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 بسم هللا الرمحن الرحيم
  مقدمة

 
احلمد & الذي جعل العربية على أشرف لسان، وأنزل كتابه احملكم يف أساليبها احلسان، 

وأقوم الدعاة إىل احلق حمجة، والصالة والسالم على أفضل العرب هلجة، وأصدقهم حجة،  
وعلى آله األجماد، وصحبه الذين فتحوا البالد، ونشروا لغة التنزيل يف األغوار واألجناد، 

  وحببوها إىل األعجمني حىت استقامت ألسنتهم على النطق Hلضاد.
  أما بعد:

ألفتها لدارسي هذا كتاب يف البحث اللغوي بني النظرية والتطبيق، أراه حماولة متواضعة ف
اللغة العربية  عامة ولطلبيت بقسم اللغة العربية وأدXا خاصة قراءة موجزة هلم يف كتابتهم  
الرسالة اجلامعية للمستوى اجلامعي األول. ولقد أعددت أساليب البحث اللغوي Hلنظرية  

األحباث   أوال مث التطبيق bنيا منوذجا ليتسىن للطلبة فهمها وإجراءها. وحيتوي الكتاب على
  اللغوية يف املعجمية والعروضية والبالغية (االستعارة واالستفهام واجلناس). 

وهذا يبحث . كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيديويف الباب األول يتحدث عن 
عن منهجية كتاب العني، وقبيل ذلك يعرض كتاب العني تسميته وسبب kليفه، وبعد  

   الرتتيب الصويت واعتبار األبنية واألخري نظام التقليبات. ذلك حيلل منهجية الكتاب نظرا إىل
وtيت أوال Hلنظرية عن االستعارة  . االستعارةالبحث يف ويف الباب الثاين يتحدث عن 

مث يطبقها يف ميمية أيب الطيب  ،أقسام االستعارةو  تعريف االستعارة وما يتعلق Xا وهي
  (منوذجا). 

 وtيت أوال Hلنظرية عن العروض وهي.  العروض  البحث يف ويف الباب الثالث يتحدث عن  
يف  شعر احلكمة  أليب   مث يطبقها  ، عّلةالزحاف  و الو  حبور العروض و مفهوم  العروض

   (منوذجا). العتاهية
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وtيت أوال Hلنظرية عن . البحث يف أسلوب االستفهامويف الباب الرابع يتحدث عن 
األغراض البالغية   و  أدواتهستفهام و أقسام االو  االستفهام تعريف  االستفهام  وهي

    (منوذجا). "الطالسم"  إليليا أبو ماضى يف  شعرمث يطبقها  ،لالستفهام
وtيت أوال Hلنظرية عن . البحث يف اجلناسمث جاء األخري الباب اخلامس يتحدث عن 

شعر املدح  يف مث يطبقها   ،أثره ىف الكالم و أنواع اجلناس و  تعريف اجلناس اجلناس  وهي
  (منوذجا).  للبحرتى

واألخري ... فما كان هلذا العمل أن يتم لوال فضل من هللا العظيم، واسهام من الزمالء  
كبري. سواء من اشرتك معي يف دراسة، أو أعان يف تطبيق، أو أسهم يف نشر أو غري ذلك 

  فيشكر أو جهد يبذل فيثىن عليه. جزى هللا اجلميع خريا من تعاون يذكر 
  وهللا أسأل أن جيعل هذا العمل خالص لوجهه �فعا به. 

  وعليه وحده قصد السبيل ... 
  

 ، إنه ويل التوفيق

                       
  

  املؤلف 
 ذو اخلري 
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  الباب األول 
  لخليل بن أمحد الفراهيدي البحث يف كتاب العني ل

  
  كتاب العني 

ول أفكان  ،الثاين للهجرة بوضعه كتاب العني افتتح اخلليل عصر املعاجم يف القرن
على معجم العني قد بين و  .فاعتمده العلماء واللغويون ىل حيز الوجودإمعجم عريب ظهر 

هيكل الكتاب وتقسيماته ، ولذلك فإن ختطيط شكل   يفكما أر�ها اخلليل خطة bبتة  
 واملعلومات اليت نشرت فيه مسألة حمسوبة ومناورة علمية مقصودةالعريب األول  املعجم

 وأن هذا املعجم بين يف مضامينه على أن يكون دائرة معارف للغة العرب، وهلذا. لذا�ا

تسجيل  فقد تضمن شواهد القرآن واحلديث والشعر واملثل، كما أن املعجم مل يؤلف لغرض
االجتماعي وتبدل   صل يف اللغة Hالختالطلغة البداوة ولكنه ألف ليسجل التطور احلا

Hالشتقاق أو االفرتاض ولذلك  البيئة وظهور املستجدات اليت اقتضت ظهور ألفاظ جديدة
دوية سائبة غري منسوبة فإن بعض باللغة ال فإنه قد اهتم بلغة األمصار والعامة. ومل يرتك

لك وسجل هذه األلفاظ اليت بقبيلة ما فراعى اخلليل ذ  األلفاظ كانت ألفاظاً هلجية خاصة
 يتميز هذا املعجم بطرق   ،لمضمونلوHلعودة    .اليت ظهرت بعده كانت نواة يف كل معاجم

. وقد شكلت هذه التقليبات نظام األبنية و  نظامو  الرتتيب الصويتعلى  األساسية بنائه
اإلفادة   دونصعوبة أمام استعمال هذا املعجم وخباصة يف العصور احلديثة، وحالت   قالطر 

. و بناء على ما سبق،  يف الدراسات اللغوية والنحوية واملقار�ت العلمية منه إفادة عامة
يريد الكاتب أن يفحص عما يدور حول هذه املنهجية األساسية للخليل اليت تكون Xا  

   مميزات هذا املعجم.
 

  تسمية الكتاب
 طريقة على العني kليف  يبتدئ أن  يف  فكره أعمل اخلليل أن  العني مقدمة يف  وورد

 أن كره فاته  فلما معتالً  األلف حرف وجد ولكنه ث، ت  ب  أ احلروف اهلجائية املرتبة
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 من كله الكالم خمرج فوجد وذاقها كلها احلروف ونظر إىل فدبر الباء، وهو Hلثاين يبتدئ

  1.احللق يف منه حرف  أدخل Hالبتداء أوالها فصري احللق
 العني، Hب  هو أبوابه من Hب  أول ألن معجمه؛ على العني اسم اخلليل أطلقف

 خمرجا اهلمزة أعمق أن اخلليل أدركف .ً خمرجا احلروف أول العني Hلعني وليست هبدأ وقد

 خترج Hجتهاد، الصدر  يف نربة  أل»ا Xا؛  يبدأ مل هذا من الرغم على ولكنه  العني، من

 واوا أو ألفا انقلب عنه  رفَّ  إذا مضغوط حرف فهي واحلذف، والتغيري النقص ويلحقها

 العني وفيه الثاين،  احليز  إىل فنزل هلا، صوت  ال خفية  مهموسة  أل»ا  Hهلاء؛ يبدأ ومل.  أو ®ء

 وبدأ واهلاء اهلمزة أخر األسباب  وهلذه  X.2ا فابتدأ احلرفني أنصع العني واحلاء، ووجد

 ٩٩٥/ ه ٣٨٥ ت ( عباد بن الصاحب وذكر 3.احلروف أنصع العني عنده ألن Hلعني

 احللقية، احلروف من أخوا�ما على املخرج يف التقدم كان هلما وإن واهلاء  اهلمزة  أن) م

 النت عنها رفِّه فإذا  مضغوطة مهتوتة اهلمزة  ألن ؛  Xما  االبتداء عن عدل اخلليل فإن

 عليها تسلط إذا مث .الصحيحة احلروف ختالف طريقة  وهذه ألفاً،  أو واواً  أو ®ء فصارت 

 حىت أكثر أو العلة حروف  على يتسلط ما مثل واحلذف واالنقالب  احلركات  نقل من

    4. وتشركها اهلمزة من وتبدل وخفاء هتَّةٌ  فيها واهلاء  مجلتها، من عدت 
  

  سبب التأليف 
 يدخل  دين لغة  العربية كانت و للعربية، معجم فيه ليس زمن يف اخلليل كان لقد

 احلضارة يقود الذي العريب ا¸تمع وكان وثقافة، وجنس عرق كل من أفواجا فيه الناس

 
 أسوة، انتشارات ، ٢ ط السامرائي، وإبراهيم املخزومي مهدي حتقيق ،العني  معجم الفراهيدي، أمحد  بن اخلليل 1

  ٤١ ص ،٣ ج م، ٢٠٠٤ /ه ١٤٢٥ طهران 
 املكتبة ،١ ج وآخرين،  الفضل أبو حممد:،حتقيقوأنواعها  اللغة علوم يف املزهر السيوطي، الدين  جالل  2

  . ٩٠ ص م، ١٩٩٢ بريوت العصرية،
  ٨١ م،ص ٢٠٠١ عمان الكرمل، دار ،،العني كتاب يف واحملاكاة اإلبداع السامرائي، إبراهيم  3
  ٦٤ ص القاهرة، الكتب، عامل ®سني، آل حممد حتقيق ،اللغة  يف احمليط معجم  عباد، بن الصاحب 4
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 و  اخلارجية، واحلمالت  الفنت ورد اإلسالمية، Hلفتوحات  مشغوال اجلديد والدين اجلديدة
 تكون أن ريب وال الداخلية، اجلبهة صعيد على والدولة للدين والوالء االستقرار تثبيت

 واألمراء اخللفاء عند األولو®ت  قائمة يف األول الرتتيب حمتلة األساسية القضا® هذه

 املباحث على ترتكز والعلماء الباحثني جهود  وكانت قصرية، غري الزمن من مدة والعلماء

 يبدو فيما  يفكر أحد يكن  ومل واحلديث، Hلقرآن مباشرة  صلة هلا اليت املوضوعات  و

 معاين ملعرفة إليه  يرجعون  لكتاب  ما يوما للعرب  علمية  حاجة  هناك  تكون  Áن   حينذاك 

 أمر يقوم  الذين العرب  مجيع متناول يف عام بشكل كانت العربية  اللغة ألن  لغتهم، ألفاظ

  ستتأثر  العربية  أن  عليه  ليخفى يكن أمحدمل بن  اخلليل ولكن  أكتافهم، على والدين  الدولة
  الساحة  على سريع حنو على حتدث  واقتصادية   وفكرية اجتماعية  تغريات  من حيدث  كان  مبا

 األمصار، يف أهلها تفرق اليت اللغة جيمع كتاب  وضع من البد أنه فأدرك  برمتها، العربية

 الفصحاء العرب  من وانكفأ شهيداً،  أو  مرابطاً  واجلهاد  الغربة يف مات  من منهم ومات 

 آخر قسم وزحف  يتأثر،  أو  يؤثر  فلم األمصار  عن بعيدا نفسه  على البوادي  يف انكفأ من

 وفصاحتهم،  لغتهم فضاعت فيها، أفضل حلياة طلبا واحلواضر األمصار  إىل البادية أهل من

 وأخذ  وأعجميات، جوارٍ  أبناء  كو»م لغته يفقد واألمراء اخللفاء  أبناء من كبري  قسم وأخذ

  مادة  فهم يزيدوا؛  فلم ينقصوا مل إن حاهلم  على والعرب  وشأ�،  عددا يزيدون العرب  غري
 الداخلني  وسيل خمتلفة، ألسباب  املفتوحة الدول  إىل وتنزح �اجر وقبائلهم الفاحتة اجليوش

  بعضها أو كلها  األسباب  هذه فكانت  يتوقف، مل األجنبية والشعوب  األمم من اإلسالم يف

 هذا من اخلليل فأراد .العني معجم kليف  يف فكر  عندما اخلليل Hل  يف  األقل على

 5.العني مقدمة يف ذكر كما والغريب الواضح العرب  كالم فيه يستوعب أن الكتاب 

  
  

  كتابلا  حتليل منهجية

 
  55ص.   املرجع السابق، ، معجم العنيالفراهيدي،  اخلليل بن أمحد 5
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 الرتتيب الصويت   .1

 

ول قاموس عريب لضبط اللغة أ ابتكر طريقة تدوين محد بذهنه اجلبارأن اخلليل بن  إ             
 واعدها ورتب حروفقحكامها و ألفاظ اللغة و أ®مه من  أيف   وحصرها.فجمع ما كان معروفا

اللحمة -وحرفا اللهاة   ) خ غ  ـ ع ح ه(  حرف احللقية األ على التايل  حسب خمارجها  اهلجاء
 )ج ش ض( حرف الشجريةاأل) و ق ك ( – املشرفة على احللق يف اقصى سقف الفم

والصفري  )ز س ص( حرف الصفري. و أي خمرج الفمأومسيت Hلشجرية خلروجها من الشجر  
ي موقع  أ  -خروجها من النطع)  ت د ط( حرف النطقية ألاو  ،صوت خيرج من الشفتني

ىل إصول الثنا® العليا مصعدا أوذلك من بني طرف اللسان وبني  -اللسان من احلنك 
 )ر ل ن(  حرف الذلقيةألا) و ظ ذ ت ( الصادرة من اللثة حرف اللثوية ألو ا ،احلنك 

 ،)ف ب م( حرف الشفهيةألو ا ،ي من طرفهأومسيت كذلك خلروجها من ذلق اللسان 
 غ  خ ه  ح ع  لي:يكما واستقام الرتتيب   . ليها اهلمزةإف االثالث مض  حرف العلةأو 
 6. مهزة  ى ا و / م ب  ف /ن ل ر /ث  ذ ظ/ د ت  ط / س ز ص /ض ش ج /ك ق/

 أن  اللغة يف احمليط  معجمه يف  )م ٩٩٥ /ه ٣٨٥ ت (  عباد بن الصاحب ذكر

 فنظر أبوابه عليه ويدير كتابه عليه يبين فيما فكره أجال العرب  كالم جبمع هم ملا اخلليل

 7.احللق من كله الكالم خمرج ووجد وذاقها كلها احلروف يف

 الذي الرتتيب هذا Ðجياد العني معجم لتأليف األوىل األساسية  اخلطوة اخلليل بدأ

 طريقة  عن خيتلف العربية، للحروف علمي ترتيب وهو احلروف خمارج أساس على يقوم
 من  الشكل يف احلروف تشابه أساس على عاصم بن نصر وضعها  اليت)  ث  ت، ب، أ،(

 عربية غري لغة من مأخوذة األصل يف هي اليت )هوز أجبد( وطريقة  علمي، أساس غري

 للغة االعتبار يرد أن العمل Xذا أراد قد اخلليل وكأن العربية، احلروف من قسم فيها ليس

 
  54ص.   السابق،املرجع  ،العني  معجم الفراهيدي، اخلليل بن أمحد 7
  ٦٠ ص املرجع السابق، ، اللغة يف احمليط عباد، بن الصاحب 6
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 نفسها العربية  من مستمدة  العربية احلروف  لرتتيب جديدة  طريقة Ðجياده وللعرب  العربية

 .علمي أساس  على ومبنية

 يف »جه على وساروا Hخلليل القدمية العربية  املعاجم  واضعي من كثري kثر  وقد
  نظام  اخلليل من أخذ  اجلمهرة  يف )م ٩٣٢ /ه ٣٢١ ت ( دريد فابن  معامجهم،  kليف

 يف خالفه ولكنه ومخاسية،  ورHعية وثالثية ثنائية  أبنية إىل الكلمات  تقسيم و التقليبات 
 عن البحث عند  و أبواب، إىل الكتاب  تقسيم عند  Hئي األلف العادي الرتتيب اتباع

 .اخلليل ترتيب من الناس على أسهل عاصم بن نصر ترتيب أن رأى فقد فيه، األلفاظ
 منهج من قريب حنو على البارع معجم )م ٩٦٦ /ه ٣٥٦ ت ( القايل على أبو  ووضع

 ذ  ظ( اللثوية األحرف قبل الرتتيب يف )ن ر  ل( الذلقية األحرف وضع ولكنه اخلليل،
 ص ( األسلية احلرف قبل )ت  د ط(   النطعية األحرف ووضع .الالم على الراء وقدم )ث 
 وقدم .الثالثة املرتبة يف العني مث احلاء مث Hهلاء  ترتيبه  وبدأ .السني على الزاي وقدم ) ز س

 .عام بشكل األبنية يف اخلليل عليه سار  ما  حنو على وسار والشني، اجليم على الضاد

 ومل اللغة �ذيب معجمه )م ٩٨٠ / ه ٣٧٠ ت ( األزهري منصور أبو ووضع

 حتامل من عنه عرف مما الرغم على املخارج أساس على احلروف ترتيب يف اخلليل خيالف
 احملكم  معجمه )م ١٠٩٢ /ه ٤٨٥ ت (  األندلسي سيده  ابن ووضع  .العني على شديد

 الرتتيب حيث ومن األبنية  حيث من العني يف اخلليل أثر اقتفى قد و األعظم، واحمليط

 : أساسية غري  أمور  يف إال ختالفه ومل Hلعني،   kثرت  املعاجم هذه فكل .املخارج على القائم
 املعاجم  هذه  بعض  وخمالفة وشيوعه،  لسهولته  العادي  اهلجائي الرتتيب  دريد  ابن  كاختيار 

 .واالستدراكات  الز®دات  وبعض األبنية،  تقسيم مسائل بعض يف العني عليه ما

 حيز إىل منها كالً  ونسب خمارجها على األصوات  وزع اخلليل أن هنا ويالحظ

  يربطها فلم واهلمزة، والواو  والياء  األلف مع هذا يفعل مل ولكنه النطق، جهاز يف معني
 يف: قال حينما .اهلواء إىل نسبها وإمنا  منها، أي إىل ينسبها ومل املخارج هذه من مبخرج
 وهي جوٌف، أحرف  أربعة منها وخمارج، أحياز  هلا صحاحاً، حرفاً  وعشرون تسعة العربية
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 مدرجة  على تقع فال  اجلوف من خترج أل»ا  جوفاً  ومسيت واهلمزة،  اللينة واأللف والياء  الواو

   8. هوائية هي إمنا اللهاة،  مدرجة  أو احللق أو اللسان مدارج من
 Hهلوائية  ونعتها  واحد  حيز يف  األصوات  هذه بوضع  قام اخلليل أن  الواضح ومن

 فال  Xا، النطق أثناء  اهلواء  مرور حرية  وهي فيها موجودة خاصية أهم إىل نظر أن بعد

 أمر Hهلوائية  فنعتها نعتها من البد كان  وإذا شيء، هواءها مينع وال  طريقها يف يقف عائق

 املعاصرون قرره  ما  مع يتناقض ال وهذا .Xا  النطق عند اهلواء   مرور كيفية على بناء  مسوغ

 عن تتميز فاحلركات  Xا،  النطق عند وشكله اللسان أوضاع  على تعتمد  احلركات  أن من

 والواو والياء  األلف  مع اهلمزة وضع ولكن .اهلواء  مرور كيفية أساس  على بناء الصوامت

 احلنجرة من خترج  حتقيقها  عند فاهلمزة   تسهيلها؛   عند إال صحيحاً  ليس  اهلواء  إىل ونسبتها 

  9. هوائية  حينذاك تكون وال
  فيه  أن  العني يف جاء كما املخارج على للحروف اخلليل ترتيب من والواضح

 اليت الياء بني  مييز ال أنه  و وقرب، تشابهٍ  من بينهما ما بسبب واأللف اهلمزة  بني تداخالً 

 ١٨٠ ت (  سيبويه  أن  املؤكد ومن . طويلة كسرة تكون  اليت الياء  و  صامتاً  صو�  تكون

 يتعلق فيما العني يف وقع الذي والتداخل اللبس هذا مثل ليفوته يكن مل )م ٧٩٦ /ه

 عندما املخارج، أساس على للحروف ترتيباً  فوضع والواو، والياء واأللف  اهلمزة برتتيب

 احلروف ترتيب  من اجلوانب  بعض  يف  شيخه خالف  و الكتاب، من اإلدغام Hب  يف تناوهلا 

 بعد الواو جعل أنه  :اخلليل شيخه فيه  خالف  ما أهم ومن خمارجها، أساس  على العربية

 وقرر .وامليم الباء من كل مع الشفتني بني من خمرجه إن :وقال الرتتيب، يف وامليم الباء

 وبدأ والشني، اجليم  حيز يف األعلى احلنك  وسط  وبني بينه  اللسان  وسط  من الياء  أن

 مثل يف للخليل سيبويه وخمالفة 10.احللق أقصى من وهي اهلاء مث األلف مث Hهلمزة، ترتيبه 
 

  ٤٩ ص املرجع السابق، ،العني  معجم الفراهيدي، اخلليل بن أمحد 8
  ١٥٧ ص م، ٢٠٠٠ القاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة غريب دار ،األصوات علم  بشر، حممد كمال  9
 ص م،1983مكتبة اخلاجني، القاهرة،    ،٤ ج الكتاب، البصري،  قنرب بن عثمان بن عمرو بشر أبو سيبويه، 01

٤٣١-433  
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 اخلليل ترتيب ميثل ال العني كتاب  يف  جاء الذي الرتتيب  أن Hلضرورة تعين ال املسائل هذه

 سيبويه  ألن ؛  لسيبويه  الكتاب  يف الذي  الرتتيب هو اخلليل ترتيب ميثل الذي  وأن بدقة

 فيها  خيتلف ال اليت احلقائق لبعض جتاوز القول هذا ففي علمه، و�قل اخلليل تلميذ

 أشهر  وأحد  العربية  يف اللغوية الدراسات  أعالم من كبري  علم سيبويه  أن  وأوهلا  الدارسون،

 اآلراء من له يكون  أن  بد فال سيبويه  علم يف كان ومن اإلطالق،  على علمائها

 التالميذ  خمالفة  على كثرية أمثلة  النحاة كتب ويف غريه،  عن متيزه  اليت العلمية واالجتهادات 

 مواضع له النحو يف اخلليل شيخه سيبويه فيه خالف  وما ، وأبواب  مسائل يف ألشياخهم

  وليس  عدة،  مسائل يف اخلليل خالف سيبويه  أن  املواضع هذه من ويظهر 11. الكتاب  يف
 . فقط العربية للحروف الصويت الرتتيب يف

 اهلمزة  أن عنه  يغيب  يكن مل Hلعني معجمه بدأ ملا  اخلليل فإن  أخرى  جهة ومن

 لكنها  احللق أقصى من فمخرجها  اهلمزة  وأما :قال حني هذا قرر  كما  املخرج يف تسبقها

 طريقة غري عن واأللف  والواو الياء فصارت  النت عنها رفَّ  إذا مضغوطة مهتوتة

 للتغريات  معرض صوت  ؛أل»ا  اهلمزة  حبرف  معجمه يبدأ مل وهلذا  12.الصحاح احلروف

 .اهلمزة من تبدل هي و هتٌَّة، فيها خفي مهموس صوت  واهلاء التسهيل و احلذف مثل

 اخلليل أن  إىل  املخارج أساس   على احلروف   ترتيب يف وسيبويه  اخلليل بني  الفرق  يعود قد  و

 يريد يكن مل وسيبويه  فين، لسبب Hلعني يبدأه  أن  فاختار ملعجمه ترتيب وضع يريد كان

 كانت اليت الفنية  االعتبارات  عن بعيداً   حمضة  صوتية نظرة العني إىل  نظر وإمنا معجم kليف 

 . معجمه Xا ومسى احلروف مجيع قبل العني حرف وضع حينما  اخلليل عند

 وال املقاييس، بكل أصيالً  علمياً  جهداً  ميثل  العني وضع يف اخلليل به  قام ما  إن
 من العني  يف فما العربية، على وطبقها اهلنود من فكرته أخذ Áنه زعم من زعم  أبداً  يضريه

 و والقوايف العروض يف مبتكرة أصيلة علمية جهود من للخليل وما كبرية،  علمية أصالة

 

  ٣/ ٤٣٧، ١٦٢/٢- ١٦٤، ٣٥٧،، ٤٠٠،  ٥/٣، ٩٧، ١٢٨- ١٢٩ الكتاب،   سيبويه، :انظر11
  ٤٩ ص املرجع السابق، ،العني  معجم الفراهيدي،اخلليل بن أمحد  21
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 وذكاءه الفذة عبقريته  يثبت وكتابةً  نطقاً  العربية الكتابة  وضبط والصرف والنحو الرتقيم

 يف كانت للهنود الكبري املعجمي النشاط فرتة  إن مث وعلومها، العربية اللغة يف اخلارق
 و للخليل، العني وأوهلا معامجهم العرب  ألف أن  بعد جاءت  أ»ا،  أي عشر، الثاين القرن

 لتحفظ وضعت عندهم املعاجم ألن املعاجم؛ وضع يف حيتذى مثايل نظام للهنود يكن مل

 هلم تظهر ومل  معاجم، تسمى كانت  وما احلفظ،  لتسهيل شعرية صياغة وصيغت غيبا،

 إىل يهدف كان  نشأته  منذ العريب املعجم و متأخر، وقت يف إال العلمي Hملعىن معاجم

 لألمم األوىل املعاجم كل عن خيتلف Xذا وهو  منظمة، بطريقة اللغوية املادة تسجيل

 .الصعبة أو النادرة  الكلمات  شرح هدفها  كان اليت األخرى،

  Hلسواكن، بدأ فاخلليل كبري، بشكل اهلنود ترتيب عن خمتلف اخلليل وترتيب
 احلروف  آخر يف الصفري أصوات  وضعت اهلندي  الرتتيب ويف Hلعلل، بدأ  اهلندي والرتتيب

 والياء،  الرتتيب،  وسط جاءت  اخلليل ترتيب يف الصفري أصوات  من  يقابلها وما السواكن،

 والياء السابق، النحو على متتالية وجاءت  العلة، أصوات  أشباه من عندهم والالم والراء،

 اخلليلي الرتتيب بني تطابق فال والراء، الالم عن. ومفصولة اخلليل، ترتيب يف علة حرف

 13. لغتهم ألصوات  اهلنود ترتيب وبني لألصوات 

 اتصل أو  اهلند،  إىل سافر أنه  أو اهلندية،  يعرف  كان اخلليل أن على دليل وال
 اطلع  قد يكون أن ملثله  ميكن ال صغري، فىت وهو البصرة إىل عمان من  هاجر فقد برتاثهم،

 لبلده اجلغرايف  القرب  أن  جدال  افرتضنا  لو  هذا لغتهم،  أصوات  ترتيب  يف اهلنود  طريقة على

 .هذا على يساعد أن  ميكن عمان،

 ومل اخلليل، زمن يف اهلنود علوم ترمجوا قد العرب  أن يثبت مل أخرى  جهة ومن

 لعملهم، مطابق عمله  أن  أو  منهم، نقل أنه  اهلنود  بعمل اخلليل عمل مقارنة  من يثبت

 االعتماد ميكن ال األصوات، ترتيب يف املخارج على االعتماد يف بعيد  تشابه هناك وإمنا

 هندي kثري لوجود احتمال هناك وليس واهلنود،  اخلليل بني والتأثري التأثر إثبات  يف عليه

 
  345-٣٤٣ ص م، ٢٠٠٣ القاهرة، الكتب عامل ،٨ ط ،العرب عند اللغوي البحث خمتار، عمر أمحد 31
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 التأثر، إثبات  يف الزمين السبق على يعتمد أن يصح فال املعاجم، kليف يف العرب  على

 إليه يهتدي قد هنا  شخص إليه يهتدي وما العامل، من بقعة أي يف واحد البشري فالعقل

 يتطابقان، وقد العمالن يتشابه ولذا شيئا، اآلخر عن أحدمها يعرف أن  دون هناك آخر

    14.ومبتكرا أصيال منهما  كل ويكون
 منه  البد الذي للتطور، احلاجة  وليدة واالبتكارات، االخرتاعات  أن واحلق

 فرضتها اليت امللحة احلاجات  ظل يف العربية العلوم نشأت  وقد وتقدمها، احلياة الستمرار

 وقائدا  للحضارة  صانعا  أصبح الذي العريب  اإلنسان  حياة  على طرأت  اليت  الكثرية املتغريات 

 بلغته، القرآن  نزل و أمته، من  وسلم عليه هللا  صلى  حممد الرسول جاء  أن  بعد لركبها 

 .وتطويرها الدولة بناء  بضرورة املؤمنني العرب  من ورجاال�ا الدولة،  وقادة اخللفاء وكان

 اإلسالمية،  العربية احلضارة يف ظهرت     اليت الكثرية واالبتكارات  املختلفة، العلوم تنزل فلم

 15. سر®نية وال يو�نية  مبظلة

 

 اعتبار األبنية   .2

 والرHعي،   والثالثي، الثنائي،  على مبين العرب  كالم إن  العني مقدمة يف اخلليل قال
 الفعال من والثالثي . وحنوه بل،  لو،  هل،  مل،  قد، :حنو حرفني على فالثنائي  واخلماسي، 

:  حنو األفعال من والرHعي. أحرف ثالثة على مبين دخل، خرج،  ضرب، :قولك  حنو
 وعقرب، عبقر،  :مثل األمساء من والرHعي.  أحرف أربعة على مبين  قرطس، مهَلج، دحرج،

 مبين واسبكر، واقشعر، اسحنكل،  و  اسحْنكك،: حنو األفعال من واخلماسي  .وجندب 

 وقرعبل، وكْنهبل، ومشردل، ومهرجل، سفرجل،:  اخلماسية  األمساء ومن.  أحرف مخسة على

 أكثر من يتكون  األفعال يف وال األمساء يف بناء   للعرب   وليس:  قال  مث.  وقَبعثر وعَقْنَقَ◌ل،

 
  ٣٤٢ ص م، ١٩٨٨ القاهرة، الكتب، عامل ،العرب عند اللغوي البحث خمتار، عمر أمحد 41
  74ص  م، ١٩٩٤ مسقط، السريع، اإلعالن خدمات ،العني وكتاب اخلليل محودي،  حسن هادي51
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 أ»ا فاعلم اسم، يف أو فعل يف أحرف  مخسة على ز®دة وجدت   فمهما أحرف، مخسة من

 : يلي كما  األبواب  على موزعة   األبنية وهذه  16. الكلمة أصل من وليست  البناء على زائدة

 كلمة،  ٢٧٩ الرHعي ومن HH، ١٨٤ الثالثي ومن HH، ٢٠ الثنائي من: العني

 ومن HH، ١٤٩ الثالثي  ومن HH، ١٥ الثنائي من فيه: احلاء .كلمة  ٢٣ اخلماسي ومن

 الثنائي من فيه: واهلاء. كلمات  ٩ اخلماسي ومن كلمة، ١١٧ تضم HHً  ١٥ الرHعي

HH عي ومن ، ١٢٧ الثالثي ومن ، ١٨Hكلمات  ٧ اخلماسي ومن كلمة،  ١٣١ الر. 

