنایــة عــن موصــوف  وخاصــة جزیــل عطــائهم دلیــل علــي 

  .البذل بالكرم و 

  إلي ماجد تبغي لدیه الفواضل***  وٕاني لمهد من ثناء ومدحة

  )٣(إذا ما شتا تأوى إلیه األراِملُ ***  من األكرمین منصبًا وضریبةً 

بانــه وصــف ممدوحــه  ذفــي هــذین البیتــین كنایــة عــن موصــوف یعمــد الشــاعر إ

ي أهله وخاصة في زمن الشتاء حیث یحـل الجـدب بهـم وتـأتي عل یكون كریما وسخیا 

ـُن علـیهّن أبـدًا ومـن هــذا  الالتـىن النسـوة إلیـه األرامـل وّهـ ال یكـون لهـّن أزواج فـال یضَّ

  الكرم یستلزم 

  )٤(یصید الرجال كل یوٍم ُیَناِزلُ ***  فما مخدٌر ورٌد علیه مهابةٌ 

 األعـداءمنازلـة  يومهاًبا فـ هفي عرین ایصف الشاعر الفارس المقدام كأنه أسدً 

  هذا یظفر بهم وهنا تكون عن موصوف بالمهابة.ب

                                         
  .٢٣٧) یشتجر: من المشاجرة وهي الخصومة، سرواتهم: اشرافهم، ص ١(

  .٢٤٠فیها آفاق السماء من شدة الجدب، ص  ) السنة الحمراء : التي تحمر٢(

، ص  ، األرامـل : مفردهـا أرملــة وهـي المـرأة المحتاجــة ، تبغـي تطلــب : هــو الممـدوح ، ماجـد : الشـكر ) السـنا٣(

٢٤٩.  

  .٢٥٠دره، ص) مخدر: أسد في خ٤(



 ١٤٧

  )١(بنافذة تصفر منها األنامل***  فیبدؤه بضربة أو یشكه

 افـي هــذا البیــت یمـدح الشــاعر الفــارس بـأن لــه ضــربة قویـة وســریعة مــن شــدته

یًعا فــى وبهـذا یكـون منیًعــا وسـر تصـفر منهـا األنامــل وهنـا تكـون الكنایــة عـن موصــوف 

  مبارزة  المقاتلین.

  من شعر بشر بن أبي خازم :

  )٢(فلیس لهم إذا عقدوا وفاءُ ***  فیا عجبا عجبُت آلل ألمٍ 

 الیعمد بشر هجاء قوم أوس بن حارثة ویتعجب منهم وهم حـین یعقـدون عقـدًا 

  در تكون هنا عن موصوف غبالخیانة وال انهم یتصفونبه وهذا یستلزم  نیوفو 

  )٣(إلي بیضاَء آنسة َلُعوبِ *** ا ما شئت یومًا فقد أْلُهو إذ

بیضــاء  فتــاةیتحــدث الشــاعر هنــا عــن نفســه عنــدما یریــد أن یعبــث فإنــه یختــار 

  ل والحسناللون وتكون هنا الكنایة عن موصوف. وصف تلك المرأة بالدال

  )٤(كما غر الرشاء من الذَُّنوبِ ***  إذا عقدوا لجار أخفروه

عهدًا ینقضون عهدهم كما یقطع  یعقدون   ان اقومً  في هذا البیت یذم الشاعر

 بـنقض العهـد وعـدم الوفـاء یتصـفونحبل البئر من الدلو وهنـا تكـون عـن موصـوف إذ 

  به.

  )٥(ِبَمْخِشىِّ الُعَراِم وال أِریبِ ***  وما أوس ولو سودتموه

شخصـیة ضــعیفة  ذو لـو جعـل سـیدًا لقومـه ال یخشـى منـه ألنـه اً یصـف شخصـ

  نایة عن موصوف إذ ال یخضع الناس إلي أوامره.وهنا تكون الك

                                         
  .٢٥٠أي یطعنه بطعنة نافذة یموت منها،  ) یدؤه: یعاجله، یشكه:١(

  .٢٥٦) آل ْألم: رهط أوس بن حارثة، ص ٢(

  .٢٦٣) آنسة: طیبة الحدیث، لعوب: حسنة الدَّّل، ص ٣(

  .٢٦٤) أغفرت الرجل : نقدت عهده، والرشاء : حبل الدنوب وهو الدلو، ص ٤(

  .٤٦٤العاقل، ص ) العرام: الّشر، األریب : ٥(



 ١٤٨

  )١(شریحًا بین ضبعان وذیب*** وهم تركوا غداة بني نمیر 

الة عنـدما تـدور رحـى الحـرب ومــن ســإذ إنهـم یتمیـزون بالب هیمـدح الشـاعر قومـ

  بالضباع والذئاب وهنا تكون عن موصوف. واشدة شجاعتهم وجرأتهم شبه

  )٢(فرین بیضًا َوَهاَمابواتر ی***  لقیناهم كیف نعلیهم

الة منقطعـة النظیــر سـیمـدح فرسـان قومـه كیـف إنهـم یلقــون عـدوهم فـي جـرأة وب

رؤوس أعدائهم وهنا كنایة عن  فى ضربوهم یضربون بالبیض وهي السیوف البواتر 

  . بالبیض البواتر فموصوف وصف هذه السیو 

  )٣(وهم تركو بني سْعد یباَبا*** هم جدعوا االنوف فأوَعُبوها 

یمــدح الشــاعر قومــه بشــدة البــأس واالقتــدار علــي مغالبــة الخطــوب ومــن شــدة 

وتكون هنا اودمارً  اً خرابحتى با تت   االرضستئصال من اال بمثابه حربهم لتلك الدیار

  عن موصوف.

  : بن ابى خا زم بشرمن شعر 

  )٤(بین واألیام حاٌل بعَد حالِ ***  ثم أكدى ودهم إذ ازمعوا الـ

حّل بیـنهم الفـراق الحیـاة ینقطع وّدَهُم و ی نحلو یر قوم عندما  یتحدث الشاعر عن

تتغیر أحوالها من حال إلي حال من وصال إلي بین ونالحظ ذلك التصویر فـي كتابـه 

ــاسِ ◌َ العزیــز حیــث یقــول عــز وجــل :  ــَداِوُلَها َبــْیَن النَّ ــاُم ُن وتكــون هنــا  )٥( ِتْلــَك األیَّ

   الكنایة عن موصوف.

  )٦(أجرد الّسابح ذي العقب الطَُّوال***  علي الـ كم رئیس یقدم األلف

                                         
  .٢٦٦) عداة بني نمیر: یشیر إلي یوم النسار المعروف، ص١(

  .٢٧٢) البواتر: السیوف ، اإلفراء : القطع، ص ٢(

  .٣١٠) أوعبوها: أستأصلوها. الیباب: الخراب، ص ٣(

  .٣٢٤) أكد: إنقطع، البین : الفراق، ص ٤(

  .١٤٠) سورة آل عمران اآلیة ٥(

  .٣٢٨ر الشعر، الطوال: الطویلة، األلف: المتقدم، ص ) األجرد من الخیل: القصی٦(



 ١٤٩

الشــعر القصــیر وهــذه میــزة مــن مزایــا  وذ وهــو الفــرس األجــردالشــاعر   یصــف

سـبحًا فـى كأنـه یسـبح  فـى سـاحات القتـالتقـدمهم ی وانـه  كریمـا فـى اصـله یكـون الخیل

فرس الهو كون هنا موصوف بالسرعة والخفة و یو و وهذا یدل علي سرعته في العدْ  جریه

  األجرد.

