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A  

احلمُد هللا ربِّ العاملني، والصالُة والسالُم عىل أرشِف اخللِق وإمام املرسـلني، سـيدنا 
 وبعُد،،،،،......  وعىل آله وصحبه أمجعني)�(حممد 

اهللا الزخمـرشي مـن أنفـس كتـب لإلمـام جـار » أسـاس البالغـة«فال شـك أن كتـاب 
كـالم العـرب، مـن ذخـائر اتـه حيـوي بـني طيشـأًنا، حيـث قـدًرا، وأرفعهـا وأعالها ، اللغة

 .وبقائها عىل مر الزمانهذه اللغة، أساًسا لنهضة ُيَعدُّ لغتهم ما وجواهر 
فـُه وقد ُعني  املعـاين احلقيقيـة عـد أن يـورد فب بجانـب املجـاز يف اللغـة، فيه ُمؤلِّ

ًام كالمه بتعبريات للامدة زيـة للـامدة املعـاين املجافإنه يـذكر العرب وأساليبهم املختلفة ، مدعِّ
 .. كذا وكذا. ومن املجاز: بقوله

 .البيانِ ، فهو بحٍق أساُس البالغة وُعمدُة ولذلك كان لكتابه من اسمه نصيٌب 
ُض  –تعاىل   –الزخمرشيَّ نظري أن اإلمام وقد لفت  ، لـذكر املجـازحـني يتعـرَّ

نـب النظـري بـني اجلاليجمـع بكثري مـن الـشواهد الـشعرية لفحـول الـشعراِء فإنه يستشِهُد 
هـذا غريها من شـواهد شأُن شأُهنا ية، رأن هذه الشواهد الشعوالشك واجلانب التطبيقي، 

املبـدعني، وانطـوى وقـع يف عبـاراِت «ممـا اإلمـاُم  كام قال – شواهُد خمتارٌة – السفر العظيم
  .»لقنيحتت استعامالت املف

                                                
د :  مقدمـة املؤلـف  ص–اجلزء األول : أساس البالغة جلار اهللا أيب القاسم حممود بن عمر الزخمرشي) ١(

ود حممـ/ د. تقـديم أ٢٠٠٣إصـدار مـايو » ٩٥«  سلـسلة الـذخائر – اهليئة العامة لقـصور الثقافـة –
 . فهمي حجازي، وهي النسخة التي سأعتمد عليها يف تناويل هلذا البحث
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واالنتفـاع بـه، وملـا  وتداولـه للعلم تتمثُل يف نـرشهِ أن الثمرة احلقيقية ومما الشك فيه 
 ملـا كانـت –هبـا اإلمـاُم الزخمـرشيُّ عـىل املجـاز كانت هذه الَشواِهُد الشعرية التي استـشهد 

املجـاز يف الـشاهد إىل ُلـبِّ الوصـول وُحسن االختيار، مع صعوبة من اإلبداع تلك املنزلة ب
، وخمتارٌة املفلقنيالفحول من الشعراء وأهنا ملجموعة األحيان، السيام يف كثري من الشعري 

هـذا الـسفر مطمـورة يف ثنايـا أن تظـل  ّي ِعـبَ عامل كاإلمام الزخمرشي، لذا كـان مـن الطَ بعقل 
 .من الدارسني تناوهلا أو االستشهاد هباعىل كثٍري ، يصعُب العظيم

يف أســاس الــشعرية شــواهد املجــاز رشح «هــذا البحــث أن أتنــاول ومــن ثــم رأيــُت 
هـذا أن يتنـاولوا إىل يف جمـال البالغـة املتخصـصني داعًيـا زمالئـي  »زة حرف اهلم–البالغة 
يف أو أكثـر بـذلك كـل حـرف ليخـرج حروف املعجـم معي حسب ترتيب بالتنسيق العمل 

علميـة كبـرية لنـا موسـوعة العلمـي ليخـرج هـذا العمـُل بحٍث مستقل، ومـن ثـم يتكامـل 
 معجمـه كلـه بالـرشح والتحليـل يفاملجاز الشعرية لـدى اإلمـام الزخمـرشي شواهد تتناول 

مـن معـاجم انطالًقـا وغـري ذلـك أو الكنايـة مـن املجـاز حلقيقة اوبيان ، وحتديد نوع املجاز
 . فيام بعدُ لدى البالغيني التي استقرت البالغية والضوابط اللغة الكربى 

 النيـة والعـزم عـىلمع عقدي قة أرجو من اهللا العيل العظيم أن تكون موفَّ وهذه بدايٌة 
إىل صـٍرب إخواين وزمالئي، وإن كـان حيتـاج ومعاونة  �بتوفيق اهللا هذا العمل أن أكمل 

الكـربى، نستـشهد هبـا يف دراسـاتنا ويفيـد منهـا بذلك هذه املوسوعة ، لتخرج وإتقان ودقةٍ 
 آفـاق  إىل–علم البالغة مع طبيعة التي ال تتواكُب النظرية  تقييد منطالب العلم، وننطلق 

عـاملٍ بدقة وعناية مـن عقـٍل اختريت نفيسة ودرٍر عظيمة كنوٍز عىل املجاز  ميدان يفالتطبيق 
 .فقيه بالبيانباللغة 
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أو تـرصحيية بعـضه اسـتعارة جتـُد أنـه مـن املجـاز ما ذكر اإلمام الزخمـرشي وبدارسة 
كنايــة، والــبعض الرابــع الثالــث عقلًيــا، والــبعض جمــاًزا ، وبعــضه اآلخــر أو متثيليــةمكنيــة 
 .حقيقة

 .يف مقدمٍة وأربعة فصوٍل وخامتة جاء هذا البحث مَّ ومن ثَ 
 .البحث وخطة الباحثأمهية  املقدمة يف ذكرُت -

 : وفيه ثالثُة مباحثاالستعارة شواهُد :  بعنوانالفصل األولثم جاء * 
 .االستعارة الترصحيية :املبحث األول -
 .االستعارة املكنية :املبحث الثاين -
 .ارة التمثيليةاالستع :املبحث الثالث -

 .  شواهد املجاز العقيل:الفصل الثاين* 
 .»وهو من الكنايةأنه من املجاز ما ذكر اإلماُم «الكناية شواهُد  :الفصل الثالث* 
 .»من احلقيقةوهو أنه من املجاز  ما ذكر«شواهد احلقيقة  :الفصل الرابع* 

 .نها البحُث عالتي أسفر والتوصيات النتائج أهمَّ يف اخلامتة  كرُت ثم ذَ 
ـــم ذَ  ـــُت ث ـــث  يل ـــرٍس البح ـــشواهدِ بفه ـــصادر لل ـــر للم ـــشعرية، وآخ ـــث ال ، وثال

 .للموضوعات
مـن كوُهنـا  ال يعنـي -لـدى اإلمـام، بعـض شـواهد املجـاز الـشعرية كـوُن وال يعني 

وإنـام   ال يعنـي ذلـك ختطئـة اإلمـام –يف هـذا البحـث  كام سأبُني –أو الكناية احلقيقة 
 كام سيتـضح –مل تكن قد استقرت بعُد  البالغية أو ألن املصطلحات لتطور اللغةمرد ذلك 

 .من خالل الدراسة
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 وبعُد،،،،
 البالغيــة، البحـوثيف  التقليـديَّ أن أجتنـب فيــه املـنهج أردُت متواضـع فهـذا عمـٌل 

وحتديـد نوعـه بتحليـل املجـاز حـرف اهلمـزة من خالل شعرًيا فيه أربعني شاهًدا وتناولت 
، الدارسـنيعـن متنـاول بعيـًدا آكامهـا يف كهـذه مطمـورًة  ون ثروٌة شـعريةٌ بني أن تكوفرٌق 

 . قريبة التناول واضحة املعاملاملأخذ مرشوحة سهلة وبني أن تكون 
فيـه جهدي وإخـاليص  عىل قدر –العيل القدير أن يتقبل هذا العمل من اهللا ورجائي 

فهــو حــسُبنا ونعــم نــا وآخرتنــا بــه يف دنيالكــل مــن يقــرأه، وأن ينفعنــا نافًعــا وأن جيعلــه  –
 .القصدالوكيل، واهللا من وراِء 

 

 
  هـ١٤٣٣ربيع اآلخر من  ٧

  م٢٠١٢ فرباير ٢٩
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 -:يتكون البحث من أربعة فصول
 .شواهد االستعارة: الفصل األول* 
 :مباحثوفيه ثالثة       

 . االستعارة الترصحيية:املبحث األول -
 . االستعارة املكنية:املبحث الثاين -
 .االستعارة التمثيلية :املبحث الثالث -

 . شواهد املجاز العقيل:الفصل الثاين* 
 .شواهد الكناية :الفصل الثالث* 
 »وهو من الكنايةأنه من املجاز ما ذكر اإلمام «      
 .واهد احلقيقة ش:الفصل الرابع* 
 »ما ذكر اإلمام أنه من املجاز وهو من احلقيقة«      
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املـشاهبة مـع قرينـِة لعالقـِة يف غـري مـا وضـعت لـُه  الكلمُة املستعملُة :االستعارة هي
 . مانعة من إرادة املعنى احلقيقي

 .عموَد املجازَعدُّ بحثي هذا بذكر شواهد االستعارة، ألهنا تُ وقد بدأُت 
 –معجمـه أسـاس البالغـة  يف املجاز الـشعريةيف شواهد وقد وقع لإلمام الزخمرشي 

منهـا مـن قبيـل االسـتعارة، عـرش شـاهًدا ثامنيـة وقـع لـه  –حرف اهلمزة موضوع الدراسـة 
كـًال منهـا حتـت هـذا الفــصل  مجعـت مكنيـة، وثالثـة متثيليـةاسـتعاراٌت تـرصحيية، وأخـرى 

 .»عارةشواهد االست«
 :هذه الشواهد من خالل ثالثة مباحثولذا تناولت 

 .االستعارة الترصحيية: املبحث األول
ح فيها وهي التي   » املستعار منه« به هُ بَ َش املُ بلفظ ُرصِّ

وقــع لإلمــام الزخمــرشي يف حــرف اهلمــزة مــن شــواهد املجــاز الــشعرية عــُرش وقــد 
 .استعاراٍت ترصحيية
 -:وهي كام ييل

                                                
 م ٢٠٠٦ اللـوتس للطباعـة – ٢٩٥: رفعـت إسـامعيل الـسوداين/ د.مباحث يف طـرق علـم البيـان أ) ١(

 .  هـ١٤٢٧
 . ٣٠٤: السابق) ٢(
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 *���������������������������������� 
 ِمَداَدهامن الدواةِ أصاب قلٌم  ...   رْوقهُتزجي َأَغنَّ كأنَّ إبرَة 

؛ حيـث اسـتعمل »إبـرة َروقـه«: يف قول الشاعرعند اإلمام وموطن الشاهد البالغي 
 . عن طرفهاًزا إبرة القرِن جم

لإلبـرِة أوالً األصـيلَّ املعنـى مبينًا » أَبَر «يف مادة هذا البيت اإلمام الزخمرشيُّ وقد ذكر 
:  هنـا بـاإلبرةِ واملقـصودُ »الـخ.... يف علفهاأكلِت اإلبرَة : شاٌة مأبورة«: ذلك يف قولهو

 .مسلُة احلديد
ها: ذراعإبرة ال: كذلكلإلبرة احلقيقية األصلية ومن املعاين  ظـيٌم عُ : ، واإلبـرةُ ُمـستدقُّ

نـِد طـمستٍو مع  طـرُف : اإلبـرُة مـن اإلنـسانِ : وقيـلمـن الـذراع إىل طـرف اإلصـبع رف الزَّ
وبعـد أن ذكـر . يف أساس البالغة ولسان العرب هكذا ورد املعنى احلقيقي ..... راعالذ