 ٨٠ تضم HHً  ١٣ الرHعي ومن HH،  ١٢١ الثالثي  ومن HH،  ١٦ الثنائي  من فيه  :اخلاء

 HH،  ٩٦ الثالثي  ومن HH، ١٧ الثنائي من فيه : الغني .كلمات ٣ اخلماسي  ومن كلمة،

 ومن Hب، ١٠١ الثالثي  ومن HH، ١٧ الثنائي  من فيه : القاف. مخاسي أو  رHعي وال

 الثنائي من فيه  :الكاف. كلمات   ٩ اخلماسي ومن كلمة، ١٠١ تضم ، ١٣ الرHعي

١٧ ،HH ٨٥ الثالثي  ومن ،HH عي ومنHاخلماسي ومن كلمة، ٣٨ تضم أبواب   ١٠ الر 

 . واحدة كلمة

 كلمة،   ٤٤   الرHعي ومن HH،  ٧٤ الثالثي  ومن HH،  ١٣ الثنائي  من فيه  : اجليم

 ومن HH، ٦٣ الثالثي ومن HH، ١٦ الثنائي  من فيه  :الشني .كلمات   ٣ اخلماسي ومن

 ومن أبواب، ٨ الثنائي  من وفيه  :الضاد .كلمات  ٣ اخلماسي ومن كلمة، ٥٩ الرHعي

 أبواب، ٨ الثنائي  من  وفيه :الصاد.  مخاسي وال  كلمة، ١٢ الرHعي ومن HH،  ٣١ الثالثي

 ومن أبواب،٩ الثنائي من وفيه  :السني .كلمة ١٢ الرHعي ومن HH، ٣١ الثالثي ومن

 ٧ فيه : الزاي .كلمات   ٣ اخلماسي ومن كلمة،  ٤٣ الرHعي ومن أبواب، ٤ الثالثي
 ٣ و كلمات،  ٧ يضمان  الرHعي من وHHن  الثالثي، من HH ٢٦ و  الثنائي، من أبواب 

  ومن  HH، ٣٠ الثالثي ومن أبواب، ٧ الثنائي  من فيه  :الطاء .اخلماسي من كلمات 
 ٢٧ الثالثي ومن أبواب، ٧ الثنائي من وفيه :الدال .مخاسي وال كلمة، ١١ الرHعي

 

  أمحد بن اخلليل  .١٨٥ ص املرجع السابق، ، العرب عند العلمي البحث  منهج خمتار، عمر أمحد 61
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 ،HH عي  ومنH٢٣ الثالثي ومن أبواب،  ٦ الثنائي  من وفيه  :التاء .كلمات  ٤ الر ،HH 

 الثالثي  ومن أبواب، ٦ الثنائي  من وفيه  :الظاء.  مخاسي  ال  و واحدة،   كلمة الرHعي ومن

١٤  ،HH عي والH١٨ الثالثي  ومن أبواب،٦ الثنائي من وفيه :الذال .  مخاسي  أو ر ،HH 

 ١٧ الثالثي ومن أبواب، ٦ الثنائي من وفيه : الثاء . مخاسي وال كلمتان،  الرHعي ومن

 ،HH عي ومنHالثالثي ومن أبواب، ٤ الثنائي من وفيه :الراء . مخاسي وال كلمتان،   الر 

٢٤ ،HH  عي ال وH١٠ الثالثي ومن أبواب،  ٣ الثنائي  من وفيه  :الالم .مخاسي أو  ر 

 أبواب، ٥ الثالثي  ومن أبواب، ٣ الثنائي  من وفيه :النون  .مخاسي أو رHعي  وال أبواب،

 اللفيف   من واحد  Hب  وفيه  : الباء .اللفيف من كلمات  ٣ :الفاء .مخاسي  أو رHعي  وال
 احلروف  jب .كلمة ١٥ يضم اللفيف من واحد  Hب  وفيه :امليم .كلمة ١٢ يضم

 كتاب   فالعني .العني معجم يف Hب  آخر وهو كلمة، ١٢ يضم واحد Hب  وفيه :املعتلة

ومن  17. األبنية أساس على املعجم يف  وتقسيمها األلفاظ أبنية على تركيزه جهة من صريف
 أيقن فقد الشديدين، وذكاءه عبقريته جبالء يثبت نظام األبنية يف اخلليل به  أتى  ما نأمث،  

هذه  أهل ألن املألوفة،  العادية Hلطرق ممكن غري أمر قبله، من جتمع  مل لغة Áن مجع ألفاظ
 .والبلدان األمصار منتشرون يف اللغة

 نظام التقليبات   .3

 وتقليبها  األربعة األبنية هذه حروف ترتيب تغيري أن الكبري بعقله اخلليل أدرك
 حرفيه   ترتيب  بتغيري قمت  إذا الثنائي  فالبناء  دقيق، بشكل بناء  لكل احملتملة   األوجه يعطينا

 دع، تعطيك  عد و دق، تعطيك  قد،  فكلمة كلمتني، على منه حتصل بعضهما،  مكان

 ش  ق  ع  : فاملادة األصلية، حروفه ترتيب غريت  إذا كلمات  ست يعطيك  الثالثي  والبناء
  والبناء (  .ش ع ق   – ش ق ع    – ق ش ع    – ق ع ش    –ع ش ق    – ع ق ش   :تعطينا

 اخلماسي والبناء  وجهاً، وعشرين أربعة يعطي األصلية حروفه ترتيب غريت  إذا الرHعي

 
يف Hب العني إىل آخرها  11ابتداء من الصفحة   2و    1للخليل بن أمحد الفراهيدي ج   معجم العني: انظر  71

  يف Hب احلروف املعتلة  
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 بن  اخلليل ابتكرها اليت الطريقة Xذه  و  .حروفه ترتيب غري إذا وجهاً  وعشرين مئة يعطي
  .اخلارق  والذكاء Hلعبقرية له يشهد حصرا اللغة ألفاظ حصر استطاع أمحد

 أن  أردت  إذا :قائالً  التقليبات  نظام بتوضيح  اجلمهرة يف دريد ابن قام وقد
 أو tتلف مما عنه رغبوا أو به تكلموا مما  حرفني على كان ما العرب  كالم من تستقصي

 يف بعضها فاضرب  حرفاً، وعشرون مثانية وهي املعجمة، احلروف إىل فانظر tتلف ال
 واثنتني ثالمثائة  صرن  حرفني حرفني أزوجتهن فإذا  حرفاً،  ومثانني وأربعة  سبعمائة  تبلغ بعض

 مثانية منها  بناء،  ومثانني وأربعة سبعمائة إىل  عاد الثنائي البناء  قلبت فإذا  بناء،  وتسعني

 بناء ستمائة ومنها واحد، لفظ قلبه وغري قلبه هه، مثل احلرفني مشتبهة بناء وعشرون

 ومخسون مائة  ومنها  القلب،  قبل  ثالمثائة جيمعها  مهزة،  وال ®ء  وال واو  فيها  ليس  صحيحة

 وسبعون  مخسة  وجيمعها واهلمزة  والواو الياء املعتلة الثالثة  األحرف Xذه  ممزوجة ثنائية  بناء 

 ثالثة  ومنها القلب، قبل أبنية ثالثة جيمعها معتلة أبنية ستة ومنها القلب، قبل ثنائياً  بناء

 املهمل الثنائي عدة ههذ مضاعفة، صحاحاً  ثالثياً  بناء وعشرون ومخسة مضاعفة، أبنية

 .واملستعمل

 الثنائية  التسعة يف معتالت  أحرف  ثالثة  فاضرب  الثالثي تؤلف  أن  أردت  وإذا
 ومخسني  مائة يف املعتالت  الثالثة تضرب  مث  .معتال اثالثي  بناء شرين وع سبعة  فتصري املعتلة

 حرفان   ثالثيا،   بناء  ومخسني أربعمائة  فتصري ، معتل منها  وحرف صحيح   منها حرف  بناء، 

 صحيح ثنائي  بناء ستمائة يف املعتالت  الثالثة تضرب  مث صحيح، وحرف معتالن منها

 وتضرب  ،  معتل وحرف صحيحان منها حرفان ثي، ثال بناء ومثامنائة ألفا فتصري احلرفني

 عشر مخسة فتصري احلروف  صحيح ثنائي  بناء ستمائة  يف صحيحاً  حرفاً  وعشرين مخسة

 أردت  فإذا . الثالثي  البناء من خيرج ما فهذا  ثالثياً؛ بناء وعشرين ومخسة  وستمائة  ألفاً 

 تضرب  مث  ً◌، ثالثيا  اء بن والعشرين  السبعة يف املعتالت  الثالثة  فتضرب  الرHعي  تؤلف  أن

 يف الصحاح والعشرين اخلمسة تضرب  مث والثمامنائة، األلف يف مث  ، ومخسني أربعمائة يف
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 وكذلك  ،  الرHعية البنية   عدد فهو بلغ فما  احلروف؛  صحاح ثالثي بناء  ألف عشر اخلمسة

  18. الصحيح اخلماسي  سبيل

 على والثالثية وجهني، على تتصرف الثنائية الكلمة أن اخلليل أكد الصدد وXذا

 يف تضرب  أربعة وهي حروفها أن وذلك  وجها، وعشرين أربعة على والرHعية أوجه،  ستة
 املستعمل منها يسجل ا، وجه وعشرين أربعة فتصري ستة وهي الصحيح الثالثي وجوه

 حروفها أن  ؛وذلك  وجها وعشرين مائة  على تتصرف اخلماسية  والكلمة  . يرتك واملهمل

 مائة فتصري وجها وعشرون أربعة وهي الصحيح الرHعي وجوه يف تضرب  مخسة وهي

 اللغوي الر®ضي العمل Xذا فاخلليل.  يثبت منها النادر  والقليل يرتك أكثرها وجها، وعشرين

 متثل  دائرة ورسم  العاملي، يسمى  ما مفهوم  بوضعه   الرتكييب اجلرب أسس  أقام ممن  يعد الفريد

  .الدائرية  Hلزمرة حالياً  يسمى وهذا وعكسا، طردا الثالثي الرتكيب احتماالت  مجيع
 العربية،  اللغة يف األبنية  حصر أن  يعلم كان  أنه  يف اخلليل به  قام ما  أمهية  وتظهر 

 من يريده الذي اهلدف  لتحقيق كافيا كان ما  األبنية، هلذه  احملتملة النظرية الصيغ وحصر

 اليت والكلمات  الصيغ هذه من كبريا قسما أن  عليه خيفى كان فما العني، كتاب  kليف

 فوجد العرب،  عند معروفا أو مستعمال  يكن  مل التقليبات  طريقة خالل  من إليها  توصل

 العرب، يستخدمها مل معروفة غري كثرية Áلفاظ kيت اكتشفها اليت التقليبات  طريقة أن

 :األول طريقني،  أحد  إال أمامه جيد  فلم املشكلة،  هلذه  حل عن البحث عليه  كان ولذلك 

 ما منهم ليسمع األرض، من واسعة مساحات  يف املنتشرين اللغة أهل مجيع إىل الذهاب 

 قابل غري أمر  هو بل حتقيقه، فرد يستطيع ال أمر وهذا  يثبتها،  لكي ألفاظ من يستخدمون

 على االعتماد و الشخصية، مبعرفته االكتفاء :اآلخر األمر. الواقع أرض على للتحقيق

 متضلعاً  كان  مهما  ألفاظ، من اللغة يف ما  بكل حييط  أن لفرد  ليس أنه  مع الذاتية،  قدراته

 Hللغة حييط ال أنه يرون القدماء كان ولذلك  وكالمها؛ العرب  Áشعار  وعارفا العربية،  من

 العني كتاب  آخر يف وردت  عبارة من شديدا امتعاضا فارس ابن امتعض وقد نيب، إال

 
  ٥١٣ ص بريوت، صادر، دار،  ٣ ج ،اللغة  مجهرة حسن، بن حممد بكر أبو دريد، ابن 81
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 األنبياء خصوصية  من Hللغة اإلحاطة  أن  يعتقد ألنه العرب؛ كالم آخر هذا :تقول

 أن من &  وأتقى أورع  فهو اخلليل؛ من كهذا   قول يصدر أن ميكن ال وعليه، وحدهم،

  كان  غريه، أحدا أن  أو أنه يزعم كان  ما اخلليل أن يدرك مل فارس ابن ولعل  19.ذلك   يقول
 كال،  معىن، أو  شاهد،  أو  لفظ،  منها يفوته  ال  حبيث شاملة، إحاطة  العربية Hللغة حييط

 يف املبتكرة طريقته  أن قصده وإمنا به،  يفكر أو اخلليل يعتقده أن  ميكن مما هذا فليس
  كان  ولو العربية، ألفاظ مجيع معرفة يدعي ال فهو اللغة، ألفاظ حصر إىل تقود التقليبات 

 كان ولكنه Hلفصاحة، هلا يعرتف اليت القبائل ومضارب  البوادي إىل سافر ما كذلك 

 كل حروف وتقليب أبنية  أربعة يف العربية  اللغة ألفاظ حصر يف منهجه  أن حمقا يعتقد

 يف نظري هلا يعرف ال عجيبة فذة بطريقة  األلفاظ هلذه رائع إحصاء إىل يؤدي  منها بناء
 .العني  يف طبقه  الذي منهجه غري

 اللغة  ألفاظ من واملستعمل املهمل  بني للتمييز  الصوتية  القواعد بعض اخلليل ووضع

 كلمة يف  جتتمعان  ال واحلاء العني أن العني من املضاعف  الثنائي Hب  يف قرر فقد  العربية،

 اليت حيعلى مثل كلمتني بني مجعٍ  من فعلٌ  يشتق أن  إال خمرجيهما لقرب  واحدة  عربية

 مل الصاد مع والضاد. الفالح على حي  من مأخوذة أصال فهي ،حيعال  الكالم يف تصبح
 حساب  لبعض مثاالً  وضعت كلمة يف إال احلروف  أصلية واحدة كلمة يف معاً  تدخال

 حروف  من معراة مخاسية  أو  رHعية الكلمة عليك  وردت  إذا هذا يف قال ومما  .اجلمل

 لست ألنك  العرب  كالم من  ليست  مبتدعة  حمدثة  كلمة  فهي الشفوية  احلروف  أو الذَلق

 والشفوية الذلقية احلروف من وفيها إال مخاسية  أو رHعية  كلمة النص يف خلل واجداً 

 . أكثر أو  اثنان أو  حرفٌ 

  نظام  عن تنتج  اليت األلفاظ بني  التمييز  يف القواعد Xذه  اخلليل استعان فقد
 السفر  على واعتمد وأشعارهم، العرب  بكالم معرفته على اخلليل  اعتمد وكذلك  .التقليب

 
 ١٩٩٧ العلمية، الكتب دار بريوت، ، كالمه يف العرب وسنن العربية اللغة فقه يف الصاحيب فارس،  ابن 91

  24  ص م،
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 أفضل اتبع قد يكون وXذا .يعرف يكن مل ما منهم ليعرف القبائل بعض مضارب  إىل

 العربية، اللغة ألفاظ من واملهمل املستعمل على للحكم شخص به يقوم ممكن أسلوب 

 طريقة :الطريقتني بني مجعه وهو الصواب، إىل األقرب  هو هذا، يف اخلليل به قام وما

 ومعرفته Hلعربية  الغزير  علمه على االعتماد  وطريقة  مباشرة،  العربية  اللغة Áهل االتصال

   . وألفاظها âداXا

 الكلمة هذه  حتمل  ما بكل نوعه  يف  فريد  علمي عمل العني معجمومن مثّ، أن 

 عليها قام اليت الرئيسة األسس وألن ؛ العربية يف لأللفاظ شامل  معجم أول  ألنه،  معىن من

  خمارجها،  أساس على احلروف ترتيب وهي اخلليل، قبل أحد  إليها يسبق مل مبتكرة  جديدة
 اللغة ألفاظ حصره مث  األصلية، حروفها على بناء أقسام أربعة إىل العربية أللفاظ وتقسيمه

 العرب   يف أحد يكن فلم متبعاً،  �قالً  وليس ومبتكر، رائد  فاخلليل .األبنية تقليب طريق عن

 نظام صاحب  وهو العربية، حروفل ل الصويت الرتتيب صاحب  و هو  اخلليل، به  قام مبا قام

 العربية اللغة ألفاظ كل مجع فكرة صاحب  وهو التقليبات، طريقة صاحب وهو  األبنية،

 اخلليل معجم تسمية. و االبتكارات  هذه من أي يف مسبوقا يكن ومل واحد، كتاب  يف

 علمي مسوغ غري من تكن ومل ألفاظه، ترتيب يف عليه سار  الذي  Hملنهج  مرتبطة Hلعني

 اليت املنهجية  وهي  للكتاب، العامة املنهجية مع وانسجام تناغم يف تسري كانت بل مقنع،

    . العربية للحروف اخلليل وضعه الذي الصويت الرتتيب على تقوم
 وهكذا يسري يف حتليل كتاب العني.
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  ين الباب الثا
 االستعارةالبحث يف 

  
 تعريف االستعارة وما يتعلق nا

و  20يعطيه إ®ه عارية. يستعري  لغة مبعىن طلب أن  -االستعارة أصلها من استعار
اصطالحا هي استعمال اللفظ يف غري ماوضع له لعالقة املشاXة بني املعىن املنقول عنه 
واملستعمل فيه، مع قرينة صارفة عن إرداة املعىن األصلي. واالستعارة ليست إال تشبيها  

االستعارة رأيت رجال  خمتصرا، لكنها أبلغ منه كقولك: رأيت أسدا يف املدرسة. فأصل هذه  
ووجه الشبه (   -شجاعا كاألسد يف املدرسة، فحذفت املشبه( رجال ) واألداة الكاف

وكانت  21الشجاعة ) وأحلقته بقرينة ( املدرسة )لتدل على أنك تريد Hألسد شجاعا. 
  االستعارة من ا¸از اللغوى وعالقتها املشاXة وهلا القرينة. 

لشبه وال أداة التشبيه، بل وال بد أيضا من تناسي  وال بد فيها من عدم ذكر وجه ا
التشبيه الذي من أجله وقعت االستعارة فقط مع ادعاء أن املشبه عني املشبه به، أو ادعاء  
أن املشبه فرد من  أفراد املشبه به الكلي Áن يكون اسم جنس أو علم وال تتأتى االستعارة 

ة الشخصية، ألن نفس تصور اجلزئي  العلم الشخصي لعدم إمكان دخول شيء يف احلقيق
مينع الشركة فيه، إال إذا أفاد العلم الشخصي وصفا به يصح اعتباره كليا فتجوز استعارته  
كتضمن ( حامت ) للجود و ( قس ) للفصاحة، فيقال . رأيت حامتا وقسا بدعوى كليه  

دخال املشبه  حامت وقس ودخول املشبه يف جنس الواد والصيح. يعين أن االستعارة تقتضي إ
يف جنس املشبه به. ولذلك التكون علما ألن اجلنس يقتضي العموم، والعلم ينايف ذلك 
مبا فيه من التشخيص إال إذا كان العلم يتضمن وصفية قد اشتهر Xا ( كسحبان ) املشهور  

 
         636، ص:   4م، ط:  2004، مكتبة الشروق الدولية،  املعجم الوسيط شوقي ضيف،  20
بريوت: املكتبة العصرية, ص:   -, صيدا, جواهر البالغة يف املعاىن والبيان و البديعأمحد اهلامشي  21

258  
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Hلفصاحة فيجوز فيه ذلك ألنه يستفيد اجلنسية من الصفة حنو مسعت اليوم سحبان. أي  
   22حا، وهلم جرا. خطيبا فصي

إن طبيعة االستعارة يف نظر البالغيني هي ضرب من االحنراف الدالىل أللفاظ 
اللغة، فهي كما tخذ حسن حبل من قول عبدالقاهر اجلرجاين يف كتابه (أسرار البالغة)  
" ما اكتفي فيها Hالسم املستعارعن األصل، ونقلت العبارة فجعلت يف مكان غريه، وهي  

القاهر: أن يكون لفظ األصل يف الوضع اللغوى معروفا تدل الشواد على أنه  يف نظر عبد 
، وينقله إليه  غري ذلك األصل اختص به حني وضع ، مث يستعمله الشاعر أوغريالشاعر يف

نقال غري الزم. وهي كما يعرفها ابن األثري " نقل املعىن من لفظ إىل لفظ ملشاركة بينهما  
    23مع طى ذكر املنقول إليه". 

  وأما وظيفة االستعارة فلقد ذكرها البالغيون وهلا وظائف كثرية  ومنها: 
 املبالغة والتأكيد  . 1
 التوضيح واإلHنة  . 2
                             24إبراز املعىن يف معرض حسن . 3

إن أركان االستعارة ثالثة  وهي املستعار له، وهو املشبه، واملستعار منه، وهو املشبه 
كيف تكون هذه األركان الثالثة   ستعارة، واجلامع، وهو وجه الشبه.به، ويسميان طرفا اال

Hعتبار ماد�ا؟ تكون إما حسية كاستعارة اللؤلؤ للدمع ، أو عقلية ، حنو: إن من البيان  
لسحرا. (فاملستعار منه السحر ، واملستعار له البالغة ، واجلامع اإلتيان Hألمور الغريبة).  

قلوXم اإلميان ، أي رمسه. ( فاملستعار منه الكتابة واملستعار له  وإما خمتلفة حنو: كتب يف 
 25الرسم ومها حسيان ، واجلامع تفرير االميان وهو عقلي).

 
    259، ص: نفس املرجع  22
       146، مكتبة الزهراء، القاهرة، ص: الصورة البيانية  حسن حبل،  23
     177، ص: نفس املرجع 24
 66، مكتبة صادر، بريوت، ص: البيان كرم البستاين،   25
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 أقسام االستعارة
كانت االستعارة من ا¸از اللغوى وعالقتها املشاXه. وقد أخذ أمحد حندوى هالل 

كتابه (أسرار البالغة )وقدمها على غريها من قول الشيح عبد القاهر اجلرجاين يف مطالع  
من املسائل البيانية، فيما يبدو أنه اهتمام Áمرها، وتنويه بفضلها، وقد قسمها تقسيما أوليا  
إىل مفيدة وغري مفيدة، ومدح االستعارة املفيدة وأشاد Xا، ورفع من قدرها، فأشار إىل أ»ا  

را، وأرحب صدرا فقال: (...ومن  أوسع ميدا�، وأبعد مدى، وأعجب حسنا، أعمق غو 
أ»ا تربز هذا البيان أبدا يف صورة   –أي يف االستعارة املفيدة  -الفضيلة اجلامعة فيها

مستجدة، تزيد قدره نبال، وتوجب له بعد الفضل فضال، وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد  
ملواضع شأن  اكتسبت فيها فوائد حىت تراها مكررة يف مواضع، وهلا يف كل واحد من تلك ا

مفرد، وشرف منفرد، وفضيلة مرموقة، وخالبة موموقة، ومن خصائصها اليت تذكر Xا، وهي  
عنوان مناقبها أ»ا تعطيك الكثري من املعاىن Hليسري من اللفظ، حىت خترج من الصدفة 
الواحدة عدة من الدرر، وجتىن من الغصن الواحد أنواعا من الثمر). مث يقول(... فإنك  

X دية  لرتىH ا اجلماد حيا �طقا، واألعجم فصيحا، واألجسام اخلرس مبينة، املعاين اخلفيفة
  26جلية..). 