  )١(إذا شفى كبداً هیماَء مكلوَمهْ *** فذلَك الماُء لو أني شِرْبُت ِبِه 

تعلـق فـؤاده  بسـبب كبـد المنفطـر هیامـًا وعشـقًا ال ریق الفتاة الذى یشـفى یصف

  ویكون مذاقه طیبًا. وتكون هنا كنایة عن موصوف به

  )٢(والنَّاديأهل القباب وأهل الُجْرِد ***  أذهب، إلیك فإني من بني أسدٍ 

إذ أسـد وهـم سـادات قـومهم  نـىیعمد الشاعر مـدح قومـه وذم بقیـة األقـوام مـن ب

خیــل قصــیرة الشــعر وهــذه مــن عالمــات جودتهــا وتكــون عــن موصـــوف أي  یملكــون 

  .وصف قومه بأنهم عظماء وسادات بین القبائل

  )٣(سمراَء عاِمُلها من خْلفِه بادِ ***  أوجرته ونواصي الخیل شاحبة

جاعة ذاك الفارس وٕانه یطعـن طعنـة قویـة تخـرج مـن ذاك الـرمح الـذي یمدح ش

علیه سمرة في لونه وهـذه السـمرة عالمـة مـن عالمـات جودتـه، وٕان هـذه الطعنـة تكـون 

عـن موصـوف أي تلـك  وهنـا تكـونحتى إنها تظهر من الجانب اآلخـر  ونافذًة  قاضیةً 

  القناة السمراء اللون 

  )٤(في َشَماِطیِط غارٍة َأْسراب***  اِصيُمْصِغیات الخُدوِد ُشْعَث النو 

                                         
  .٣٥٨) هیماء : متیَّمة، المكلومة : المجروحة من ألم الحب، ص ١(

  .٣٧٢) أذهب إلیك: زجر لهم، الجرد: الخیل القصیرة الشعر، ص٢(

  .٣٧١) أوجرته الرمح: طعنته به في فیه، شاحبة : متغیرة، سمراء: یرید قناة سمراء، ص ٣(

  .٣٩٨غیات الخدود: ممیالت الخدود، الشماطیط : الفرق، الشعث: المتفرقة الشعر، ص ) مص٤(



 ١٥٠

الطیــور وهــي  ًا مــن یصــف الخیــل التــي أتــت فــي جماعــات متفرقــة كأنهــا أســراب

الكنایــة عــن موصــوف  ومــائالت الخــدود عنــد الرجــوع مــن ســاحات القتــالتكــون غبــراء 

  وهي الخیل الشعث.

  )١(نارا بها الطیر األشائم َتْنَعبُ ***  ولقد شببنا للرباب ودارم

وهـذا الغربـان  حتى سمع صـوت صـیاح نها حرب شؤم صف الشاعر حربًا وإ ی

  .تكون صورة الكنایة موصوفًا وهى الحرب المهلكة  شدة توقدهایدل على 

  )٢(بمال الجار ذلكم الَوَفاءُ ***  هم المتخفرون علي الَمَناَیا

 المتخفرون هم المجیرون الذین یجیرون جارهم ویكون هذا عندما تنزل الشـدائد

علیـــه وهنـــا تكـــون عـــن موصـــوف  نـــهجـــارهم یخلفو ذهب بعیـــر یـــ نوالمحـــن بهـــم مـــثًال إ

  .والوفاء لهم بحسن الجوار  القوم  یصف

  )٣(تواكلها األطبة واإلَساءُ ***  هم اآلسون أم الرأس لما

اآلسون هم المصلحون أي إنهم یصلحون ما فسد من أمـور قـومهم وهنـا تكـون 

  عشائرهم وهدایة بین   قومه بأنهم أهل صلح صفیعن موصوف 

  )٤(بني لهم آباوُهْم وبنى الَجدُّ ***  مطاعین في الهیجا مكاشیف ِللدَُّجى

فنــون الحــرب مــن طعــن وضــرب  ون عرفــییعنــي إنهــم  )مطــاعین فــي الهیجــا(

بنـى لهـم آبــاوهم  (عـنهم  نـهرفعو یإذا وقـع یومـًا البـؤس بقـوم  )مكاشـیف للـدجى(وكـذلك 

دادهم بُنوا لهم مجدًا رفیعًا وتلیدًا توارثـوه كـابر عـن كـابر أي أن آباؤهم وأج )وبنى الجد

  وهنا تكون الكنایة عن موصوف أي أهل حرب وكرم وحسب.

  )٥(وكذََّبْت حب ملهوف وما َكَذبا***  إذ َتْسَتبیَك بمصقول عوارضه

                                         
  .٤٠٣) شببنا: أوقدنا، األشائم : من الشؤم، تنعب: تصیح، ص ١(

  .٤٣٧) المتخفرون عن المنایا: المجیرونا منها مال الجار، ص٢(

 .٤٣٨) اآلسون : المداوون، اإلساُء: الدواُء، ص٣(

  .٤٤٦ب، الدجا: الظلمة، مطاعین: المطعان الكثیر الطعن، ص ) الهیجاء: الحر ٤(

  .٤٦١) العوارض: الثنایا، ص ٥(



 ١٥١

یصف الشـاعر مفـاتن تلـك الحسـناء أن لهـا ثنایـا مصـقولة بیضـاء والمعـة وهنـا 

  ثغر تلك الفتاة الحسناء هوموصوف تكون عن موصوف وال

  )١(ومن یسوى بأنف الناقة الذََّنَبا***  قوٌم هم األنف واألذناب غیرهم

رفیعـة بـین عشـائرهم والكنایـة تهم المكان علىوهذا یدل  )األنفهم (یمدح قومه 

نعــتهم باألذنــاب یغیــرهم مــن األقــوام و  مــن جانــب ویــذم  هنــا تكــون عــن موصــوف هــذا

  .یثبت الشرف والرفعة الى قومه  رجة أدنى منهمإنهم في د  یعني

  )٢(في بائس جاء یحدو َأْیُنقًا ُشُزبا***  ما كان ذنب بغیض ال أبالكم

ــ لــه فــي ســوق إبــًال هزیلــة ویكــون هــذا  اً یتحــدث الحطیئــة عــن نفســه بــأن ال ذنب

والهــزال مــن كثــرة التنقــل بــین المفــاوز والفلــوات وهنــا تكــون كنایــة عــن موصــوف وهــي 

  العجاف. اإلبل

  )٣(لو لم تغثه ثوى في قعرها ِحَقَبا***  َأخرْجَت جارهم من َقْعِر ُمْظِلَمة

ــإیمــدح ممدوحــه  ــم یفعــل هــذا  یرفــع عنــه الشــدائدلجــاره  اً نــه مغیث واإلحــن وٕان ل

یثبــت لــه   األمـر لمكــث جــاره فیهــا عــددًا مــن الســنوات وتكــون هنــا كنایــة عــن موصــوف

  .اإلیثار والنجدة   

  )٤(َوِثیَقاِت األمور إلي ُعَراها***  ُیَضیُِّع آل أليٍ لَعْمُرك ما 

قطعــوه علــي ی◌ً  إنهــم ال ینقضــون عهــدا هیمــدح قومــ یقصــد بهــا القســم  لعمــرك

 هـــم أنفســـهم أي ال ینكثـــون بـــالعهود والمواثیـــق، وهنـــا تكـــون الكنایـــة عـــن موصـــوف جعل

  موفون بعهودهم.

  )٥(هاهاُأولي أحسابها وأولى نُ ***  كراٌم یفضلون قرون سعدٍ 

                                         
  ٤٦٦) أنف الناقة: لقب جعفر بن ُقریع وهو أبو بطن من سعد بن زید مناة، ص ١(

  .٤٦٨) الشذب : اإلبل الضامرة، الحداة : السوق، ص ٢(

  .٤٧٠) الحقب: عدد من السنوات، ص ٣(

  .٤٧٤ر: ما اشتد منها، العرى: العهد، ص) وثیقات األمو ٤(

  .٤٧٤) كراٌم: أهل كرم، أولى أحساب: أهل حسب، أولى نهاها: أهل عقل، ص ٥(



 ١٥٢

 یثبـت لهـم رجاحـة العقـل بـین قبـائلهم و  بالفضل والسیادة  ونصفتیإذ  یمدح قوم

  وهنا تكون عن موصوف. الصائبة  والحكمة

  )١(ِبثَْبِت علي َضاحي الَمَزّل َرِجیلِ ***  وٕاْن یرتقوا في خطة یرق فوقها

ه ال أي إنــ یكــون قویــًا وثابتــًا فـى ســاحة القتــال یریـد الحطیئــة مــدح الفــارس وٕانـه

  یقع في مواضع الزلل وتكون عن موصوف إذ وصف ذاك الفارس بالمنعة والثبات.