                                                
 »أ ب ر« مادة ١/١أساس البالغة لإلمام الزخمرشي ) ١(

طـرُف : الذي يف صوته ُغنٌَّة، وإبرُة الـروِق :  من الغزالِن وغريها، تسوق بلني ورفق: ومعنى ُتزجى
واملعنى أن الـشاعر يـصف ظبيـة ] م٢٠٠٣لسان العرب البن منظور ط دار احلديث القاهرة [القرِن 

تسوق ولدها برفق ولني ويشبه طرف قرِن هذا الظبي الصغري الذي بدا أسوًدا يف أول بزوغه بـالقلم 
 .ع يف املحربة فأصاب منها مدادهاالذي وض

 . ١/١: أساس البالغة) ٢(
 .أبر: اللسان) ٣(
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لطرفـه إبرُة القـرِن : ومن املجاز: الفق ذكر املعنى املجازيَّ املعنى احلقيقيَّ اإلماُم الزخمِرشيُّ 
 . البيتوذكر 

بـُن الرقـاع طـرف شـبه عـديُّ ترصحيية أصلية، حيـُث  وعىل هذا ففي البيت استعارةٌ 
 الـذراع ةِ روهـي مـسلُة احلديـد أو بـإببـاإلبرة يف حدتـه واسـتوائه وصـالبته قرِن هذا الظبي 

ها  ثـم اسـتعار مـنهام طرًفـا كون كـل ووطرُف عظمها، بجامع الدقة واالستواء وهو مستدقُّ
 .الترصحيية األصليةعىل سبيل االستعارة لطرف القرِن اإلبرة 

 .وإحكامببه يف دقٍة طرف هذا القرن وتدلصالبِة بياٌن ووراء االستعارة 
حكـاِم يف  واإلعىل الدقةِ لطرف القرن هنا ختدم التشبيه، إذ هو مبنٌي اإلبرٍة واستعارة 

ومـن هبذا التـدقيق والتحديـد، هكذا » أصاب من الدواة مدادهاقلٌم «املشبه به وهو اختيار 
يف إنام هـو املزية هنا حمكمة غاية يف الدقة، ومرجع   التشبيه وُأبِرزا يف صورةٍ اطرفثم تناسب 

 بـه يف هـذه هاملـشبمما جعل املشبه حمدًدا للغايـة، ومـن ثـم أورد لطرف القرن اإلبرة استعارة 
وهــو الدقــة يف وجــه الــشبه أو كــادا يتقاربــان الطرفــان فتعــادل ة املحكمــالــصورة الدقيقــة 

 .واالستواءوالتدبب والصالبة 
حـني بقيـة البيـت وذلـك حـني سـمع حـسًدا عـِديٍّ لِ رمحـُة جريـر ولذلك اسـتحالت 

: ُتزجي َأَغنَّ كأنَّ إبـرَة رْوقـه قـال جريـر: أتى إىل قولهتلك القصيدة فلام ينشد سمعه جرير 
قلـٌم أصـاب مـن : جـاف فلـام قـالجلـٌف يقول وهو أعـرايبٌّ وقع ما عساُه وقلت قد رمحُته 

 . الرمحُة حسًداالدواة مدادها، استحالِت 

                                                
 . ١/١: أساس البالغة) ١(
 رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البـايب احللبـي وأوالده بمـرص ط ثانيـة ١٨٩: مفتاح العلوم للسكاكي) ٢(

 .  م١٩٩٠ - هـ ١٤١١
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التـشبيه قدُمه يف إصابة عىل عديٍّ من أن تزلَّ واإلشفاٌق  اخلوُف هيهنا ورمحُة جرير 
 . االستعارة وحتديدهاإال لدقة وما ذلك 

 *���������������������������������������������� 
ـــــا ـــــاة شـــــهًريا َمجاُهل   نكحـــــُت ُمثفَّ

 

ى ليَت ِشعري مـن الـذيوُكنُت    ُمَثف�
 

ـــــُم   ـــــوَت َوأعل ـــــدَّ أنَّ امل ـــــعُ الُب    واقِ
 

   ومن هـو هو اليوم مفجوُع 
 

اة: وموطُن الشاهد ى.. ُمثفَّ  ..وُمثفَّ
ـى... لهاجتمعوا حو: وهُ َأثَّفُ تَ : ومن املجاز: قال اإلمام الزخمرشيُّ  ماتـت : ورُجٌل ُمثفَّ

اةٌ    . وذكر البيتني:لُه ثالُث أزواج، وامرأٌة ُمثفَّ
أثايفُّ وأثـاٍف وهـي : عليه الِقْدُر ومجُعهااحلجُر الذي ُتوضُع : ثفيةثفية واإلِ األُ وأصُل 

؛ رمـاُه اهللاُ : حجارٌة ثالثة ُتنصُب وتوضُع عليهـا الِقـْدُر، وقـوُهلم اُه اهللاُ أي رمـبثالثـة األثـاِيفّ
 أسـندوا قـدورهم ذا مل جيِدوا ثالثة مـن األثـاِيفِّ أهنم إاهية مثل اجلبل، واملعنى دأي بباجلبل، 

 . إىل اجلبل
األزواُج بِّهت ُشـأنـُه :  االسـتعارةيانوب:  للفظ التثفيةهذا هو املعنى احلقيقي األصيل
                                                

اة» أ ث ف« مادة ١/٥: أساس البالغة) ١( الرجل الذي : رأُة التي مات هلا ثالثُة أزواج، واملُثَّفىامل: واُملثفَّ
أن الشاعر تزوج امرأًة توىف عنها أزواٌج ثالثـة، تعـاقبوا : واملعنى] ثفا: اللسان. [مات له ثالُث نسوة

عىل نكاحها وماتوا، فكأهنا صارت ُيتشاءُم منها رغم شهرهتا باجلامل، ولكن الـشاعر ال يعبـُأ لـذلك 
، فياليـت شـعري فاملوت واقٌع ال  حمالة، ثم بني انه تعاقب هو اآلخر عىل نسوة ثـالٍث مـات مجـيُعهنَّ

 !. من سُيفجُع منا بموت اآلخِر أوالً؟
 . ١/٥: أساس البالغة) ٢(
 . ثفا: اللسان) ٣(
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ـاة«املـرأُة ت فـصارالثالثة الذين تعاقبوا عـىل امـرأة واحـدٍة ثـم مـاتوا مجيًعـا  ُشـبِّهوا يف » ُمثفَّ
ــاِيفِّ  –وتعــاقبهم عليهــا املــرأة اجــتامعهم عــىل  ــبِّهت  بأث القــدر، وهــي حجــارُة املوقــد، وُش

فـصار القـدر كـذلك بأثـايف واحـد وِمـتن مجيًعـا هبن رُجٌل اجتمع الزوجاُت الثالث الاليت 
 .»ُمثفى� «الرُجل 

، لكـوهنم ثالثـة التثفية هلم أو هلُ  لفُظ ثم اسُتعري يف النفس  شـتقَّ اُ كأثـايفِّ الِقـدر، ثـم نَّ
ـاة« -برجـاٍل ثـالث مـاتوا عنهـا  وهـو اجـتامع املـرأِة –هبذا املعنى من التثفية  واجـتامُع » ُمثفَّ

ي« -ِمتن عنه الرجل بنسوٍة ثالٍث  ى مفعول ملؤنث اسًام » ُمثف� ى فهو مُ ومذكر من ثفَّ ـى ُيَثفِّ َثفِّ
اةٌ   .االستعارة الترصحيية التبعية يف اسم املفعولهبذا املعنى عىل سبيل  .وُمَثف�ى وهي ُمَثفَّ

اة«: املفعوليف استعارة اسم اللغة إىل دقة وانظر  ى، وُمثفَّ مـن للمفجوع يف ثالثِة » ُمثف�
مـن قدريـة بـه ومـاتوا عنهـا، ومـا يـوحي أزواج عليهـا ثالثـُة أو للمرأِة التـي تعاقـب نسائه 
يف َوصـٍف ذلـك كلـه األرملـة وإجيـاُز أو لتلـك الـثكىل املفجـوع هلذا وقهره وتسلطه املوت 
 . واحدٍ 

، وقـد ذكـر ابـُن منظـور أنَّ هنـاك اشـتقاًقا آخـر وهـو »ثفـا«ومادُة هذا االشتقاق من 
سواها، وهـي ثـالثتهام، ُشـبِّهت بأثـاِيفِّ لزوجها امرأتاِن فٌة ثَّ ؤمُ وَمَرٌة : قال» أثف«من املؤثَّفُة 
ةُ أنا إينِّ : خزومية امللومنه قوالقدر  فُة املكثفَّ  . املُؤثَّ

ة يف اسـم املفعـول مـن أثـف، إال أنَّ معناهـا فاالستعارُة ُهنا وإن كانت ترصحيية تبعيـ
فكأهنـا غريها، اثنتان معه لزوجها إذا كان الثالثُة ُهنا هي املرأة فُة عن سابقتها، فاملؤثَّ خمتلٌف 

 . ثالثُة األثايف

                                                
 . أثف: اللسان) ١(
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ل إىل أهنــا هــي  االســتعارة بتلــكوكأهنــا ُتــشُري  يف صــالحية احليــاة التــي عليهــا املَُعــوَّ
ا  احلياةامهبقبلها ال تستقيُم املرأتني تها، وأنَّ موديمو  .إىل املرأةه مَ وهنُجِل الرَ  ِعَوزَ ، ومل َيُسدَّ

 *����������������  
 :»أدى: يف مادة«: قال اإلماُم الزخمرشي

 :قوُل الراعي: ن املجازومِ 
 العقدِ ُموثقُة  الطيِّ لِطاُف َأَداوَي  ... من قطا يف حلوقهرعاٍل بغدْت 

 أراد احلواصل
بـاألداوي، لفراخهـا فيهـا املـاَء والطعـام وهي حتمُل فقد شبه الشاعُر حواصل القطا 

ــاء ثــم اســتعار وهــي ِوعــاُء إداوة مجــُع  ــه للمــشبه امل والــسعة  واجلــامع هــو الدقــة املــشبه ب
 ، » العقـدْ موثقُة  لطاُف الطيِّ «كاألداوي  حواصُل االقطلوق هذه أي يف ُح واإلحكام يف ُكلٍّ

 . ، وهي استعارٌة ترصحييٌة أصليةٌ ال خلل فيهاحمُكَمٌة أي مشدودٌة 
 *�������������������������������  

ُة  ن فيه املرضِحيَّ  وعاملِ  يٍّ بلقعنا ُأذْ مَضت فيه   ...  بعدَما َتوهَّ

                                                
تـذكر : ان مـن قـصيدة بعنـو٧٥: والبيت يف ديوان الراعي الُنمريي» أدى« مادة ١/٨: أساس البالغة) ١(

 ١٩٨٠ - هـ ١٤٠١راينهرت فايربت بريوت : مجعه وحققه» من الطويل«هذا القلُب هنَد بني سعِد 
 .جمموعات الطري، واألداوي هي حواِصُلها تشبيًها هلا بإداوة املاء: ورعاُل القطا

اح» أذن« مادة ١/٨: أساس البالغة) ٢( مَّ ر الـرشق عزة حـسن دا/  حتقيق د٢٠٦: والبيت يف ديوان الطرِّ
 .  م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ ط ثانية – لبنان – بريوت –العريب 

ن: ومعنى النـسور، : أي ثُقلت عن النهوض المتالِء أجوافها مما أكلْت من هذا القتيـل، واملـرضحيةُ : توهَّ
: صدُر الرمح الذي ييل السنان، وُأُذنا البلقعـي: الصايف النصَل، والعامل: والبلقِعيُّ من السهام أو السنان

 .  م١٩٧٠ مطبعة دار الكتاب –بلقع إصدار جممع اللغة العربية : املعجم الكبري: انظر. أي جانبا السنان
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 : من املجازِ حيث ذكر اإلماُم أنَّ » ْذنا بلقعيأُ «: لهفيه قووالشاهُد 
احبقول  السهِم واستشهد فيه ُأُذناَمَضْت : قوهلم ِرمَّ  .الطِّ

ــُل  ــُة : يف األُُذنواألص ــسمِع حاس ــىال ــي أنث ــة وه ــب .. املعروف ــسهم وُأُذُن القل وال
 والنصل كله عىل التشبيه

فتكـت بـه حالَُه بعدما ُر ويصوِّ بسيفِه عن قتيل أرداُه الشاعْر البيت يتحدُث ففي هذا 
ذي النـصل الالمـع فيه ُأُذنا سهمه عملُه، وُأنِفذْت ل فيه سيُفُه عمِ بعد أن والنسوُر الصقوُر 

 .الصايف
عـىل بـه للمـشبه ثـم اسـتعار املـشبه حلقيقية اُذن باألُ أو السناِن شبه جانبي السهم فقد 

 . الترصحيية األصليةاالستعارة سبيل 
البـدن، ممـا ينبـُئ إىل أغـوار ناُه ُأذُ ويمزقه حتى تصل اجلسد خيرتُق عن سهم وناهيك 

ُس اهلدف حتى تصيبهبأهنا إحياٌء الرمي، ووراَءها عن قوة الدفع وشدة   . تتحسَّ
 *�����������������������������  

  
. 