أما االستعارة غري املفيدة، فقد عاXا، وانتقص منها،وحط من شأ»ا، أل»ا ضيقة  
األفق، ضحلة العمق، وشحيحة العطاء،وقليلة النماء فقال يف شأ»ا: ...وأ� أبدأ بذكر 

فإنه قصري الباع، قليل االتساع ...وموضع هذا الذي اليفيدنقله حيث يكون  غري املفيد، 
اختصاص االسم مبا وضع له من طريق أريد به التوسع يف أوضاع اللغة،والتنوق يف مراعاة 
دقائق يف املعاىن املدلول عليها كوضعهم للعضو الواحد أسامى كثرية حبسب اختالف  

سان واملشفر للبعري، واجلحفلة للفرس، وماشاكل أجناس احليوان، حنو وضع الشفة لإلن
ذلك من فروق...وهذه االستعارة اليت مساها الشيح عبد القاهر اجلرجاىن غري مفيدة يف  
كالمه اآلنف الذي تسمى أيضا استعارة لفظية، أل»ا تعتمد على نقل لفظ مكان لفظ،  
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     27الستعارة املفيدة أو املعنوية. دون التفات إىل معناه، فهي استعارة غري مفيدة، ...يقابلها ا
إن الفرق بينهما يكون يف اللفظ واملعىن، أما االستعارة املفيدة فتكون يف املعىن 
وأشد مبالغة وتتبادر إىل الذهن عنداإلطالق من االستعارة غري املفيدة. واالستعارة غري 

 غة. املفيدة تكون يف اللفظ والتتبادر يف الذهن عند اإلطالق وال أشدمبال
إن االستعارة غري املفيدة هي االستعارة بني أمساء الذوات مثل استعارة الطال، وهو  

. االستعارة بني أمساء األعضاء وما مياثلهامثل الربثن لألسد، والبغال، 28لولد اإلنسان... 
واحلمري،واجلحفلة للفرس، واحلافر للدواب من اخليل، وغريها. استعارة أمساء بعض األعمال 

أو املالمسة  29ض حنو { َالُجَناَح  َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّْقُتُم النَِّساَء َماملَْ َمتَسُّوُهنَّ...}، مكان بع
وإن كان يف الطيور أو الغنم مسى رصعا،   30كمايف قوله تعاىل: { أَْوَالَمْسُتُم الّنَساَء}،

ن بعض، وغريها. واستعارة أمساء بعض األصوات مكا  31واتصال احلمار Hأل�ن يسمى بوكا
إ»ا تستعار  صوت احليوان لإلنسان، أو صوت احليوان للحيوان، أو صوت اإلنسان 
لإلنسان، ...، حنو  استعارة الشحاج  وهو صوت البغل، واحلمار، الغراب كما ذكر 

...وهذه األصوات اليت تذم وتكره إذا تسمع يف األذن. وكذلك صار هذه  32لإلنسان
مفيدة إذا يكون فيها استعارة أصوات معينة ألصوات أخرى،  االستعارة غري املفيدة استعارة  

أل»ا قد لوحظت فيها بني مستعار منه و مستعار له ...وكفي صوت احلمار ذما قول 
وأنكر  33لقمان البنه كما حكى القرآن الكرمي { ِإْن أَنَكَر اَألْصَواِت ِلَصْوِت اَحلِمْريِ}

ه النفوس واستوحشت منه ونفرت واحلمار األصوات أوحشها من قولك شىء نكر إذا أنكرت
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           34مثل يف الذم البليغ والشتيمة وكذلك »اقه. 
وكانت االستعارة املفيدة تنقسم إىل االستعارة التصرحيية و االستعارة املكنية.  
وتنقسم االستعارة التصرحيية إىل ثالثة أقسام هي االستعارة األصلية وحول مواقع األصلية  

 واالستعارة التبعية، واالستعارة التمثيلية. من اإلعراب، 
 
  االستعارة التصرحيية   -

...ويسمى به املستعار  35االستعارة التصرحيية هي ما صرح فيها بلفظ املشبه به
منه، حنو رأيت أسدا يف احلمام، واملشبه يف هذه االستعارة حذف وذكر املشبه به فقط  

  تصرحيية تنقسم إىل ثالثة أقسام فهي:   فيها، وحمذوف منها هو رجل. وأما االستعارة ال
  

 أوال: االستعارة األصلية 
االستعارة األصلية  هي اليت صرح فيها بلفظ املشبه به، وهو املستعار منه ويكون  
اسم جنس (غري مشتق) يصدق على كثري، سواء أكان من أمساء الذوات كأسد، وحبر،  

  36والقتل... وسيف، أواسم معىن (مصدر) كالنطق، 
إن األصلية نسبة إىل األصل والبنائ عليهاوهو االستقالل ، وال تبعية هلاوال ريب 

  أ»ا أصل للتبعية.واملثال منها كقول املتنىب يف رbء حممد بن الفضل:
  37أَْعَززُبفقِد هذا الّشهابِ   َ®ِشَهاHً َخبîا ِآلِل ُعَبيِد  ِهللا  

ار منه واملستعر له حمذوف وهو حممد بن وإن الشهاب يف هذه القصيدة املستع
  الفضل الذي يشبهه املتنىب Hلشهاب.

وأما حول مواقع االستعارة األصلية من اإلعراب فتكون املستعار يف الفاعل، 
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واملفعول به، واملبتدأ، واملضاف إليه، و ا¸رور. وال يكون املستعار يف اخلرب واحلال حنو من 
فالعيد ليس لوقوعه 38زِْل َعَليَنا َمائِدًة ِمَن السََّماِء َتُكوُن لَنا ِعْيًدا}، قوله تعاىل: { َربـََّنا أَن

. فالسراج ليس مبستعار لوقوعه حاال بعد 39موقع اخلرب وقوله تعاىل: {...وِسرَاًجا مُِّنريًا} 
  40متام الكالم... 

  والنموذاج  حلول مواقع االستعارة من اإلعراب هي:
 الفاعل . 1

  كماقال الشاعر:
َكاِلب ِإذَ 

َ
  ا  ملَ َيُكون  ِإالَّ  الِقَتاَد تـَنَـَزَعت     َمَناِجُلها  َأْصُل  القتاد  امل

  41استعار املناجل ألسنان اإلبل احلادة.
 املفعول به . 2

  كماقال الشاعر:
  فَأْمجَُع َأْجَالسا ِشَدادا َيُسوُقها         إىلَّ  إذا رَاَح  الرَِعاُء رَِعائِيا     

    42استعار األجالس، وهي الصخرات الشدادللنوق القوية. 
 ا¸رور Hحلرف:  . 3

  كماجاء يف احلديث:  
            43أَْعِلُنوا النَِّكاَح واضرِبُوا َعليِه HِلِغْرHَِل، استعار الغرHل للدف. 

 ا¸رور Hإلضافة   . 4
  كما جاء يف احلديث:  
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َوْيٌل ألَْقَماِع الَقْوِل َوْيٌل للمصرين، اتسعريت األقماع اليت تفرغ فيها  
       44السوائل، واليبقى فيها شىء، ملن يستمعون القول، اليتبعون شيئا منه. 

 املبتدأ . 5
  كما جاء يف حديث بدر:  

عجائز صلعا استعري الطعم من الذوقات ماقتلنا أحدا به طعم، ماقتلنا إال 
للقيمة، والقدر، والوزن أى ماقتلنا إال من ال وزن له، ال قدر، فاالستعارة  

  45يف كلمة (طعم)وهي مبتدأ مؤخر.
وهذه املواضع من قول عبد القاهر اجلرجاىن الذي حيددهامواقع االستعارة ولكن 

لك املواضع فقط. وتكون االستعارة  االستعارة يف لسان العرب أوسع دائرة ومل يقف على ت
يف الصفة و املنادى واحلال. حنو  ...يف حديث أىب بكر وأضيافه قال البنه عبد الرمحن ®  

وعنرت هنا مبعىن الذHب 46عنرت هكذا جاء يف رواة، وهو الذHب شبهه به تصغريا له حتقريا.
  حتتقر ابنه به، وعنرت (منادى). 

يف صفة حنو ...أن تقع االستعارة صفة فقد والنموذج  من واقع االستعارة 
ذكرصاحب لسان العرب يف أحد املواضع أن (محوشة الساقني) أى دقتهماتستعار لدقة  
البدن كله، وساق شاهدا على ذلك ما جاء يف بعض األحاديث فقال:" ويف حديث الز�  

. فقوله (محش  فإذا رجل محش اخللق"مث قال :استعاره من الساق للبدن كله أي دقيق اخللية
   47اخللق) صفة لرجل، وهذه الصفة جاءت استعارة. 

ومن واقع االستعارة يف احلال أو مفعول ألجله حنو  الرفاهة والرفاهية  رغد اخلصب،  
ولني العيش...وأرفههم هللا ورفههم، ورفهنا نرفه رفها واستعار لبيد الرفه يف خنل �بتة على 

  املاء فقال:
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  ِعراًَكا   َغُري   َصاِدرة    "  َفُكلها َكارِع  يف  املاء  مغتمُر" " َيْشربن   َرفْـًها   
يقول إن هذه النخل جتاور ماء كثريا فهي ترتوى منه كما تشاء، وتتقلب يف تلك 
الرفاهية، والعيش اهلىنء. فكلمة (رفها ) كما بدا ىل مصدر وقع حاال من الفاعل يف 

   48كما أHن صاحب لسان العرب.-االستعارة(يشربن) أو مفعوال ألجله. وفيها 
وهذا قول صاحب لسان العرب الذي يقول أن االستعارة ليست يف املواضع احملددة 
كماقال عبد القاهر اجلرجاىن. ولكن االستعارة أوسع دائرة من املواضع وتكون يف الصفة 

  واحلال واملنادى   واملفعول ألجله كما يف األمثل السابقة.
  

 ستعارة التبعيةrنيا: اال
االستعارة التبعية هي ما اليكون اللفظ املستعار فيها اسم جنس، وذلك كأن يكون  

  49امسا مشتقا أوفعال أوحرفا.
َ� َهَذا َمْرَقدِ أما االستعارة يف املشتق حنو يف قوله تعاىل:{ قَاُلْو َ®َويـَْلَنا َمْن بـََعثَنا ِمْن  

ْرسَ 
ُ
وقوله جل شأنه {وأَمَّا َعاٌد فَُأْهِلُكوا ِبرِيٍح َصْرَصرٍَعاتَِيٍة}   ُلوَن}َماَوَعَد الرَّْمحَُن وَصَدَق امل

فلفظا االستعارة يف اآليتني مها من املشتقات إذ األوىل منهما اسم مكان {مرقد�} والثانية  
من االستعارة التبعية كما يصرح البالغيون، ألن استعارة  -اذن-اسم فاعل{ عاتية} فهما 

مثال على  –هم ال بد أن تكون �بعة للمصدر، فاجراء االستعارة األوىل يف نظر  -املشتق
أوال Hلرقود، مث حذف املشبه وتنوسى التشبيه حىت صار الرقود  –النحو التاىل : شبه املوت  

مبعىن مكان املوت أى القرب ، وعلى هذا  مرقد يعىن املوت، مث اشتق من الرقود Xذا املعىن 
      50رحيية تبعية. فاالستعارة يف نظرهم تص

املاُء َمحَْلَناُكْم يف  طََغىومثال االستعارة يف الفعل قوله عز وجل : {ِإ�َّ ملََّ◌ا 
اجلَارِيَة}...شبه فيضان املاء وارتفاعه Hلطغيان والغلو يف الظلم، مث حذف املشبه، أطلق 

 
     نفس املكان  48
  165،  ص: املرجع السابقحسن حبل،   49
     نفس املكان  50



- 29 - 
 

      51 فاض... الطغيان مرادا به فيضان املاء، مث اشتق من الطغيان Xذا املعىن: طغى مبعىن
َهلُم  ليكونَ ومثال االستعارة يف احلروف حنو يف قوله تعاىل: {فَالتَـَقطَُه آُل فرعوَن 

هي للتعليل يف األصل، ولكنها   ليكونَعُدًواوَحَزً�} فالالم الداخلة على الفعل يف اآلية 
استعريت لتفيد مطلق ترتب شىء على شىء، وذلك ألن االلتقاط ليست أن يكون عدوا 

م وامنا هي أن يكون هلم كاالبن، فاستخدام الم التعليل يف اآلية يف نظر البالغيني هو هل
   52استعارة تبعية تصرحيية. 

ومن األمثلة اليت يوردو»ا يف هذا الصدد قوله سبحانه على لسان فرعون حني هدد  
  يف لعبارة القرآنية ُجُذوِع النَّْخِل}فحرف اجلر يف ا  يفالسحرة بعد إميا»م {َوُألَصلِّبَـنَُّكْم 

موضوع إلفادة معىن الظرفية ولكنه استعري ليفيد معىن االستعالء على سبيل االستعارة  
  53التصرحيية التبعية. 

وكانت هذه استعارة احلروف من االستعارة التبعية يف رأي البالغيني، أل»ا جترى  
. مث تسرى Hلتبعية على يف املعىن الكلية للحروف كاالستعالء والظرفية واالبتداء والغاية.. 

 54املعىن اجلزئى للحروف.
 

 rلثا: االستعارة التمثيلية
وكانت االستعارة التمثيلية هي ا¸از املركب... كما يف قول اخلطيب القزويىن هي 
اللفظ املركب املستعمل فيما شبه مبعناه األصلى تشبيه التمثيل للمبالغة يف التشبيه، أى  
تشبيه إحدى صورتني منتزعتني من أمرين أو أمور Hألخرى مث تدخل املشبه يف جنس املشبه  

  وأما قرينة االستعارة التمثيلية فمانعة من صددمعناها األصلى.   55لتشبيه.. Xما مبالغة يف ا
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وقد ألقى الشيخ عبد القاهر اجلرجاىن على هذه االستعارة  مزيدا من الضوء 
ومضمون حديثه حوهلا أ»ا استعارة صورة مركبة لصورة مركبة أخرى ، ومما قاله يف هذا 

أراك تنفغ يف غري فحم، وختط على املاء الصدد (.. تقول للرجل يعمل يف غري معمل 
       56فتجعله يف ظاهر األمر كأنه ينفخ وخيط واملعىن على أنك يف فعلك كمن يفعل ذلك...) 

  واملثال من االستعارة التمثيلية حنو يف قول املتنىب:  
  َوِيف تـَْعب َمن َحيْسد الّشمَس نُوَرها  #  َوَجيْهُد أن tتَى َهلا ِبَضرِيب

يصور بتلك الصورة التمثيلية يف البيت، العناء الذي يعانيه من فاملتنىب 
االنتقاص من أقدرهم، والتهوين مماتفردوا به، ومسوا على -عبثا-حيسدالعظماء، ويتكلف

 57أقرا»م فيه.
  ومن ذلك قول الرماح بن ميادة: 

  أَملَ َتُك ِيف َميِىن يَديَك َجعلَتىن # َفالَ َجتعلِىن بعدها ِيف ِمشَاِلكا
في البيت صورة متثيلية ملا يريد الشاعر أن يعرب عنه من أنه كان حمبوH مقرH من ف

  58صاحبه، فال ينبغى من مث أن يبعد، أو يتخلى منه ذلك الصاحب.
  ويف قول املتنىب:

اء الُزَالال
َ
د ُمرا به امل   َوَمن يُك َذا َفم مر َمرِيٌض #  جيَِ

املريض الذي يصاب مبرارة يف فمه  و يف بيت املتنىب يدل وضعه احلقيقى على أن 
إذا يشرب املاء العذب وجده مرا، ولكنه مل يستعمله يف هذا املعىن بل يستعمله فيمن يعيبون  
شعره  لعيب يف ذوقهم الشعرى، وضعف يف إدراكهم األدىب ، فهذا الرتكيب جماز قرينته  

به حال املريض الذي جيد حالية، وعالقته املشاXه واملشبه هنا حال املولعني بذمه واملشبه 
 املاء الزالل مرا.
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  االستعارة املكنية  -
  59االستعارة املكنية هي ماكان املستعار منه حمذوفا قد رمز إليه بشىء من لوازمه .

وهذه االستعارة مقابلة عن االستعارة التصرحيية اليت يصرح فيها Hملشبه به أى املستعار 
  60، ولكنها ..قسيمة االستعارة التصرحيية..منه.ولو تتقرق من �حية تصريح الطرفني

وقد أHن الشيخ عبد القاهر اجلرجاىن مضمو»ا، وهو بصدد التفريق بني هاتني  
االستعارتني فقال: ...وضرب آخر من االستعارة وهو ماكان حنو قوله ...إذ أصبحت بيد  

  61الشمال زمامها.
يريد التصرحيية -االولوإن كان الناس يضمونه إىل –يقصد املكنية -هذا الضرب 

حيث يذكرون االستعارة فليسا سواء، وذاك أنك يف االول جتعل الشىء الشىء ليس به،  –
ويف الثاىن للشىء الشىء ليس له، تفسري هذا أنك إذا قلت رأيت أسدا فقد ادعيت يف 
إنسان أنه أسد، وجعلته إ®ه، وال يكون اإلنسان أسدا، وإذا قلت: أصبحت بيد الشمال 

    62ها. فقد ادعيت أن للشمال يدا، ومعلوم أنه ال يكون للريح يد. زمام
وقد صرح الشيخ عبد القاهر اجلرجاىن يف كتابيه أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز أن 
االستعارة املكنية أبلغ وأفضل يف توكيد املعىن وأرسخ قدما يف إثباته من التصرحيية،وبيان  

  حمل كل منهما.
  لعرب االستعارة املكنية على عدة صور: وقد تناول صاحب لسان ا

  إحداها: أن يصرح بلظ االستعارة، أو اشتق منه، فمن ذلك ماذكره من استعارة 
لليل، فقد قال: الكلكل من الفرس مابني حمزمه إىل ما مس األرض منه إذا ربض،    الكلكل

  وقد يستعار الكلكل ملا ليس جبسم كقوله امرىء القيس:
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             63فـَُقلُت له ِلَما َمتَطى ِجبُوزِه  #  َوأَْردُف أَْعَجازا ِو�ء ِبَكلَكل
  وقالت أعرابية ترثى ابنها:       

  هر  كلكله  #  َمن  َذا يَقوُم  ِبكلكل  الدهرِ أَلَقى  عليه  الدَ 
ولكن إسناده لألشياء  -كما أشار وأملح  –فاستعمال الكلكل يف الفرس حقيقة 

استعارة، وهي يف إضافة (جوز)  إىل ضمري    -ملا ليس جبسم    –املعقولة أو على حد تعبريه  
، فيكون كل من امرىء الليل، وكذلك يف إضافة الكلكل إىل ضمري الدهر يف قول األعرابية

القيس، واألعربية قد استعار الكلكل لليل،والدهر، فشبه الليل، أو الدهر Hلفرس، مث  
حذف املشبه به ورمز إليه بشىء من لوازمه، وهو الكلكل، وذلك على مذهب السلف 

  64أومجهور البالغيني. 
اء) ومعىن وأما يف قول الشاعر فكانت االستعارة املكنية حنو: (ليال مرجحن األثن

والليل 65ليل مرجحن هناهو ثقيل واسع،...ويقال فالن يف دنيا مرجحنة أي واسعة كثرية. 
  يف رأى الشاعر أنه الظالم طويل ثقيل على نفسه وهذا صورة الليل عند الشاعر.

إن هللا جعل املوت خاجلا  ويف حديث علّي عليه السالم وذكر احلياة فقال
... واخلاجل املسرع يف األخذ فاستعار األشطان للحياة المتدادها وطوهلا.  ألشطا»ا

ألنه أثبت للحياة أشطا�، وال أشطان    خاجلا ألشطا»ا  االستعارة املكنية يف هذه احلديث
احلياة أى الضمري    هلا يف احلقيقة، وهذا اإلثبات استعارة ختييلية وهي قرينة املكنية، فقد شبه 

   66العائد إليها Hلبئر العميقة، وحذف البئر ، ورمز إليها Hألشطان. 
  ويف قول الشاعر :

  ُقل َما بََدا َلك ِمن ُزورٍومن كذب # ِحلِمى َأْصَمى َوأََذِىن َغْري ِصَماء 
استعار الصمم للحلم، وليس حبقيقة. الصمم يف حقيقته ثقل السمع، وانسداد 
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هذا يف الذي يسمع، واحللم معىن من املعاىن ال يتأتى منه السمع، أو يلحقه   األذن كما قال
الصمم، وقد أثبت الشاعر الصمم للحم على سبيل االستعارة املكنية، فشبه احللم  Ðنسان  
مثال  وحذف املشبه به، ورمز إليه Hلصمم. يصف نفسه Hحللم الشديد، وحتمل هذا 

به يف هذه االستعارة وقع وصفا يف املعىن ، ألنه خرب  الكذاب، وإمهال شأنه.والزم املش 
وأكد كو»ا استعارة بقوله  استعار  وقد عرب عنها صاحب اللسان Hملاضى  حلمى أصم 
  67 وليس حبقيقة.

bنيتها: أنه كان يعرب من االستعارة املكنية بكلمة التشبيه، أو ما اشتق منها، فمن 
اكهة ونضوجها لرءوس الناس يف كالم احلجاج املشهور  ذلك ماأشار إليه من استعارة يِْنع الف

فقد قال:(...إىن ألرى رءوسا قد أينعت وحان قطافها، فإمنا أراد قد قرب محامها، وحان  
    68انصرامها شبه رءوسهم ال ستحقاقهم القتل بثمار قد أدركت وحان أن تقطف). 

رءوس، مبعىن النضج واالستعارة املكنية يف قول احلجاج و إنه يثبت صفة الفاكهة لل 
والينع. و يف حقيقتهما لثمرة.وشبه احلجاج رءوس الناس Hلثمار وحذف املشبه به ورمز  

  إليه Hلينع. 
والزم املشبه به مجلة (قد أينعت) وهي صفة لرءوس. ويظهر أن مجلة ( وحان  

به،    قطافها) ترشيح، أل»ا جاءت بعد استيفاء االستعارة قرينتها، وهي من مالئمات املشبه
وقد عرب عنها صاحب اللسان بقوله (شبه رءوسهم إخل) ويف استعارة صفة الفاكهة هلذه  
الرءوس إمياء من احلجاج إىل أ»ا سهلة القطع، هينة االستئصال، ال تستعصى عليه،  

        69والkتىب على عقابه.
ذلك ما أشار  bلثتها: أنه كان أحيا� يشري إىل االستعارة املكنية بلفظ (املثل) فمن  
واملثال منها  70إليه من استعارة (األطيط) وهو صوت أقتاب اإلبل، وصوت اإلبل، وحنينها. 
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يف قوله صلى هللا عليه وسلم: (أطت السماء) ويثبت األطيط للسماء، ويف احلقيقة ال 
يكون األطيط هلا، ويشبه السماء Hألقتاب واإلبل،واملستعار له فيه حمذوف، ويرمز إليه 

  ط، ويالزم املستعار منه الفعل املاضى (أط) واملستعار فاعل وهو لفظ (السماء). Hألطي
رابعتها: أن يذكر أمثلة لالستعارة املكنية دون أن يصرح بشىء مما سبق، فمن ذلك  
ما أومأ إليه من استعارة اإلرادة للجدار، والفئو س، والرمح .واملثال منها يف قوله 

أى أقامه اخلضر، وقال يريد، واإلرادة   71ارًا يُرِيُد َأْن يـَنـَْقضَّ فَأَقَاُمه}، تعاىل:{فـََواَجَد ِفيَها ِجدَ 
إمنا تكون من احليوان، واجلدار ال يريد إرادة حقيقية، ألن �يؤه للسقوط قد ظهر كما تظهر  

  72أفعال املريد ين فوصف اجلدار Hإلرادة إذ كانت الصور �ن واحدة. 
ه املتقدم، قد شخص، وصور االستعارة املكنية  فنجد صاحب اللسان يف كالم      

تشخيصا واضحا دون أن يصرح بلفظ استعارة، أوتشبيه ، أو مثل، مبينا أن اإلرادة ال  
تكون من اجلدار على سبيل احلقيقة، وإمنا على سبيل االستعارة، ألن اجلدار ملا �يا للسقوط 

  73ادة للجدار استعارة ختييلية. ، واستعد له صار كأنه إنسان يهم، ويتحفز، وإثبات اإلر 
وأما حول مواقع االستعارة التخييلية فمن اإلعراب. االستعارة التخييلية أو الزم 

  املستعار منه يف االستعارة املكنية .وهي يف عدة  صور:
 أن تكون مضافاحنو يف قول األعرابية:   . 1

  بَكلَكل الدهرأَلَقى َعَليِه الَدهر كلكله # َمن َذا يـَُقوُم  
 تكون صفة مفردة حنو يف قول احلجاج: أن . 2

  74وحان قطافها   أَيـْنَـَعتْ ِإّىن َال أََرى ُرُءوًسا َقْد 
  يف قوله صفة لرءوس  أينعت

 أن تكون خربا مفردا، وهو وصف يف املعىن حنو يف قوله على كرم هللا وجهه:  . 3
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اُل تـَنـُْقصه النفقة،
َ
   نفاق يزكو على اإلوإن مجلة      75والعلم يزكو على اإلنفاق   امل

  .والعلميسقط على خرب 
أن تكون فعال ماضيا ويبدو أنه حينئذ يقصد منه ما فيه من احلديث جمردا عن  . 4

 حنو  يف احلديث:76الزمان فيكون صفة يف املعىن... 
  السماء...  أطت

 أن تكون جمرورا حنو يف قول الشاعر: . 5
  77# َفَال يـَْرَتِدى ِمثِلى َوَالَ يتَـَعمَّمُ  َعْن ِاْسِتهِإَذا َكَشَف الَيوُم الِعَماَس 

  الزم للمستعار منه أو املشبه به . استه وكان 
و من هذا الباب وضيح لنا أن االستعارة هلا أقسام وأركان حىت نعرف أن االستعارة  
تنقسم إىل املفيدة وغري املفيدة وخرج منها أن االستعارة املفيدة أفضل من االستعارة غري 

من حيث تتبادر إىل الذهن عن إطالقها. وأصل االستعارة أ»ا من التشبيه وهي  املفيدة 
أشد املبالغة منه. وقد صرح البالغييون كلمايتعلق Hالستعارة حىت يكون وضيحا لنا من 

  كل �حيتها. 
  