  قال الحطیئة یمدح علقمة بن عالثة:

  )٢(بآدم قلٍب من بناِت َجِدیلِ ***  وهل ُتعدل الظربي اللئام جدودها

یــذم الناقــة بخصــال غیــر كریمــة بأنهــا ذات رائحــة نتنــة و یــدل علــي إنهــا مــن 

  ن هنا عن موصوف إذ وصف تلك الناقة بالدناءة والخسة.غیر كریم وتكو منبت 

  )٣(ولیس إلدمان الِقَرى بَمُلولِ ***  َفًتى ال یضام الدهر ما عاش جاره

ال یقهر وال یستذل معنى هـذا إن  اً فیه إنه فت :مدح علقمة یقولیفي هذا البیت 

د علي ذي یتعوّ وٕان ال ،الذي یعیش في جوار علقمة فإن نوائب الدهر ال تقهره وال تذله

   .الكرم ال ُیمل العطاء وهنا تكون كنایة عن موصوف

  )٤(وكلَّ رقیق الُحرَّتین أِسیلِ ***  هو الواهب الكوم الصفایا لجاره

الغزیـرة اللـبن  النـوق یتابع الحطیئة مدح ممدوحه وكیف أنه یهب الصفایا وهـي

یة عن موصـوف بالعطـاء یعني بها أنها عتیقة األصل وهنا الكنا )رتینالحُ  (لجاره وهنا

  والبذل.

                                         
) یثبت: یرید بقلب ثبـت، وهـو القـوي، المـزل والمزلـة بفـتح الـزاي وكسـرها: مواضـع الزلـل، الرجیـل : القـوَي، ص ١(

٤٨١  

  .٤٨١) الظرابي: الدابةن جدیل : أسم فحل كریم، ص  ٢(

  .٤٨٢) یضام : یقهر ویستذل، ص ٣(

  .٤٨٢الكوم: أإلبل العظام، أسیل: رقیق، ص  )٤(



 ١٥٣

  وقال الحطیئة یهجو بني بجاد وهم من بني عبس:

  )١(إلینا وال َنْجِنى علیكم وال نجرْ ***  َبِني عمنا ما َأسرَع الَّلْوَم ِمنُكمُ 

ـــة و  ون صـــفتی ٕاذیمـــدح فـــي بنـــي عمـــه وٕانهـــم شـــرفاء ال یرتكبـــون ذنـــب أو خیان

  بصفات الشرف والمروءة.

  )٢(علي النائباِت ال ِكَراٌم وال ُصُبرْ ***  نَُّهمْ أما بجاد رهط جحش فإِ 

هجا الحطیئة قوم بجاد وقال إنهم یتمیزون بالجزع والبخل وخاصة عنـدما تحـل 

المحن والشدائد بقیة القبائل یعني لیس أهل نجدة وال مروءة وهنا تكـون عـن موصـوف 

  البالء  عندوهم قوم بجاد وصفهم بعدم الصبر 

  )٣(ونحُن إذا ما َأذنبوا ُلهُم ُغُفرْ *** روَن ُذُنَوبنا أرى َقْوَمنا ال یغف

یعمد في هذا البیت إلي هجاء بني بجاد إنهم ال یغفرون ذنبًا ارتكب فـي حقهـم 

نالحظ جملة ال یغفرون، وغفر یوجد طباق سلب غیر أهل سماحة وكرم  نو كنیوبهذا 

وقـوم بجـاد إنهــم ال  أكسـب المعنـى قـوة، یعمـد هنـا الحطیئـة إلـي عقـد مقارنـة بـین قومـه

وهنا یثبت الى قومـه السـماحة والشـهامة یغفرون الذنوب لنا أما نحن نغفر الذنب لهم، 

  الكراهیه والحقد.  إلى بني بجاد ویوكد

  )٤(ُرَدْینیٌة سمٌر أسنتها حمر***  یُجلن بفتیان الوغى، بأكفهم

رة أعداد الكنایة هنا في أسنة الرماح حیث صار لونها أحمر وهذا یدل علي كث

القتلــى وهــذا بــدوره یــدل علــي إن هــؤالء الفتیــان فــي كامــل البســالة والقــوة وتكــون عــن 

  ي األسنة الحمراء.موصوف وه

  )٥(لها حر جٌف مما یقل بها الُقُترْ ***  إذا أجحفت بالناس شهباُء صعبة

                                         
  .٥٠٣) نجر: من الجریرة، وهي الذنب والجنایة، ص ١(

  .٥٠٥النائبات: الشدائد، ص  )٢(

  .٥٠٨یغفرون الذنوب : یسامحون، ص  )٣(

  .٥٠٩) الوغى : الحرب، ص ٤(

  .٥١٠تر: جمع القتار: دخان الشحم، ص ) الحرجف: ریح الشمال الشدیدة، والق٥(



 ١٥٤

وتكون هنا الكنایة أجحفت بالناس یقول إذا حلت بالنـاس سـنة جـدباء یقـل فیهـا 

هــذا بســبب قلــة الطعــام وبالتــالي یقــل الطــبخ علــي القــدور، التــي یخــرج منهــا الــدخان و 

الدخان وتكون هنا عن موصوف إذ یصـف تلـك السـنة بـالقحط والجفـاف والـدلیل علـي 

  .)حر جف مما یقل بها الُقُتر اله (ذلك

  قال یصف إبله :

  )١(هي العروة الوثقى لمن َیْسَتِجیُرها***  ولم یْرعها راٍع ربیب ولم تزل

هــذه اإلبـل راعیهــا مقـیم معهــا أي مــالزم  :یمـدح الحطیئــة هنـا فــي إبـل لــه یقـول

لهــا ولهــذا أصــبحت العــروة الــوثقى التــي یفــزع إلیهــا النــاس إذا إنقطــع الخصــب مــنهم 

والكنایـة عــن موصـوف وهــي تلـك اإلبــل التـي یقصــدها النـاس بــالجوار ألنهـا تــوفر لهــم 

  الحمایة من حر الجوع والفقر.

  )٢(ولم تحتلب إال نهارًا َضُجوُرها***  م َتْسَمْع ُنُبوح مقامةَعواِزُب ل

یتــابع فــي مــدح إبلــه حیــث نعتهــا بأنهــا عــوازل ال تقــرب الحضــر فتســمع جلبــة 

أي عنــدما تطلــع علیهــا الشــمس فتســخن ظهورهــا وبهــذا فــي  اً أهلــه وأیضــًا تحلــب نهــار 

ي اإلبــل التــي لبنهــا غــزارة إذا احتلبــت تســمع لهــا ضــجة وهنــا تكــون عــن موصــوف وهــ

  تدر اللبن نهارًا بغزارة.

  )٣(سقیت إذا أولى العصافیر َصرَّتِ *** وأغید النكس وال واهن القوى 

یصف في ذاك الشاب لیس بالواهن القوى ألنه یقوم في الصباح الباكر لیسقي 

وهــذا الوقــت تســمع فیــه أصــوات العصــافیر وهــو وقــت الفجــر  القــوى النشــیط  تلــك بــل

  وصوف.وبهذا تكون عن م

                                         
  .٥١٣) الراعي الربیب: المقیم معها والمالزم لها، ١(

النبـوح: ضـجة النـاس وجلبـتهم، والمقامـة : مجتمـع النـاس، والضـجور: التــي  ١٧لسـان العـرب ابـن منظـور ص )٢(

  .٥١٢تضج إذا أحتلبت، ص 

  .٥١٨) األغید : الشاب، النكس: الضعیف، ص ٣(



 ١٥٥

  )١(وكوماَء قد ضرجتها بنِجیع***  عدو بنات الفحل كم من نجیبة

اصــبحت حتــى  انــه یكــون كریمــًا وســخیًا فــى نحــر النــوق یصــف ذاك الممــدوح 

  هنا عن موصوف إذ وصف ذاك الممدوح بالكرم والسخاءتهابه وتهرب بعیدًا عنه و 

  قال الحطیئة یمدح بین ریاح بن ربیعة:

  )٢(َضعیُف الرُّكن لیس بذي اْمِتَناعِ * ** رألم تر أن جار بني زهی

الجانـب بـل  یكـون قویـًا الجانـب وال ضـعیفاً  یمدح الحطیئة جـار بنـى زهیـر بأنـه

یمتنع من أخذ ما یرید من غیـره وهـذا یـدل علـي شـجاعته وقوتـه ال القوي الجانب ألنه 

  والموصوف هنا ذاك الجار القوي الجانب.