                                                
 . أذن: اللسان) ١(
 .»أزم« مادة ١/١١: أساس البالغة) ٢(

وُمقـاِمِهنَّ بـاخلفض عـىل القـسم؛ ألنـه : وصواُب إنشاده: قال ابُن بري: قال يف اللسان بعد أن ذكر البيت
 .»أزم: اللسان: انظر«. جبٌل : ُملتف، واألخشُب : بمضيٍق، وألفَّ : ُبْدِن التي ُحبِْسَن بِمَأِزٍم أيأقسم بال
أن الشاعر يقسم بمقام تلك اإلبل التي ُحبَِسْت هبذا املضيق أو الطريق الضيق بـني اجلبلـني وهـو : واملعنى

 . 
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يف يف مــْأِزِم الطريــق أي والتقينــا «: قــوهلممــن املجــاز  الزخمــرشيُّ اإلمــاُم وقــد جعــل 
 .»يِقهمِض 

 :الزخمرشيُّ اإلماُم ، قال باألنيابالعضُّ : األزمِ وأصُل 
  »عليه وأمسكهُ عضَّ  ...  اللجامِ عىل فأِس الفرُس َزم أَ «
 :، وقيــلبـالفم كلـهالعــضِّ شـدُة : األزمُ «: يف لـساِن العــرب فقـالاملعنـى وورد هـذا 

ُه :، وقيلباألنياب ر هو أن يعـضَّ : واملـأزمُ .. الـشدة: واألزمـةُ . .. عليـه وال يرسـلهثـم يكـرِّ
 » الشدُة والقوة: من األَزمِ زائدة، وكأنُه وامليُم .. ضيق بني جبلنيوُكلُّ طريٍق .. املضيُق 

والقـوة العـضُّ باألنيـاب أو الـشدة  :سـبق يتبـُني أنَّ األصـَل يف األزمِ مـا ومن خالل 
 ملُ واألُف والتَعُس واجلامع هو التضييُق بني جبلني الضيق املكان، أو للطريق فاستعري لضيق 

: ثم اشتق منه هبـذا املعنـىيف النفس، هلذا املعنى ستعري األزُم يف كل منهام اواملعاناة والتعب 
الترصحيية االستعارة ، عىل سبيل مضيق، بمعنى من أزماسم مكان » مفِعل«ن عىل وز أِزمَ مَ 

 .وهو من املشتقاتاملكان التبعية يف اسم 
 وقد تفرَّ اإلبل، حتى ال تُرشد أو عىل تلَك والتضييق احلبس بإحكام ووراَءها إشعاٌر 

، وااللتفـاف ووصُفه بعده بالـضيق قبل املأزم احلبسِ واحلجر ذكُر التضييق عىل هذا ساعد 
 .عن اهلروبنَّ هلُ مانًعا  حاجًزا وجعُل اجلبلِ 

 *������������������������������ 
اُنُه يف غْيطلُمْسَتأِسٌد *    * ذِبَّ

                                                
 ١/١١: أساس البالغة) ٤(، ) ١(
 أزم : لسان العرب) ٢(
 مجعــة ورشحــه وحققــه ٢١: ، والبيــت يف ديــوان أيب الــنجم»أ س د«:  مــادة١/١٢: أســاس البالغــة) ٣(

ــريوت ط أوىل / الــدكتور ــييل دار صــادر  ب ــُت ١٩٩٨ســجيع جب ــَم،:  م واستأســد النب  =طــال وعُظ
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 :»أ س د«يف مادة  اإلماُم الزخمرشيُّ قال 
استأسـد : ومـن املجـاز ......املآِسِد يف بالِد الـيمنمأَسدٌة، وأكثُر يف أرِض بني فالِن 

 .  مذهبُكلَّ وذهب وُجنَّ طال : واستأَسد النبُت ، يف ُجْرأتهأي صار كاألسد : هعلي

الغايــة يف وبلوغــه م ُمفِرًطــا وتناهيــه يف الِعظــطــوالً طــول النبــت فقــد شــبَّه الــشاِعُر 
 والتطـاوُل وهو اجلـرأة باالستئساد  –يل بني ثنايا الغ والقوة والذهاب هنا وهناك االلتفاف

منـه ُمـستأسد بمعنـى مفـرط واشتق هلذا املعنى،  االستئسادُ ستعري يف النفِس عىل الغري، ثم ا
 .التبعية يف اسم الفاعليف القوة والطول عىل سبيل االستعارة الترصحيية 

إىل ميـدان النبـات، اللفـظ مـن ميـدان احليـوان قـل نهنـا يف مجاُل االسـتعارة ويتبدى 
أسـٍد يف جراءتـه وتعديـه غريه يف صورة عىل والتفافه لصورة هذا النبات يف تطاوله وإبرازه 

 .عىل من سواه
 *�������������������������������� 

ِق فأدِركني وملَّا وإالَّ  ...َفُكْن خَري آكل َفإْن ُكنُْت مأُكوًال   ُأَمزَّ

 .لمأكوًال وآك: الشاهد قوُلهوموطُن 
                                                                                                                   

 يـصُف هـذا النبـت بـالطول واملعنـى انـه» أسـد: اللـسان: انظـر«الشجُر الكثيُف امللتف : والغيطُل =
املفرط والعظم املتناهي وبلوغ الغاية يف االلتفاف والقوة والذهاب هنا وهناك بني ثنايـا الغيـل حتـى 

 .صار كاألسِد يف جراءته وتطاوله واجرتائه عىل غريه
 ١/١٢: أساس البالغة) ١(
 .»أ ك ل« مادة ١/١٧: أساس البالغة) ٢(

ق للنعامن هذا ا ُلـَك غـريي: لبيت قال النعامنوملا قال املمزَّ الـسابق والـصفحة، : انظـر«. ال آُكُلَك وال ُأَؤكِّ
 .»أكل: ولسان العرب
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ـل غنمـي وَرش َهبـا، الٌن فـ: ومـن املجـاز«: قـالجمـاًزا اإلماُم الزخمـرشيُّ فقد جعله  َأكَّ
ل  َبهُ وأكَّ مـن َرِعيَُّتهـا خـٌري : من آكِلِها أيومْأكول ِمحَْري خٌري ... أطعمُه الناس:  أيمايل ورشَّ
 .»واليها

تـرصحيية اسـتعارة أو الراعـي، ففـي التعبـري هـو الـوايل هم الرعية، واآلكل فاملأكول 
ــُث  ــن تبعيــة، حي ــوايل شــبَّه متكُّ ــهالراعــي أو ال بجــامع االســتحواذ  بأكــل اآلكــل مــن رعيَّت

 .هبذا املعنىوآكًِال واشتق منه مأكوًال األكل للتمكن  والسيطرة التامة يف كٍل ثم استعار
تـضاُؤًال أمـام الـنعامن الـشاِعُر يتـضاَءُل لروح الكربياء امللكية حيـُث ووراَءها إذكاٌء 

جيعل النعامن هو اآلكل هلذا الـيشء ويصُل إىل أن جيعل نفسه كاليشء الذي ُيؤكل وُيمَضغ، 
 . من النعامنكيف يشاء، ولذا استلَّ العفوَ يترصُف فيه 

 *��������������������������� 
ْقُتـــه حتـــى إذا أتـــمَّ واســـتوى   وَخلَّ

 

ـــم يـــزغْ  ـــِه ثالًثـــا فل ـــُت بَِحْقوْي   قرْن
 

ـــــ  ـــــاٍق كُمخَّ ـــــامِ ِة س ـــــْتِن إم   أو كم
ْت بِــِدمامِ     عــن الَقــصِد حتــى ُبــرصِّ

 

ًة أو كمتن إمام، فالبيت : موطن الشاهد قولهو  .للمعنىالثاين ُذكر تتِمَّ
مـا امُتثِـل عليــه، : وإمـاُم املثــالِ .. بـهالــذي ُيقتـدى : واإلمـامُ .. القـصدُ : األمِّ وأصـُل 

ى البنـاء فُيبنــى عليـه عــىل الــذُي َيمـدُّ اخلـيُط : واإلمـامُ     البنــاء وهـو مــن عليــه سـاُف وُيـسوَّ
                                                

 . ١/١٧: أساس البالغة) ١(
اخلـيط الـذي : واإلمـاُم هنـا. وسـطهام: ومـتُن الـرمح والـسهم» أ م م«:  مـادة١/٢٠: أساس البالغة) ٢(

ى عليه البناءُ  اه : املعنىو» متن وأمم: اللسان: انظر«. ُيسوَّ بـُه وسـوَّ أنه صنع هذا السهم حتى أمتَُّه ودبَّ
ب نحـو ِحقـوى خـصمه ثـالث  وجعله حمكًام مستوًيا دقيًقا كساق الرجل أو كخيط البنَّـاء، ثـم صـوَّ

 .  رمياٍت فأصابت املرمى ومل تَزْغ عنه حتى سالت دماؤه وتلّطخ هبا
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 ... ذلك
يف ، فمعناهـا احلقيقـي لعالقـة املـشاهبةهنا يف غـري معناهـا » إمام«كلمة ستعمل فقد ا

واالسـتواء جـامع الدقـة ببـذلك  وُيقتدى بـه، فـَشبَّه خـيط البنـاء عليهالذي ُيمتثُل : األصل
ي والقصد واالحتذاء  اإلمـام لـذلك عـىل لفـُظ عىل منواله، ثم استعري االمتثال يف ُكلٍّ وحترِّ

 .الترصحييةاالستعارة سبيل 
ي مثـاٌل ُحيتـذى بـه وُيـس توحي بتامم الدقة واالستواِء، وأنُه واالستعارةُ  ليـه، ومـا عوَّ

وحدتـه ممـا جيعلـه أكثـر واسـتوائه وإحكامـه ه تـودقهذا الـسهم بتدبُّب وراء ذلك من إحياٍء 
 .إىل ُلبِّ اهلدفنفوًذا 

 *��������������������������� 
  لديه واملطِيُّ به ُأواُر   ...  ًرا بُِط الظْلامَء ُظهخظلَْلنا ن

هنـا فاسـتعمل مـع النـار فيـه أن يـستعمل إن األصـل حيـث » أوار«: موطُن الـشاهد
 .للعطش الشديد