       حتليل االستعارة
هذا ا¸ال يريد الكاتب أن يطبق نظرية االستعارة يف الشعر، ويف هذا  ويف  
ميمية أيب الطيب (منوذجا). وقبيل أن خيطو الكاتب يف التحليل، جدير  يف   الصدد يطبقها  

املتنىب هو أمحد بن احلسني، به أن يعرف الشاعر أH الطيب Hختصار. كان أبو الطيب 
من اليمن، فأبوه جعِفّى، وأمه مهدانية، وولد    –ى املشهور  عل   –امللقب Hملتنىب. أصل آHئه  

ه  مبحّلة كندة، فنسب إليها، وليس من قبيلة كندة يف احلقيقة.    303هو Hلكوفة، يف سنة  
وقد زعم بعض الرواة أن أHه كان يسمى عبدان، وأنه كان يسقى املاء، وليس يف شعر املتنىب  
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    78ما يشري إىل شيء من ذلك.
لطيب املتنىب ولد يف الكوفة من أسرة فقرية. ماتت أمه وهو طفل فعهدته  كان أبو ا

نشأ يف الكوفة، اشتهر بقوة الذاكرة والناXة والذكاء ونظم الشعر.هرب مع ذويه   79جدته. 
م وخالط البدو فتمكن من العربية 925إىل السماوة بعد استيالء القرامطة على الكوفة عام  

   80واتصل Áيب الفضل الكوىف واعتنق املذهب القرمطي.األصلية، مث عاد إىل الكوفة 
املتنىب من أعجب الشخصيات اليت عرفها، أل»ا شخصية كثرية احلسنات وكثرية 
السيئات، كثرية حسنات العبقرية والشمم، وكثرية سيئات ألخالق املستعصية القاسية اليت  

عنفوائها اجلارف وعنجهيتها  ال ترى غري طريق الكرب®ء منطلقا لآلمال واألعمال وهي يف 
  81الصارخة بغيضة بقدر ما هي حمببة، وهي يف حيا�ا ومما�ا حديث الدنيا وشغل الناس. 

إن  أH الطيب املتنىب أشهر الشعراء يف العصر العباسى الثالث، ونشأ على طلب 
العلم واألدب. ومدح العظماء يف هذا العصر  للحصول على الشهرة والعظمة يف القوة،  

لثورة، السلطان، والعبقرية الشعرية. وقضى أبو الطيب املتنىب عمره يف احلصول على هذه ا
الشهرة والعظمة. و اشتهر املتنىب Hلفصاحة والبالغة والكرب®ء والغريب يف كل شعره. ومل  
يقنع مبا يتمناه سواه من الشهرة Hلشعر أو األدب .... " فطلب السيادة Hلفتح فدعا اىل  

ما من مريديه من أبناء سنه فبايعوه، وحني كاد يتم أمر دعوته وصل خربه اىل البلدة بيعته قو 
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  82فقبض عليه وحبسه".
وكان أبو الطيب املتنىب من الشيعة اإلمساعلية كما ذكرها املتنىب يف شعره. الشيعة 

ائد اإلمساعلية هي النخلة القدمية املشهورة اليت ذكرها املتنىب يف شعره ، وهذا احدى القص
  ماذكره أبو الطيب املتنىب عن الشيعة اإلمساعلية  و مقامه Xا:  

  83"ماَ  مقاِمي   Áَرِض   خنلَة  االّ      "       كُمقاِم  املسيِح  بني  اليُهوِد " 
وهم من بىن كلب .  84وقام مع البدو داعيا دينياسياسيا هلم يف Hدية السماوة ،  

وتبعه كثري منهم  وادعى النبوة يف هذه البادية، ومن كالمه الذي كان يزعم أنه قراَن أنزل 
  عليه: 

      85"والَنجُم الِسياُر، والَفلك الدِّواُر، والليل والنهار، إن الكافر لفي َأخطَار." 
املتنىب أنه  ذو املعجزة  كمثل لكل نيب معجزة ، ومعجزته  من إحدى  و يزعم 

  قصائده:
"وِمن   نَكِد  الدنيا  على  احلر أن  يـََرى    "    عُدّوا   له    ما   من   َصَداقته     

  86بُدُّ"
اإلخشيد، فقبض عليه وسجنه،  حىت كاد يتلف، مث   وخرج  إليه  لؤلؤ أمري محص �ئب
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ه، فخرج من السجن وقد لصق به لقب املتنىب، وكان له كارها. مث جال أبو  استتابه وأطلق
الطيب بعد ذلك يف أمصار الشام، ميدح الوالة  والعظماء، فيجزلون له العطاء، حىت اتصل 

ه  ، فصار أكرب 337بسيف الدولة "على بن اهليجاء احلمداين" أمري حلب يف سنة 
شعره، وتعلم عنده الفروسية ، وحضر معه شعرائه، ومدحه بقصائد خالدة، من خري  

وقائعه يف الزوم، ووصفها أحسن وصف ،وبقى أثريا عند سيف الدولة، حىت حسده بعض 
حاشيته، كأىب فراس احلمداين ، وابن خالويه النحوي ، فغريوا قلب سيف الدولة عليه،  

  87ه .  346ففارقه املتنىب على كره سنة  
ملهلىب أراد املتنىب أن يطوف يف العراق ه  بعد موت ا351ويف أوائل سنة     

، فكتب إليه أبو الفضل بن العميد وزير ركن الدولة بن بويه يستزيره Áرجان، فقصد إليه  
املتنىب، ومدحه مبدائح فخمة ، فأجزل صالته ، مث كتب إليه عضد الدولة بن بويه يستزيره  

النفائس شىء كثري ، وملا  بشرياز، فذهب إليه ومدحه، وعاد من عنده ، ومعه األموال و 
د دير العاقول، وقتلوا معه ابنه   قرب من بغداد خرج عليه جامعة من البدو ، فقتلوه عن

حمسدا ، وغالمه مفلحا، وانتهبوا ماكان معه من األموال والنفائس، وذلك يف أواخر رمضان  
 88ه. . 354سنة 

املراد Hمليمية هي و ميمية أيب الطيب، واآلن سنقوم بتحليل االستعارة يف شعر 
خر  بيت شعره. وكان شعره يف الدرجة األوىل آالشعر ألىب الطيب املختتم بقافية امليم يف 

من البالغة واملتانة ومشهورا مبتانة املباين وضخامة املعاين وغريب أساليبه. والكالم كثري يف  
وأطلق الشعر من  89الطيب وتفوقه على شعراء عصره، بل شعراء العربية قاطبة. شعر أىب 

القيود اليت قيده Xا أبو متام وشيعته، وخرج به عن أساليب العرب التقليدية. فهو إمام  
الطريقة االبتداعية يف الشعر العرىب. ولقد حظى يف شعره Hحلكم واألمثال، واختص Hالبداع  
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بيب Hألعرابيت، وإجادة التشبيه، وإرسال املثلني يف بيت واحد،  يف وصف القتال، والتش 
وحسن التلخص، وصحة التقسم، وإبداع املديح، وإجياع اهلجاء. وأخص مامييز املتنىب بروز  
شخصيته يف شعره، وصدق إميانه برأيه، وقوة اعتداده بنفسه، وصحة تعبريه عن طبائع  

الوجود وأغراض احلياة ولذلك كان شعره يف  النفس مشاغل الناس وأهواء القلوب وحقائق 
  90كل عصرمعددا لكل كاتب، ومثال لكل خاطب. 

ومن تلك احملسنات كانت أيضا يف شعره عيوب من حيث كان بيت املتنىب يضيق أحيا�  
مبعناه فيعسر فهمه، وتبعد غايته منه فيطيش سهمه. وقد بلغ من إمهاله اللفظ أن وقع يف  

اللفظ، وتعقيد املعىن، واستعمال الغريب، وقبح الطالع، وخمالفة   بعض املساوىء، كاستكراه
                         91القياس، وكثرة التفاوت يف شعره، واخلروج يف املبالغة إىل اإلحالة. 

 92قال أبو الطيب املتنيب يف مدح سوف الدولة:  
  

 َعَلى َقْدِر أَْهِل الَعْزِم kَِتى الَعزَائُِم 
  وkتى على قدر الِكرام املكارُِم 

املعىن: عزمية الرجل على مقداره، وكذلك مكارمه، فمن كان كبري اهلمة، قوّي العزم   
عظُم األمر الذي يعزم عليه، وكذلك املكارم إمنا تكون على قدر أهلها، فمن كان أكرم 

كارم أعظم، واملعىن أن الرجال قوالب األحوال إذا َصُغروا صغرت، وإذا كان ماtتيه من امل
كربوا كربت، فعلى أهل العزم من امللوك، ومايكونون عليه من نفاذ األمر، وتظاُهر العلّو   
والرفعة تكون عزائمهم، وعلى قدر الكرام يف منازهلم، واستبانة فضائلهم، تكون مكارمهم 
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  93قو�ا وفخمامتها. يف جاللتها، وأفعاهلا يف 
يف البيت استعارة مكنية يف قول املتنيب (kتى العزائم) و(kتى املكارم)، حيث شبه    

العزائم واملكارم بسوف الدولة كالشخص له كبري اهلمة، واملكارم يف أفعاله وحاله، فحذف 
 املستعار منه أو املشبه به وقرينتها(kتى). 

  
 ها وَتعظُمُ يف عني الصَِّغِري ِصَغارُ 

  وَتصُغُر يف عني الَعظيم العظائمُ  
املعىن: صغار األمور عظيمة يف عني الصغري القدر، وعظامها صغرية يف عني العظيم   

القدر، يشري بذلك إىل شرف سيف الدولة، وما فعل يف الوقعة اليت ذكر� من نفاذ عزمه، 
   94وجاللة قدره. واهلا يف (صغارها) للعزائم أو املكارم. 

البيت استعارة مكنية يف قول املتنيب (تعظم..صغارها) و(تصغر..العظائم)  ويف هذا    
حيث جعل صغار أمور سيف الدولة يف عني الناس عظامة أمور الناس صغرية يف عني 
سيف الدولة ويشري بذلك إىل شرف سيف الدولة. ووجد الباحث أيضا فيه استعارة تبعية  

  يف الفعل.
            

 عند نفسه وَيطُلُب عند الناس ما 
  وذلك ما ال  َتدَِّعيِه  الَضراِغُم  

املعىن: يريد سيف الدولة: أن يكون الناس مثله يف الشجاعة، وذلك شىء اليّدعيه    
األسد، ال تّدعى أ»ا مثله يف الشجاعة.واملعىن: يطلب أصحابه وأتباعه مبا عنده من البأس  

األسود العادية، والتدعيه الضراغم والنجدة، واإلقدام والشدة، وذلك ماالتطيقه 
  والضراغم مجع ضرغام مبعىن األسد، ويطلق أيضا على الشجاع من الناس. 95الباسلة. 
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ويف هذا البيت استعارة تصرحيية يف قول املتنيب (وذلك ما ال تدعيه الضراغم) وصرح   
  Hملشبه به، وهو( الضراغم) اليت أراد Xا األبطال الشجعان.

                 
 هل  احلََدُث  اَحلْمرَاُء  َتعِرُف  لو»ا  

  وَتعلُم    أيُّ    الَسِقَيِني   الغامئُم  
املعىن: واملراد Hحلدث هنا هي القلعة يف بالد الروم وبناها حبجارة محر، وقيل مساها   

  محراء لكثرة ماأجرى عندها من الدماء.
لو»ا، إما Hحلجارة، وإما Hلدماء، وهل  ويقول: هل تعرف القلعة لو»ا ألنه غري  

تعلم أي الساقني سقاها الغائم، أم اجلاجم، وترك ذكر اجلماجم اكتفاء بذكر الغمائم، وهي  
   96السحائب، وواحدها غمامة. 

ويف هذا البيت استعارة تبعية يف إسناد الفعل (تعرف)إىل احلدث، ووجد الباحث 
دث Ðنسان عاقل، مث حذف املشبه به ورمز إليه  أيضا هنا استعارة مكنية، حيث شبه احل

            بشيء من لوازمه، وهو (تعرف).  
        

 سَقتها  الَغماُم    الُغرُّ   قبل   نزوله  
  فلما   َد�  منها  سَقتها  اجلماجُم   

املعىن: يقول: سقاها الغمام قبل نزول سيف الدولة Xا، وجادها قبل حلوله فيها،   
وقع فيها Hلروم الذين حاولوا منعه من بنيا»ا، فقتلهم جيوشه وفلّقت هامهم فلما حلها أ

سيوفه: . َفُسفك فيها من دمائهم ماماثل املطر الذي جاد Xا، والسحاب يف كثرته، وقاومه  
  والغر مبعىن ذوات الربق.  97يف مجلته. 

واجلماجم)، ويف هذا البيت استعارة مكنية يف إسند الفعل (سقتها) إىل (الغمام)، (
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ووجد الباحث أيضا هنا استعارة تبعية يف الفعل. ويف وصف (الغمام) Hلغر إشارة إىل كثرة 
  املطر، الذي نزل Hحلدث، قبل قدوم سيف الدولة. 

 
نا®  َحواكُم 

َ
 َو َقْد  حاكُموها  وامل

  فما مات  َمْظَلوٌم  وال َعاش ظامل 
وا ظاملني هلا وكانت مظلومة، فلما  املعىن: يقول: حاكموها، يعين القلعة، وكان   

حكمت السيوف فتلت الظامل، وأبـَْقت املظلوم، فأهلكت الروم، وجدد بناء القلعة والروم 
خصمني، واحلرب حاكمة، فحكمت احلرب للقلعة Hلسالمة، وللروم Hهلالك، فما عاشوا  

ه من احلراب هلا مع ما حاولوه من الظلم هلا، والمات ذكر والمات ذكر القلعة مع ما أرادو 
  98بل نصر هللا فيها سيف الدولة فهزم جيوشهم، وأظهره عليهم، ففرق مجوعهم.

يف هذا البيت استعارة مكنية يف قول املتنيب (وقد حكموها) وكذلك يف (املنا® 
حواكم)، حيث جعل احلرب حاكمة وحتكم للقلعة Hلسالمة، ولروم Hهلالك. والضامري 

 (ها) تعود إىل احلدث.
                                  

 فَللِه   َوْقٌت  َذوََّب  الِغشَّ  َ�رُُه  
  فـََلْم  يـََبَق  إال  صارِم  أو  ُضبارُم   

املعىن: يتعجب من ذلك الوقت الذي قامت احلرب فيه بني سيف الدولة والروم.   
 k نيثها غري  يقول: ما كان مغشوشا هلك وتالشي كأنه ذاب بنار احلرب. وذكر النار، ألن

حقيقي أو أراد هلبها، فلم يبق إال سيف قاطع، أو رجل شديد احلاق شجاع. واملعىن أن 
هذه احلرب أذهبت متويه الفرسان، وذّوبت �رُه غشهم، وبينت أمرهم، فلم يبق من السيوف   

   99إال القاطع، وال من الرجال إال الضبارم.
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وب الغش �ره) ووجد الباحث فيه يف هذا البيت استعارة مكنية يف قول املتنيب (ذ
 أيضا استعارة تبعية يف الفعل (ذوب)حيث يصور احلرب Hلنار.    

            
 وِقفَت وَما يف املوت شٌك لَواِقٍف 

  كأنك يف َجْفِن الرََّدى وُهَو َ�ئِمُ 
املعىن:يقول: وقفت غري متهّيب، وأقدمت غري متوقع املوت، وهو ال شك فيه عند   

موقفك، وتقدم تقدمك، كأنك من الردى يف أنكر مواضعه، وهو معرض عنك من وقف 
فيما تتكلفه من شدائد، وأشار جبفن الردى إىل عظيم ما اقتحم وجعله �ئما لسالمته من  

  100اهلالك، ألنه مل يبصره، وغفل عنه Hلنوم، فسلم ومل يهلك.
ث شبه الردى ويف هذا البيت استعارة مكنية يف قول املتنيب (جفن الردى) حي

مبخلوق رهيب اخللقة، مث حذف مشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه وهو (جفن) على 
 سبيل االستعارة Hلكناية.      

               
 َضَممَت جناَحيهم َعَلى الَقْلِب َضمة   

  متوت اخلَوَايف حتتها والَقَواِدمُ 
فأهلكت اجلميع، بقتلك أّوهلم املعىن: يقول: لففت جناحي العسكر على القلب،    

وآخرهم. يريد: أنك ضممت جناحي جيش الروم ضمة منكرة، وشددت يف اجليش شّدة  
صادقة، قتلت Xا منهم من كانت منزلته يف إ»اض اخلميس، منزلة اخلوايف والقوادم من 
اجلناحني، واألوائل واألواخر من هذين العضدين، واستعار اجلناحني، وجعل، اخلوايف 

لقوادم فرسان اجليش. ولقد أحسن يف هذا غاية اإلحسان. وقال قوم: يف اجلناح  عشرون وا
واجلناحني  101ريشة: أربع قوادم، وأربع مناكب، وأربع خواف، وأربع أHهر، وأربع كلى.
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  مبعىن جنايب العسكر.
ويف هذا البيت استعارة مكنية  يف قول املتنيب (جناحيهم على القلب ضمة) و(متوت 

يف حتتها) حيث جعل جيش األعداء طائرا، يضم سيف الدولة جناحية على القلب اخلوا
 منه، ضمة قاتلة، هشمت العظام، وحطمت اجلماجم، وأماتت اخلوايف والقوادم.       

 أيف  كل   يوم    ذا   الدُُّمسُتُق     ُمْقِدٌم 
  قفاُه  على اإلقدام للوجه الئُم 

ك، مث يفّر، فيلوم قفاه وجهه على إقدامه، فيقول: املعىن: يقول: أكل يوم يقدم علي  
مل أقدمت حىت عرضتىن للضرب Xزميتك؟ وذلك أن إقدامه سبب هزميته وقفاه من الضرب 

  والدمستق مبعىن قائد جيش الروم. 102الئم وجهه، وأصحابه غري مستشكرين لفعله.
لوجه الئم) حيث ويف هذا البيت استعارة مكنية يف قول املتنيب (قفاه على اإلقدام ل

شبه كال من الوجه والقفا برجلني، يلوم أحدمها صاحبه، مث حذف املشبه به ورمز إليه  
 بشيء من لوازمه، ويف إسناد (الئم) للقفا استعارة ختيلية، قرينة املكنية.      

          
 لك  احلمد  يف   الدُّر  الذي   ىل   لفظُه  

  فإنك   ُمعِطيه   وإىن  �ظم
يريد Hلدر شعره. يريد أن املعاين لك، واللفظ ىل، فأنت تعطيه، وأ� �ظمه، املعىن:    

   103ألىن أصف مكارمك فيه، وأقيد فضائلك به.
ويف هذا البيت استعارة تصرحيية يف قول املتنيب (الدر) حيث شبه نفسه Hلدر يف 

شعري مجيل،    نظام شعره، فسيف الدولة يرفده Hملعاين، واملتنيب ينظمها، ويسلكها يف طوق
 وكلمة (لفظه) مرشحة هلذه االستعارة. 
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  وإىن  لتعدوىن  عطا®َك يف الَوَغى 
   َفال  أ�  َمْذموٌم  وال  أنت  �دمُ 

املعىن: يريد: أىن أركب خيلك اليت �بىن، فهي تعدوىن يف احلرب ، فليست مذموما   
�دما على ماأعطيتىن، لقيامى حبق يف أخذها، ألىن شاكر أ®ديك، و�شر ذكرك، ولست 

     104ما أوليتىن.و تعدو مبعىن جترى وتسرع. والوغى مبعىن احلرب.
ويف هذا البيت استعارة مكنية يف قول املتنيب (وإىن  لتعدوىن  عطا®َك يف الَوَغى)    

حيث شبه العطا® بدابة تركب، مث حذف املشبه به، ورمز إليه بشيء من لوازمه، وهو 
لى سبيل االستعارة املكنية، ويف إثبات (العدو) للعطا® استعارة ختييلية، قرينة  (تعدو) ع

 املكنية، ووجد الباحث فيه أيضا االستعارة التبعية يف الفعل (تعدو).  
     يسري البحث يف حتليل االستعارة. وهكذا 

 
                                  

 

 

 

 

  الثالث الباب 
  العروض   البحث يف 

    
 مفهوم  العروض 

 
      392، ص: نفس املرجع104
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قال الشيخ األجّل اإلمام أبو زكر®ء، حييي بن علّي اخلطيب التربيزّي رمحة هللا عليه    
. أّما عند شيخ راجي األمسر 105أّن العروض ميزان الشعر، Xا يُعرف صحيحه من مكسوره 

يُعرف به  فقد عّرف عن تعريف العروض يف كتابه (العروض و القافية) أنه العلم الذي 
موزون الشعر من فاسده، متناوًال البحور الشعرية، و تفعيال�ا، وما يصيب هذه من 

. وكذلك عند شيخ الّسيد أمحد اهلامشي أنه قال إّن العروض هو  106تغيريات، وغري ذلك
صناعة يعرف Xا صحيح أؤزان الشعر العريب و فاسدها و ما يعرتيها من الزحافات و  

  .107العلل
وض املذكورة خمتلفة يف مجلة تعريفها ولكن هلا معىن واحدا  متعلقة يف تعريفات العر 

كل منها. و ال تكون مشكلة يف ذلك األمر ألّن علماء العروض ال حيّددون علم العروض 
إّال على ما علم عندهم. ولذلك كان علم العروض عند العلماء يشتمل على حبث عن 

  شعر العريب.     األوزان و العّلة و الزحاف اليت تكون يف 
        

 حبور العروض 
أن نعرف املقاطع العروضية ألّن حبور العروض ترتكب من هذه املقاطع جدير بنا 

. و فائد�ا إلجياد التفعيالت املناسبة. وهذه املقاطع  108وهي : أسباب و أو�د و فواصل
  :109هي

و : ، وهو ما kلف من حرفني أوهلما متحّرك، و b»ما ساكن، حنالسبب اخلفيف -
  ). 5/(ملَْ) (

 ). //، وهو ما kلف حرفني متحركني، حنو : (أََر) (السبب الثقيل -

 
  29، ص. 4م)، ط. 1986، (بريوت : دار الفكر املعاصر، القوايف الوايف يف العروض و اخلطيب التربيزي،  105
  7املرجع السابق، ص.  106
  11، ص. 3م)، ط. 1943، ( بريوت : مكتبة دار البريويت، ميزان الذهب يف صناعة شعر العرباملرحوم الّسيد أمحد اهلامشي،  107
  14نفس املرجع، ص.  108
  11، ص.1م)، ط.1999 /هـ 1460: دار اجليل، ، (بريوت علم العروض و القافيةراجي األمسر،  109
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، وهو ما kلف من ثالثة أحرف، أوهلا و bنيها متحرّكان، و الثالث الوتد ا¸موع -
 ).  //ساكن، حنو : (َعَلْي) (

-  
ساكن، و ، وهو ما kلف من ثالثة أحرف. أّوهلا متحّرك، bنيها الوتد املفروق -

 ). /b/5لثها متحّرك، حنو : (َظْهِر) (
، وهي ما kلف من أربعة أحرف، الثالثة األوىل منها متحرّكة، و الفاصلة الصغرى -

 ). 5///الرابع الساكن، حنو : (َجَبٍل) (
، وهي ما kلف من مخسة أحرف، األبعة األوىل منها متحرّكة، و  الفاصلة الكربى -

  ).  5////) ( اخلامس ساكن، حنو : (َمسََكةً 
كما عرف الباحث كانت حبور العروض تتكون على ستة عشر حبور وهي :    

الطويل، املديد، البسيط، الوافر، الكامل، اهلذج، الرجز، الرمل، السريع، املنسرح، اخلفيف،  
املضارع، املقتضب، املتدراك، ا¸تث، و املتقارب. و التايل خمتصر حبور العروض الذي  

  بعض كتب العروض لعلماء العروض.مجعه الباحث من 
  :   فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن  الطويل .1
  فاعالتن فاعلن فاعالتن  :    املديد .2
  مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن  :  البسيط .3
  مفاعلنت مفاعلنت فعولن  :  الوافر .4
  ُمتفاعلن ُمتفاعلن ُمتفاعلن  :  الكامل .5
  مفاعيلن مفاعيلن  :  اهلذج .6
  مستفعلن مستفعلنمستفعلن   :  الرجز .7
  فاعالتن فاعالتن فاعالتن  :  الرمل .8
  مستفعلن مستفعلن فاعلن  :  السريع .9

  مستفعلن مفعوالتن مستفعلن  :  املنسرح .10
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  فاعالتن مستفعلن فاعالتن  :  اخلفيف .11
  َمفاعيلن فاعالتن  :  املضارع .12
  فاعالتن فاعالتن  :  املقتضب .13
  فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن   :  املتدراك  .14
  عالتن فاعالتنمستفعلن فا  :  املمجتث .15
  فعولن فعولن فعولن فعولن  :  املتقارب  .16

  
علماء العروض احملدثني ستة حبور خرجت عن دوائر البحور اليت  وضعوجبانب ذلك، قد 

  .110هي عكس من البحور الستة عشر
 : املمتد  -2    : املستطيل -1

 : وهو مقلوب املديد وتفعيالته    : وهو مقلوب الطويل وتفعيالته
 فاعالتن فاعالتن فاعلن فاعلن      فعولن مفاعيلنمفاعيلن 

 
 : املتئد  -4          : املتوافر -3

 : وهو مقلوب ا¸تث و تفعيالته      : وهو مقلوب الرمل وتفعيالته
  فاعالتن فاع التن مستفع لن      فاعالتن فاعالتن فاعلن

  
 املطرد -  : املنسرد -5

 :وهو صورة أخرى من مقلوب املضارع         : وهو مقلوب املضارع و تفعيالته
 فاعالتن مفاعيلن مفاعيلن       مفاعيلن مفاعيلن فاع التن

  

 
  ، خمطوط29)، ص.islamhouse.com"، مقالة (علم العروض و األوزانعبد ا¸يد، " 110
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حبور العروض املذكورة ترتيتبها تتعلق Hستخدامها يف الشعر ولذلك أكثر من كتب   
العروض وضعت حبر الطويل أّول من حبور العروض ألن استخدامه أكثري من البحور  

  الشعر.األخرى يف قصيدات 
 
 عّلةالزحاف  و ال

 الزحاف  -
إّن الزحاف هو تغيري يلحق بثواين أسباب األجزاء للبيت الشعري يف احلشو و    

، سواء كان السبب خفيفا أو ثقيال. حبيث إنه إذا دخل يف بيت من األبيات  111غريه
  :  112الشعر فال جييب دخوله يف البيت األخر من بقيه. و أما الزحاف فهو نوعان 

  وهو الذي يدخل يف سبب واحد من األجزاء.:   مفرد -1
  : وهو الذي يلحق بسببني من األجزاء.  مرّكب -2
  

 :113تغريات الزحاف املفراد مثانية  

: وهو إسكان bين التفعيلة اذا كان متحركاً وbين السبب فيها ويدخل على   اإلضمار . 1
  متفاعلن فتصبح مستفعلن .  

  : حذف الثاين مىت كان ساكناً وbين سبب.    اخلـبـن . 2

  : حذف رابع التفعيلة مىت كان ساكناً وbين سبب.    الطي . 3

  : حذف bين التفعيلة مىت كان متحركاً وbين سبب.    الوقص . 4

 
  18، ص. 3م)، ط. 1943، ( بريوت : مكتبة دار البريويت، ميزان الذهب يف صناعة شعر العرباملرحوم الّسيد أمحد اهلامشي،  111
  18نفس املرجع، ص.  112
 <www.sjaya.com>، "علم العروض"،2003سلطان،  113
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: إسكان خامس التفعيلة مىت كان متحركاً كما يف مفاعلنت، فتسكن الالم   العصب. 5
  فيها أل»ا يف األصل متحركة.  