َناعِ ید ا***  هم صنعوا لجارهم ولیست   )٣(لخرقاء مثل ید الصَّ

الكنایة هنا عن موصوف وهم رهط بنى ریاح إذ نعـتهم باإلجـادة والحـذق یعنـي 

  نة الصنعة.قهذا أنهم یجیدون األعمال المد

  )٤(علي أكناف رابیة یفاع*** وجارهم إذا ما حل فیهم 

هم جـار فیكـون حمایة إذا نـزل فـیالو ون باالحسان صفیتیتابع مدح بني ریاح إذ 

  في مأمن وحمى ورفعة، أي إنهم یتصفون بحسن الجوار.

  )٥(تفادى خشاش الطیر من وقع َأْجدلِ ***  تفادى كماة الخیل من وقع رمحه

 اً بعضـها بعضـبسـتتر تجعل من صورة تلك الطیور وهي تتفادى ذاك الصـقر و 

خوفـــًا مـــن  اً بصـــورة األبطـــال عنـــدما یتفـــادون رمـــح ذاك الفـــارس یســـتتر بعضـــهم بعضـــ

  محه وتكون عن موصوف وهو ذاك الفارس الجرئ المقدام.طعنة ر 

                                         
  .٥٣٩حل : النوق، النجمیع من الدم: ما كان إلي السواد، ص ) بنات الف١(

  .٥٤٠) الركن: هو الجانب األقوى، ص ٢(

  .٥٤١) الخرقاء : التي ال تجید الصنعة، ص ٣(

  .٥٤٢) الكنف: الجانب، الرابیة: ما ارتفع من األرض، ص ٤(

 .٥٤٥) تفادى: تستتر، الخشاش: الذي یأكل اللحم، األجدل : الصقر، ص ٥(



 ١٥٦

  المبحث الثالث:

  ثالثًا : كنایة عن نسبة:

  )١(واستشعروا الصبر ال تستشعروا الجزعا*** فاقنوا جیادكم وأحموا ذماركم 

مــــن قومــــه الثبــــات والصــــبر وحمایــــة عرضــــهم ومجــــد آبــــائهم الشــــاعر یطلــــب 

علي  یدربونهمأبناءهم  نلب منهم أن یعلَّمو وأجدادهم وعدم الجزع عند الشدائد وبل یط

  تدریب على ركوب الخیل.الاستخدام الخیل في الحروب. كنایة عن نسبة هي 

  )٢(وجدَّدوا للقِسيَّ النَّبل والشَّرعا*** صونوا جیادكم واجلوا سیوفكم 

سـیوفهم اسـتعدادا إلـي  ن علـى خیـولهم ویجلـو  نیطلب من عشریته أن یحـافظو 

ویجددون األقواس والنبـال واألوتـار ویـدربون أبنـاءهم علیهـا ویعلِّمـونهم  المحن والشدائد

وحضـهم االهتمـام   كیف یدافعون عن أعراضهم وأمجادهم هنا تكون كنایة عن نسـبة 

  األوتار واألقواس لتكون حادة وهذه مقومات النصر واالنتصار وعلى أعدائهم. ب

  )٣(ال تهلكوا هلعا وحرز أهلكم*** وأْشُروا تالدكم في حرز أنفسكم 

على موروثـاتهم التـي وروثهـا عـن  نیطلب من أهل عشریته أن یحافظو  وایضاً 

وحتـــى ال تهلكـــوا أي ال تموتـــوا خوفـــا مـــن  ن  أرضـــهم وأهلهـــم حمـــو یأجـــدادهم وآبـــائهم 

  األعداء. 

الــتالل: هنــا كــل مــا یجــب االحتفــاظ بــه مــن األمــوال واألعــراض واألمجــاد وهنــا 

  ة والدلیل علي ذلك في حرز أنفسكم وحرز أهلیكم.تكون  الكنایة عن نسب

  )٤(إني أخاف علیها االزلم الجذعا*** یا قوم بیضتكم ال تفجعنَّ بها 

                                         
  .١٣الزمار: ما لزمك حفظه، ص  )١(

  ١٣) الشرع : األوتار والواحدة شرعة وهو الوتر الرقیق مشدود علي القوس، ص ٢(

  .١٤) وأشروا : من شرى ضد باع، والتالد : المال القدیم، الحرز: المكان الذي یحفظ فیه المال، ص٣(

  .١٧االلزلم الجذع: الدهر ال یهرم أبدًا، بیضة القوم: ساحتهم، ص  )٤(



 ١٥٧

ــالهم مــن فواجــع ان یحــافظون علــى یوصــي الشــاعر قومــه  ســالحهم وســاحة قت

، القبیلــه طلــب المحافظــة علــى عــرض وشــرف الــدهر ونوائبــه ومحنــه وهــذا یــدل علــى

والـدلیل مـن الضـیاع،  والمجـد و العـرضحافظة علـى سـاحة القتـال كنایة عن نسبة الم

  علي ذلك یا قوم بیضتكم ال تفجعنَّ بها.

  من شعر قعنب:

  )١(كما تنحر في لباتها الُبُدن***  أرضا بها الطعن والطاعون ینكؤهم

 یصف الشاعر هذه األرض التي بها القتل والوباء أي والموت والمـرض كـأنهم

هنـا تكـون الكنایـة عـن نسـبة إذ التي تنحر في بیـت اهللا عـزَّ وجـّل، ق أي النو  )الُبدن (

نسب الموت والفناء إلي األرض التي حل بها القتل وتكون الكنایـة هنـا عـن نسـبة إلـى 

الحروب التي تسفك فیها الدماء وتزهق فیها الرواح ویحل الوباء والموت والـدلیل علـي 

  .)لباتها الُبدن (ذلك كما تنحر في

  حاتم الطائي: من شعر

  )٢(وذا شطٍب غضب الضریبة مْخِذماَ *** یرى رمحه ونبله ومجنَُّه 

 النـه ورمحه أو ال یهتم بسیفه اومقدَّامً  اشجاعً  یكون بأنه الفارس الشاعر یمدح

وهنا تكون الكنایة عن نسبة إذ نسـب شـجاعته إلیـه ال إلـي والـرمح یكون قاطعًا وبتارًا، 

  نبله ومجنه ذا شطٍب. والدلیل علي ذلك یرى رمحه و 

یح طیَّرت  لُ *** وضاف إذا هبَّت له الرَّ   )٣(لبائد من أعطافه ما ترجَّ

إذا الــریح طیــرت خصــالته ال  الً طــوی اً لــه شــعر  یكــون یصــف الشــاعر فــي حالــه

هنـا یظهر وجهه وهذا لكثافته إنه ال یغسله وال یدهنه وهذا یدل علي شدة العدم والفقر 

  الفقر، إذ نسب الفقر إلي كثافة شعره.وهي  نسبهتكون كنایة عن 

                                         
  .٢٤الطاعون : الوباء، ص  –الطعن: القتل بالرماح  )١(

  .٥٣الشطب: الطرائق في السیف والمخذم: الذي ینتسف القطعة وخذم الثوب : شقَّقه، ص )٢(

  .١٠٣) ضاٍف : شعر طویل، اللبائد : ما تلبد، الترجیل: غسل الشعر ودهنه، ص ٣(



 ١٥٨

  من شعر كعب بن سعد الغنوي:

لم ِمْفضال الیدین وهوب***  فتى الحرب إن حاربت كان سمامها   )١(وفي السِّ

كنایة عن نسبة بین شـیئین همـا الشـجاعة والكـرم الشـجاعة فـي مقاتلـة األعـداء 

ذا وكلمــة مفضــال وهــذا یكــون فــي حالــة الحــرب والكــرم فــي بــذل العطــاء علــي أهلــه وهــ

الحرب والسلم وهي علـي صـیغة صیغة مبالغة یعني إنه كثیر العطاء والبذل في حالة 

  صیغة مبالغة علي وزن فعول.ب مفعال، وكذلك كلمة وهو 

  )٢(إذا لم یكن في المنقبات حلوبُ ***  یبیُت الندى یا أمَّ عمرو ضجیعه

الحلـوب وهـي التـي كنایة عن نسـبة أي نسـبة المضـاجعة والمالزمـة إلـي النـوق 

زمـًا لهـا لیكثـر العطـاء علـي أهلـه، وكلمـة مال یكون كریمـاً تحلب اللبن وهذا یستلزم إنه 

  حلوب صیغة حلوب علي صیغة مبالغة علي وزن فعول.