 :»أور«: الزخمرشيُّ يف مادة قال اإلمامُ 
كـاد : ومن املجـاز. فََلَفحني بُأوارهبتنُّور وَمَرْرُت الشمِس الناِر، وُأواُر ُأواُر لفحني «

 . وذكر البيت» ى َعليه من األُوار وهو العطشُيغش
: وقيـل. النار ووهُجها، والعطششدُة حرِّ الشمِس، ولفُح : األُوارُ «: قال يف اللسان

                                                
 . أمم: لسان العرب) ١(
واملعنى أهنم ظلوا يتخبطون يف الصحراء ظهًرا عطـشى جـائعني » أور«:  مادة١/٢٥: أساس البالغة) ٢(

 . حتى أظلمت أبصارهم فكأهنم ظهًرا يف ليل مظلم وقد التهبت أجواُف البعري من شدة العطش
 ١/٢٥: أساس البالغة) ٣(
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 . »أي ذو سموم وحرٍّ شديد: ذو ُأوارويوٌم . واللهبالدخاُن 
احُب يف العطـش جمـاًزا، بيـنام ذكـر صـاألوار اسـتعامل الزخمـرشيُّ فقد جعـل اإلمـاُم 

ز فيهفاألسلوُب حقيقيٌّ وعىل هذا العطش، : األُوارأنَّ من معاين اللسان   .ال جتوُّ
ر  يتحـوُل مـا ثـم جماًزا يف عـٍرص حيُث يكوُن اللفُظ اللغة وقد ُيراعى يف مثل هذا َتطوُّ

 .املعنى املجازييف نفِس هذا إىل حقيقة بكثرِة االستعامل 
افكأنه جعل األُواَر  ولفح النار َوَوهجها ثم نقـل بشدة حرِّ الشمِس  يف األصِل خاص�

ذلك إىل حرِّ العطـِش الـشديد بجـامِع احلـرارة والـشدة يف كـل مـنهام واسـتعرب لـه عـىل َبعد 
 .سبيل االستعارة الترصحيية

مـن شـدة احلـر، السـيَّام كـالتنُّور املطـيِّ جـوُف حتى صار العطش وهي توحي بشدة 
وذهـب أبـصارهم قـتلهم اجلـوع حتـى أعمـى وقـد » هـًراظُ «: يف حِر الظهريةوأهنم يمشون 

 .النهار كأهنم يف ليٍل هبيميف وسط فصاروا بنورهم 
البعـري مـن شـدة العطـش أجـواُف السـيَّام اجلـوف توحي بالتهـاب وهذه األوصاُف 

 . وحرارة الظمأ
اجلـامع بيـنهام ارتباًطـا وارتبـاط واملجـازي احلقيقـي : وقد يكون لشدة تشابه املعنيني

بمعنـى العطـش، وار األُ :  هلـذا اللفـظاملجـازيُّ صار املعنى عرب الزمن يًقا، وبتطور اللغة وث
 . ن منظور يذكر العطش من مجلة املعاين األصلية لُألوارابمما َجعل  فيه حقيقةً 

                                                
 . أور: اللسان) ١(
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 .من لوازمهإليه بيشٍء املحذوُف املرموُز ستعاُر  امل:واملقصوُد هبا
 :الشاعرففي قول 

 ُكلَّ متيمٍة ال َتنَفعُ َأْلفيَت ...   أظفارهاأنشبْت املنيُة وإذا 
عليـه بـذكر الزمـه وهـو ح بـه، ودلَّ للمنيـِة ولكنـه مل ُيـرصِّ  الـسُبعَ قد استعاَر الشاعُر 

املـراد عـن إىل املعنـى ، أن يوصـل يف الكنايـة منه إىل املقصود كام هـو الـشأنُ لينتقل األظفار 
 . استعارة مكنيةهذه االستعارة للوازم، ولذا سميت طريق ا

الغـة بمعجمـه أسـاس الللمجـاز يف   الشعريةالزخمرشي يف شواهدهلإلمام وقد وقع 
 : كام ييلفيهام مكنية، وذلك االستعارة شاهدان حرف اهلمزة 

 *������������������������������ 
ـــوطنٍ  ـــل م ـــيوُف اهللاِ يف ك ـــذاُم س   ُج

ْت ي ــــةٍ وإْن قــــرصَّ ــــا َأُكــــفُّ قبيل   وًم
 ج

ـــــــاِء َأَزامِ   ـــــــوم اللق ـــــــْت ي   إذا َأزم
ــــُه  ــــِد نالْت ــــن املج ــــذامِ ع ــــفُّ ُج   َأُك

 

ْت كرهي: أي  ٌة عضوضإذا عضَّ
 .َأَزام.. َأَزمْت : وموطُن الشاهد قولهُ 

                                                
 مطبعـة ٧: د الفتـاح فيـودبـسيوين عبـ/ بني املكنية والتبعية واملجاز العقيل عرض وحتليـل وموازنـة د) ١(

 . م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ الطبعة األوىل –احلسني اإلسالمية 
أن : واملعنـى» جـذم: اللسان«قبيلٌة من اليمن وهم أكثُر الناِس إبًال : ، وُجذامُ ١/١١: أساس البالغة) ٢(

إىل قبيلة ُجذام هذه اشتهرت بالشجاعة واإلقدام وقت معمعـة القتـال، كـام أهنـا متيـزت بعلـو اهلمـة 
 . مكارم األخالق يف الوقت الذي تتقاعُس فيه مهُم القبائل األخرى عن ذلك
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 .احلروبواندالع األزمات وقت اشتداد واإلقدام باجلرأة فهو يصفهم 
 : قالالعضُّ : ألزمأصل اأنَّ الزخمرشي وقد بني اإلماُم 

 :  قال»...عضَّ عليه وأمسكهُ : َأَزَم الفرُس عىل فأِس اللجام«
وتتابعـت علـيُهم .. وأصـابْتُهم أزمـة.. وَأَزمْتنا أْزَمـةُ علينا، الدهُر َأَزَم «: ومن املجاز

 .الشعريذكر الشاهد ثم »األزماُت 
باألنيـاب، :  وقيـل العـض بـالفم كلـه،األزُم شـدة: وبني صاحب اللسان ذلك فقال

 . للسنة أزمةيل قومنه : ، ثم قالعليه وال يرسله ثم يكرر هُ عضَّ يوقيل هو أن 
، وهـو األصـل يف األزم أن ُيـستعمل ما سـبق يتبـني أنَّ ومن خالل  يف املعنـى احلـيسِّ

 .جماٌز باالستعارة املكنيةاملعنوي يف اجلانب واستعامله باألنياب، العضُّ 
حيـُث  اسـتعارٌة مكنيـةعضوض ٌة عضت كرهيأي : أزاموم اللقاِء أزمت ي: ففي قوله

املـشبه بـه بأنيابه وال ُيرِسلُها، ثم حذف الذي يعضُّ الكارس بالوحش شبه الشدة يف احلرب 
 . العضُّ : أيوهو األزُم ودلَّ عليه بالزمه 

وسـيتهم باجلرأة والنجدة واإلقدام، حيـُث تظهـر فرها بياٌن لتمتُّْع تلك القبيلة ووراءَ 
وُس يف سـاحة القتـال، سـاعة أن تكـون احلـرُب يف األزماِت والشدائِد وقت املعمعة  الـرضَّ

ةٌ   . عن أنياهبا كالوحِش الفاتكمكرشِّ

                                                
 . ١/١١: أساس البالغة) ١(
 . أزم: لسان العرب) ٢(
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 *���������������������������������������� 
 املزْرُع أِرشَ النباُت هبا وطاب   ...  اْستَرسَّ هبا الثَّريإذا العروَق إنَّ 

 أِرشَ النباُت : لشاهد يف قولهوموطُن ا
إذا بـاألَرش وصـُف الـربِق : ومـن املجـاز... َأِرشٌ فـالٌن بطِـٌر «: قال اإلماُم الزخمـرشيُّ 

د   .  وذكر الشاهد» لوائهغُ النباِت به إذا مىض يف يف ملعانه، ووصُف تردَّ
ــُل  ــسان يف األِرش فاألص ــىل ل ــال تعــاىل ع ــسان ق ــفًة لإلن ــون ص ــود يف أن يك ــوم ثم ق

(  [  ×  Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï    Î  Í( لصالح تكذيبهم 

       Û    Ú  Ù  ØZ  واألَِرشُ هو املرُح والبطِر . 
ٌ : وَأِرشٌ  َم علينا عىل ادعاِء بطُره وشطارُته َمحلُه أي َبطٌِر متكربِّ  . ذلكوطلبُه التعظُّ

ألنَّ الزخمــرشي؛ كــام ذكــر اإلمــاُم جمــاٌز والنبــات وغــريه يف الــربق واســتعامُل األَِرش 
 . لإلنسانةً صففيه أن يكون األصَل 

                                                
 . »أ ش ر« مادة ١/١٣: أساس البالغة) ١(

 مرها الطلُّ غيصُف الشاِعُر النباَت إذا مىض يف جنونه وِعظمه فبني أن عروَقُه إذا سكنها الندى و: واملعنى
 . متادى النباُت يف تطاوله وغلوائه وازدهرت ثامره وأوراقه وطاب مكاُن الزرع وأخصب

 . ١/١٣: أساس البالغة) ٢(
  من سورة القمر٢٦، ٢٥: اآليتان) ٣(
 . أرش: اللسان) ٤(
اف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويـل يف وجـوه التأويـل لإلمـام الزخمـرشي) ٥(  رشح ٤/٣١٣: الكشَّ

 .  مكتبة مرص–يوسف احلامدي : جعةوضبط ومرا
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املــرح املتكــرب املزدهــر باإلنــسان املتطــاول شــبه النبــات مكنيــة حيــُث  ففيــه اســتعارةٌ 
املـشبه بـه ودلَّ عليـه ثـم حـذف والتطـاول والتامدي هو شدُة الُغلَواء بني الطرفني واجلامُع 

ُد ُجتـ، وهـي »أِرشَ النباُت «األِرشُ وهو بإحدى صفاته ولوازمه  يف النبـات لنـا صـورة هـذا سِّ
النشيط، ومجاُهلا يف نقل اللفـظ مـن املرح املتكرب بصورة اإلنسان ونشاطه وازدهاره حيويته 

يـتحىل وكأنه إنساٌن بل وكأنه كائٌن حٌي النبات، بحيث نرى النبات إىل حميط اإلنسان حميط 
 . من صفاتبام يتحىل به الناُس 
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املنتزعـة مـن أمـوٍر قـة املـشاهبة لعاللـُه يف غري مـا ُوِضـَع املركب املستعمل هي اللفُظ 
 .له ذلك املركب املوضوع ددة مع قرينة مانعة من إرادة املعنىمتع

ُر   رجـًال مُ إين أراك تقـدِّ «: أن يفعَلُه وأن يرتَكهُ يف األمر بني مثل قوهلم للمرتدد  وتـؤخِّ
 » ُأخرَى 

د ففيهـا تـشبيُه  يف أمـٍر مــا بـني اإلقــدام هيئــة هبيئـة، اهليئــة األوىل هنـا هــي هيئـُة املــرتدِّ
واسـتعريت وُيؤِخُر ُأخـرى رجًال هي هيئة من يقدم » بهاملشبه « واهليئة الثانية –واإلحجام 

 . الثانية لألوىلاهليئة 
 :تُّ استعاراٍت متثيلية هي كام ييلالزخمرشي يف بحثنا هذا سوقع لإلمام وقد 

 *������������������  
 : جمدبةةٍ نيف س �قوُل بعِض األعراب يف خطاب اهللا 

  *َأْمطِْر علينا الغيث ال أبالكا* 
 .فهي مجلٌة خربيٌة يف اللفظ إنشائيٌة يف املعنى» ال أبالكا«: وموطن الشاهد قوله