  : حذف خامس التفعيلة مىت كان ساكناً مثل فعولن تصبح فعول .   القبض .6

: حذف خامس التفعيلة مىت كان متحركاً وbين سبب مثل مفاعلنت نتصبح   العقل .7
 مفاعلن . 

  : حذف سابع التفعيلة مىت كان ساكناً وbين سبب.    الكــف . 8

و التايل جدوال من الزحاف املفرد يؤخذ من كتاب "ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب" 
  : 114لّسيد أمحد اهلامشي 

 
  21، ص.3م)، ط. 1943، ( بريوت : مكتبة دار البريويت، ميزان الذهب يف صناعة شعر العرباملرحوم الّسيد أمحد اهلامشي،  114
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  و يتكون من أربع تغريات وهي :  و أما الزحاف املرّكب فه

  : هو اجتماع اخلنب و الطّي، أي حذف الثاين و الرابع الساكنني.      اخلبل .1
: هو تسكني الثاين املتحّرك و حذف الرابع الساكن من التفعيلة (امجاع    اخلزل . 2

  اإلضمار و الطّي). 
التفعيلة، أي اجتماع اخلنب و  : هو حذف الثاين و السابع الساكنني من الشكل   . 3

  الكّف. 
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: هو تسكني اخلامس و حذف السابع الساكن من التفعيلة، أي اجتماع    النقص .4
  العصب مع الكّف. 

  
  العلة -

املرض، و اصطالحا هي التغيري الذي يطرأ على (العروض) و   – لغة  –العلة   
البحور، وهو مشرتك يف (الضرب) يف بيت الشعر و ال يكون يف غريمها من تفعيالت 

. فإذا أصاب عروض بيت أو ضربه فوجب التزامة يف مجيع األبيات  115األسباب و األو�د 
.   116القصيدة. و كانت العلة تنقسم إىل قسمني و هي تغيري Hلز®دة و تغيري Hلنقص

  :  117سيحضر الباحث هنا جدول العلل الز®دة كما يلي
  
  

 
  64م)، د.ط، ص. 2010، (بندا آتشيه : جامعة الرانريي، 1قافية عبد الواحد حممد ندا، امليسر يف العروض و ال 115
  64نفس املرجع، ص. 116
  64نفس املرجع، ص.  117
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  نوع العلة و تعريفها
التفعيلة و ما يطرأ  

  عليها 
  البحور اليت تقع فيها 

 :  التذييل -
هو ز®دة حرف الساكن على 
  تفعيلة اليت آخرها وتد جمموع. 

 : الرتفيل -
هو ز®دة سبب خفيف على 

 التفعيلة اليت آخرها وتد جمموع. 
 : التسبيع -

هو ز®دة حرف الساكن على 
التفعيلة اليت آخرها سبب 

  خفيف. 

   فاِعُلْن           
  فاعْالن

متفاِعُلْن              
  متفاعْالن

مستفِعُلْن               
  مستفعْالن

  
متفاِعُلْن                

  متفاعْالتــُـن
فاِعُلْن                 

  فاعْالتــُـن
  

فاعالَتــُـْن               
 فاعالْ�ن 

  املتدراك ا¸زوء 
  الكامل ا¸زوء
  البسيط ا¸زوء

  
  الكامل ا¸زوء
  املتدراك ا¸زوء 

  
  الرمل ا¸زوء

  :  118و التايل جدول علل النقص

  التفعيلة و ما يطرأ عليها   نوع العلة و تعريفها
البحور اليت تقع  

  فيها 
: هو حذف السبب اخلفيف  البتـر

مع حذف الساكن الوتد ا¸موع و  
  تسكني ما قبلة (احلذف + القطع)

  املتقارب   فعولن              فعْ 

 
  65نفس املرجع، ص. 118



- 54 - 
 

: هو حذف أول الوتد  التشعيث
  ا¸موع أو bنية (أحد املتحركني) 

فاعلن               فالن  
  (فْعلن)

فاعلن              فاعن  
  (فْعلن)

  املتدارك 

: هو حذف الوتد ا¸موع من   احلذذ
  آخر التفعيلة

متفاعلن              متـََفا 
  (فعلن)

  املتقارب 

: هو حذف السبب اخلفيف    احلذف
  من آخر التفعيلة

فعولن              فعو  
  (فـََعْل)

مفاعيلن                   
  مفاعي (فعولن)

فاعالتن              فاعال  
  (فاعلن)

  املتقارب 
  اهلزج
  الرمل

: هو حذف bين السبب  القصر
  األخر و تسكني أوله  

  فعولن                فـَُعولْ 
فاعالتن               

  فاعالْت (فاعالْن)

  املتقارب 
  الرمل

: حذف آخر الوتد ا¸موع   القطع
  تسكني bنية  

متفاعلن                 
  متفاعْل (فعالتن)

مستفعلن               
  مستفعْل (مفعولن)

  الكامل
  الرمل

: حذف السبب اخلفيف  القطف
من آخر التفعيلة، مع تسكني 

احلرف اخلامس املتحرك 
  (العصب+احلذف)

مفاعلنت                   
  مفاعْل (فعولن)

  الوافر
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: هو حذف آخر الوتد   الكسف
  املفروق

مفعوالُت                
  مفعوال (مفعولْن)

السريع املشطور، 
  املنسرح املنهوك 

: هو تسكني آخر الوتد  الوقف 
  املفروق

مفعوالُت              
  مفعوالْت (مفعوالْن)

السريع املشطور، 
  املنسرح املنهوك 

  
  التحليل العروضي 

هذا ا¸ال يريد الكاتب أن يطبق نظرية العروض يف الشعر، ويف هذا الصدد  ويف  
(منوذجا). وقبيل أن خيطو الكاتب يف التحليل،  يف  شعر احلكمة  أليب  العتاهيةيطبقها 

أبو العتاهية شاعر مشهور يف عصر جدير به أن يعرف الشاعر أH العتاهية Hختصار. كان  
بعني التمر وهي بلدة Hحلجاز قرب املدينة و   م748/ هـ 130العباسي األول، ولد سنة 
يف يوم واحد هو وإبراهيم املوصلي  م 827هـ/211، وتوىف سنة قيل أ»ا قرب من األنبار 

وأبو عمر وعبد السالم الشيباين يف خالفة املأمون ، ودفن حيال قنطرة الزيتون يف اجلانب  
سحاق إمسعيل بن القاسم بن سويد بن  أبو العتاهية لقب و امسه أبو إ .الغريب ببغداد

  كيسان. و أما أمه أّم زيدبنت ز®د احملاريب. أما أخوه فامسه زيد. 
  :119أما سبب لقبه Áيب العتاهية ففيه قوالن  

قول األول أن اخلليفة املهدي قال يوما له (أنت إنسان متحذلق معتة) و استوى  -
  له ذلك لقبه (أبو العتاهية) و غلب على امسه.

الثاين حملمد بن حيىي قال : (كين Áيب العتاهية إذ كان حيب الشهرة و ا¸ون قول  -
 و التعتة) 

 وتتضمن القصيدة، ما أفضل الصرب والقناعةواآلن سنقوم Hلتحليل العروضي يف قصيدة 
أمهية القناعة و الصرب يف حياة الدنيا. كم من مال الذي مجعناها سوف نرتكها  عن  عظ  او امل

 
  1م)، د.ط،  ص.1986، (بريوت: دار بريوت،ديوان أيب العتاهيةكرم البستاين،   119
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يوما من دهر�. اإلنسان سوف حيصد يف يوم اآلخر حاصًال من أعماله عندما يعيش يف 
  الدنيا.  

  ما أفضل الصرب والقناعة
 أليس يل Hلكفاف مّتسعُ   حىت مىت يستفّزين الطمعُ 

 للناس مجيعاً لو أ»م قنعوا     والقناعةما أفضل الصَرب 
 أراهم يف الغّي قد رتعوا  واخدَع الليل والنهار ألقوامٍ 

 لكل حّي من كأسها ُجزَعُ     أّما املنا® فغري غافلةٍ 
 واملوت ِورٌد له ومنتجعُ   أّي لبيب تصفو احلياة لهُ 

 حيث يكون الروعات والفزعُ     ® نفس ما يل أراك آمنة 
 حاال�م من حوادٍث تقعُ     صّرف ما ُعّد للناس يف ت

 فكان فيهنَّ الصاب والسَلعُ   لقد حلبت الزمان أشطُرهُ 
 وال على ما وّىل به جزعُ     ما يل مبا قد أتى به َفرِحٌ 
 قبلي بقوٍم فما ترى صنعوا     ِ& َدّر الدىن لقد لعبت
 كان هلم واأل®م واجلمعُ     Hدوا ووفّتهم األهَلة ما 

 شيئاً من الثروة اليت مجعوا    قبورهمأثروا فلم يدخلوا 
 أعظم نفعاً من الذي ودعوا    وكان ما قّدموا ألنفسهم

 هول حساب عليه ُجيمعُ   غداً ينادى من القبور إىل 
 وحيصد الزارعون ما زرعوا  غداً توّىف النفوس ما كسبت

 Hلناس هذي األهواُء والبدعُ   تبارك هللا كيف قد لعبت
  يها فقد أصبحوا وهم شيعُ ف  شّتت حبُّ الدىن مجاعتهم 

  
 حبور العروض 
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  ُمتــْتــَِسُعوْ  /بِْلَكــَفافِ   /أَلـَْيَس  ِيلْ   ِن  ْطَطَمُعْو ،  /َيْسـتـَـِفْززَ  /َحتــْـتـَْى َمتـَْى 

 /5/5//5    /5//5/  /5///5    //5//5   /5//5/   /5///5  
  ُمتَـْفِعُلْن     َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ   ُمْستَـْفِعُلْن      َمْفُعَالُت    ُمْسَتِعُلنْ  

       
  ــاِس َجـــميًعا،  لْو أنــّـُهــْم  قـَـنـِــُعـــوا   ما  أفَضــَل  الّصَرب  َو الـَقنـَـاعـََة للنّـ 

ْيـ  ـَنْاَعَة لِْنــ/ـَصْربَ َو ْلَقـ/َمْا أَْفَضَل ْصـ   ــُهْم قَنــُِعْو /ـَعْن ، َلْو أَنـْـنَـ /نـَـْاِس مجَِ
/5/5//5     /5//5/  /5///5    /5///5   /5/5/5/   /5///5  

  ُمْسَتِعُلْن      َمْفُعوَالُت  ُمْسَتِعُلنْ      ُمْستَـْفِعُلْن      َمْفُعَالُت    ُمْسَتِعُلْن 
  

  م   أراهْم ، يف  الغَـّي ، َقْد رَتـَـُعــوا    َو الـنّــهـاَر  َألقْـَوا َوَأْخــدََع    الّليـْـلَ 
  ؟ َرتـَُعْو    /، ِف ْلَغْيِي ، َقدْ  /ِم أَرَْاُهمْ   ـَهاَر لَــأَقْـَواْ /لَْيَل َو نــْنَـ /َوَأْخدََع لْـ 

//5//5   /5//5/  /5///5/5     //5/ /5/5/5/5        /5///5 
  ُمتَـْفِعْل     َمْفُعوَلُنت   ُمْسَتِعُلنْ    ُمتَـْفِعُلْن   َمْفُعَالُت  ُمْسَتِعُالُتنْ 

  

  
  ـَهْا ُجَرُعوْ /ـيِـْن ِمْن َكْأِسـ/ِلُكـلـِْل َحْيــ  َغاِْفَلِنتْ ، /يـَاْ ، فـََغْريُ  /أَْمـَم ْلَمَناْ 

/5/5//5     /5//5/ /5///5   //5//5/5/5/5/      /5///5 
  ُمتَـْفِعُلْن     َمْفُعوَالُت   ُمْسَتِعُلنْ    ُمْستَـْفِعُلْن   َمْفُعَالُت  ُمْسَتِعُلنْ 
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  ُمْنتـََجُعوْ /ُدْن َهلُْو ، وَ /َوْلَمْوُت ِورْ   ـَيْاُة  َهلُْو ، /ـبــِْن َتْصُف  ْحلَـ/أَيـْـُي لَِبْيـ

/5///5  /5/5/5/    /5///5     /5/5//5/5//5/   /5///5 
  ُمْستَـْفِعُلْن    َمْفُعَالُت    ُمْسَتِعُلنْ    ُمْسَتِعُلْن      َمْفُعوَالُت    ُمْسَتِعُلنْ 

  

  
  ُمتــْتـَبَـُعوْ /َ�ِْبُعْن وَ  /بـَْعَضْن ، فـَُهمْ   ـبَـْعِضِهِميْ /ـِضْي يـَْوَمْن بِـ/َو ْخلَْلُق َميْـ

/5/5//5  /5/5/5/   /5///5   /5/5//5    /5//5/   /5///5 
  ُمْستَـْفِعُلْن   َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ     ُمْستَـْفِعُلْن      َمْفُعوَالُت    ُمْسَتِعُلنْ 

  

  
  ، َو ْلَفَزُعوْ /ُن ْرَرْوَعْاُت  /َحْيُث َيُكوْ   آِمَنتــَنْ  /ِيلْ أَرَْاكَ  /َ®ْ نــَْفُس َماْ 

/5/5//5   /5//5/  /5///5    /5///5/5/5/5/         /5///5 
  ُمْسَتِعُلْن     َمْفُعوَالُت     ُمْسَتِعُلنْ   ُمْستَـْفِعُلْن    َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ 

  

  
  ِثْن تـََقُعْو ؟  /ِمْن َحَوْادِ  /الَْ تـِِهمْ   ـَصْرُرِف َحاْ /ـَنْاِس ِيفْ تَـ /َمْا ُعْدَد لِنـْـ

 /5/5//5  /5//5/  /5///5   /5///5 /5/5/5/   /5///5 
  ُمْسَتِعْل   َمْفُعوَالُت   ُمْسَتِعُلنْ   ُمْستَـْفِعُلْن    َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ 

  
  ، َو ْسَسَلُعوْ /ـِهْنَن ْصَصْاُب /َفَكْاَن ِفْيـ  َأْشطَُرُهْو ،   /ـُت ْزَزَمْانَ /َلَقْد َحَلْبـ

 //5//5  /5//5/   /5///5   //5//5/5/5/5/         /5///5 
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  ُمتَـْفِعُلْن     َمْفُعوَالُت     ُمْسَتِعُلنْ    ُمتَـْفِعُلْن     َمْفُعَالُت    ُمْسَتِعُلنْ 
  

  
  ـِه َجَزُعوْ  /َمْا َولـَْلْى بِـ /َوالَْ َعَلىْ   ـِه فـََرُحْن ، /َقْد أََتْى بِـ /َمْا ِيلْ ِمبَاْ 

/5/5//5   /5//5/   ////5  //5//5     /5/5/5/     ////5  
  ُمتَـْفِعُلْن     َمْفُعَالُت   ُمَتِعُلنْ     ُمْستَـْفِعُلْن     َمْفُعَالُت    ُمَتِعُلنْ 

  

  
  ـَرْى َصنَـُعْو   /ِمْن ، َفَمْا تُـ /قـَْبـِلْي ِبَقوْ   ـَقْد َلِعَبتْ /ُر ْدُدنـَْى لَـ/ِ& َدرْ 

/5/5//5  /5//5/   /5///5   /5/5//5 /5//5/    /5///5  
  ُمْستَـْفِعُلْن    َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ     ُمْستَـْفِعُلْن َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ 

  

 
ُهُم لْـأَ  /Hَُْدْو َو َوفْـ   َو ْجلَُمُعوْ  /، َو لْـأَيــَْيْاُم /َكْاَن لَــُهْم   ِهْلَلُة َمْا  /ـَفتـْ

/5/5//5  /5//5/   /5///5   /5///  /5/5/5/    /5///5  
  ُمْسَتِعُلْن    َمْفُعوَالُت   ُمْسَتِعُلنْ     ُمْستَـْفِعُلْن   َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ 

 

  
  ـِيتْ َمجَُعوْ  /ـثــَْرَوِة ْللَـ/َشْيئــَْن ِمَن ثــْـ  ـبــُْوَرُمهُوْ  /يُْدِخُلْو قُـ /أَثـــَْرْو ، فـََلمْ 

/5/5//5   /5//5/   /5///5   /5/5//5 /5//5/   /5///5  
  ُمْستَـْفِعُلْن   َمْفُعَالُت    ُمْسَتِعُلنْ      ُمْستَـْفِعُلْن     َمْفُعَالُت    ُمْسَتِعُلنْ 
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  ـِذْي َوَدُعوْ  /ـَعْن ِمَن لـْلَــ /أَْعَظَم نـَْفـ  ـأَنـــُْفِسِهْم  /َقْدَدُمْو لِــ /وََكْاَن َماْ 

//5//5  /5//5/   /5///5   /5///5    /5//5/   /5///5  
  ُمْسَتِعُلْن     َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ    ُمتَـْفِعُلْن     َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ 

  
  ُجيَْتَمُعوْ  /ِبْن َعَلْيهِ  /َهْوِل ِحَساْ   ـبـُْوِر ِإَىلْ  /َدْى ِمَن ْلُقـ /َغَدْن يـَُناْ 

//5//5   /5//5/   /5///5  /5///5   /5//5/   /5///5  
  ُمسَتِعُلْن    َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ     ُمتَـْفِعُلْن    َمْفُعَالُت    ُمْسَتِعُلنْ 

  

  
  َمْا َزَرُعوْ  /زَْارُِعْونَ  /َوَحيُْصُد زْ   َمْا َكَسَبْت ، /ـَف نْــنـُُفْوسُ /َغَدْن تـَُوفْـ

//5//5   /5//5/    /5///5   //5//5 /5//5/   /5///5  
  ُمتَـْفِعُلْن     َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ     ُمتَـْفِعُلْن     َمْفُعَالُت     ُمْسَتِعُلنْ 

  

  
  ءُ َو ْلِبَدُعوْ /ـِذِه لْـَأْهَواْ  /بِْنـَنْاِس َهـ  َقْد لَِعَبتْ  /ـَالْــُه ، َكْيفَ  /تـََبْاَرَك لْـ 

//5//5  /5//5/     /5///5  /5/5//  //5/5/5    /5///5  
  ُمْستَـْفِعُلن     َمُعوالَُتن   ُمْسَتِعُلنْ    ُمتَـْفِعُلْن     َمْفُعَالُت     ُمْسَتِعُلنْ 

  

  
َهْا ، فـََقدْ   ـَمْاَعتـَُهمْ  /ـُب ْدُدنـَْى َجـ /َشتـــْتـََت ُحْبـ   ُهْم َشِيُعوْ  /َأْصَبُحْو وَ  /ِفيـْ

/5///5     /5//5/      /5///5   /5/5//5 5//5/      /5///5  
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  مْسُ◌تـَْفِعُلْن     َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ     ُمْسَتِعُلْن       َمْفُعَالُت      ُمْسَتِعُلنْ 
  

  البحر املستخدم يف هذا الشعر  هو حبر املنسرح. و أما تفعالت حبره فهي
  .مستفعلن مفعوالت مستفعلن

  
 ةعلّ الزحاف و ال

  

  
  ُمتــْتــَِسُعوْ  /بِْلَكــَفافِ   /أَلـَْيَس  ِيلْ   ِن  ْطَطَمُعْو ،  /َيْسـتـَـِفْززَ  /َحتــْـتـَْى َمتـَْى 

  ُمتَـْفِعُلْن     َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ   ُمْستَـْفِعُلْن      َمْفُعَالُت    ُمْسَتِعُلنْ 
تفعيلة ال

اليت تكون 
فيها 
  الزحاف 

تفعيلة اليت 
تكون فيها 

  ةالعلّ 

احلرف  
  احملذوف

احلرف  
  العلة
حمذ/(زEدة

  وف)

  موقع
أصل 
  التفعيلة

اسم 
  الزحاف 

اسم 
  العّلة

  -  الطيّ   َمْفُعْوَالتُ   1حشو    -  الرابع (و)   -  َمْفُعَالتُ 
الرابع    _  ُمْسَتِعُلنْ 

  (ف)
عروض،   -

  ضرب
ْفِعُلنْ    -  الطيّ   ُمْستـَ

ْفِعُلنْ  الثاين    -  ُمتـَ
  (س)

ْفِعُلنْ   2حشو    -   -  اخلنب   ُمْستـَ

             
  ــاِس َجـــميًعا،  لْو أنــّـُهــْم  قـَـنـِــُعـــوا   ما  أفَضــَل  الّصَرب  َو الـَقنـَـاعـََة للنّـ 
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ْيـ  ـَنْاَعَة لِْنــ/ـَصْربَ َو ْلَقـ/َمْا أَْفَضَل ْصـ   ــُهْم قَنــُِعْو /ـَعْن ، َلْو أَنـْـنَـ /نـَـْاِس مجَِ
  ُمْسَتِعُلْن      َمْفُعوَالُت  ُمْسَتِعُلنْ      ُمْستَـْفِعُلْن      َمْفُعَالُت    ُمْسَتِعُلْن 

تفعيلة ال
اليت تكون 

فيها 
  الزحاف 

تفعيلة اليت 
تكون فيها 

  العّلة

احلرف  
  احملذوف

احلرف  
  العلة
حمذ/(زEدة

  وف)

  موقع
أصل 
  التفعيلة

اسم 
  الزحاف 

اسم 
  العّلة

  -  الطيّ   َمْفُعْوَالتُ   1حشو    -  الرابع (و)   -  َمْفُعَالتُ 
الرابع    _  ُمْسَتِعُلنْ 

  (ف)
عروض،   -

حشو 
2  ،

  ضرب

ْفِعُلنْ    -  الطيّ   ُمْستـَ

  
  م   أراهْم ، يف  الغَـّي ، َقْد رَتـَـُعــوا  َوَأْخــدََع    الّليـْـَل  َو الـنّــهـاَر  َألقْـَوا 

  ؟ َرتـَُعْو    /، ِف ْلَغْيِي ، َقدْ  /ِم أَرَْاُهمْ   ـَهاَر لَــأَقْـَواْ /لَْيَل َو نــْنَـ /َوَأْخدََع لْـ 
  ُمتَـْفِعْل     َمْفُعوَلُنت   ُمْسَتِعُلنْ    ُمتَـْفِعُلْن   َمْفُعَالُت  ُمْسَتِعالَُتنْ 

تفعيلة ال
اليت تكون 

فيها 
  الزحاف 

تفعيلة اليت 
تكون فيها 

  العّلة

احلرف  
  احملذوف

احلرف  
  العلة
حمذ/(زEدة

  وف)

  موقع
أصل 
  التفعيلة

اسم 
  الزحاف 

اسم 
  العّلة

ْفِعُلنْ  الثاين    -  ُمتـَ
  (س)

ْفِعُلنْ   1حشو    -   -  اخلنب   ُمْستـَ

  -  الطيّ   َمْفُعْوَالتُ   1حشو    -  الرابع (و)   -  َمْفُعَالتُ 
هذا البيت خمطيء يف استعمال وزنه ألن فيها تفعيالت غري موافقات يف حبر املنسرح، إما 

     .(   يف الزحاف أو العلة ومنها (ُمْستَـْفِعالَُتْن)، (ُمتَـْفِعْل)، (َمْفُعْوَلُنتْ
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  ـَهْا ُجَرُعوْ /َكْأِســيِـْن ِمْن  /ِلُكـلـِْل َحْيــ  َغاِْفَلِنتْ ، /يـَاْ ، فـََغْريُ  /أَْمـَم ْلَمَناْ 

  ُمتَـْفِعُلْن     َمْفُعوَالُت   ُمْسَتِعُلنْ    ُمْستَـْفِعُلْن   َمْفُعَالُت  ُمْسَتِعُلنْ 
تفعيلة ال

اليت تكون 
فيها 
  الزحاف 

تفعيلة اليت 
تكون فيها 

  العّلة

احلرف  
  احملذوف

احلرف  
  العلة
حمذ/(زEدة

  وف)

  موقع
أصل 
  التفعيلة

اسم  
  الزحاف

اسم  
  العّلة

  -  الطيّ   َمْفُعْوَالتُ   1حشو    -  الرابع (و)   -  َمْفُعَالتُ 
الرابع    _  ُمْسَتِعُلنْ 

  (ف)
عروض،   -

  ضرب
ْفِعُلنْ    -  الطيّ   ُمْستـَ

ْفِعُلنْ  الثاين    -  ُمتـَ
  (س)

ْفِعُلنْ   2حشو    -   -  اخلنب  ُمْستـَ

  

  
  ُمْنتـََجُعوْ /ُدْن َهلُْو ، وَ /َوْلَمْوُت ِورْ   ـَيْاُة  َهلُْو ، /ـبــِْن َتْصُف  ْحلَـ/أَيـْـُي لَِبْيـ

  ُمْستَـْفِعُلْن    َمْفُعَالُت    ُمْسَتِعُلنْ    ُمْسَتِعُلْن      َمْفُعوَالُت    ُمْسَتِعُلنْ 
تفعيلة ال

اليت تكون 
فيها 
  الزحاف 

تفعيلة اليت 
تكون فيها 

  العّلة

احلرف  
  احملذوف

احلرف  
  العلة
حمذ/(زEدة

  وف)

  موقع
أصل 
  لةالتفعي

اسم 
  الزحاف 

اسم 
  العّلة

الرابع    _  ُمْسَتِعُلنْ 
  (ف)

حشو   -
1،  

ْفِعُلنْ    -  الطيّ   ُمْستـَ
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عروض 
  ضرب

  -  الطيّ   َمْفُعْوَالتُ   2حشو    -  الرابع (و)   -  َمْفُعَالتُ 
  
  

  
  ُمتــْتـَبَـُعوْ /َ�ِْبُعْن وَ  /بـَْعَضْن ، فـَُهمْ   ـبَـْعِضِهِميْ /ـِضْي يـَْوَمْن بِـ/َو ْخلَْلُق َميْـ

  ُمْستَـْفِعُلْن   َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ     ُمْستَـْفِعُلْن      َمْفُعوَالُت    ُمْسَتِعُلنْ 
تفعيلة ال

اليت تكون 
فيها 
  الزحاف 

تفعيلة اليت 
تكون فيها 

  العّلة

احلرف  
  احملذوف

احلرف  
  العلة
حمذ/(زEدة

  وف)

  موقع
أصل 
  التفعيلة

اسم 
  الزحاف 

اسم 
  العّلة

الرابع    _  ُمْسَتِعُلنْ 
  (ف)

عروض   -
  ضرب

ْفِعُلنْ    -  الطيّ   ُمْستـَ

  -  الطيّ   َمْفُعْوَالتُ   2حشو    -  الرابع (و)   -  َمْفُعَالتُ 
  

  ، َو ْلَفَزُعوْ /ُن ْرَرْوَعْاُت  /َحْيُث َيُكوْ   آِمَنتــَنْ  /ِيلْ أَرَْاكَ  /َ®ْ نــَْفُس َماْ 
  ُمْسَتِعُلْن     َمْفُعوَالُت     ُمْسَتِعُلنْ   َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ ُمْستَـْفِعُلْن    

تفعيلة ال
اليت تكون 

فيها 
  الزحاف 

تفعيلة اليت 
تكون فيها 

  العّلة

احلرف  
  احملذوف

احلرف  
  العلة
حمذ/(زEدة

  وف)

  موقع
أصل 
  التفعيلة

اسم 
  الزحاف 

اسم 
  العّلة

  -  الطيّ   َمْفُعْوَالتُ   1حشو    -  الرابع (و)   -  َمْفُعَالتُ 



- 65 - 
 

الرابع    _  ُمْسَتِعُلنْ 
  (ف)

حشو   -
1،  

عروض، 
  ضرب

ْفِعُلنْ    -  الطيّ   ُمْستـَ

  

  
  ؟ ِثْن تـََقُعْو  /ِمْن َحَوْادِ  /الَْ تـِِهمْ   ـَصْرُرِف َحاْ /ـَنْاِس ِيفْ تَـ /َمْا ُعْدَد لِنـْـ

  ُمْسَتِعْل   َمْفُعوَالُت   ُمْسَتِعُلنْ   ُمْستَـْفِعُلْن    َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ 
تفعيلة ال

اليت تكون 
فيها 
  الزحاف 

تفعيلة اليت 
تكون فيها 

  العّلة

احلرف  
  احملذوف

احلرف  
  العلة
حمذ/(زEدة

  وف)

  موقع
أصل 
  التفعيلة

اسم 
  الزحاف 

اسم 
  العّلة

  -  الطيّ   َمْفُعْوَالتُ   1حشو    -  الرابع (و)   -  َمْفُعَالتُ 
الرابع    _  ُمْسَتِعُلنْ 

  (ف)
عروض،   -

  ضرب
ْفِعُلنْ    -  الطيّ   ُمْستـَ

هذا البيت خمطيء يف استعمال وزنه كما يف بيت الثالث السابق الذي فيه تفعيالت 
  خمطيئة، وكذلك هلذا البيت الذي فيه تفعيلة خمطيئة وهي (ُمْستَـْفِعْل).