  من شعر المتلمس:

  )٣(واستحمقوا في ذكاء الحرب أو ِكیُسوا***  أغنیت شأني فأغنوا الیوم شأنكم

أذكیاء وفطنـاء إمـا بـرأیهم وٕامـا  نته أن یكونو یطلب الشاعر هنا من أهل عشیر 

  بسیوفهم وهنا كنایة عن نسبة إذ نسب الفطنة مرة إلي السیوف ومرة إلي أهله.

  )٤(سبل إن شئت في وحش وعرٍ *** طیُب الباءة سهل ولهم 

یصف الشاعر نفسه إنه سهل الجانـب أي طیـب المعشـر أمـا إذا كـان أریـد بـه 

ا عند الشـدة تكـون عـن نسـبة فـي جانـب الخیـر یكـون سـهل وهذ اً ووعر  انً شیكون خ اً سؤ 

  ب وفي جانب الشر یكون خشن الجانب.الجان

  غیر أنكاس وال هوج هذر***  وندامى حسن أوجههم

                                         
  .١٠٩) السمام: جمع سم، ص١(

  . ١١٥د: مصاحبته، المنقیات : السمینة منها، الحلوب: التي یحلب منها، ص) ضجیعه: مضاجعه مرا٢(

  .١٣٠) كیسوا : كونوا فطناء، ص ٣(

  .١٥٢) طیب الباءة: ساحته طیبة المنزل، الوحش المتوحش، ص ٤(



 ١٥٩

  )١(غفر ذنبهم غیر ُفُخرْ ***  ثم زادوا أنهم في یقومهم

بــالكرم  ونیتحــدث الشــاعر عــن قومــه أن یجلســون فــي مجــالس الشــراب یمــدح

م غیــر ضــعفاء وال حمقــاء ولــیس كثیــري الكــالم ومــع ذلــك إنهــم یغفــرون والقــوة أي إنهــ

ذنب المذنب یعني انهم یسامحون وكل هذا بال ضجر منهم وتكون عن نسبة واألولـى 

  . كرماء نوالثانیة السماحة ویكونو  ءأقویا نعدم الضعف بالتالي یكونو 

  من شعر زهیر بن أبي سلمى:

ُفقاتشك*** حتى یئوب بها وجیا معطَّلًة    )٢(و الدَّوابر واألنساَء والصُّ

هنا كنایة عن نسبة إذ نسب التعب والهزال إلـي الـدوابر وال أرسـان علیهـا لـیس 

  أانها طیبه المنش‘لها عروق في الفخذین برغم كثرة الترحال والسفر

  )٣(والسائلون إلي أبوابه ُطُرقا***  قد جعل المبتغون الخیر في هرمٍ 

الكرم إلي أبوابه طرقًا هنا یمـدح زهیـر هرمـًا بـالكرم كنایة عن نسبة وهي نسب 

  وكثرة السائلون أي الذین یطرقون أبوابه ألخذ العطاء.

  )٤(یمیل في الرُّمح میل المائح األِسنِ ***  یغادر القرن مصفرا أنامله

حتـــى اصـــفرت  قتـــل قرینـــه یصـــف الشـــاعر فـــي هـــذا البیـــت ذاك الفـــارس الـــذي

لموت والفنـاء لكنایة في مصفر أنامله عن نسبة إذ نسب اأنامله خوفًا منه وهنا تكون ا

  إلي اصفرار األنامل.

  )٥(زار الشتاء وعزَّت أثمن الُبُدنِ *** من ال یذاب له شحم النَِّصیِب إذا 

                                         
) المــدامى : المجالســون، علــي الشــراب، األنكــاس : جمـــع نكــس وهــو الضــعیف، والهــذر : كثیــر الكـــالم، ص ١(

١٥٥. 

یئــوب : یرجــع، المعطلــة : التــي ال أرســان علیهــا، النســاء : عــروق الفخــذین، الصــفق: الواحــدة صــفاق، وهــو  )٢(

 .١٨٨الجلد، ص

  .١٩١) السائلون: هم الذین یأتون ألخذ العطاء، ص٣(

  .١٩٨) مصفر أنامله: دنا موته فاصفرت أنامله، ص ٤(

  .٢٠٠جمع ثمن، البدن: اإلبل، ص  ) شحم النصیب: یرید نصیبه من الشحم، عزت : غلت، أثمن :٥(
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وخاصــة  یئاً یمــدح هــرم وهــو الممــدوح إنــه یطعــم الطعــام طریــًا ال یــدخر منــه شــ

ع وبالتالي ترتفع أثمـان اإلبـل إذ عندما یكون وقت الشتاء حیث یقل الطعام ویحل الجو 

  تكون عن نسبة الكرم.

  )١(إذا َشِهدوا العظائم لم ُیلیُموا***  لینجوا من مالومها وكالنوا

قصـــد إنـــه عـــود قومـــه ذلـــك الخلـــق الكـــریم وهـــو النجـــاة مـــن التقصـــیر فـــي دفـــع 

مـال سبة وهي عدم المالم عند الشدائد، إذ ال یأتون بأعالنوائب أو الشدائد كنایة عن ن

  ال یالمون علیها.

  )٢(ُدِعیْت نزال وُلجَّ في الذُّْعرِ *** ولنعم حشو الدِّرع أنت إذا 

إذا دعا داعـي النـداء یكـون حریصـًا ومسـتعدًا إلـي خـوض الحـرب  یمدح فارسه

بالسـیوف وهنـا تكـون كنایـة  والمبـارزهن ظهور الخیـل مالنزول إلي  إن یدعون وخاصة

ا لــنعم حشــو الــدرع إذ نســب الشــجاعة واإلقــدام إلــي عــن نســبة فــي إذا دعیــت نــزاًال إمــ

  السیوف والدروع.

  )٣(یلقاك دون الخیر من ِسْترِ *** السِّْتُر دون الفاحشات وما 

لكنــــه لــــیس بینــــه وبــــین فعــــل  اً جعـــل الشــــاعر بینــــه وبــــین فعــــل الفــــواحش ســـاتر 

إلـي  إلـي دون الفاحشـات والكـرم ءإذ نسـب الحیـا ‘ولهذا تكون النسـبة حاجزاً  المكرمات

  دون الخیر.

  )٤(خلفت في النجدات والذِّكر***  أثنى علیك بما علمت وما

فــى  اً فـي خــوض الحـروب وٕانـه طیبـ فارسـه بانــه یكـون شـجاعًا  الشـاعر یمـدح 

إلي أهله وعشیرته وهنا الكنایة عـن  اوخاصة في النجدات والملمات یكون مغیثً  معشره

                                         
  .٢٠٩) لم یلیموا: لم یأتوا، ما یلومون علیه، ص ١(

  .٢١٣) لج: من اللجاج في الشئ، أي التمادي فیه، ص٢(

  .٢١٥) الستر : یرید به هنا العفاف، ص ٣(

  .٢١٧) النجدة: الشدة ویقال نجید بمعنى شجاع، الذكر: الشرف، ص ٤(
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ل علـي ذلـك ممـا خلـف مـن النجـدات نسبة حیـث نسـب البسـالة وعلـو الهمـة إلیـه والـدلی

  والذكر بین الناس.