من اإلباء، وخالصُة املعنى احلقيقي » أ ب ي«: وقد ذكرها اإلماُم الزخمرشي يف مادة
 .االمتناع: هلذه املادة

يف احلـث حتـى يقولونه لشانِئَِك، ال أبالك، وال أبا لغريك، وال أبا : ومن املجاز: قال
 : أمر بعضهم جلفائه بقوله

  * َأْمطِْر علينا الغيث ال أبالكا* 

                                                
 . ٣٨٧-٣٨٦: رفعت إسامعيل السوداين/ د.مباحث يف طرق علم البيان أ) ١(
  ١/٣: أساس البالغة) ٣(، )٢(
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إذا َجمْـرى املثـل، وذلـك أنـك رى كـالٌم جـ: ال أبالـك: قـوهلم«: قال صاِحُب اللسان
أي أنت عندي ممـن وإنام خترجه خمرج الدعاء عليه؛ ال تنفي يف احلقيقة أباُه، هذا فإنَك قلت 

 .بفقد أبيه  عليهيعَ أن ُيدْ يستحقُّ 
 ملـن لـُه أٌب يقـاُل الـشعر وأنـُه خمرج املثـل كثرُتـه يف هذا الكالم   خروَج عندكويؤكد 

بـام هـو فيـه ال حمالـة، أال تـرى أن ُيـْدعي عليـه ، مل ُجيْز ال أَب لهُ كان ألنه إذا وملن ال أَب لُه، 
 ؟ أفقره اهللا: ريقأنك ال تقول للف

ال : قـوهلم ملـن ال أَب لـهُ أنَّ أباك، كذلك تعلُم أفقدَك اهللاُ : ال تقول ملن ال َأَب لهُ فكام 
 ... عىل ما فرسُه أبو عيلخمرج املثلمطابقة للفظه وإنام هي خارجٌة أبالَك، ال حقيقة ملعناُه 

وقـد يـذكُر يف معـرض .. نفـسَك مـا ُيـذكُر يف املـدح؛ أي ال كـايف لـك غـُري وهو أكثُر 
ب ودفعً .. الذم كَ : ا للعني كقوهلموقد يذكُر يف معرض التعجُّ .. معنـىبوقـد ُيـذكُر .. هللا َدرُّ

ر؛ ألنَّ من لهُ   .اتكل عليه يف بعِض شأنه  أٌب ِجدَّ يف أمرَِك وشمِّ
 :ٍة جمدبٍة يقولنيف سمن األعراب رُجًال سليامُن بن عبد امللك ع وسم

  *ْك ــــــومالربَّ العبادِ مالنا * 
  *ك؟ـقد كنت تسقينا فام بدال* 
  *ْك ـال أبالْل علينا الغيَث َأْنز* 

 هـ .  أ وال صاحبة وال ولدلُه  اأشهُد أن ال أبً : أحسن حممل وقالفحملُه 
التمثيليـة، فهـو ُص إىل أنَّ هـذا القـول فيـه جمـاٌز باالسـتعارة نخلُ ومن خالل ما سبق 

ب  هأو ذمو مدحه أبفقد أبيه عىل املخاطب  جمرى املثل يف الدعاءِ  جار  . من شأنهأو التعجُّ

                                                
 أبى: اللسان) ١(
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ــة  ــولفحقيق ــُي : الق ــام نف ــيق يف مق ــه س ــل األب ولكن ــبيل التمثي ــىل س ــتعارة ع االس
 . عىل املخاطبالتمثيلية يف مقام الدعاِء 

وحقيقتهـا اللغويـة، لفظهـا األب مـن حيـُث تنفي وجـوَد يف حقيقتها خربيٌة ملُة فاجل
اخلـرب لفـُظ عليـه بفقـد أبيـه، فاسـتعري هبـا الـدعاُء  املـراُد املعنى إِذِ من حيث ولكنها إنشائيٌة 

 .ملعنى اإلنشاء
ُه  هذا األعرايبُّ شاهد اإلمام الزخمرشي، خياطُب ففي   أمطِـر :قائًال يف ِغلظِة وجفاِء ربَّ

 .علينا الغيَث ال أبالك
، وبــني أهنــم الــدعاَء عــىل املخاطــِب بفقــد أبيــهيعنــي مــن املجــاز جعلــُه اإلمــاُم وقــد 
ـه بـذلك، ألنـُه وعـاَب الـيشء، عـىل فعـل يف احلـث يـستعملونه  مـن األعـرايبَّ يف خطابِـه ربَّ

 .اجلفاء
 : لُه حممالنهذا الكالَم يف ذلك، غري أنَّ احلقُّ وَمعُه 

ال والـد  العقيدة الصحيحة، وهو أنه سبحانه تستدعيهوهو حممٌل احلقيقة،  :لاألو* 
 : الرجل بقولهِ عىل قول عبد امللك ُن بذلك علق سليامُن لُه وال ولد، ول

 . ومحل الرُجَل أحسن حممل وأكرَمهُ »  وال ولدوال صاحبةَ  ا لهُ أن ال أبأشهد «
، الرُجل محل كالم  لغةِ بالُ  َفُسليامُن بُن عبد امللِك وهو عاِملٌ  عىل احلقيقة بدافع عََقـديِّ

لني بالتنقيـب ألننا غُري  مقـاُم يـستدعيه  حممـٌل حـسنٌ أو نيـاهتم، وهـو يف عقائـد النـاس ُخموَّ
 . �خطاب اهللا 

اللغة عموًما، ولـذلك جعلـُه اإلمـاُم سياُق وهو ما يوحي به  املجاز :املحمُل الثاين* 
من ُنقَلت  فهي مجلٌة – كام سبق بياُنه –متثيلية رٌة استعاا فهو ، وعىل هذمن املجازالزخمرشيُّ 

، بفقـد أبيـهعىل املخاطب اإلنشاء، وهو الدعاُء األب حقيقة إىل معنى اخلرب وهو نفُي معنى 
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 . ذلكألنه ممن يستحُق 
ان السقيا ومقاُم طلب  َة احليـاء، اعتـاد القـسوجاىف الطبع، قليل من أعرايبِّ اجلْدب إبَّ

ــُد يف كالمــه لظــَة والغِ  ــه كلهــا ُيؤكِّ ــُه هــذا املعنــى املجــازي، الســيام وحيات ــدأ وأن كالمــه ابت
ا اهللاُ تعـاىل  –الذات العليـة يف خطاب بالتعنيف وسوء األدب  : كبـريا فقـالعـن ذلـك ُعُلـو�

 ومالكا لنا ما العباِد ربَّ 
 : البداءصفَة لُه أثبت وأردَفه بجفاء آخر حينام 

 لكا؟  بدا تسقينا فامقد كنَت 
 –حاًثـا لـُه واملطر السقيا أو طلب منه حينام أمرُه وجفاٍء أدٍب وسوَء وقاحة ثم ازداد 

 : قائًال الوقاحة وتلك هبذا اجلفاء عىل ذلك  –سبحانه 
 ال أبالكا الغيَث أمطِر علينا 

ا كبرياتعاىل    .اهللا سبحانه عن ذلك ُعُلو�
 *������������������  

 :  للنعامن بن املنذرقول النابغة الذبياين
َفدِ َأثَّفوإن تَ ...   ال تْقِذَفنِّي بُِركٍن ال كفاَء لُه     َك األَْعداُء بالرِّ

 .  وذكر البيت» اجتمعوا َحْولهُ : َتَأثَُّفوه: وِمَن املجازِ «: لَقا
ْفنَاه: من قوهلمالتأثِف وأصُل  نا حواليه : َتَأثَّ توضـُع ي التـ وهي احلجارةُ فيِة كاألُثِرصْ

                                                
: والبيُت يف ديوان النابغة الذبياين بتحقيق حممد أبو الفـضل إبـراهيم» أ ث ف «١/٥: أساس البالغة) ١(

ال ترمني بسطوتك وقوتك وإن أحـاط بـك األعـداُء واحتوشـوك : لثة واملعنى دار املعارف ط ثا٢٦
ي بعُضهم بعًضا كإحاطة األثاِيفّ بالنار  .متوازرين يقوِّ

 . ١/٥: أساس البالغة) ٢(
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 . أي تكنُفوه: تأثُفوه: تعاوُنوا، ويقال: عىل األمرِ عليها الِقْدُر، وتأثَّفوا 
: التمثيليـةهبذه االستعارة للوشاِة النعامن عىل رضورِة عدم استجابِة فقد أكد الشاِعُر 

 .»بالِرَفدِ األَعداُء وإْن تَأثََّفَك «
بفريـٍة اآلخـُر ويقذفه هذا بوشاية  بالنعامن يرميهوهم حييطون شبه هيئة أعدائه حيُث 

 – عنـده ُذمَّ مـا الـنعامن عليـه لكثـرة قلـُب ، حتـى تغـريَّ باطلةً هتمًة الثالُث لُه وُيلفُق وهبتاٍن، 
يف كـٍل ثـم اإلحاطـة بجـامِع هلـا، واحتوائهـا بالنـار املوقِد وهي حجارُة األثاِيفّ هبيئة إحاطِة 

 . الثانية لألوىلاهليئة استعار 
عـىل الـشاعر ، متـضافرين  األعداء والوشاة حول الـنعامنرافدتعارُة هنا تربز واالست

ُل لـُه هـو النـاُر التـي يف إبعـاده، وكـأن الـنعامن يغرونه بـه وقـد أحلـوا  نفـُسه حتـرق مـن تـسوِّ
 .االقرتاب من ساحتها

 *������������������  
 :أبو زيدما أنشدُه 

ِي لُه قِْدريوذلك أمٌر ...   ُشواِحٍط   عيَص العيَص أََأْعِقُل قتِيل   ال ُتَثفَّ
ال تنَتـدُب لـُه، وال هلـذا األمـِر، أي ال ُتَثـفِّ ِقـْدَرَك : وُيقـاُل «: اإلمـاُم الزخمـرشيُّ قال 

ْيـُت ِقـدَ ، ملثِلـهال ُأَنـدُب  ِقْدَري، أي األمرِ هلذا  ُتَثفَّى ًة لـهُ ْرُه وَثفَّ وذكـر  »لكـذا إذا جعلَتـُه ُعـدَّ
 . البيت

                                                
 . أثف: لسان العرب) ١(
الغيـة  دراسـة ب–االعتذاريات بني النابغة الذبياين وعىل بـن اجلهـم : رسالتي للامجستري بعنوان: انظر) ٢(

 .  جامعة األزهر–م كلية اللغة العربية بإيتاي البارود ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ – ٢١٨: حتليلية موازنة
. موضـع: وُشـواحط. اسـم رُجـل: والعـيُص . الديـةُ : والعقُل » أ ث ف «١/٥: أساس البالغة) ٢(، ) ٣(

ي الِقدَْر وأثفاها ْفَت الِقدْرَ : وثفَّ  . »ثفا: اللسان: انظر«. َت هلا َأثاِيفَّ أي جعل: جعلها عىل األَثاِيفِّ وّأثَّ
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ي لُه ِقْدري«:  قولهوالشاهدُ   .»ال ُتثفَّ
أي ، العـيصهلذا األمر وهو َعقُل عدم انتدابه شبه هيئة حيُث ؛ متثيليةوفيها استعارٌة 

ُل ديته بعد أن  ألن ، ومـستنكًرا لقتلـه مكـرتٍث غـَري  لكونه ؛بذلكال يقوُم مثلُه قتله وأنَّ حتمُّ
نـضاج إلعـدم االسـتعداِد هبيئـة  –لـُه لـذلك وال متأهـب مـستعٍد غـُري ، فهـو يطالب بالدية