  

  
  ، َو ْسَسَلُعوْ /ـِهْنَن ْصَصْاُب /َفَكْاَن ِفْيـ  َأْشطَُرُهْو ،   /ـُت ْزَزَمْانَ /َلَقْد َحَلْبـ

  ُمتَـْفِعُلْن     َمْفُعوَالُت     ُمْسَتِعُلنْ    ُمتَـْفِعُلْن     َمْفُعَالُت    ُمْسَتِعُلنْ 

تفعيلة ال
اليت تكون 

تفعيلة اليت 
تكون فيها 

  العّلة

احلرف  
  احملذوف

احلرف  
  العلة

  موقع
أصل 
  التفعيلة

اسم 
  الزحاف 

اسم 
  العّلة
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فيها 
  الزحاف 

حمذ/(زEدة
  وف)

ْفِعُلنْ  الثاين    -  ُمتـَ
  (س)

حشو   -
1  ،2  

ْفِعُلنْ    -  اخلنب   ُمْستـَ

  -  الطيّ   َمْفُعْوَالتُ   1حشو    -  الرابع (و)   -  َمْفُعَالتُ 
الرابع    _  ُمْسَتِعُلنْ 

  (ف)
عروض،   -

  ضرب
ْفِعُلنْ    -  الطيّ   ُمْستـَ

 

  
  ـِه َجَزُعوْ  /َمْا َولـَْلْى بِـ /َوالَْ َعَلىْ   ـِه فـََرُحْن ، /َقْد أََتْى بِـ /ِمبَاْ َمْا ِيلْ 

  ُمتَـْفِعُلْن     َمْفُعَالُت   ُمَتِعُلنْ     ُمْستَـْفِعُلْن     َمْفُعَالُت    ُمَتِعُلنْ /
تفعيلة ال

اليت تكون 
فيها 
  الزحاف 

تفعيلة اليت 
تكون فيها 

  العّلة

احلرف  
  احملذوف

احلرف  
  العلة
حمذ/(زEدة

  وف)

  موقع
أصل 
  التفعيلة

اسم 
  الزحاف 

اسم 
  العّلة

حشو   -  الرابع (و)   -  َمْفُعَالتُ 
1  ،2   

  -  الطيّ   َمْفُعْوَالتُ 

ْفِعُلنْ  الثاين    -  ُمتـَ
  (س)

  عروض،  -
حشو 

2  ،
  ضرب

ْفِعُلنْ    -  اخلنب   ُمْستـَ

  

  
  ـَرْى َصنَـُعْو   /ِمْن ، َفَمْا تُـ /قـَْبـِلْي ِبَقوْ   َلِعَبتْ ـَقْد /ُر ْدُدنـَْى لَـ/ِ& َدرْ 
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  ُمْستَـْفِعُلْن    َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ     ُمْستَـْفِعُلْن َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ 
تفعيلة ال

اليت تكون 
فيها 
  الزحاف 

تفعيلة اليت 
تكون فيها 

  العّلة

احلرف  
  احملذوف

احلرف  
  العلة
حمذ/(زEدة

  وف)

  موقع
أصل 
  التفعيلة

اسم 
  الزحاف 

اسم 
  العّلة

  -  الطيّ   َمْفُعْوَالتُ   1حشو    -  الرابع (و)   -  َمْفُعَالتُ 
الرابع    _  ُمْسَتِعُلنْ 

  (ف)
عروض،   -

  ضرب
ْفِعُلنْ    -  الطيّ   ُمْستـَ

 
  
  

 
ُهُم لْـأَ  /Hَُْدْو َو َوفْـ   َو ْجلَُمُعوْ  /، َو لْـأَيــَْيْاُم /َكْاَن لَــُهْم   ِهْلَلُة َمْا  /ـَفتـْ

  ُمْسَتِعُلْن    َمْفُعوَالُت   ُمْسَتِعُلنْ     ُمْستَـْفِعُلْن   َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ 
تفعيلة ال

اليت تكون 
فيها 
  الزحاف 

تفعيلة اليت 
تكون فيها 

  العّلة

احلرف  
  احملذوف

احلرف  
  العلة
حمذ/(زEدة

  وف)

  موقع
أصل 
  التفعيلة

اسم 
  الزحاف 

اسم 
  العّلة

  -  الطيّ   َمْفُعْوَالتُ   1حشو    -  الرابع (و)   -  َمْفُعَالتُ 
الرابع    _  ُمْسَتِعُلنْ 

  (ف)
عروض،   -

حشو 
2،  

  ضرب

ْفِعُلنْ    -  الطيّ   ُمْستـَ
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  ـِيتْ َمجَُعوْ  /ـثــَْرَوِة ْللَـ/َشْيئــَْن ِمَن ثــْـ  ـبــُْوَرُمهُوْ  /يُْدِخُلْو قُـ /أَثـــَْرْو ، فـََلمْ 

  ُمْستَـْفِعُلْن   َمْفُعَالُت    ُمْسَتِعُلنْ      ُمْستَـْفِعُلْن     َمْفُعَالُت    ُمْسَتِعُلنْ 
تفعيلة ال

اليت تكون 
فيها 
  الزحاف 

تفعيلة اليت 
تكون فيها 

  العّلة

احلرف  
  احملذوف

احلرف  
  العلة
حمذ/(زEدة

  وف)

  موقع
أصل 
  التفعيلة

اسم 
  الزحاف 

اسم 
  العّلة

حشو   -  الرابع (و)   -  َمْفُعَالتُ 
1،2  

  -  الطيّ   َمْفُعْوَالتُ 

الرابع    _  ُمْسَتِعُلنْ 
  (ف)

  عروض،   -
  ضرب

ْفِعُلنْ    -  الطيّ   ُمْستـَ

  

  
  ـِذْي َوَدُعوْ  /ـَعْن ِمَن لـْلَــ /أَْعَظَم نـَْفـ  ـأَنـــُْفِسِهْم  /َقْدَدُمْو لِــ /وََكْاَن َماْ 

  ُمْسَتِعُلْن     َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ    َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ ُمتَـْفِعُلْن     
تفعيلة ال

اليت تكون 
فيها 
  الزحاف 

تفعيلة اليت 
تكون فيها 

  العّلة

احلرف  
  احملذوف

احلرف  
  العلة
حمذ/(زEدة

  وف)

  موقع
أصل 
  التفعيلة

اسم 
  الزحاف 

اسم 
  العّلة

ْفِعُلنْ  الثاين    -  ُمتـَ
  (س)

ْفِعُلنْ    1حشو    -   -  اخلنب   ُمْستـَ

حشو   -  الرابع (و)   -  َمْفُعَالتُ 
1،2  

  -  الطيّ   َمْفُعْوَالتُ 
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الرابع    _  ُمْسَتِعُلنْ 
  (ف)

حشو   -
1،  

عروض، 
  ضرب

ْفِعُلنْ    -  الطيّ   ُمْستـَ

  

  
  ُجيَْتَمُعوْ  /ِبْن َعَلْيهِ  /َهْوِل ِحَساْ   ـبـُْوِر ِإَىلْ  /َدْى ِمَن ْلُقـ /َغَدْن يـَُناْ 

  ُمسَتِعُلْن    َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ     ُمتَـْفِعُلْن    َمْفُعَالُت    ُمْسَتِعُلنْ 
تفعيلة ال

اليت تكون 
فيها 
  الزحاف 

تفعيلة اليت 
تكون فيها 

  العّلة

احلرف  
  احملذوف

احلرف  
  العلة
حمذ/(زEدة

  وف)

  موقع
أصل 
  التفعيلة

اسم 
  الزحاف 

اسم 
  العّلة

ْفِعُلنْ  الثاين    -  ُمتـَ
  (س)

ْفِعُلنْ    1حشو    -   -  اخلنب   ُمْستـَ

حشو   -  الرابع (و)   -  َمْفُعَالتُ 
1،2  

  -  الطيّ   َمْفُعْوَالتُ 

الرابع    _  ُمْسَتِعُلنْ 
  (ف)

عروض،   -
  ضرب

ْفِعُلنْ    -  الطيّ   ُمْستـَ

  
  َمْا َزَرُعوْ  /زَْارُِعْونَ  /َوَحيُْصُد زْ   َمْا َكَسَبْت ، /ـَف نْــنـُُفْوسُ /َغَدْن تـَُوفْـ

  ُمتَـْفِعُلْن     َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ     ُمتَـْفِعُلْن     َمْفُعَالُت     ُمْسَتِعُلنْ 

تفعيلة ال
اليت تكون 

تفعيلة اليت 
تكون فيها 

  العّلة

احلرف  
  احملذوف

احلرف  
  العلة

  موقع
أصل 
  التفعيلة

اسم 
  الزحاف 

اسم 
  العّلة
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فيها 
  الزحاف 

حمذ/(زEدة
  وف)

ْفِعُلنْ  الثاين    -  ُمتـَ
  (س)

حشو   -
1،2    

ْفِعُلنْ    -  اخلنب   ُمْستـَ

حشو   -  الرابع (و)   -  َمْفُعَالتُ 
1،2  

  -  الطيّ   َمْفُعْوَالتُ 

الرابع    _  ُمْسَتِعُلنْ 
  (ف)

عروض،   -
  ضرب

ْفِعُلنْ    -  الطيّ   ُمْستـَ

  

  
  ءُ َو ْلِبَدُعوْ /ـِذِه لْـَأْهَواْ  /بِْنـَنْاِس َهـ  َقْد لَِعَبتْ  /ـَالْــُه ، َكْيفَ  /تـََبْاَرَك لْـ 

  ُمْستَـْفِعُل   َمُعوالَُتن   ُمَتفِعَلُنتْ    ُمتَـْفِعُلْن     َمْفُعَالُت     ُمْسَتِعُلنْ 
تفعيلة ال

اليت تكون 
فيها 
  الزحاف 

تفعيلة اليت 
تكون فيها 

  العّلة

احلرف  
  احملذوف

احلرف  
  العلة
حمذ/(زEدة

  وف)

  موقع
أصل 
  التفعيلة

اسم 
  الزحاف 

اسم 
  العّلة

ْفِعُلنْ  الثاين    -  ُمتـَ
  (س)

ْفِعُلنْ    1حشو    -   -  اخلنب   ُمْستـَ

  -  الطيّ   َمْفُعْوَالتُ   1حشو    -  الرابع (و)   -  َمْفُعَالتُ 
الرابع    _  ُمْسَتِعُلنْ 

  (ف)
عروض،   -

  ضرب
ْفِعُلنْ    -  الطيّ   ُمْستـَ

السابع    -  ُمْستـَْفِعلُ 
  (ن)

ْفِعُلنْ   2حشو    -   -  الكفّ   ُمْستـَ
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) ال يوجد يف  هذا البيت خمطيء يف استعمال وزنه. تفعيلنت مها (َمُعوالَُتن) و(ُمتَـْفِعَلُنتْ
  الزحاف أو العّلة.    

  

  
َهْا ، فـََقدْ   ـَمْاَعتـَُهمْ  /ـُب ْدُدنـَْى َجـ /َشتـــْتـََت ُحْبـ   ُهْم َشِيُعوْ  /َأْصَبُحْو وَ  /ِفيـْ

 مْسُ◌تـَْفِعُلْن     َمْفُعَالُت   ُمْسَتِعُلنْ     ُمْسَتِعُلْن       َمْفُعَالُت      ُمْسَتِعُلنْ 
تفعيلة ال

اليت تكون 
فيها 
  الزحاف 

تفعيلة اليت 
تكون فيها 

  العّلة

احلرف  
  احملذوف

احلرف  
  العلة
حمذ/(زEدة

  وف)

  موقع
أصل 
  التفعيلة

اسم 
  الزحاف 

اسم 
  العّلة

الرابع    _  ُمْسَتِعُلنْ 
  (ف)

حشو   -
1،  

عروض، 
  ضرب

ْفِعُلنْ    -  الطيّ   ُمْستـَ

حشو   -  الرابع (و)   -  َمْفُعَالتُ 
1،2  

  -  الطيّ   َمْفُعْوَالتُ 

  
  وهكذا يسري البحث يف التحليل العروضي. 
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  الباب الرابع  
  البحث يف أسلوب االستفهام

  
                  االستفهام تعريف

            النحاة، منها :االستفهام عند   
عند السـيد الشـريف أيب احلسـن علي، االسـتفهام هو طلب حصـول صـورة الشـيء    

ىف الذهن، فإن كانت تلك الصورة   وقوع   النسبة   بني الشيئني أوال وقوعها و حصوهلا 
  120هو التصديق وإال فهو التصور.

حقيقته، أو   والدكتور إميل يعقوب االسـتفهام هو طلب معرفة   إسـم   الشـيء أو  
  121عدده، أوصفة ال حقة به.

ــتاذ طاهر يوســـــف اخلطيب هو طلب يوجه إىل املخاطب،    ــتفهام عند األســـ واالســـ
    122يستفهم به عن حقيقة أمر أو شيء معني، بواسطة أداة من أدوات االستفهام.

      و أما االستفهام عند البالغيني، فمنها:  
ــتفهام هو طلب العلم بشــــئ مل يكن معلوما  قال علي اجلارم ومصــــطفى أمني    االســ
            123من قبل.

 
  السيد الشريف أيب احلسن علي، التعريفات ، الطبعة الثانية،  [بريوت: دار الكتب العلمية،  2003م  120

22]، ص   
   إميل بديع يعقوب،  املعجم املفصل ىف اللغة واألدب ، الطبعة األوىل، [بريوت،  3166م]، ص  95.  121
 طاهر يوسف اخلطيب، املعجم املفصل ىف اإلعرب، الطبعة االوىل، [بريوت: دار الكتب العلمية،  122

. 41م ]، ص : 1992  
 على اجلازم ومصطفى امني ، البالغة الواضحة، ىف البيان املعاىن والبديع، [مصرى: دار املعارف،  123

.  194]، ص:1957  
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واالسـتفهام عند الدكتور فضـل حسـن عباس  هو طلب الفهم وهو اسـتخبارك عن   
      124الشئ الذى مل يتقدم لك علم به .

وعند أمحد مصــــطفى   املراغى   االســــتفهام   هو طلب   فهم شــــئ مل يتقدم لك 
  125علم به.
املذكورة    خلصــــــــــــت   الباحثة   أن االســــــــــــتفهام   هو   ومن تلك    التعريفات    

  طلب الفهم   بشئ   الذى   مل يفهم   من قبل .
  

  أقسام االستفهام و أدواته
 االستفهام احلقيقى  . 1

  هو كل االستفهام   يطلب   فيه   املستفهم    معرفة    أمر جيهله 
 االستفهام ا¸ازى . 2

هو كل االســـــتفهام     ال يطلب فيه   الســـــائل علم مامل يعلم، وإمنا يســـــأل لينكر   
على املخاطب مضـمون الـسؤال، ومثل ذلك   يكون   االسـتفهام   فيه   قد خرج    عن 

   .ويسوق   بني   يديه   من القرائن مايدل عليه  أصله إىل غرض يقصد املتكلم،
من البيان الســـابق خلصـــت الباحثة أن االســـتفهام احلقيقى هوكل اســـتفهام يطلب فيه 
املســتفهم معرفة أمر جيهله، وأما االســتفهام ا¸ازى هو كل اســتفهام ال يطلب فيه الســائل 

  علم ما مل يعلم. 
  126وتنقسم حبسب الطلب إىل ثالثة أقسام:أما لإلستفهام فأدوات كثرية، 

 
 فضل حسنب عباس، البالغة فنو»ا وافنا»ا علم املعاىن ، الطبعة العاشرة، [دم: دار الفرقان للنشر  124

. 173م]،   ص:2005والتوزيع،    
  أمحد مصطفى املراغى،  علوم البالغه البيان واملعاىن وا لبديع ، الطبعه االوىل، [القاهرة: االفاق العربية،  125

76م ]، ص:2000  
 اندوس احلاج امحد Hمحيد، درس البالغة العرابية املدخل ىف علم البالعة وعلم املعاىن ، [جاكرت:  126
82] ص: 1996  
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 أ.     ما يطلب به التصور �رة، وتصديق �رة أخرى، وهو    اهلمزة. 
  ب.  ما يطلب به التصديق فقط، وهو :هل

  ج.   مايطلب به التصور فقط، وهو بقية األلفاظ اإلستفهامية اآلتية : 
  . اهلمزة. ١

  يطلب Hهلمزة أحد أمرين:  
 املفرد حنو: أَعِلىٌّ مسافٌر ام سعيٌد. فالتصّور هو إدراك -
التصديق هو إدراك وقوع نسبة �مة بني املسند واملسند إليه أو عدم وقوعها.   -

  حنو: أحضر األمري.
 

  . هل۲
أما "هل" فتأتى للتصديق فقط. وهو إدراك النسبة بني املسند واملسند إليه ثبو�  

  ونفيا. حنو: هل األرض كروية؟
  127ات   أخرى غري  اهلمزة  و هل، هى:ولالستفهام   أدو 

من، ويطلب Xا عن العاقل. مثل :"ومن أظلم ممن افرتى على هللا    . 1
 } 28كذH؟{سورة العنكبوت، اآلية:

ما، ويطلب Xا غري العاقل. مثل:"® ايها اإلنسان ما غرك بربك  . 2
 } 48الكرمي"؟{سورة اإلنفطار، اآلية:

أم مستقبال. مثل: "ويقولون مىت مىت، ويطلب Xا عن الزمان ماضيا كان  . 3
 } 48هذا الوعد إن كنتم صادقني"؟ {سورة يونس، اآلية: 

أ®ن، ويطلب Xا تعيني الزمان املستقبل. مثل:"يسأل أ®ن يوم القيامة"؟  . 4
 } 6{سورة القيامة، اآلية: 

 
  عبد القادر حسني،  فن البالعة ، الطابق األول، [بريوت، املزرعة بناية االميان، 1984]، ص:127130
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كيف، ويطلب Xا تعيني احلال. مثل:"وانظروا كيف كان عاقبة   . 5
 } 86املفسدين"؟{سورة األعرف، اآلية: 

أين، ويطلب Xا تعيني املكان. مثل:"يقول اإلنسان يومئذ أين املفر"؟{سورة   . 6
 } 10القيامة، اآلية:

أىن، يسأل Xا عن احلال فتكون مبعىن كيف، مثل:هم العدّو فاحذرهم قاتلهم  . 7
}. وأحيا� يسأل Xا عن املكان  4هللا أىن يؤفكون؟{سورة املنفقون، اآلية:

® مرمي أىن لك هذا" {سورة آل عمرن،  فتكون مبعىن من أين، مثل:"
}. وقد تكون مبعىن مىت، مثل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم  37اآلية:

 } 223أّىن شئتم. {سورة البقرة، اآلية: 
كم، ويطلب Xا تعيني العدد. مثل:"سل بين إسرإيل كم آتيناهم من آية  . 8

 } 211بينة"؟{سورة البقرة، اآلية: 
أحد املتشاركني ىف أمر من األمور، مثل: "فأي    أي، ويسأل Xا عما مييز أحد . 9

 128}. 81الفاريقني احق Hالمن ان كنتم تعلمون" {سورة األنعام، اآلية: 
 ومجيع األدوات املتقدمة يطلب Xا التصّور. 

  
  األغراض البالغية لالستفهام 
  129: مايلى  واألغراض البالغية لالستفهام

 التشويق: . 1
ويكون هدف املستفهم أن يثري ىف السامع الشوق اىل امرهم املسئول. مثل: "هل  

  } 10أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب اليم". {سورة الصف، اآلية: 
 النفى : . 2

 
  املرجع السابق، البالغة فنو»ا وأفنا»ا علم املعاىن، ص: 128195
  إيهاب عبد الرشيد سليمان، البالعة املصورة، [القاهرة ، مركز الديوان، بدون السنة]، ص: 129132
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هذا الغرض من االستفهام يقصد املتكلم منه نفى مضمون اجلملة، ولكنه بدال من 
مع ىف إستنتاج ذلك االمر. مثل:"هل جزاء النفى املباشر يلجأ اىل االستفهام ليشارك السا
  } 10اإلحسان إال اإلحسان".{سورة الرمحن، اآلية:

 التقرير : . 3
القصد من هذا الغرض هو دفع السامع إىل اإلعرتاف ىف نفسه مبا يستفهم عنه  

  } 1السائل. مثل:"أمل نشرح لك صدرك". {سورة اإلنشراح، اآلية: 
 التهكم و السخرية :  . 4

إظهار السخرية السائل من شئ ما، وإظهار املفارقة بني  غرض هذا األسلوب هو
  } 87الواقع. مثل:"أَصلوتَك kمرك أن ترتك ما يعبد آâؤ�". {سورة هود، اآلية:

 اإلستبطاء :  . 5
غرض املستفهم هنا هو استعجال شئ يشعر أنه قد kخر عنه. مثل:"مىت َنْصُر 

  } 214ِهللا". {سورة البقرة، اآلية: 
 اإلنكار :  . 6

سائل هنا هو إظهار عدم رضاه عن شئ ما و إنكاره له. مثل:"أشِهُدوا غرض ال
  } 19َخْلَقُهْم؟". {سورة الّزخرف، اآلية: 

 التعظيم و التفخيم : . 7
غرض السائل هو إظهار عظمة املستفهم عنه و �ويله. مثل:"من ذاالذى يشفع 

  } 255عنده إال Ðذنه". {سورة البقرة، اآلية:
 التعجب : . 8

التعجب هى حالة تعرض لإلنسان عند اجلهل بسبب الشئ، وغالبا ما يصاحب 
التعجب اإلنكار حىت جعل ىف املعجم الوسيط جزءا من داللة اللغوية. مثل:"كيف تكفرون 
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H& وكنتم أموا� فأحياكم ّمث مييتكم ّمث حيييكم ّمث إليه ترجعوَن".{سورة البقرة،  
  130} 28اآلية:

 التمىن :  . 9
وب ال يرجى حصوله، إما لكونه مستحيال، أو لكونه بعيد "طلب شئ حمب

وأما لفظ املوضوع لتمىن ليت، وقد يتمىن Xل، ولو ولعل، لغرض  131احلصول".
بالغي."وإذا كان  األمر احملبوب  مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا،ويعرب فيه بلعل أو 

ء فيشفعوا مثل:"فهل لنا من شفعا132عسى ، وقد تستعمن فيه ليت لغرض بالغي". 
  } 53لنا؟.{سورة األعراف، اآلية:

  
  حتليل أسلوب االستفهام

هذا ا¸ال يريد الكاتب أن يطبق نظرية أسلوب االستفهام يف الشعر، ويف هذا   ويف
(منوذجا). وقبيل أن خيطو الكاتب    "الطالسم"  إليليا أبو ماضى  يف  شعرالصدد يطبقها  

 إيليا أبو ماضىHختصار. كان   إيليا أبو ماضىيف التحليل، جدير به أن يعرف الشاعر  
من شعراء املهجر الذين غادروا سفوح لبنان اهلادئة، وأحضان القري احلاملة الوادعة اىل 

طاغية الىت تشحن حميط آيل صاخب، أخفقوا ىف اإلنسجام معه، ونفروا من مثله املادية ال
قلب اإلنسان Hاجلشع واحلقد، ودعوا إىل املثل الروحية، مبا فيها من خري وحب 

. وتلقى علومه 1902ولد ىف قرية احمليدثة ىف املنت الشماىل من  لبنان سنة 133وتسامح.
األوىل ىف مدرسة القرية, مث هاجر وهو صغري السن اىل االسكندرية ىف مصرى, نظم الشعر 

رة واصدر أول دواوينه "تذكار املاضى"ومل يبلغ العشرين, عمل ىف حترير الصحفى ىف سن مبك
 

  املرجع السابق، حماضرات ىف العلم املعاىن ، ص 130126
  حسن طبل،  ىف علم املعاىن والبديع، [القاهرة: مكتبة الزهراء ، 1985]ص 13183
    على جارم ومصطفى آمني، البالعة الواضحة .  . . ص 132207

 مازن مبارك، و عبد القدوس ابو صاحل ، نصوص من االدب العرىب املعاصر:تطبيقات ىف التحليل  133
   15]،  ص:1997...[دمشق:دار الفكر،االدب ولنحوى
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 ١٩١٢وا¸الت, وانقطع اىل املطالعة على نفسه, والرتدد على املدارس الليلة, وىف سنة 
سافر اىل الوال®ت املتحدة األمركية وعمل ىف التجارة والصحافة, فكتب شعرا ونثرا ونشره 

ملهجرية كالفتاة ومراة الغرب. مث أصدر جملة "السمري"الىت حوهلا اىل  ىف الصحف وا¸الت ا
جريدة يومية. وانضم إىل "الرابطة القلمية"وكان شاعرها األول. ويلتقى فيها بكبار أدHء  
املهجر: جربان، ونعيمة، والرحيان، ويفيد من ثقفا�م ىف شعره ومعارفه. ويتزوج وينجب 

ذة وغزارة ىف القرحية، ورقة ىف الشعور وعمق ىف الرؤ® وصفاء  ثالثة أوالد. امتاز بشاعرية ف
  134. 1957ىف التفكري، أقام ىف نيويورك حىت وفاته ىف سنة  

وإتصف إيليا أبو ماضي بعدة مزا®، فهو ذكي موهوب، وعصامي طموح، وأيب       
عزيز، وحيب لبنان حىت العسق والواه. وخيلص لعروبته. ويتفاين ىف حبه للعرابية. ويتناضل  
من أجل قضا® العرب على اختالف أقطارهم وأمصارهم. وهو يقف من فلسطني موقفه 

يعمق ويتميَّز ىف نزعته اإلنسانية، ويندفع من هذا املوقع  القومى العرىب، والوجداىن املؤثر. و 
ملناصرة قضية الزنج ىف الوال®ت املتحدة األمريكية. وينطلق داعية للتفاؤل، ويؤمن حبق 
اإلنسان ىف السعادة، وخيلص للشعر ميدانه، وجماله األحب. ويعمل ىف الصحافة خلدمة  

العرب مث بني هؤالء وبني أخو�م العرب  لغته العربية، ولتوثيق الصالت بني املهاجرين
    135املقيمني.