  )١(لهم نائل في قومهم ولهم َفْضلُ ***  هم خیر حي في معد علمتهم

ـــة  ـــرَِّحَم والقراب ـــة معـــّد بـــأنهم رحمـــاء فیمـــا بیـــنهم أي یصـــلون ال یمـــدح زهیـــر قبیل

مـن األعـداء ویعطـون غیـرهم مــن األقـوام مـن یحتـاجون إلیـه وهـذا یــدل  یحمـون قبیلـتهم

لهـم نائـل علـي قـومهم  (ي فضلهم بین الناس تكون هنا عن نسبة والدلیل علـي ذلـكعل

  .)ولهم َفْضلُ 

  )٢(وتغرس إال في منابتها النَّْخلُ ***  وهل ینبت الخطي إال وشیجه

وكــذلك النخــل ال ینبــت  ةفــي القنــا إالَّ یتحــدث الشــاعر عــن إن الرمــاح ال تنبــت 

ال الكریم و ،ءاعر مـدح هـؤالء بـأنهم كرمـاوهنـا یقصـد الشـ ‘إال فـي األرض الصـالحة لـه

  المنبت.حیث وتكون عن نسبة حیث نسب كرم الممدوح إلي كرم  اً كریم إالّ یلد 

  )٣(أخا ثقة إذا الَحَدثَاُن َناَبا***  شدید األسر یحمل أریحیا

عمد إلي مدح ممدوحه باألخالق الكریمة والنفس ترتاح إلیه ولهـذا یكـون شـدید 

ول البالء وهنا تكون عن نسبة إذ وصفه بالنفس اآلسرة والدلیل األسر وخاصة عند نز 

  . ) ویكون صادقاً أخ ثقة (علي ذلك

  من شعر عبید بن األبرص:

  )٤(في بیِت منهمر الكفین وِمْفَضال***  باكرتها قبل أن یبدو الصباح لنا

                                         
  .٢٣٨م یصلون الرَِّحَم، ص ) نائل في قومهم: یعني أنه١(

  ) الخطي: الرماح، نسبها إلي الخطِّ، یقول: ال تنبت القناة إال القناة.٢(

 .٣٠٨) أریحّي: یرتاح إلیه، ص ٣(

  .٣٦٦) مفضال : ذو الفضل الكثیر، ص ٤(



 ١٦٢

 اً إنــه ســخیمنهمــر یصــف الفتــاة (هنــد) إنهــا نشــأة فــي بیــت كــرم وســخاء یعنــي 

ین بالعطاء والخیر وتكون هنا عن نسـبة والـدلیل علـي ذلـك فـي بیـت منهمـر سائل الكف

  ا صیغة مبالغة أي إنه كثیر الفضل علي وزن مفعال.الكفین مفضال، ومفضال هن

  )١(إال وللموت في آثارهم َحاِدي***  یا عمرو ما راح من قوم وال ابتكروا

ل علـي شـجاعتهم یمدح القوم إنهم یروحون عشـیة إلـي سـاحات القتـال وهـذا یـد

وثباتهم وتكون هنا عن نسبة إذ وصفهم بالثبات وعدم الفـرار مـن المـوت والـدلیل علـي 

  ذلك وللموت في آثارهم حادي.

  )٢(كأن أثوابه مجت ِبِفْرَصادٍ ***  قد أترك القرن مصفرًا أنا مله

یصــــف الشــــاعر نفســــه بممیــــزات وهــــي الشــــجاعة والجــــرأة فــــي خــــوض غمــــار 

دة شــجاعته تصــفر منهــا أنامــل أقرانــه مــن الفرســان حتــى إن الحــروب وویالتهــا مــن شــ

أثوابه كأنها خضبت بدماء أعدائه وهنا تكـون كنایـة عـن نسـبة فـي مصـفر أناملـه وهـو 

الخوف الشـدید الـذي یـؤدي إلـي المـوت مـن كثـرة قتـل األعـداء والـدلیل علـي ذلـك كـأن 

بــه صــارت حمــراء أثوابــه مجــت بفرصــاٍد یعنــي هــذا مــن كثــرة قتــل األعــداء نالحــظ أثوا

  علیها. الدماءاللون من كثرة 

  )٣(فیها المثل ناقعًا فلیشربوا***  حتى جبهناهم بكاس مرة

یمـــدح الشـــاعر فـــي فرســـان قبیلـــتهم وینعـــتهم بالشـــجاعة والقـــوة وٕانهـــم یضـــربون 

أي بـالغ المـرارة وتكـون عـن  اً ناقعـ اً أعـدائهم سـم نسـقو یبسواعد قویة من شـدة ضـربهم 

  لدلیل علي ذلك سقیناهم بكأس مرة.نسبة وهو الموت وا

                                         
  .٣٧١) راح : من الرواح وهو  العشي، ابتكروا: بكروا، الحادي: السائق، ص ١(

  .٣٧٣: رشت، الفرصاد هو شجر التوت، ص  ) القرن: المثیل، مجت٢(

  .٤٠٣) الكأس المرة: الموت. المثمل: الثم المصفى، ص٣(
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  )١(واألكرمین إذا ما ُیْنَسُبون أبا***  سیرى أمام فإن األكثرین حصى

یتابع الشاعر في مدح أهل عشـیرته وٕان العـدد لـیس بـالكثرة ولكـن یكـون العـدد 

فـي القـیم الحمیـدة التـي یتمیـزون بهـا مــن شـرف وحسـب ونسـب والـدلیل علـي ذلـك هنــا 

إن األكرمین حصى واألكرمین إذا مـا ینسـبون أبـا وتكـون عـن نسـبة الكنایة عن نسبة ف

  إذ نسب كرم نسبه إلي آبائهم.

  )٢(لعف جیبها حسن َنثَاَها***  لعمرك إن جارة آل ألي

لحطیئــة فــي تلــك المــرآة بصــفات الطهــر والعفــاف وٕانهــا محافظــة علــي یتغــزل ا 

والــدلیل علــي ذلــك  عرضــها وبهــذا تكــون عفیفــة وأمینــة علــي نفســها وتكــون عــن نســبة

  لَعفٌّ جیبها حسن َنثَاَها أي إنها طیبة المعشر وسمحة السیرة بین جاراتها.

  )٣(كریم النثامواله غیر َذلیلٍ ***  أخو ثقة ضخم الدسیعة ماجد

یمدح في ممدوحه بخصال كریمة إنه یوثق به وهذا یرجع لدماثـة خلقـه ومزایـاه 

وكـل مـن كـان فـي والیتـه وحمایتـه ال یكـون  الحمیدة وٕانـه طیـب الـذكر بـین أبنـاء قبیلتـه

بل یكون عزیزًا وكریمًا وهنا الكنایة عن نسبة والدلیل علي ذلـك فـي مـواله غیـر  ◌ً ذلیالً 

  دلیل.

  )٤(بذخت بعادي السراِة طویلِ *** إذا الناس مدوا للفعال أكفهم 

یتابع مدح ممدوحه ویصفه بأن لـه صـفات حمیـدة مـن نجـدة ومـروءة بـین أهلـه 

منذ عهد آبائه وأجداده وتكون عن  اً تلید اً ان للناس مجد یفخرون به فهو له مجدوٕاذا ك

  نسبة والدلیل واضح إذ بذخت بعادي السراِة طویٍل.

                                         
  .٤٦٦) األكثرین حصى: أي عددًا، ص ١(

  .٤٧٦) عف جیبها: كانت عفیفة، وحسن نثاها : حسن ذكرها، ص ٢(

  .٤٨٤) أخو ثقة : یوثق به، ضخم الدسیعة: ضخم الخلق، النثا: الذكر، ص ٣(

  .٤٨٤: فخرت وعلوت، بعادى السراة: أي بمجد قدیم ، ص) بذخت٤(
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  )١(عالتها بالمحصدات َأَصرَّت***  عوابس بالشعث الكاة إذا ابتغوا

نســبة وهــي أن هــذه اإلبــل التــي عــادت مــن تلــك الحــرب الشــعواء  عــنوتكــون 

لحـــة وهـــذا یـــدل علـــي إنهـــا حـــرب قاتلـــة ومـــدمرة وأیضـــًا صـــورة الفرســـان إذ عابســـة وكا

  منها شعث الهیئة وهذا من كثرة غبار تلك الحرب. نرجعو ی

                                         
 .٥٢١) عوابس: مكشرة، العاللة: جرى بعد جرى، ص١(



 ١٦٥

  الخاتمة:

 اً دراسة كتاب مختارات شعراء العـرب البـن الشـجري الـذي یحـوي بعضـ اخترت

لكتـاب مـن العربیة، قمت بدراسة هذه القصائد دراسـة بالغیـة لهـذا ا القصائدمن عیون 

  خالل الصورة البیانیة.

قســمت الدراســة إلــي ثالثــة فصــول یحــوي الفصــل األول التشــبیهات ینقســم إلــي 

  ثالثة مباحث األول منهم الدراسة باعتبار الطرفین من حیث كونهما حسیین وعقلیین.

  المبحث الثاني:

  دراسة باعتبار أداة التشبیه من حیث كونها حرفًا وفعًال واسمًا.