، ومن ثم  وهـي أثافِيِّهـا الِقْدُر عليها لعدم اكـتامل ال تثُبُت الطعام بوضع القدور عىل األثاِيفِّ
إنضاج الطعام لعـدم األهليـة ، وانعداُم الِقْدراستقرار ومن ثم عدُم الثالث، املوقد حجارُة 
 .لذلكواالستعداد واألهبة 

الثانية ثم استعار اهليئة يف ُكٍل واالستعداد كرتاث والتأهب االعدم واجلامع هو هيئُة 
 . لألوَىل 

تلـك املهـام للقيـام بمثـل الفطرية لدى الشاعر املؤهالت بانعدام ي حتوواالستعارُة 
عـيص قـد قتـل فـإذا كـان وأن الشاعر ال ُينتدب ملثل هـذا األمـر وما وراء ذلك من مكابرة 

 . فهو ال يعبأ لذلكمنُه ن أن ُيقتصَّ عفضًال فلن يتحمل ديَتُه ُشواحٍط 
 *�������������������� 

 : قوُل الشاعر
  قاِعُد وهي من الكيس فيها سْورٌة ...   إزاَرها   ما ُحتلُّ معاٍش إِزاُء 

 .يصف هذه املرأة بذلكقيمٌه به ملا له معاٍش أي حافِظُة إزاُء :وموطن الشاهد قوله

                                                
سُن رعيته ويقوم عليه: إنه إلزاُء مالٍ : ُيقال» أ ز ي« مادة ١/١١: أساس البالغة )١( . إذا كان ُحيْ

د: والكْيُس  ْورةُ . اِخلفة والتوقُّ يصف : واملعنى» اللسان، أزا، وكيس، وسور: انظر«. الغْضبةُ : والسَّ
  .ملال وتدبري املعاش مع ِخّفٍة وتوقٍد وِحّدة ونشاطهذه املرأة باملحافظة عىل ا
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 .»أ ز ي«دة يف ما: قال اإلماُم الزخمرشيُّ 

مالـه هـو حـافُِظ : املجـاز إزاَءُه وبإزائه أي بحذائه ثم قالوا عـىل سـبيل جلَس : ُيقال«
 . وذكر البيت»للقيِّم به: وإزاؤهُ 

ــؤازاةفاألصــُل  ــى املُ ــاذاة : يف معن ــة املح ــضامم واملقارب ــتامع واالنقبــاض واالن واالج
 .والتداين

دنـا بعـُضهم : وتـآزى القـومُ  أي ُقبالَتهُ زاَءُه إ، وقعد أي بحذائه: فالنٍ هو بإزاِء : ُيقال
  .هُ إذا كان حيسن رعيتَ : مالٍ إلزاُء وإنُه  ...وهو يف اجللوِس خاصةإىل بعٍض 

مـن حيـافظ عـىل املـال اسـتعارٌة متثيليـة؛ حيـُث شـبه هيئـة » معـاشإزاُء  «ففي التعبـري
 بجـامع بجـوارهه وجيلـُس وحياذيـالـيشَء مـن يلـزُم  هبيئـة –أمر املعـاش ويقوم عليه ويدبر 

 .ثم استعار اهليئة الثانية لألوىلمالزمة اليشء يف كٍل 

ٌة هذه املرأة بأنَّ إحياٌء االستعارة ووراء  جالـسٌة ألمِر املعارش فكأهنا حافظٌة للامل مدبرِّ
ـمـا «: يف قولـهالكنايـة ، وقد أبرزت بأمرهرعيته والقيام وحتسن ترعاه هذا املال بجوار  لُّ َحتُ

شـدة حـرص تلـك أبرزت . ومعاشهابأمر ماهلا واالهتامم عن احلد والنشاط كناية » رهاإزا
 .  والقيام بشأنهاملرأة عىل ماهلا

                                                
 . ١/١١: أساس البالغة) ١(
 . أزا: لسان العرب) ٢(
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 *������������������������������������ 
 :َقوُل احلُطْيَئة

  الِقصاعِ ُأُنَف جاُرُهم ويأُكُل ...   جارهتم عليهم   ِرسُّ وحيرُم 
 .»صاعِ ُأُنف القِ «: وموطن الشاهد قوله

، احلاسُة املعروفة ثم ذكر املعاين املجازيـةوهو » أنف«لكلمة ذكر املعنى األصيلَّ وقد 
 .البيتُأُنٌف وذكر ومنَهٌل وكْأٌس كٌأل : ومنها

واملنهـل والكـأُس والروضـُة يوصُف هبا الكـُأل األُُنَف اُللغوية أنَّ املعاجُم  وقد بّينَت
 .عليهعدم ورود أحٍد  كل ذلك ويراد بهوغريها 

مـْألى، وكـذلك : ْأٌس ُأُنـٌف مل يْرعها أحٌد، وكـ: ُأُنٌف وروضٌة «:  اللسانِ قال صاحُب 
ومل تطـْأُه الـذي مل ُيـْرَع :  مـن الكـألواألُُنـُف .. بكر نباُهتـاُمنبَتٌة : وأنيفةٌ ُأُنٌف وأرٌض املنهل، 
  ...املاشية

بُحـسِن اجلـوار، فهـم حيفظـون رسَّ وِم القـهـؤالِء وعىل هذا يكون املعنـى أنـه يمـدُح 
اجلريان، وهم مع ذلـك ُيـؤثِرون عْورات جاراهتم أو أهنم ال يتصنَّتون عليهم، وال يتتبعون 

دون أن يتقّدَمـُه أوهلـا وطازَجهـا : أيالِقـصاِع ُأُنَف فيقدمون لُه جارهم بكرمهم وطعامهم 
 .ا فيهممنها، ويف هذا من املبالغة يف الكرم إىل األكِل أحٌد 

أوًال أو األكـل مـن اإلنـاِء  أول الطعـام ةهيئـبَّه َشـمتثيلية؛ حيـُث ٌة ففي التعبري استعار

                                                
 بـرشح ابـن الـسكيت والـسكري ٦٤، ٦٣، ٦٢:  ، والبيت يف ديـوان احلطيئـة١/٢٢:  أساس البالغة)١(

 . ده بمرصنعامن أمني طه رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوال: والسجستاين حتقيق
 

 .كام سبق )٢(
 ."أنف": اللسان )٣(
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يف تقدمـه للجـسد، لكونـه أعـىل   هبيئـة األنـِف -إليـه األيـدي بعـُد مل ُمتدَّ عىل حالِه والطعاُم 
، ألََنفـةُ منـه امن مكانِة عظيمة ولذلك أخذت مكاٍن يف الوجه، وملِا لألنِف عضٍو فيه وأرفُع 

 .لدى العرباء والوجاهة يللرفعة والكربوهو مثاٌل 
الثانيـة للهيئـة األوىل يف كـل ثـم اسـتعار اهليئـة وعظم املنزلة هو هيئة التقدم واجلاِمُع 

 .التمثيليةاالستعارة عىل سبيل 
اإليثـار والكـرم القوم من صفات االستعارُة التمثيليُة ما يتمتُع به هؤالِء  أبرزتوقد 

 ارهمفهــم ال جيعلــون جــوالــرشاب يف أمــر الطعــام أنفــسهم، الســيام ل اجلــار عــىل وتفــضي
مل ْيؤكـل أوًال، حيـث الِقـصاِع  ُأُنـَف يأكـُل يشرتك معهم يف طعامهم فحسب، وإنام جيعلونه 

 . من اإليثار ما فيهاويف هذمنها بعُد، ومل ُمتَدَّ إليها األيدي 
 *�������������������  

 : الثقِفيُّ وقال ُطَريُح مث مل تُطْ : ُأُنٌف ٌة وجاري: قال اإلمامُ 
 دُ ُرُؤ  كأهنا خوُط بانٍة  ...سلمى غريرٌة ُأُنٌف  أيامَ 
أن هـذا الوصـف ، وقـد بـني »أنـف«يف مـادة الزخمرشيُّ هـذا البيـت فقد أورد اإلماُم 

ــا»ُأُنــٌف « معنــاه بوهــو مــشتق مــن األنــف املجــاز لــسلمى عــىل ســبيل وصــًفا  اســتعمل هن
 . املجازي

ــه ومنــه البيــت الــسابقطرفــه كــل يشٍء أنــَف نجــد أنَّ وحــني نقــرأ يف اللــسان  : وأوُل
                                                

خدعـه بالباطـل والغريـُر : غـره: غريرٌة من الِغـرة والغـرور يقـال:  اللغويات١/٢٢: أساس البالغة )١(
ُه به اجلاريُة الناعمة: خوط بانة. املغرور : صفة للغصن وهـي تعنـي: ُرُؤدُ . غصن باٍن وهو شجٌر تشبَّ

َلُه يمينًا وشامًال  غـرر، بـني، : اللـسان. [أهنا شابٌة رسيعٌة الـشباب مـع حـسن غـذاٍء وَتـَثنٍّ : املرادو. متيُّ
 ].رأد
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 .منهـادون أن يتقدمه أحٌد إىل األكـل وطازجها  أي أوهلا » الِقصاعِ  أنفجارهم ويأكل «
 ... وكذلك كٌأل أنٌف مل يرعها أحٌد : أنٌف وروضٌة 

شاهدنا فاملراد يف سياق » ُأُنٌف «هذا الوصف لنا معنى ومن خالل هذه املعاين يتضُح 
حيـث شـبه هيئـة سـلمى متثيليـٌة، اسـتعارٌة ففي التعبـري مل توطأ بعُد، وعىل هذا أهنا فتاٌة بكٌر 

ها هذه وهي فتاٌة بكٌر مل توطأ بعُد  رونـق جيري فيهـا بروائها وشباهبا ومازالت أحٌد ومل يمسَّ
جلميـع األنـف يف تقدمـه  هبيئـة –وخ مـن أنفـٍة وكربيـاٍء وشـمتمتُع به ا توماؤه، ومالشباب 

والـشموِخ لألنفـِة كـان مـرضًبا  ولـذلك ؛ومعنوًيـاوعلـوه عـىل كـل البـدن حـسًيا األعضاء 
 .والكربياء

والكربيـاء، واألنفـُة ومن ثم الشمُم ع ياملكونة من التقدم عىل اجلمواجلامُع هو اهليئُة 
 . لتمثيليةااالستعارة عىل سبيل اهليئة الثانية لألوىل ثم استعريت 

 .بالرفعِة والكربياِء والشموخالفتاة وأنفتها وإحساسها تلك َوَوراَءها إشعاٌر بمكانِة 

                                                
 ٣١: انظر ص) ١(
 أنف: اللسان) ٢(
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وذلـك ألن اخلـربي، اإلسـناد املجاز العقيل يف أحوال عىل دراسة البالغة علامُء درج 
 حيكـم بـذلك أو ة، والعقـل هـو الـذياللغـال من حيـُث  اإلسنادُ من حيُث فيه قائٌم التجوز 

 .أو النسبيالعقيل أو احلكمي اإلسناد أو النسبة، ولذا فإنه يسمى باملجاز 
 : القزوينيُّ بقولهاخلطيُب وقد عرفه 

 .بتأول لُه غري ما هو لُه الفعل أو معناُه إىل ُمالبسٍ إسناُد هو 
املـصدر، والزمـان، واملفعـول بـه، وشـتى، يالبـُس الفاعـل، وللفعِل مالبساٌت : قال

 . ، والسببواملكان
لإلمـام الزخمـرشي يف العقيل، وقد وقع هي عالقاُت املجاز املالبساُت املتعددة وهذه 

للمجاز واحٌد  وقع له شاهٌد –اهلمزة وقفُت عليها يف باب الشعرية األربعني التي شواهده 
 .الِفْعل فيه السبَب العقيل، وقد البس 

قـد يكـون مـراده » ومن املجـاز«:  حني ذكر هذا الشاهد بقولهاإلماموقد يكون مراد 
، ولكنه مل يفصح العقيلَّ املجاز   .عن ذلكال اُللغويَّ