،  (منوذجا)   "الطالسم"  إليليا أبو ماضى  يف  شعرواآلن سنقوم بتحليل االستعارة    
األزلية،   إليليا أىب ماضى ثالث مطوالت شعرية ىف الواقع، هى:"الطالسم، واحلكايةكان و 

"الشاعر  ديوانه "اخلمائل" ومها:اثنتان منها منشور�ن ىف  -والسلطان اجلائر"  والشاعر
واحلكاية األزلية". أما الثالثة "الطالسم" فمنشورة ىف ديوانه  -والسلطان اجلائر

 
 علي منها و علي نعيم حرير،مشاهري الشعراء والدHء،الطبعة األول،[بريوت،دار الكتب  134

42م،ص: 1990-ه1410العلمية]  
  كاظم حطيط، اعالم ورواد ىف األدب العرىب ، الطبعة األوىل،[القاهرة: مكتبة الدار العربية للكتب،  135

270م]، ص2003  
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وهذه املطولة هى جمموعة kمالت متطلعة اىل البحث عن احلقيقة. يرسلها 136"اجلداول".
األعماق، ويبلغ  عقل كبري.اليقنع Hلوقوف عند الظواهر والقشور.بل حياول التغلغل إىل 

جمموع هذه املطولة واحدا وسبعني مبقطعا. يتألف كل منها من أربعة أبيات. تنتهى دائما  
    عبارة "لست ادرى". 

  

                  شعر"الطالسم"
  ال أعلم من أين،ولكين أتيت جئت،

    ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت 
                                                         وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت

  كيف جئت؟ يف أبصرت طريقى؟      
  لست أدري 

    أجديد أم قدمي أ� ىف هذا الوجود
      هل أ� حر طليق أم أسري يف قيود

  هل أ� قائد نفسي ىف حيايت أم مقود
  متىن أنىن أدري ولكن . . . 

    لست أدري
              وطريقي ما طريقي؟ أطويل أم قصري؟

        هل أ� أصعد أم أهبط فيه وأغو
  أأ� السائر ىف الدرب أم الدرب يسري

          أم كال� واقف والدهر جيري؟ . . 
    لست أدري                          

        ليت شعري وأ� يف عامل الغيب األمنيْ 
      أتراين كنت أدري أنين فيه دفني

 
  :ص ،[��� ،القاهرة، دار املعارف] ،عيسى الناعورى، أدب املهجر ، الطبعة الثالثة 

��� 
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           وÁين سوف أبدو وÁين سأكون
  أم تراين كنت ال أدرك شيئاً؟ . .  

    لست أدري
  أتراين قبلما أصبحت إنسا�ً سو® 

  كنت حمواً أو حماالً أم تراين كنت شياّ    
  أهلذا اللغز حل؟ أم سيبقى أبد®

  لست أدري . . 
  وملاذا لست أدري؟  
  لست أدري                  

    قد سألت البحر يوماً هل أ� ® حبر منكا؟ 
    هم عين وعنكا؟أصحيح ما رواه بعض  

  أم ترى ما زعموا زوراً وXتا�ً وإفكا؟
  ضحكت امواجه مين وقالت:

    لست أدري
    أنت ® حبر أسُري آه ما أعظم أسرك

  أنت مثلي أيها اجلبار ال  متلك   أمر  
            أشبهت  حالك حاىل وحكى عذري عذرك

  فمىت أجنو من األسروتنجو؟. . . 
    لست أدري

  نا والشجراترسل السحب فتسقي أرض
    قد أكلناك وقلنا قد أكلنا الثمرا

  وشربناك وقلنا قد شربنا املطرا
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            أصواب   ما زعمنا أم ضالل؟ 
  لست أدري                    

  كم  فتاة  مثل  ليلى وفًىت    
  كابن  امللوْح أنفقا الساعات يف الشاطىء    

  تشكو  وهو  يشرح  كلما  حدث  أصغت          
  وإذا قالت ترنح أحفيف املوج سرضيعاه 

  لست أدرى      
           فيك مثايل أيها اجلبارأصداف ورملُ 

    إمنا  أنت  بال   ظل ويل يف األرض ظل
  إمنا  أنت بال  عقل ويل ®حبر عقل   

  فلماذا  ®  تري  أمضي  وتبقى؟
    لست أدري

  ®حبرألسراراً عجاHإن يف صدري     
   Hنزل   السرت   عليها وأ�كنت احلجا  

Hولذا أزداد بعدا كلما  ازددت   اقرتا  
  وأراين   كلما   أوشكت   أدري .. 

  لست أدري
  ولقد قلت لنفسي وأ� بني املقابرْ 

        هل رأيت األمن والراحة  إال يف احلفائر
  فأشارت فإذا للدود عيُث يف احملاجر 

  مث قالت : أيها السائل إين
    لست أدري

  أيها القربتكلم وأخربيين ® رمامْ   
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  هل طوى أحالمك املوت وهل مات الغراْم؟
  من هو املائت من عام ومن مليون عاْم؟ 

            أيصري الوقت يف األرماس حمواً؟
    لست أدري               

  ت بعد ونشوْر  أوراء  القرب  بعد املو 
  فحياة فخلود أم فناء فدثور       

  أكالم الناس صدق أم كالم الناس زور 
            أصحيح أن بعض الناس يدري 
  لست أدري                      

  إن أكن أبعث بعد املوت جثما� وعقال
  أترى  أبعث  بعضا أم  ترى  أبعث  كال  

  أترى  أبعث  طفال أم ترى ابعث كهال
            مث هل أعرف بعد البعث ذايت 
  لست أدري                 

    إنين أشهد يف نفسي صراعا وعراكا   
  وأرى ذايت ضيطا� وأحيا� مالكا    

  هل أ� شخصان tىب ذاك مع هذا اشرتاكا
              أم تراين وامها فيما أراه       
    لست ادري            

    كلما أبقيت أين قد أمط السرتعين
  كت نفسي مينوبلغت السر سري ضح
  قد وجدت اليأس واحلرية لكن مل أجدين

            فهل اجلهل نعيم أم جهيم
  لست أدري               
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  إنين جئت وأمضي وأ� ال أعلم
  أ� لغز، وذهايب كمجيئي طلسم    

    والذ أوجد هذا اللغز لغزمبهم  
    ال جتادل . . ذوا احلجى من قال إين    

  137لست أدري.
  االستفهام وأنواعه ىف شعر"الطالسم" ج. معاىن 

رأت الباحثة من التحليل الذى فعلها ان شعر "الطالسم"إليلياابو ماضى احتوى     
  على األلفاظ االستفهامية، وهلذا تريد ان تشرح  معانيها ىف هذه الرسالة كما يلى :

  اجلمل االستفهامية
أنواع   

  االستفهام
أدوات   

  االستفهام
  معاىن  االستفهام

جئت ال أعلم من اين، ولكىن 
  أتيت

ولقد أبصرت قدامى طريقا 
  فمشيت

وسأبقي سائرا إن شئت هذا ام 
  أبيت

كيف جئت؟كيف ابصرت 
  طريقى؟

  لست ادرى

  املراد Xذا الشعر  كيف      النفى
أن إيليا أبو ماضى   

يتساءل عن أصل 
اإلنسان، ومن اين اتى؟  

وكيف أبصر طريقه  
فمشى؟ ولكنه ال جيد  

يا شافيا هلذه  جواH كاف
والنفى   138التساؤالت.

هنا ال لطلب العلم بشئ 
 

�: نفس املرجع، ص 
  الطبعة األول، ،  إيليا أبو ماضى شاعر السؤل واجلمال خليل برهومى ،	  ه ـ

��: م، [بريوت ـ لبنان : دار الكتب العلمية]، ص�    
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كان جمهوال، ولكن  
االستفهام هنا لطلب 

  تعيني احلال.
أجديد أم قدمي أ� ىف هذا  

  الوجود
هل أ� حر طليق أم أسري ىف 

  قيود
هل أ� قائد نفسى ىف حياتى 

  أم مقود
أمتىن أنىن أدرى ولكن..لست 

  أدرى

اهلمزة و                   النفى   
  هل  

  

املراد Xذا البيت أن  
الشاعر  يوجه شعر  

Áسئلة كثرية تتعطش  
مجيعها اخلفية، إذا يسأل  
عن �ريخ اإلنسان وهل  

هو قدمي أم جديد ىف  
هذا الكون، وهل هو  
حر أم طليق ىف هذا 

الوجود، وهل هو مسري 
أم خمري، ولكن أبو 

ماضى ال يصل إىل اى  
 جواب على هذه

والنفى هنا   139األسئلة.
ال لطلب العلم بشئ 
كان  جمهوال، ولكن  

معىن االستفهام اهلمزة 
هنا يطلب الشاعر به 

التصّور �رة، و التصديق  

 
�� : نفس املرجع، ص 
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�رة. أّما هل يطلب به  
  التصديق فقط.    

وطريقى ما طريقى؟ أطويل أم 
  قصري؟

هل ا� أصعد أم أهبط فيه  
  وأغور

أأ� السائر ىف الدرب أم الدرب 
  رييس 

  أم كال� واقف والدهر جيرى؟.. 
  لست أدرى

التعجب و  
  التقرير و النفى

ما،  واهلمزة،  
  وهل

املراد Xذا الشعر أوال : 
للتعجب، أن الشاعر 
يتعجب ويرتدد Áنه  

ميشى ىف طريقه او ال؟  
فمعىن االستفهام هنا هو  

يطلب Xا غري العاقل. 
bنيا: للتقرير، الشاعر 

يسأل عن نفسه أطويل 
أم قصري ىف طريقه. معىن 

اإلستفهام اهلمزة هنا  
يطلب الشاعر به 

التصّور �رة، و التصديق    
ة. أما bلثا: فللنفى، �ر 

يسأل الشاعر عن نفسه 
هل هو يصعد أم يهبط  

فيه ويغور. أّما معىن 
فهو ما   هلاالستفهام 

يطلب به التصديق 
  فقط.     

ليت شعرى وأ� ىف عامل الغيب 
  األمني

واملقصود Xذ األبيات    اهلمزة   النفى
ان الشاعر يتأكد Áنه  
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  أتراىن كنت ادرى أنىن فيه دفني
وÁىن سوف أبدو وÁىن  

  سأكون
  أم تراىن كنت ال أدرك شيئا؟.. 

  ىلست أدر 

ينفى ما قامه  وهو  
اليدرى عامل شهادة  
لكونه يعيش ىف عامل  
الغيب ولكونه دفني 

ابدا، ولذالك يسأل هل 
هو يعيش كما يعيش  

األخرون.ومعىن 
 االستفهام ما 

يطلب به التصّور �رة  
  وتصديق �رة.    

أصبحت إنسا� أتراىن قبلما 
  سو® 

كنت حمواً أو حماال أم تراىن 
  كنت شيا 

أهلذا اللغز حل؟ أم سيبقى 
  أبد®

لست أدرى.. وملاذا لست 
  أدرى؟

  لست أدرى

هذه األبيات يوجه إىل    اهلمزة   اإلنكار
اإلنسان، أن الشاعر  

يسأل عن وجود نفسه 
فكأن وجوده كعدمه.  

وهذا الكالم مؤكد Áّن  
  إنكارية.هذا القول 

ومعىن االستفهام هنا هو 
مايطلب به التصّور �رة  

  وتصديق �رة.    
قد سألت البحر يوما هل أ� ®  

  حبر منكا؟ 
أصحيح ما رواه بعضهم عين 

  وعنكا؟

املقصود من أبيات   هل، واهلمزة   التشويق 
الشعر أن الناس زعموا  
أّن الشاعرمن البحر، 

والبحركما يعرف كرمي،  
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أم ترى ما زعموا زوراً وXتا� 
  وإفكا؟

  ضحكت أمواجه مىن وقالت:
  لست أدرى

إذا أراد الشاعر التشويق 
إىل البحر صفة. ومعىن 

هنا هو   اهلمزةاالستفهام 
ما يطلب به التصّور  

�رة، وتصديق �رة، أّما  
فهو ما يطلب به   هل

  التصّور فقط.     
أنت ® حبر أسري آه ما أعظم 

  ركأس
  أنت مثلى أيها اجلبار 

  ال متلك أمرك
  أشبهت حالك حاىل 
  وحكى عذرى عذرك
  فمىت أجنو من األسر

  وتنجو؟... 
  لست أدرى

أّما هذه اجلملة فيبّني أّن    مىت  اإلستبطاء 
الشاعر نفسه أسري، 

ويسأل مىت سينجوا من 
األسري، و ىف هذا البيت  
يرجو الشاعر أن ينجو  

من األسر ىف مستقبلته.  
 ومعىن 

االستفهام هنا يطلب Xا  
تعيني الزمان ماضيا كان  

  واملستقبال.
  ترسل السحب فتسقى

  أرضنا والشجرا
  قد أكلناك وقلنا

  الثمراقد أكلنا 
  وشربناك وقلنا 
  قد شربنا املطرا 

واملراد Xذه اجلملة تدّل    اهلمزة   التقرير 
على التقرير الكالم، Áّن  

الشاعر والناس أكل 
الثمر والشارب املطرمما  

  نزله السماء. 
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  أصواب ما زعمنا 
  أم ضالل؟

  لست أدرى

ومعىن االستفهام هنا هو 
مايطلب به التصّور �رة  

  وتصديق �رة.   
  كم فتاة مثل ليلى
  وفىت كابن امللوح

  أنفقا الساعات ىف الشاطئ
  تشكو وهو يشرح

  كلما حدث أصغت
  وإذا قالت ترنح 

  أخفيف املوج سر ضيعاه؟ 
  لست أدرى  

وأّما الشرح عن هذه   كم، واهلمزة    اإلنكار
اجلملة، فهو أن خفيف  

املوج ليس سرا، إلنّه  
كلما حّدث أصغت و  

إذا قالت ترنح.  
فاالستفهام بَكْم ىف هذه  

األبيات ال يفيد معىن 
سوى اإلنكار. و هو  

يطلب Xا تعيني العدد،  
أما اهلمزة فهو مايطلب 
به التصّور �رة وتصديق 

  �رة.    
  فيك مثلى أيها اجلبار 

  ف ورملأصد
  إمنا أنت بال ظل

  ويل ىف األرض ظل
  إمنا أنت بال عقل
  ويل ® حبر عقل
  فلماذا ® ترى  
  أمضى وتبقى؟

واملراد Xذا الشعر، انه    ما  اإلستبطاء 
يعرب أن البحر كمثل  

العقل، فالبحر يظل او 
يعاون األرض، والعقل 

يعاون الناس.  
واإلستبطاء هنا أن البحر 

يرتدد ويستبطئ ىف 
السري. أما معىن 
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  لست أدرى
  

االستفهام وهو يطلب 
  Xا عن غري العاقل.

  ولقد قلت لنفسى
وأ� بني املقابر     هل رأيت 

  األمن والراحة
   احلفائرإال ىف

  قأشارت قإذا للدود
  عيث ىف احملاجر

  مث قالت : 
  أيها السائل إين

  لست أدرى

أبيات هذا الشعر تدل   هل  التقرير 
على تقرير األمن 

 والراحة. 
واملقصود من هذا الشعر 
أن الراحة واألمن خالد  

ىف احلفائر. معىن 
االستفهام هنا ما يطلب 

  به التصديق فقط. 
  

  أيها القرب تكلم
  وأخربيىن ® رمام 

  هل طوى أحالمك 
  املوت وهل مات الغرام؟
  من هو املائت من عام

  ومن مليون عام؟
  أيصري الوقت ىف األرماس حموا؟

  لست أدرى

مقصود هذا البيت من   هل، ومن  التقرير 
الشعر هنا تقرير على أن 

ىف القرب رمام او عظام 
 البالية.  

و ان ىف القرب  عذاب.  
االستفهام هنا  ومعىن 

[هل] هو ما يطلب به 
التصديق فقط.أما [من] 

فهو يطلب Xا عن  
  العاقل.

  أوراء القرب بعد
  املوت بعث ونشور

الشرح من هذه األبيات   اهلمزة   التقرير 
أن البعث بعد املوت  
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  فحياة فخلود
  أم فناء فدثور 

  أكالم الناس صدق 
  أم كالم الناس زور 

  أصحيح أن بعض الناس يدرى
  لست أدرى

واجب الوجود. وتقرير  
هنا ان البعث والنشور  

بعد املوت واجب  
الوجود. ومعىن  

االستفهام هنا وهو ما  
يطلب به التصور �رة،  

  وتصديق �رة.  
  إن أكن أبعث بعد

  املوت جثما� وعقال 
  أترى أبعث بعضا
  أم ترى أبعث كال
  أترى أبعث طفال

  ترى أبعث كهالأم 
  مث هل أعرف بعد البعث ذاتى

  لست أدرى

يريد الشاعر هنا أن    اهلمزة، وهل  التسوية
البعث بعد املوت جثما  
وعقال، وطفال، وكهال،  

وبعظا، وكال. ومعىن 
االستفهام [اهلمزة] وهو  

ما يطلب به التصور  
�رة، وتصديق �رة. أما  
[هل] فهو ما يطلب به 

  التصديق فقط.
  أشهد ىف نفسىإنىن 

  صراعا وعراكا
  وأرى ذاتى شيطا� 

  وأحيا� مالكا 
  هل أ� شخصان tىب
  ذاك مع هذا اشرتاكا

  أم تراىن وامها فيما أراه 

الشاعر يقصد هنا أّن   هل  التسوية
شخصيني ىف نفس 

اإلنسان يعىن الشيطان 
  Hو املالئكة. أحيا� إقرتا
اإلنسان بشيطان وأحيا�  

فالتسوية هنا  Hاملالئكة. 
الشيطان و املالئكة ىف  
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نفس اإلنسان. ومعىن   لست أدرى
االستفهام هنا هو ما  

يطلب به التصديق 
  فقط.

  كلما أيقنت أىن
  قد أمطت السرت عىن

  وبلغت السر سري
  ضحكت نفسى مىن

  قد وجدت اليأس واحلرية 
  لكن مل أجدىن

  فهل اجلهل نعيم أم جحيم
  لست أدرى

السّر ويقصد الشاعر أّن   هل  التسوية
و اليأس هنا  

جحيم.فيقصد التسوية 
هنا النعيم و اجلحيم ىف  

اجلهل. ومعىن  
االستفهام هنا هو ما  

يطلب به التصديق 
  فقط.

    
  .يسري التحليل يف أسلوب االستفهامهكذا و
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  الباب اخلامس
  البحث يف اجلناس 

  
  البالغة.أن اجلناس حبث من مباحث البديع من احملسنات اللفظية  ىف علم 

  تعريف اجلناس 
هو أن تشابه أو   اجلناسيرى علماء اللغة تعريفات للجناس، منهم املراغي فيعرف 

ختالف  اهو تشابه ىف اللفظ مع    عند مصطفى أمنيو    140،تقارXا اللفظ وخيتلفا  ىف املعىن
 142، أن جتىء الكلمة جتانس أخرى ىف بيت شعر وكالم هو بن معتزاعند و  141،ىف املعىن

هو أن تتفق اللفظتان ىف   عند العلوىو  143،هو تشابه الكلمتني ىف اللفظ سكاكىعند الو 
  144وجه من الوجوه وخيتلفان معنياىن.

  
  أنواع اجلناس 

. التام هو  أن تتفق الكلمتان ىف لفظهما و وز»ا و حركا�ا وال خيتلفان إال من جهة  1
  145املعىن.

 

، د.ط،  1993لبنان: دار الكتب العلمية،   - ، بريوتالبيان و املعاىن و البديع - علوم البالغةاملراغى،  1  
    354ص. 

   265, د. ط, ص. 1952, مصر: دار املعارف,  البالغة الواضحه علي اجلارم و مصطفى أمني, 141
 266, ص. نفس املرجععلي اجلارم  و مصطفى آمني,  142
  328، ص. 1، ط.1993لبنان: دار العلمية،  - ، بريوتاملعجم املفصل ىف األدبحممد التوجنىب، 143
 224, ص.  نفس املرجع امحد مطلوب, 144
، ص.  1، ط. 1975، كويت: دار البحوث العلمية، البديع  -فنون البالغية البيان أمحد مطلوب، 145

224  
أن عند مصطفى آمني ىف كتابه "البالغة الواضحة" أن اجلناس ىف صورة العامة   نوعان  و مها : جناس التام و   

التوجنى ألن اجلناس و نوعه عند حممد    جناس غري التام، و لكن أن كاتبة  ختتار ىف الكتاب معجم املفصل عند حممد
 التوجنى  أكمل و أسهال فيها  لكي تسهلىن ىف حتقيق البحث. 
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  قال هللا تعاىل: 
    146}  ساعة يقسم ا¸رمون مالبثوا غري    الساعة{ويوم تقوم 

  و املراد ىف الساعة األوىل يدل إىل يوم القيامة, والساعة الثانية يدل إىل الزمان. 
. غري التام هو  خيتليف فيه اللفظان ىف واحد من الوجوه األربعة و  هي ىف العدد و   2

  كما ىف احلديث:     147نوع احلروف   و احلركاة  و ترتيب. 
      خلقى}فحسن  خلقى{ أللهم كما حسنت    

فهتان اللفظتان متجانستان ىف الرتكيب خمتلفتان ىف الوزن, وإذا kملنا هذا املثال 
  جند إختالف ركن من أركان الوفاق األربعة املتقدمة و هي ىف شكل احلروف. 

علية أو اإلمسية أو  . املماثل هو ما كان اللفظان فيه من نوع واحد من حيث الف3
  كما  قال البحرتى:   148احلرفية.

        على اهلوى# عنيراحت وهي  العنيإذا 
  فليس بسر ماتسر األضالع

            
ىف املثال السابق يكرر لفظ العني مرتني, فالعني األوىل مبعىن الباصرة والعني الثانية   

  مبعىن اجلاسوس. مع اتفقامها نوع احلروف وشكلها. 
    149ماكان اللفظان فيه من نوعني خمتلفني من حيث اإلمسية والفعلية. .املستوىف هو 4

  كما  قال أىب متام:  
 مامات من كرم الزمان    #    

    بن عبد هللا حيىيلدى  حييافإنه              

 
  55، األية:  سورة الروم القرآن الكرمي،  146
 145, د. ط, ص. 1985, القاهرة: مكتبة الزهراء, يف علم املعان والبديعحسن طبل, 147
 227, ص. املرجع السابق امحد مطلوب, 148
 565, ص. 1, ط. 1996لبنان: دار احليد, - , بيوتالتبيان يف البيانعبد الّستار حسني زموط, 149
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ىف هذا املثال جند اللفظني املتشاXني، و لكنهما خيتلفا ىف املعىن. فيحيا األوىل فعل 
  عامل أو إسم لشخص.  وحيىي الثانية إسممن  األفعال, 

. املطلق هو أن ختتلف األحرف وتتفق الكلمتان ىف اصل واحد جيمعهما  5
  كما قال البحرتى:    150اإلشتقاق.

      لقد رأيت محوهلم#  الغراب صدف 
  غٌربعن جوانب  تغرب Hألمس 

          
األمساء، أن تغرب  ىف هذا املثال جند اجلناس ىف ثالثة، فكلمة " الغراب": إسم من  

  و غّرب مها فعالن من األفعال.
. املذيل هو أن جتىء الكلمة متجانسيت اللفظ متفقيت احلركات والزنة خال أنه رمبا 6

  كما  قال  البحرتى:    151وقع بينهما خمالفة. 
      عنا فرّبت انفس# صدفتلئن 

    صوادفصواد اىل تلك النفوس 
مها: "صدفت" و "صوادف" و مها ىف هذا املثال  الكلمتني املتجانستني و 

  متجانستان ىف اللفظ و متفقتان ىف احلركات. 
. املضارع هو أن جيمع بني كلمتني ال خيتلف بينهما إال ىف حرف واحد,ىف األول 7

  كما  قال  البحرتى:    152أو الوسط أو األخر. 
    # تالف  تالقهل ملا فات من  

  أو لشاك من الصبابة شاف 
  ىف هذا املثال جند كلمتني و مها "تالق" و "تالف" و مها خيتلفان ىف حرف آخري.  

  . الالحق هو ما اختلف ركناه ىف حرفني متباعدين.  كما  قال  هللا  تعاىل:8
 

 228, ص.  نفس املرجع امحد مطلوب, 150
 566, ص. املرجع السابقعبد الّستار حسني زّموط, 151
  228, ص. املرجع السابق امحد مطلوب, 152
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  153}  ملزة   مهزة{ويل لكل              
ترتيب   ىف  هذا  املثال  توجد  كلمتان " مهزة" و " ملزة"  بينهما  اختالف  ىف    

    احلروف،  أن  كلمة  األوىل  مبعىن  مغتاب  و  كلمة  الثانية  مبعىن  العّياب. 
    
  . احملّرف هو ما اختلف ركناه ىف هيآت احلروف احلاصلة من حركا�ا و سكنا�ا. 9

  حنو:   154
        الربد جّنة   الربدجّنة 

  البحرتى: كما قال     155. املصّحف هو اإلتيان بكلمتني متشاXتني خطا ال لفظا.10
        H& اذا شرى #     املعتزومل يكن                   

H&   املعتزليعجز و                                                                         
    طالبه 

إن هذا اللون اقل طبقات ا¸انس,ألنه مبين على جتانس اشكال احلروف ىف اخلط  
  ستفاد من اشكال حروفه ىف الكتابة. وحسن الكالم وقبحه ال ي

. املركب هو أن الجيمع اللفظتني اشتقاق لكن بينهما موافقة من وجهة الصورة 11
  كما  قال البحرتى:    156مع أن إحدامها من كلمتني واألخرى من كلمة واحدة. 

        #ذاهبةإذا ملك مل يكن                   
    ذاهبة فدعه فدولته                                                                

    
ىف هذا املثال يوجد كلمة ذاهبة مبرّتني."ذاهبة" كلمتني, مها: "ذا" و "هبة" مبعىن 

  العطاء والثانية كلمة واحدة مبعىن ماضية. 
 

 72, األية: سورة ا لصافات القرآن الكرمي,  153
 330، ص. املرجع السابق حممد التوجني، 154
 563, املرجع السابق عبد الّستار حسني زموط, 155
 565: ص. املرجع السابق  امحد مطلوب, 156
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  157. املقلوب, مسي جناس القلب هو مااختلف فيه اللفظان ىف الرتكيب احلروف.12
  ألعدائه.  حتفو    ألوليائه  فتح حنو: حسامه 

. الناقص هو الذى اختلف فيه املتجانسان يف أعداد احلروف, إّما بز®دة حرف  13
  كما  قال هللا تعاىل:    158يف أّول احدمها.