  لثالث:المبحث ا

  دراسة باعتبار وجه الشبه من حیث كونه مفردًا ومركبًا ومتعددًا.

  أما الفصل الثاني :

أولهمــــا المجــــاز المرســــل مــــن حیــــث عالقاتــــه  :یحتــــوي علــــي دراســــة المجــــازف

  المختلفــــة وثانیهمــــا المجــــاز العقلــــي مــــن حیــــث صــــوره المتعــــددة وثالثهمــــا االســــتعارة

  مكنیة.والتصریحیة ال

  ث:أما الفصل الثال

تنقسـم إلـي ثالثـة أقسـام األول الكنایـة عـن صـفة والثـاني و  یحتوي علي الكنایـةف

  عن موصوف والثالث عن نسبة.

   : الى نتائج هذه الدراسة أدت

 من أدب العصر الجاهلي وشعر أوًال: یحتوي كتاب شعراء العرب علي جواهر

  المخضرمین.

ــــز هــــذه القصــــائد الشــــعریة بالصــــور البالغیــــة  البیانیــــة مــــن حیــــث ثانیــــًا: تتمی

  التشبیهات واالستعارات والكنایات
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ثالثًا : تحتوي هذه الكنوز األدبیة علي تشبیهات مختلفة منها الصریح، والمفرد 

  والتمثیلي والمتعدد.

رابعــًا : تكثـــر اســـتعاراته فــي اإلســـتعارتین التصـــریحیة والمكنیــة وتنـــدر أو تكـــاد 

  تكون منعدمة االستعارة التمثیلیة.

فیض الكتـاب بالكنایـات وخاصـة الكنایـة عـن صـفة وتقـل الكنایـة عـن خامسًا: ی

  .موصوف ونسبة 

ـــدور حـــول األدب والصـــورة الفنیـــة  سادســـًا: مـــن المالحـــظ أن كـــل الدراســـات ت

  لدیوان شاعر أو مجموعة شعریة معینة.
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١  ملئن شكرمت الز يدنك)ث  )٧  

  سورة العلق

٢   الذي علم بالقلم *علم اإلنسان ما مل يعلم)ث )٥-٤  

  سورة الشعراء

٣  رِيني الْآخف قدص انسل لِّي لعاجو )٧٦ )٤١  

����������  

٤  ٍا فَانهلَيع نامِ *كُلُّ مالْإِكْرلَالِ وذُو الْج كبر هجقَى وبيو)٩٦ )٢٧-٢٦  

�������������  

٥  توقَةُ الْمكُلُّ نَفْسٍ ذَآئ )٩٦ )١٨٥  

�����������  

٦  كلَيع ماهنصقَص قَد السرو... )١٠٤ )١٦٤  

����������  

٧  لَه ههجإِلَّا و كاله ءيون كُلُّ شعجتُر هإِلَيو كْمالْح... )١٢٢ )٨٨  

���������  

٨  ٌةاصصخ بِهِم كَان لَوو هِملَى أَنفُسع ونرثؤيو... )١٣٢ )٩  

�������������  

٩  ِاسالن نيا باوِلُهنُد اماألي لْكتو )١٤٨ )١٤٠  
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یشكر الناس لم یشكر اهللا من لم ج  

 إن رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم قال: (لوال أشق علي أمتي ألمرتهم

  .بتأخیر العشاء والسواك عند كل صالة
١٥  

 كان رسول اهللا صلي اهللا علیه وسلم یتعوذ من األیهمین وهما السیل

 والجمل الهائج
٧٠  
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  ١٤  میمون بن قیس  األعشى

  ٦٨  إمرؤ القیس بن حجر  إمرؤ القیس

  ١٧  جمال الدین بن محمد  ابن منظور

  ٨٥  بشار بن برد العقیلي  بشار بن برد

  ٢٦  جریر بن عطیة بن حذیفة  جریر

  ٧  جالل الدین عبد الرحمن  السیوطي

  ٩٦  ربیعة بن رباح المزني  زهیر بن أبي سلمى

  ٥٤  عنترة بن شداد بن عبس  عنترة بن شداد 

  ٦٧  لبید بن ربیعة بن مالك   ربیعةلبید بن 

  ٨  كمال الدین عبد الرحمن  ابي البركات

  ٥٥  ربیعة بن سفیان بن سعد  المرقش األصغر
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  الصفحة  البحر  اسم القائل  القافیة

  ١٤  البسیط  لقیط بن یعمر  وال طمعا

  ١٤  الخفیف  األعشى   واتساق

  ١٧  الطویل  قعنب بن أم صاحب  شطن

  ١٧  البسیط  أعشى باهلة  غمر

  ١٨  الطویل  حاتم الطائي  منمنما

  ٢٠  المتقارب  بشامة بن عمرو  ذموال

  ٢٠  المتقارب  النمر بن تولب  مغرما

  ٢١  الطویل  الشنفر األزدي   تعول

  ٢٣  الطویل  كعب بن سعد الغنوي   یخیب

  ٢٤  البسیط  المتلمس  مقبوس

  ٤٣  الرمل  طرفة بن العبد  بالظهر

  ٢٦  الكامل  ریرج  األخطل

  ٢٨  البسیط  زهیر بن أبي سلمى  قاعت

  ٢٨  الطویل  " "  الصیاقل

  ٢٩  الوافر  بشر بن أبي خازم  إنحناء

  ٣٠  الوافر  " "  الذنوب

  ٣٠  المتقارب  " "  السالما



 ١٧١

  ٣١  الوافر  " "  الثقاف

  ٣٢  الوافر  " "  الصحاح

  ٣٢  الطویل  عبید بن األبرص  مواشكا

  ٣٣  یعالسر   بشر بن أبي خازم  الشاعل

  ٥٥  الرمل  بشر بن أبي خازم   الغالي

  ٣٤  الطویل  بشر بن أبي خازم  المقلد

  ٥٩  البسیط  زهیر   قطناو 

  ٣٣  السریع  عبید   بابل

  ٤١  المتقارب  األعشى   بفرصادها

  ٤٢  الطویل  الحطیئة  جفول

  ٦٣  الوافر  بشر   األقاحي

  ٤٨  الوافر  الحطیئة  الثواء

  ٥٤  الكامل  عنترة بن شداد   وتكرمي

  ٥٥  البسیط  بشر بن أبي سلمى  مختومة

  ٥٥  الطویل  المرقش األصغر   وتقدح

  ٥٥  الخفیف  بشر بن أبي سلمى   األطفال

  ٦٤  الطویل  أبو الواواء الدمشقي  بالبرد

  ٦٧  الطویل  لبید بن ربیعة  خیامها

  ٦٨  الطویل  أمرئ القیس  لمو فح

  ٩٥  الوافر  بشر   التهابا

  ٩٦  البسیط  كعب   محمول



 ١٧٢

  ٩٧  الطویل  بید بن ربیعةل  المحامل

  ١٣٨  الطویل  طرفة بن البد  قالئل

  ١١٣  مجزوء الكامل  عبید بن األبرص  ارتوینا

  ١٢٢  الطویل  لبید بن ربیعة  األنامل

  ١٢٥  الكامل  عبید بن األبرص  لغبواا

  ١٣٢  الطویل  الحطیئة  القصاع

  ١٣٠  الطویل  الحطیئة  أجدل

  ١٦٣  الطویل  الحطیئة  أصرت
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أمالي بـن الشـجري فـي آداب اللغـة العربیـة لإلمـام العالمـة السـید الشـریف هبـة  .١

هــ ضـبطه فضـیلة الشـیخ مصـطفى عبـد الخـالق، الجـزء ٥٤٢اهللا المتوفى سـنة 

 م، مطبعة األمانة بشارع الفجالة.١٩٣٠األول، الطبعة األولى

الـدین عبـد الـرحمن السـیوطي،  بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحـاة، جـالل .٢

م، مطبعــــة البــــابي الحلبــــي ١٩٦٥ -هـــــ١٣٨٤الجــــزء الثــــاني الطبعــــة األولــــى 

 وشركاؤه.