مـن ذلـك،  فـصًال خاًصـا؛ ألنـه ال منـاص – عـىل ضـآلته –هلذا الـشاهد وقد أقمُت 
 أو غـريه؛ ألن يف هـذافـصل االسـتعارة حتـت العقيل مثًال مل يمكن يل أن أدرج املجاز حيث 

 . خمالفة للصواب

                                                
 حتقيـق ودراسـة –اخلطيـب القزوينـي :  تأليف٥١: اإليضاح يف ُعلوم البالغة املعاين والبيان والبديع) ١(

 .  م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ النارش مكتبة اآلداب –عبد القادر حسني / الدكتور
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 :قوُل أوس بن حجر

المرقًى تَعنَّى عليه طوُل ...   كلام   وقد أكلت أظَفاَرُه الصخُر    توصَّ
هـذا الزخمـرشيُّ أكلـت أظفـاره الـصخُر، فقـد جعـل اإلمـاُم : وموطن الـشاهد قولـهُ 

 .ازمن املجالتعبري 
عُد جبًال رُجًال هنا يصُف ُر فالشاعِ  بيديه باألحجار يتشبَُّث فهو  عاليًة أو صخرةً يتصَّ

وأناملـه يف يديـه ، وقـد أثـرت الـصخوُر توصـل إىل آخـرعب عليه مرقًى صوالصخور كلام 
 . أظفاَرهُ حتى أكلت 

إىل الـيشِء عىل طريقة اإلسناد العقيل أو املجاز العقّيل، يف إسـناد  هنا جاٍر واألُسلوب
 .عقلية وهي االستحالةغري ما هو له لعالقة مع قرينة 

يف ، فالـصخر ال تأكـل »الصْخُر أكلت أظفاَرُه «السببية ففي التعبري جماٌز عقيلُّ عالقتُه 
ــام وال يــصحُّ احلقيقــة  ــْسنََد هلــا األكــُل، وإن الرجــل لــشدهتا أظفــار لتآكــَل هــي ســبٌب أن ُي

 . وصالبتها
شاهد سـوى هـذا الـيف حرف اهلمزة فلم أجـد شواهد الشعرية كل الوقد استقصيُت 

عـىل هـذا بذاتـه رغـم صـغره مـستقًال فـصًال لـه مـن أن أجعـل للمجاز العقيل ومل يكـن ُبـدٌّ 
 .النحو

                                                
 : ، والبيت يف ديوان الشاعر برواية١/١٧: أساس البالغة) ١(

ال، بدًال مـن /  حتقيـق ورشح د٨٧: تعنَّـى انظـر ديـوان أو س بـن حجـر ص: تعايا عليه طول مرقًى توصَّ
 . م١٩٧٩ بريوت ط ثالثة –حممد يوسف نجم دار صادر 
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 »أنه من املجاز وهو من الكنايةما ذكر اإلماُم «
معناه حينئـٍذ إرادة معناه مع جواز به الزُم أريد بأهنا لفٌظ البالغة الكناية عرف علامُء 

خمدومـة أي ُمرفَّهٌة »نؤوُم الضحىفالنٌة «و، القامةأي طويُل » النجاد طويُل فالنٌ «: كقولك
مـع ذلـك طـول أن ُيـَراَد وال يمتنـع ... بنفـسها يف إصـالح املهـامتإىل الـسعي  حمتاجـٍة غريُ 

 . لمن غري تأوُّ يف الضحى النجاد والنوُم 
ال متنـع مـن إرادة الكنايـة وقرينة املجاز يتمثـل يف أن قرينـة فرق بني قرينة الكناية فال

 .من إرادة املعنى احلقيقيفإهنا متنع أو األصيل، بخالف قرينة املجاز، املعنى احلقيقي 
يف اإلمــاُم الزخمــرشيُّ النظــر يف شــواهد املجــاز الـشعرية التــي ذكرهــا لـذلك بإمعــان 

مـن قبيـل ل املجـاز، وإنـام هـي يـن بينها مخسة شواهد ليـست مـن قبحرف اهلمزة تبني أن م
 .احلقيقيال متنع من إرادة املعنى إىل ذلك مع كون القرينة يشري ن املعنى إحيث الكناية، 

 :وهي كام ييل

                                                
 . ٣٦٥: اإليضاح) ١(



 

 - ١٣٢٣ -

»« 
 : التايلشواهد عىل النحوِ  ةُ وهي مخس

 *����������������� 
 :من املجازذكر أنَّ حيُث » َأ َز ر«يف مادة ما ورد 

 : قال يف صفة احلامر. لألمِر ِمْئَزره إذا تشمرَّ لهُ وشدَّ 
 عىل أمِر الورود ِمْئَزرهَشدَّ 

ة للورودمحار وحِش فالشاِعُر هنا يصُف   .يرُد ماء وقد تشمر وأعد الُعدَّ
 .واالستعداد لهُ  عن التشمر لليشءِ املِئرز كنايٌة دَّ شأنَّ ومعلوٌم 

: .. املساعدة واإلعانـة: واملؤازرة.. امللحفةُ : اإلزارُ :  يف لساِن العرِب دور فقد
 .القوة والشدة والظهرُ 

: املِْئـَزرُ : وشدَّ املِئزرأهلُه أيقَظ األواخر  ل العُرش كان إذا دَخ : فاحديث االعتكويف 
هلـذا شـَدْدُت : يقـالأراد تـشمريه للعبـادة : وقيـل. كني بشده عـن اعتـزال النـساءو: اإلزار

ْرُت : األمر ِمئزري  . لهُ أي َتَشمَّ
 التشمُري عن صفات وهيهنا من قبيل املجاز وإنام هو كناية وعىل هذا فليس الكالُم 

 . وهو هنا الورودلليشء واالستعداُد 

                                                
 .١/١٠: أساس البالغة) ١(
 . أزر: لسان العرب )٢(
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مـع اإلنـسان؛ ألن واالسـتعداد لـُه للـيشء اية عن التـشمري شدَّ املِْئَزر كنإنَّ وقد ُيقاَل 
مـن الكنايـة ال متنـُع أن قرينـة ومعلـوٌم أو ِمئـزًرا إزاًرا أن يرتـدي اإلنسان هو الـذي يمكـن 

ه ولـذلك اعترببارتـداِء يوصُف فال  أما اِحلامُر إرادة املعنى احلقيقي هـا اإلمـاُم املِئـزر أو شـدِّ
 . جماًزاالزخمرشيُّ 

مـن حميطـه املـستعمل  بأكمله فيه تركيٌب املركب الذي نقل نا من قبيل املجاز فكأنه ه
 .»احليوانحميط «إىل حميٍط آخر، وهو هنا » اإلنسان هناحميط «فيه 

يف هذا األصُل وإن كان معها املعنى احلقيقيُّ الكناية هنا يمتنُع قوٌي، ألنَّ وهذا وجٌه 
 .اجلد والتشمري لليشءأن يستعمل كناية عن » شد املئزر«التعبري 

 *�����������������������  
 :كذلك» أزر«مادة 

 : قوُل الفرزدق
 ني يفتعرأملَّا : فُقْلُت هلا

ْت            ُحمافظتي اإلزاراإذا َشدَّ
ْت ُحمافظتي اإلزارا« : والشاهد قوله  » َشدَّ

 : من املجاز قالاإلزار شدَّ اإلماُم الزخمرشيُّ حيُث جعل 
 » لهُ  ِمئزره إذا تشمرَّ لألمرِ شدَّ :..... ومن املجاز«

                                                
ــوان الفــرزدق١/١٠: أســاس البالغــة) ١( كــرم :  حتقيــق– دار صــادر بــريوت ١/٣٥٦.  والبيــت يف دي

 .البستاين
  ١/١٠: أساس البالغة) ٢(
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 ... وذكر البيت
رُ من باب الكناية أن هذا كسابقه ومعلوٌم  للـذِب  عـن صـفة وهـي هنـا اِجلـدُّ والتـشمُّ

 .والدفاع عن احلُُرمات يف احلروب
دَّ وقد أسند  بُّ إىل املحافظة الشَّ  . احلروب هلا عندواملنُع عن املحارم وهي الذَّ

ت حمـافظتي اإلزارا«: يف قولـه» املحافظـة«املعنوية هذه الصفة نَّ وكأ هـي التـي » شـدَّ
 . عن األعراضيف الدفاع وتستِعدَّ لالستامتة إزارها تُشدُّ 

من قبـل املجـاز الزخمرشي من وضع هذا التعبري اإلمام مراَد إن وهنا يمكن أن نقول 
، وهـو فاٍعـٌل » املحافظـة« هـو لـُه مـاإىل غـري » شـدُّ اإلزار«وهو فيه أسند اليشء أنُه  معنـِويٌّ

 . املجاز العقيلّ هذا يكون من قبيل وعىل 
عـن صـفة هـي أن ُيـستعمل كنايـًة » اإلزاراشـدُّ «يف هـذا الرتكيـب ن كان األصـُل إو

 . التشمري واجلدُ 
 *������������������������  

 : كذلك» أزر«يف مادة 
 : من املجاز قوهلمجعل اإلماُم الزخمرشيُّ 

 :قالت ِخْرنُِق . عفيُف املِْئَزر واإلزاروُفالٌن 
  * والطيِّبُوَن معاقِد األُْزرِ * 

                                                
 . حفظ: لسان العرب) ١(
 ٤٣:  والبيت يف ديـوان اِخلرنـق بنـت بـدر بـن زهفـان أخـت طرفـة بـن العبـد١/١٠: أساس البالغة) ٢(

 ط أوىل – لبنـان –يرسي عبد الغني عبد اهللا دار الكتب العلميـة بـريوت : لق عليهرشحه وحققه وع
 .  م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠
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والواِقـُع أن هـذا التعبـَري عـن العفـة جعلها جماًزا معاِقد األُْزِر، حيُث : والشاهُد قوله
 .يستعمل كناية عن العفة والصون ال جماًزا

 : قال صاحُب اللسان
عـىل العفـاُف : واإلزارُ . وسـرتكمـا وراَك ُكلُّ : اإلزارُ : وقيل: راإلزاُد معقِ : واألُزْرُ «

. عليـه مـن النـساءعـام حيـُرُم بالعفـِة  إذا ُوِصـُف اإلزار؛ املئـزر وعفيـُف فالٌن عفيـُف . املثل
 » ...عىل التشبيهاملرأُة : واإلزارُ .. وعن املرأةِ عن النفس  وُيكنى باإلزارِ 

ــا أن هــذومــن خــالل مــا ســبق يتــضح  ــُد األُزر«ا التعبــري لن عــن العفــة كنايــة » معاِق
ن  ذلك دون وساطة، وقرينُة يستلزُم من النساء؛ ألن عقد اإلزار عام حيُرم عىل املرِء والتصوُّ

 .املعنى احلقيقيهنا ال متنُع من إرادة الكناية 
 *������������������������ 

 »أ ن ف«مادة 
 : قوُل الشاعر
ْأِل كمثِل وجاَء  يِه من وقِع الصخور ...   َأنَفُه   ُع يْتبالرَّ فَّ   قعاقِعُ ِخلُ

وهو من املجاز التعبري هذا فقد جعل اإلماُم الزخمرشيُّ » ّأنَفهُ يْتبُع «: وموطُن الشاهد
م: َأنَفُه أييتبُع  وُفالنٌ «: قوهلم  . »يتشمَّ

ِم يف به املثُل ولُد النعام ُيرضُب : والرأُل   .دمن ُبعْ الرائحِة َتشمُّ
 : بعد أن ذكر هذا البيتقال اجلاحُظ يف كتابه احليوان 