  159املساق} إىل ربك يومئذ  لساق H الساق{ والتفت                   
املساق"،مها  متسو®  ىف املعىن ىف  هذا  املثال  توجد  كلمتان  "  الساق"  و  "   

  يعىن  رجل. أن  كلمة  األوىل  مبعىن  الشمال  و  الثانية  مبعىن  اليمن.
. جتنيس القلب هو  الذى اختالف ىف  ترتيب احلروف فإ»م يطلقون عليه 14

  كما  قال العباس بن األحنف:     160مطلح.
  

  #   فتح محاسك منه لألحباب 
و رحمك منه لألعداء                                                          

  حتف 
  161.جتنيس اإلشتقاق هو جيتمعا يف أصل اإلشتقاق ويسمى املقتضب.15

  162} الرحيانو      فروحقال هللا تعاىل:   {
ىف املثال  السابق  توجد  كلمتان " روح"  و " رحيان"، أن  كلمة  األوىل  مبعىن  

  رزقا  كثريا.إسالما  و الثانية  مبعىن  

 
    331، ص. املرجع السابق حممد التوجني،   157
 281, ص. املرجع السابقمصطفى آمني, البالغة الواضحة, 158
  29: سورة  القيامة القرآن الكرمي ،   159
 150  ، ص.املرجع السابق حسن طبل، 160
 230، ص.  املرجع السابق امحد مطلوب، 161
  89القرآن  الكرمي،  سورة  الواقعة:     162
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Hلنظر   إىل  أنواع  اجلناس   كما  ذكر�ا  الباحثة  أنفا  أن  اجلناس  تتكون  من   
مخسة  عشر  أنواع  من كتاب  معجم  املفصل،  و من  اشتهر  هذه  األنواع   أن  اجلناس   
تنقسم  على  قسمني   و مها  جناس التام  و  غري  التام  من كتاب  األخر.و لكن   

حثة  ختتار ىف  كتاب  معجم  املفصل  ألن  هذا  الكتاب  أكمال  و أسهال  لكي   البا
  تسهلين  ىف  حتقيق  البحث.

  
  أثره ىف الكالم 

علم البديع من علوم البالغة الثالثة املعروفة ويهدف ويتناول تزيني الكالم بعد أداء 
البيانية الىت أ�ها األديب.وقد قسم العلماء املعىن أداء بليغا بطابق مقتضى احلال Hالصورة  

البالغيون احملسنات البديعية إىل قسمني ومها لفظية ومعنوية الىت تتعلق بصورة األلفاظ 
  163واحملسنات املعنوية الىت تتعلق مبعاىن الفاظ.

وكان الباحثون ىف البالغة العربية خفره ىف الواقع إىل اإلشتغال Hلبالغة غربة ملحة 
يق هدفني,مها: هدف خاص وهدف عام.أما هدف اخلاص فكان هدفا دينا يقصد  ىف حتق

إىل املعروفة اعجاز كتاب هللا. وأما هدف العام فال يتعلق به غرض ديىن وامنا هو حماول 
اإلطالع على أسرار البالغية والفصاحة ىف القرآن الكرمي أو ىف غري القرآن الكرمي من شعر 

  164العرب ونثره.
راد به حتسن الكالم منها ما يتعلق Hللفظ فيكسوه حسنا و مجاال والبديع ماي

  كاجلناس. وأما Ðعتبار هذا الفن فيظهرلنا على مايتأر به ىف الكالم. 
  قال أديب:

 
  451، ص. املرجع السابق حممد التوجني، 163
  195، ص.  املرجع السابق حسن طبل، 164
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        يلياىل الوصل عودى#
        أمجعينا  أمجعيناو 

      
كلمتني فإذا قرأ� هذا الشعر فإننا حنسن مجاال لفظيا و روعا ينبعث من رنني  

"أمجعينا" و "أمجعينا" وجتانسني ىف الشكل واحلركة والعدد احلروف. هذا ما عرفنا Hجلناس,  
كما قالت الباحثة ىف السابق. أن اجلناس رأينه للفظية يزيد الكالم مجاال و روعة على 
شرط أن tتى عفوا غري املتكلف و أن يكون يقدر إقتصاد, فإذا تكلف األديب و حرص  

  165و أفسد اللفظ. وها هو أثر اجلناس ىف الكالم.على أمهل 
Hلنظر  إىل  أثر  اجلناس  ىف  الكالم  هدفني  مها  ملعرفة  إعجاز  القرآن  و   
حمول  اإلطالع  على  اسرار  البالغة  و الفصاحة  ىف  القرآن  الكرمي  أو  ىف  غري  القرآن   

  الكرمي  كالشعر  و  غريها. 
  

  حتليل اجلناس 

هذا ا¸ال يريد الكاتب أن يطبق نظرية اجلناس يف الشعر، ويف هذا الصدد  ويف
(منوذجا). وقبيل أن خيطو الكاتب يف التحليل، جدير به  للبحرتى شعر املدح يف يطبقها 

عبادة  الوليد بن عتود بن  حيىي  بن  عبيد      أHأن يعرف الشاعر البحرتي Hختصار. كان  
نسبه  من  �حية  أبيه  إىل طئ، و من  �حية  أمه  شبيان     بن  مسالل  بن جاىب، ينتهى

فهو  عرىب صريح  و قد  لقب Hلبحرتى  نسبه  أىل  أجداده  وهو  حبرتى  بن  عتود.  
ولد  البحرتى  بناحية  منبج  ىف قبائل طئ  من  البداوة  و الضاربني  ىف شواطئ  القرات  

 
  197، ص. نفس املرجع حسن طبل، 165
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و أنه  بعربية  خالصة، و فصاحة  العرب  و     166هـــ.273هــــ  و توىف  ىف عام  206عام  
قد ترك  حبرتى  بلده  من شبابه   و ذهب  إىل  حلب، حيث  احب  علوة  احلليبة  بنت   

  167رزيقة،  املغنية  الىت  ذكرها   كثريا ىف  شعره. 
أن  البحرتى  يعيش  ىف عصر  العباس  الثاىن  و هو  عصر اخلليفة  املتوكل  بعد 

صم  بن  الرشيد، أنه  أحد  الشعراء  بعد  أىب  نواس   و  أىب   متام  ىف   خليفة  املعت
و  يعيش  بني   البداوة   و احلضارة. أن   احلكومة   ىف  هذا  العصر  يزدهر    168عصره.

ازدهارا واسعا، أكثر  سالطني   حائت  من  الفرسى   الذى   يشرتك   كا القضاء  و 
صادي  و غري  ذلك. إن  تبيعة  ا¸تمع   يستمعون  أشعار  و  املدير  ىف اإلدارة  و اإلقت

  169يتعلمون   علوم الفرسية   و غريها. 
البحرتى  من  استحق  لقب  شاعر  على  اإلطالق  بعد  أىب  نواس.  و  وكان 

الكثري  على  أنه  مل  tتى  بعد  أىب  نواس  من  هو  أشعر  من  البحرتى.  و الشتهر   
صف  و  أجاد  ىف  وصف  الطبيعة   و  ىف  وصف  مظاهر  العمران  من  البحرتى  Hلو 

  170القصور  الفخمة  و األبنية  العجبية   كوصفته  و بركة  املتوكل.
أجاد   الشاعر  ىف  أكثر  فنون  الشعر،  أن  شعره  كله  بديع  املعىن  حسن  

در  إىل  األمساع  و  الديباجة  و  صقيل  اللفظ و  سلس  األسلوب  كأنه  سيل  ينح
و ترى   ىف  جمموع  شعره  عن  اللفظية  ىف  شعره،  فجائت     171لسهولة  شعره  ورقته. 

 
السعود اإلسالمية، د. س،  ، جامعة اإلمام حممد بن األدب العرىب و �رخيهحممد عبد الرمحن الرابع، 166

 58، ص.  1ط.  

167http: // www. Britanica. Com/ ebchecked/ topic. 83815/ Buhturi( 25 mei 2010, pukul 09.35  
WIB) 

، بريوت: مكتبة العلمية،  اإلعالم من األدHء و الشعراء البحرتىمأمون بن حيي الدين اجلنان،  168
 5، ص.1، ط.  1993

 7، جاكر�: حبوث العلمية، د. س، د. ط، ص.  ظهر اإلسالم امحد آمني،  169

،  1، ط.  1415، بريوت:  دار الكتب العلمية، ، دراسات ىف الشعر العرىبعبد الرمحن الشكرى 170
 118ص.  

 95، ص. املرجع السابقنبيلة لوبيس،  171
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الفاظه  سهولة  و حمالة  بشيء  من  اجلناس   و  غريها  من  احملسنات  اللفظية  ىف   
  علم  البديع  بدون  تكلف  و  إغراق.و من  أحسن  شعره  قوله: 

  فشأنك  احمدار  وارتفاع   #    ت  جمدادموت  تواضعا  و علو 
  و يدنوا الضوء  منها  و الشعاع  #    كذلك  الشمس  تبعد  تسامى

  و من  أحسن  بديع  شعر  البحرتى  ىف  املدح  قوله:
  كالبيت يقصد أما Hحلجارة  #  تلقى  إليه  املعاىل  قصد  أو  جهها 

تطلب  أعلى  منتهى   و  األنفى     #    كا العني  منهومة  Hحلسن  تتبعة 
  الطيب

  و  قوله  أيضا:  
  لتنصفه  ىف  بعده  و الرتفاعه  #  على  رأيه  مرمي  العقول  فلم  تكن

  مكاذبة ىف  ختله  و أختداعه  #  و قارب  حىت  أطمع  الغر  نفسه
فهذه األقوال  ليست  صنعة  فحسب ،  بل  هي  أيضا  خيال  و فكر.  وال   

الشاعر  الذى  عماده  الصناعة  اللفظية  صفة  املماثل  الذى  غرابة  أن يكون  عند  
ينتشى  مبا  يقول  حىت  خيلق  له  القول  عاصفة  فنية  ال  تكاد متييز  من األحاسيس   
الناشئة  من  حوادث  احلياة  ىف نفوس  بعض  ذوى  الفنون  .  و ىف  األخبار  الىت   

دح  شاعرين  و مها:  أىب  متام  و العباس  بن   وردت  عن  البحرتى  ترى  أنه   كان  مي
األحنف  و شعره  أثر  حماكاته  األوىل  ىف الصنعة  البيانية  و معانيها و للثاىن  ىف بعض   

  172الغزل  من  شعره.
وقد ذكر صاحب   ،(منوذجا)للبحرتى  شعر املدح  يف    ناسجلواآلن سنقوم بتحليل ا

ر يف أول اجتماع كان بني أيب متام والبحرتي . قال  األغاين راوي هذا احلديث ، حديثاً آخ

 
العلمية، د. س، د.  : بريوت: دار الكتب من اآلدب العرىب ىف العصر العباسىعلى على صبح،   172

 19ط، ص. 
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حمدbً عن لسان البحرتي : أول ما رأيت أH متام أين دخلت على أيب سعيد حممد بن  
 يوسف وقد مدحته بقصيديت :  

 أو خان عهداً أو أطاع شفيقاً   0000أأفاق صب من هوى فأفيقا 
ا¸لس تكاد متس ركبته ركبة أيب سعيد فسر Xا أبو سعيد وكان يف جملسه رجل نبيل رفيع 

. فقال ® فىت : أما تستحي مين !!؟ هذا شعري وإمنا تنتحله ، وتنشده حبضريت . قال أبو  
سعيد أحقًا ؟ قال : نعم . مث اندفع فأنشد أكثر القصيدة ، حىت شككين يف نفسي . 

أحد وال مسعته منه   فجعلت أحلف له بكل ُحمْرِجة من األميان أن الشعر يل ما سبقين إليه 
وال انتحلته . فلم ينفع ذلك شيئاً . فأطرق أبو سعيد ، وَفِظع يب حىت متنيت أين ُسخت 
يف األرض . فقمت أجر رجلّي فما هو إال أن بلغت الباب حىت خرج الغلمان فردوين 
فأقبل على الرجل (الذي ادعى أن الشعر له) فقال : الشعر لك ® بين وهللا ما قلته قط 

 مسعته إال منك . قال مث دعاين (هو أبو متام) وضمين إليه وعانقين وأقبل يقرظين ولزمته وال
  وإليكم أبيات الشعر املتضمنة فيها أساليب اجلناس  بعد ذلك وأخذت عنه واقتديت به . 

  الشاعر
  شفيقا   #  أم خان عهدا أم أطاع أأفاق صّب من هوى فأفيقا  ) 1
  لراحـــــة    #   لــــو راح قلــــيب للســــلّو مطيــــقـــاإّن الّســـلّو كمـــا تـقـــول   ) 2
  أشــقيقـة العــلمني هل من نظــــرة     #   فتــــبّل قـلبـــا للــغــــليل شـــقيـقـــا ) 4

  فلــرّب يوم قد غنـينــا جنتــــلي      #  مغــنــاك Hلّرشـــإ األنيـــق أنيـــقـــا ) 6
  ألّنوى       #    والّدار جتمع شائقا و  مشــوقــا اأن جتودX عّل البخيلة ) 7

  غدت اجلزيرة يف جناب حمّمد     #    ريّـــا اجلنــاب مغـاربـا وشروقا  )11
 بــراقـت خمــايلــه هلا وختّرقت        #    فيهــا عــزالــي جــوده ختــريقـــا )12
 اجلليل من اخلطوب دقيقـايقظ إذا اعرتاض اخلـــطوب برأيــــه    #   ترك  )16
 هــــالّ ســألت حمـــّمـدا  مبــحّمـــد      #   جتداخلبري الّصادق املصدوقا )17
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 جــــاؤوا براعـــيهم ليتّــخــذوابـه        #    عمدا إىل قطع الطّريق  طريقـا )23
 غضبان يلقى الّشمس منه Xامة         #   تعشــــي العـــيون kلّقـا وبريقـا  )28
 # وشددت يف عقد احلديد فريقا       ا فريقا من سيوفك حتفهم   فدع )35
 ومضى ابن عمرو قد أساء  بعمره      #  ظنّــــا  ينــّزق مـهــره تــنــزيــقــا  )34
 ركبت جــواحنه قــوادم روعــه          #  فخذفنه   خذف املرير  الفوقـا )35
 جّوزت عوجا وال عـمليقـالو خاضها  عــمليق أوعــوج إذا         #  مـا  )38
 خاض  احلتوف  إىل  احلتوف معانقا  # زجال كفـهر املنــجنيق عــتيقــا )40
 ولبّكرت  بكــر وراحــت تغلــب      #  يف نصــر دعــوتــه إليــه طروقــا  )43
 هيهات مارس قــلــقــال متيّقــظــا       #  قلقا إذا سكـن البليــد رشيقا )45
 الغبوق  صبوحه     #  ومرى صبوح غد فصـار غـبوقامستسلفا جعل  )46
 & ركضك إذ يبــادرك العــدى        # ومبني سبقك إذ أتى مـســبـوقــا )47
 قتل الّدعـّي بن الّدعــّي بضــربة        # خــلس و حّرق جيشـه حتـريقـا  )54
  كشفوا بتّل كشاف أروقة الّدجى         #  عن عارض مأل الّسمـاء بروقـا  )57
  لنـــاهــم قبــل الشــــروق Áذرع            #  يهززن يف كبد الظّــالم شــروقن )58
  ® تغلب ابنة  تغلب حّىت مىت              #  تـردون كفــرا مــويقــا ومــروقـــا  )60
 تتجــاوبون بــدعــوة خمــذولـــة             #  الدعى احلـمــري إذا أردن »يقــا   )61

ا   )70
ّ
 أجتـالها صعبــة             #  مل ترضــه خــذ�هلــا و رفــيـقـــا  مل يرضهـا مل

  

 أنواع  اجلناس  و  معانيه  ىف  شعر  املدح للبحرتى 

  الشرح  نوع  اجلناس   بيت  الشعر  رقم
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أم   فأفيقاأأفاق صّب من هوى   . 1
  شفيقا   خان عهدا أم أطاع

  

جناس غري   
  التام

تبسم  "فأفيقا"  مبعىن  يرغب ىف 
اجلميل  للمرأة " شفيقا" مبعىن 

زمان  احملزن بسبب احلرب. بني   
كلمتان  خيتلفان  ىف  نوع  

  احلروف.
لو   لراحة كما تقول    الّسلوّ إّن   . 2

  مطيقا للسلوّ  قليب راح
جناس التام  

و جناس  
  اإلشتقاق

جناس التام   كلمتان " السلّو"  
األوىل  مبعىن  فرح  و "السلّو"   

الثانية  مبعىن شيئ  الذى يؤدى   
أىل  السرور  و لفرح، ينب  

كلمتان  خيتلفان  ىف  
احلركة.اإلشتقاق  كلمتان"راحة"  
مبعىن  حسن  الكالم و "راح" 

مبعىن مسرور و فرح، أن  كلمتان   
متسو®ن  ىف   اصل  الواحد 

  "راح". 
العلمني هل من نظرة  شقيقةأ  . 4

  شقيقافتبّل قلبا للغليل 
غري     حناس

  التام
  "أشقيقة"  األوىل   

مبعىن  ظهر  و "شقيقا"  الثانية   
مبعىن  أخت، بني  كلمتان  

  خيتلفان  ىف  إشتقاق  احلروف. 
فلرّب يوم قد غنينا جنتلي مغناك   . 7

  أنيقا     األنيق Hلّرشإ
  

جناس  غري 
  التام

"أنيق" األوىل  مبعىن إرشاد  أو  
  دليل 
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و " أنيقا" الثانية  مبعىن  حسن 
اإلرشاد، بني  كلمتان  خيتلفان   

  ىف  عدد  احلروف  و  احلركة.
ألّنوى    أن جتودبه  عّل البخيل  8

  مشوقاو   شائقا والّدار جتمع 
  

حناس   
  الناقص

"شائقا"  مبعىن  حين  إىل  بركة 
  أمجال  السباحة و " مشوقا" مبعىن

Hلسباحة، بني  كلمتان  خيتلفان   
  ىف  عدد احلروف.

حمّمد رّ®    جناب غدت اجلزيرة يف    11
  مغارH وشروقا اجلناب 

  

"جناب" األوىل  مبعىن جهات    جناس  التام 
نقطة  البوصلة و "جناب"  الثانية   

مبعىن يوجه  إىل غرب  أو شرق،  
بني  كلمتان  متسو®ن  ىف أمور  

  األربعة  إال  من  جهة  املعىن.
فيها   خترّقتبراقت خمايله هلا و   12

  ختريقاعزايل جوده 
 
  

جناس    
  اإلشتقاق

" خترّقت" مبعىن النار و "ختريقا"  
مبعىن شيئ  يذهنب  Hلنار، بني   

كلمتان   من  أصل  الواحد"  
  خّرق". 

برأيه    اخلطوبيقظ إذا اعرتاض   16
 دقيقا اخلطوب ترك اجلليل من 

  

جناس     
  التام

"اخلطوب"  األوىل  مبعىن  مشكلة  
و  كلمة الثانية  مبعىن  مشكلة 

كبرية، بني  كلمتان  متسو®ن  ىف   
أمور  األربعة  إال  من  جهة   

  املعىن.
جتد   مبحّمد حمّمدا هّال سألت   17

 ااملصدوق  الّصادقاخلبري 
جناس   
  املستوىف

" حممدا" األوىل  مبعىن  طلب  
اإلخرتاع  عن  الشيئ  و " حممد"  
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الثاين  مبعىن إسم  لشخص، بني     
كلمتان  احد  منهما  من  حيث   

اإلمسية  أو  الفعلية " صادق"  
مبعىن صحح  عن  الشيئ  و "  
مصدوقا" مبعىن  أن صادق له،  
بني  كلمتان  خيتلفان  ىف  ىف  

  عدد  احلروف.
جاؤوا براعيهم ليّتخذوابه عمدا   24

 طريقا  الطّريقإىل قطع 
  

"طريق" األوىل  مبعىن  شارع     جناس التام
القرية و "طريقا" الثاىن  مبعىن 
شارع   العام، بني  كلمتان   

متسو®ن  ىف  أمور  األربعة  إال   
  من  جهة  املعىن.   

الّشمس منه Xامة   يلقىغضبان   29
 وبريقا  kلّقاتعشي العيون 

  

جناس   
  الناقص

" يلقى" مبعىن أن الشمس  يلعس  
احلار  ىف  بشديد حنو  يرمى 

النهار، و "kلقا" مبعىن طلوع   
الفجر، بني  كلمتان  خيتلفان  ىف   

عدد  احلروف  و  بز®دة   
  احلروف  ىف  الوسط. 

من سيوفك حتفهم      فريقافدعا   35
 فريقاوشددت يف عقد احلديد 

  

"  فريقا" األوىل مبعىن  قبيلة   جناس التام
للصويف، و " فريقا" مبعىن قبيلة   

للحرب، بني  كلمتان  متسو®ن   
ىف  أمور  األربعة  إال  من  جهة   

  املعىن. 
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   بعمرهقد أساء   عمروومضى ابن   36
  تنزيقا مهره   ينّزقظّنا 

جناس   
  املستوىف

و جناس    
  املطلق

جناس املستوىف  كلمتان " عمرو"  
رجل و  "عمر" مبعىن   مبعىن 

مسألة، بني  كلمتان  من  حيث   
اإلسية  و  الفعلية.و جناس   
املطلق " ينّزق " مبعىن  رأي   

لرجل و "تنزيقا" مبعىن العليا، بني   
كلمتان  متسو®ن  ىف  أصل  

  الواحد"نزق". 
ركبت جواحنه قوادم روعه     37

  املرير  الفوقا خذف   فخذفنه
جناس    
  اإلشتقاق

"خذفنه" مبعىن رمى ، و "  
خذف" مبعىن   يذهنب السيأت،  

بني  كلمتان  متسو®ن  ىف  أصل   
  الواحد" خذف". 

إذا  عوجأو  عمليقلو خاضها  39
 عمليقاوال  عوجاماجّوزت 

  

"عمليق" مبعىن مشكلة و  "    جناس  التام  
  عمليقا" مبعىن  قبيلة.

  احلتوف إىل    احلتوف خاض    41
معانقا    زجال كفهر املنجنيق 

 عتيقا
  

" احلتوف" األوىل  مبعىن  املوت و    جناس التام
" احلتوف" الثاىن مبعىن  وجه من 
املوت، بني  كلمات  مفسو®ن   

  ىف  أمور  األربعة. 
وراحت تغلب يف  بكر لبّكرت و   44

 نصر دعوته إليه طروقا 
  

جناس  
  املستوىف

"بكرت" مبعىن قام الرجل  مبكراو 
" بكر" مبعىن أّول مولود، بني  

كلمتان  أن  تكون  من  حيث   
  اإلمسية  و الفعلية. 
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 قلقامتيّقظا  قلقالهيهات مارس   
  إذا سكن البليد رشيقا 

جناس  
  الناقص

" قلقال" مبعىن بكى و " بكر"  
مبعىن اشتغال البال ىف رأي،  بني   

دد   كلمتان  خيتلفان  ىف  ع
احلروف ، أحد  منهما  بز®دة   

  احلروف  ىف  أخري ه. 
  صبوحه  الغبوقمستسلفاجعل   47

 غبوقاغد فصار  صبوحومرى 
  

جناس   
  اإلشتقاق

"الغبوق" مبعىن  مشروHت  ىف   
الصبوح  كالقهوة  و "غبوقا" مبعىن   

مشروHت  حني  أكل  الطعام  
ىف  املائدة. و "صبوحه" مبعىن  

إىل  زمان  املتكلم  الوقت  يدل  
و " صبوح"  مبعىن  وقت.بني    
كلمات  متسو®ن  ىف  أصل  

الواحد و مها " غبوق" و " 
  صبح". 

& ركضك إذ يبادرك العدى   48
 مسبوقاإذ أتى  سبقك ومبني 

  

جناس   
  املستوىف

" سبقك" مبعىن  تقدم  و  
"مسبوقا" مبعىن  املرتوك، بني  

كلمتان  أن تكون  من  حيث   
  اإلمسية  و  الفعلية.

بضربة        الّدعيّ بن       الّدعيّ قتل    55
  خلس 

 حتريقا جيشه    حّرق و  
  

جناس  التام   
و جناس    

  املطلق

جناس  التام " الدعّي" األوىل 
مبعىن  رجل  و كلمة  الثانية   

مبعىن  إبن  الرجل، بني  كلمتان   
متسو®ن  ىف  أمور  األربعة  إال   

  .و املطلق من  جهة  املعىن
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" حّرق"  مبعىن  أخذ  و " حتريقا" 
مبعىن  عذب  احلرب، بني  

كلمتان  خيتلفان  ىف  عدد   
  احلروف  و  احلركة. 

أروقة الّدجى    كشافا بتّل  كشفو   57
  عن عارض مأل الّسماء بروقا

  

جناس   
  املستوىف 

"كشفوا" مبعىن  إرشاد جليش 
احلرب و " كشاف" مبعىن  رئيس   

قبيلة  احلرب،  بني   اجليش  ىف  
كلمتان أن  تكون  من  حيث   

  اإلمسية  و الفعلية. 
Áذرع   يهززن    الشروقنلناهم قبل    58

  شروقيف كبد الّظالم 
  

"شروق" األوىل  مبعىن  طلوع     جناس  التام 
الفجر  و " شروق"  الثاىن  مبعىن  

ظالم  شديد  ىف  كبد  أو  
صميم  الفؤداد،  بني  كلمتان   

متسو®ن  ىف  أمور  األربعة  إال   
  من  جهة  املعىن.

حّىت مىت    تغلبابنة   تغلب®   60
  تردون كفرا مويقا ومروقا

  

"تغلب"  األوىل  مبعىن  ضرب  و    جناس  التام 
" تغلب"  الثاىن  مبعىن  يتفّوق   

على  ضرب،  بني  كلمتان   
متسو®ن  ىف  أمور  األربعة  إال   

  املعىن.من  جهة  
 دعىخمذولة  ال  بدعوة تتجاوبون   61

  احلمري إذا أردن »يقا 
جناس   
  املستوىف

"دعوة"  مبعىن  أن  رجل  يدع   
ا¸تمع  إىل  التقوى  و " الدعى" 

مبعىن  املخاطب، بني  كلمتان   
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أن  تكون  من  حيث  اإلمسية   
  و  الفعلية. 

ا  أجتالها صعبة مل   يرضهامل   70
ّ
مل

  و رفيقا خذ�هلا  ترضه
جناس   

  اإلشتقاق
"يرضها"  مبعىن  يرغب  عن  

الشيئ  و " ترضه" مبعىن  ترغب  
ىف رأي  ألصحابه،  بني  كلمتان   

أن  تكون  من  حيث  اإلمسية   
  و  الفعلية. 

  
  

      وهكذا يسري البحث يف أسلوب اجلناس.
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