الجـــامع الصــــحیح (ســــنن الترمـــزي، بــــن عیســــى محمــــد بـــن عیســــى بــــن ســــورة  .٣

الترمیز، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، موسوعة السنة الطبعة الثانیـة، تـونس، 

 م.١٩٩٢ -هـ١٤١٣دار سحنون للطباعة والنشر 

الجوهر النقي للعالمة عـالء الـدین بـن علـي بـن عثمـان المـاردینى الشـهیر بـان  .٤

هـ ویلیه فهـرس األحادیـث إعـداد الـدكتور یوسـف عبـد ٧٥٤(تركماني) المتوفى 

 -هــــــ ١٤١٣الــــرحمن الرعشـــــلي، الجــــزء األول دار المعرفـــــة، بیــــروت، لبنـــــان 

 م.١٩٩٢

لسـیوطي، الجـزء األول، الناشـر الخصائص الكبرى، جالل الدین عبد الرحمن ا .٥

 دار الكتب الحدیثة القاهرة.

الخالفـــــة العثمانیـــــة، عبـــــد المـــــنعم الهاشـــــمي، دار ابـــــن حـــــزم الطبعـــــة االولـــــي  .٦

 م .٢٠٠٤هـ ، ١٤٢٥

ـــم دراســـات فـــي فقـــه اللغـــة، صـــبحي صـــالح  .٧ الطبعـــة األولـــى، بیـــروت، دار العل

 م.١٩٨٦للمالیین 

و العبــاس المفضــل ابــن محمــد اختیــار أبــدیــوان المــرقش األصــغر، المفضــلیات  .٨

هـ، شرح أبـو محمـد القاسـم بـن محمـد بـن بشـار األنبـاري ١٧٨الضبي المتوفى 



 ١٧٤

هـ، تحقیق وشرح محمـد نبیـل طریفـي المجلـد الثـاني دار صـادر، ٣٠٤المتوفى 

 م.٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤بیروت، الطبعة األولى 

ار دیـــوان أبـــي فـــراس الحمـــداني، روایـــة أبـــي عبـــد اهللا الحســـین بـــن خالویـــه، د .٩

 م.١٩٦٦ -هـ١٣٨٥صادر للطباعة والنشر، دار بیروت للطباعة والنشر 

دیــوان األعشــى الكبیــر، میمــون بــن قــیس، شــرح وتعلیــق الــدكتور محمــد محمــد  .١٠

 م، دار النهضة العربیة، بیروت.١٩٧٢حسین 

دیوان إمرئ القیس، حققه وبوبه وشرحه وضبط بالشكل ابیاتـه، حنـا الفـاخوري،  .١١

 م .١٩٨٩هـ ١٤٠٩بعة االولي دار الجیل بیروت، الط

 دیوان بشار بن برد، المجلد األول شرح حسین حموي، دار الجیل، بیروتز .١٢

 دیوان جریر، دار صادر، بیروت. .١٣

دیــوان زهیــر بــن ابــي ســلمي، تقــیم وشــرح وتعلیــق، الــدكتور محمــد حمــود، دار  .١٤

 م١٩٩٥الفكر لبنان، بیروت الطبعة االولي 

 -هـــــ١٤٠٤دیــــوان عنتــــرة بــــن شــــداد، دار بیــــروت للطباعــــة ولنشــــر، بیــــروت،  .١٥

 م.١٩٨٤

 م.١٩٦٦ -هـ١٣٨٦دیوان لبید بن ربیعة العامري، دار صادر، بیروت،  .١٦

ود الحــافظ أبــي داؤود ســلیمان بــن األشــعس تحقیــق د. بــدر الــدین ســنن أبــو دا .١٧

 م.١٩٩٢ -هـ١٤١٣جتین، موسوعة السنة، الطبعة األولى والثاني، استانبول 

علــم البیــان، األســتاذ الشــیخ عثمــان (أبــو النصــر)، القــاهرة، دار العلــوم العلیــا،  .١٨

 م.١٩٥٩هـ١٣٥٨-م١٩٥٨ -هـ١٣٥٧الطبع 

الكنایة العربیة، الدكتور بشیر كحیل أستاذ النقد والبالغة جامعـة بـاجي مختـار  .١٩

میــدان  ٤٢م مكتبــة اآلداب، ٢٠٠٤ -هـــ١٤٢٥الجزائــر الطبعــة األولــى عنابــة 

 ا القاهرة.األوبر 
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لسان العرب، لالمام ابي الفضـل جمـال الـدین بـن محمـد بـن مكـرم بـن منظـور  .٢٠

م ٢٠٠٠االفریقـــي المصـــري، المجلـــد الخـــامس، دار صـــادر ، الطبعـــة االولـــي 

 بیروت .

مجمـــع األمثـــال، ألبـــي الفضـــل أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد إبـــراهیم المیـــداني،  .٢١

عیســى البــابي الحلبــي  تحقیــق محمــد أبــو الفضــل، الجــزء األول، طبــع بمطبعــة

 وشركاؤه.

ســـماعیل بـــن ســـیده، إالمحكـــم والمحـــیط األعظـــم فـــي اللغـــة، تـــألیف علـــي ابـــن  .٢٢

، تحقیـــق مصـــطفى الســـقا، األســـتاذ بجامعـــة الملـــك ســـعود ٤٥٨المتـــوفى ســـنة 

بالریـــاض، د. حســـین نصـــار المـــدرس بكلیـــة اآلداب، بجامعـــة القـــاهرة، الجـــزء 

نشــــرته شــــركة مكتبــــة ومطبعــــة م، ١٩٥٨ -هـــــ١٣٧٧الثــــاني، الطبعــــة األولــــى 

مصـــطفى البـــابي الحلبـــي وأوالده بمصـــر، معهـــد المخطوطـــات بجامعـــة الـــدول 

 العربیة.

هــــ تحقیـــق علـــي محمـــد ٥٤٢مختـــارات شـــعراء العـــرب ألبـــن الشـــجري المتـــوفى  .٢٣

 البجاوي، دار الجیل، بیروت، لبنان.

المســـند، أحمـــد بـــن حنبـــل، تحقیـــق د. بـــدر الـــدین جیتـــین آر موســـوعة الســـنة  .٢٤

 .١٩٩٢ -هـ١٤١٣بعة الثانیة تونس دار سحنون للطباعة والنشر الط

أبو منصور الجـوالیقي وآثـاره فـي اللغـة التكریتـي د. علـي أحمـد الزبیـدي رئـیس  .٢٥

 لجنة الدرسات العلیا، قسم اللغة العربیة.

المؤطا لإلمام مالك بن انس تحقیق محمد فؤاد عبد البـاقي القـاهرة مطبعـة دار  .٢٦

 .إحیاء الكتب العربیة

ألبــي بركــات، كمــال الــدین عبــد الــرحمن بــن ة األلبــاء فــي طبقــات األدبــاء زهــن .٢٧

محمــد األنبــاري تحقیــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، دار نهضــة مصــر الطبــع 

 والنشر الفجالة القاهرة.
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  رقم الصفحة  وعـــــــاملوض  الرقم

  أ  اآلیة   .١

  ب  اإلهداء    .٢

  ج  الشكر والعرفان   .٣

  ٤-١  المقدمة   .٤

  ١٣-٤  تمهید   .٥

  ٦-٤  عصر بن الشجري   .٦

  ١١-٦  حیاته   .٧

  ١٣-١١  وصف كتابه   .٨

  الفصل األول

  التشبیھ

  ٣٤-١٤  باعتبار الطرفین المبحث األول :   .٩

  ٤٨-٣٥  ةداباعتبار األ : المبحث الثاني .١٠

  ٧٢-٤٩  باعتبار وجه الشبه المبحث الثالث : .١١

  الفصل الثاني

  ازــــــــــــــــــالمج

  ٨٨-٧٣  المجاز المرسل  : المبحث األول .١٢

  ١٠١-٨٩  المجاز العقلي  : المبحث الثاني .١٣

  ١١٣-١٠٢  اإلستعارة  المبحث الثالث : .١٤



 ١٧٧

  الفصل الثالث

  نایةــــــــــالك

  ١٣٢-١١٤  الصفة المبحث األول : .١٥

  ١٥٥-١٣٣  الموصوف  المبحث الثاني : .١٦

  ١٦٤-١٥٦  النسبة  المبحث الثالث : .١٧

  ١٦٦-١٦٥  الخاتمة ونتائجها  .١٨

 
 