                                                
 . أزر: اللسان) ١(
 . ١/٢٢: أساس البالغة) ٣(، )٢(
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من مكاٍن بعيٍد، وشـبَّه بـه رجـًال واإلنساَن وأمه والسُبَع رائحة أبيه يشتمُّ إنَّ الرأَل ف«
  .»ْشتمُّ جاء يتَّبُِع الريَح في
ـه هلـا كأنـُه يـسُري   وهو كنايـة عـن صـفٍة  كنائيفاألسلوب الرائحـة وتتبعُّ

 .أنفه وكأن أنَفُه هو الذي هيديهوراَء 
وهـو مـن أي اغتـاظ : ورم أنُفـه«:  باألنف عن أشياء ُأَخَر مـن ذلـك قـوهلمَكنَواوقد 

 .»أنفه وحيمرُّ املغتاَظ َيِرُم ؛ ألنَّ أحسن الكنايات
والوجـه يف مقدم اجلـسِد لكون األنف  »يتبُع أنَفهُ «هنا يف كنايتنا اختاروا األنف وإنام 

 . ولكونه حاسة الشمِّ ، ول ما يربز من اإلنسانفهو أ
 *������������������������������������� 

ـُد إنـُه : ومـن املجـازِ «: قال اإلمـاُم الزخمـرشيُّ  ا الَغـَداِء والعـشاِء، ألَيِّ إذا كـان حـاِرضً
 :ِمضيافةامرأًة يِصُف قال . ضيافُتهوقد آدْت . كثًريا

ـــرشِب  اِر كامل ـــزوَّ ـــِك لل ـــذيرأيُت   ال
 

ـــٌة آدت هلـــا عجـــوُة    الُقـــرىُجذاميَّ
 

  
ـــا فمـــن شـــاَء  ـــُشوا يوًم   أورداإذا عطِ

 
ـــأقوِط  ـــوختلِـــُط بامل ـــًداسحْي   ًا ُجمعَّ

 

                                                

 .م١٩٦٦ - هـ ١٣٨٥عبد السالم حممد هارون ط ثانية :  حتقيق ورشح٤/٤٠٣: احليوان للجاحظ 

 أنف: لسان العرب 

 .١/٢٧: البالغةأساس  
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عــن كثــرة جمــاًزا حيــث اســتعمل »  الُقــرىآدت هلــا عجــوةُ «: الــشاهِد قولــهومــوطُن 
َز الضيافة، والواقع أنه كناية   .وال يف اللغةيف اإلسناِد عن ذلك حيُث ال َجتوُّ

 : برواية» مَخذَ «، و »حيس«من مادة يف لسان العرب هذا البيت وقد ورد 
ٌة  ًدا...   آدت هلا عجوُة الُقرى   ِخذاميَّ  وتأُكُل باملأقوِط حْيسًا ُجمعَّ

 .  وادي الُقرىةعجوأراد : قال. بطٌن من حمارب: إىل ِخذامنسبة 
دُ   .والسمنِ األِقُط ُخيلِط بالتمِر : واحليُس . الغليظ: واملَُجعَّ
 . حتى يمُصلاملَخيص يطبخ ثم يرتك  يتخُذ من اللبنِ يشٌء : واألِقطُ 
دٌ وحيٌس   : وقال يف املوضعني. غُري سبطغليٌظ : جمعَّ

 من يواصلها ال ختتاُر هي خملِطٌة : يقول رماها بالقبيح
ار امرأة هنا يصُف فالشاِعُر  د املـوروكاملنهـِل عليهـا حتـى صـارت بِكثرِة ورود الـزوَّ

 . شاءواَيِرُدونه متى والعطشى للظمأى 
أشـهى تقـدم لـضيفاهنا  » الُقـرىآدت هلا عجـوةُ «ِمضيافٌة وهي من أجل ذلك كريمٌة 

 .الطعام
 مالـت عليهـا املـريُة امـرأةً رجـع ومـال، قـال يمـدُح : ًداو الـيشُء أَ أدَ : قال ابن منظور

 وذكر البيت . بالتمر
 »أود« هنا يف مادة فذكره

وأهنـا ال بـالقبيح الـشاعر رماهـا ، أما الـذمُّ فحيـث  ومدٍح البيتان عىل ذمٍ  فقد اشتمل

                                                
 . أقط، حيس، خذم: لساُن العرِب مواد) ١(
 . أود: اللسان) ٢(
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نفـسها مْرتًعـا خـصًبا من يواِصُلها من الرجـال، بـل تـرتك عىل رجٍل واحد وال ختتار تثبت 
 .لكل الواردين

ا املدُح   ..الزخمرشيُّ كام قال اإلماُم . ِمضيافةً فكوهنا لذلك : وأمَّ
 : الواردة يف قولهيستعمل الكناية ا املعنى التعبري عن هذوهو يف سبيل 

والعـشاِء، اسـتعداًدا الغـداِء وهي كـرُم وهي كناية عن صفة » الُقرىآدت هلا عجوُة «
 . الِضيفان، وُطروق الرجاللقدوم 
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 »وهو من احلقيقةمن املجاز أنُه ما ذكر اإلماُم «
نه بتعريف احلقيقـة عَ يبدأون حديثهم فإهنم املجاز اسة  دريفالبالغة حني رشع علامُء 

 . بينهاموذلك ليتبني الفرُق 
يف لـُه فـيام ُوِضـعت املـستعملُة  الكلمـةُ : احلقيقـة بأهنـاالقزوينـيُّ وقد عرف اخلطيُب 

 به التخاطباصطالِح 
ضـع واضـعها إن كـان وا؛ ألنَّ أو عامـةأو عرفيـة خاصـٌة أو رشعيٌة ُلغويٌة : واحلقيقةُ 

ن تعـني صـاِحُبها ُنـِسبت إ، وإن كان الشارع فـرشعية، وإال فُعرفيـة، والعرفيـُة اللغة فُلغوية
 .وإال بقيت مطلقةونحوية كالمية : إليه كقولنا

املخـصوص، يف السبع بعرف اللغة إذا استعمله املخاطب » أسد«لفظ : مثال اللغوية
، يف العبـادة املخـصوصةرف الرشع بعاملخاطُب إذا استعمله » صالة«لفظ : الرشعيةومثاُل 

ــة  ــة اخلاص ــال العرفي ــظومث ــل«: لف ــتعمله » فع ــُب إذا اس ــة املخاط ــو يف الكلم بعــرف النّْح
 بـالعرف العـام يف ذي املخاطُب إذا استعمله » دابة«املخصوصة، ومثال العرفية العامة لفظ 

 .األَربع
حقيقـة، حٍد منهـا فإهنـا من خالل واحد واأربعٌة إذا استعملت الكلمُة فهذه مقاييُس 

 حتقيـق ذلـك ولـذلك عَرضـُت شـواِهد املجـاز التـي يفكبـٌري  ومعاُِمجها هلا بـاعٌ وكتب اللغة 

                                                
 . ٣٠٥: اإليضاح) ١(
 . ٣٠٨: السابق) ٢(
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ْعرية –اهلمـزة يف حرف اإلماُم الزخمرشيُّ ذكرها  مـن  والتـي جعلهـا – أعنـي الـشواهد الـشِّ
ي ذكرهـا يف ومعاِمجِهـا، فوجـدُت مـن األربعـني شـاهًدا التـاملجاز عرضُتها عىل كتب اللغة 
 موضـع – فيهـا الكلمـةاسـتعملت وإنـام مـن املجـاز ليـست حرف اهلمزة ستة عرش شاهًدا 

 .  يف حقيقة معناها–الشاهد 
اإلماُم من التي جعلها الشعرية الشواهد فيه تلك ألتناول هذا الفصل لذلك أفردُت 

وال يعنـي ك بـذليف الكلمة، وتـشهد معـاجم اللغـة املجاِز وهي من احلقيقة، حيث ال جتوز 
كاإلمـام الزخمـرشي وإنـام يمكـن أن يفـرس هـذا بأحـد ذلك عىل اإلطالق ختطئـه عـامل كبـري 

 .تفسريين
بتطور الزمان حـني صار حقيقة بعد ذلك جماًزا فام كان عندهم  تطور اللغة :األول -

: القـرننيالزخمـرشي عـاش يف اإلمام أنَّ وغريه ومعلوٌم معاجم اللغة كلسان العرب كتبت 
ْني اخل  . امس والسادس اهلجريَّ

بصورهتا املعروفة والقواعد البالغية واملصطلحات عدم استقرار الضوابط  :الثاين -
 . عىل يد اخلطيب ورشاح تلخيصهفيام بعد 
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 »أنه من املجاز وهو من احلقيقةما ذكر اإلماُم «
 *������������������������������������������� 

 »أ ب د«يف مادة 
 .هباميف قرٍن واحٍد الحتاد موضع االستشهاد مجعتهام وإنام 

ش يدور حول التوحُّ األبد للفظ بعد أن ذكر أن املعنى األصيلَّ قال اإلماُم الزخمرشيُّ 
 : والبقاءوالتخليد 

التـي ال الـشعر وهـي وهي غرائُبـه، وبأوابـِد الكالم بأوابِد ُموَلٌع ٌن فال: ومن املجاز«
 .جودةُتشاَكُل 

 : قال الفرزدُق 
ِل ...    لن ُتْدِرُكوا كرمي بُِلْؤِم أبيَكُم      األشعارِ َوأوابدي بتنحُّ

 : وقال النابغة
 األشعارِ أوابَِد ُهيدى إيلَّ ...   كاسمها   والسفاهُة ْئُت ُزْرعَة ُنبِّ 
أوابـَد «: قولـهيـت النابغـة ويف ب» وأوابـدي«: الشاهد يف بيت الفرزدق قولـهوموطُن 

 .»األشعار
 تـشاكل  الالتـي أهنام جماٌز عن غرائـب الكـالم والقـوايف اإلماُم الزخمرشيُّ حيث ذكر 

                                                
 .١/٣٥٩ والبيت يف ديوان الفرزدق ١/١: أساس البالغة) ١(
 . غرائب األشعار:  برواية٥٤:  والبيت يف ديوان النابغة الذبياين١/١: أساس البالغة) ٢(
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 .جودة
هنـا يف املوضـعني هبـذا أن اسـتعامل لفـظ األوابـد اللغة يتـضُح وبالنظر فيام قالُه أهُل 

 .إىل احلقيقةاملعنى أقرُب 
أهنـا تـدور كـالم أهـل اللغـة وخالصـُة » آبـد«نث وهي مؤ» آبدة«مجُع » أوابد«فلفظ 

 : حقيقيَّني ومهاحول معنيني 
ويوصـُف » بـداأل«اللفـظ مـن حـاقِّ مستفاٌد البقاء، وهذا املعنى وطوُل التخليُد ) ١(

 :به شيئان
أبَد «: فيه حتى قالوافيها وهي حقيقٌة القفار ويطول بقاؤها الوحُش حني تسُكُن ) أ(

ش : ُأبوًدا  . »عن الناسطع وانقتوحَّ
ُش، واألوابِدُ : والتأبُّدُ  املنِزُل  ، وتأبدعىل األبدلبقائها بذلك الوحُش؛ سميت : التوحُّ

 . الوحوشوألِفْتُه أي أقفر 
وانقطعـت القفـار التي سـكنت أوابد بمعناُه األول حقيقٌة يف الوحش ومن َثم فلفُظ 

 .وال جماز فيهعن الناِس 
األوابِـُد، : للـشواِرد مـن القـوايفوُيقـاُل : قـال يف اللـسانيف مـن القـواالشواِرُد ) ب(

 . ببيت الفرزدقواستشهد 
 : ألوابد الشعر بقولهاإلمام الزخمرشي تفسري وهذا معنى 

                                                
 .  القاهرة ط ثانية–إصدار جممع اللغة العربية . أبد: الوسيطاملعجم ) ١(
 . أبد: اللسان) ٢(
 . السابق واملادة) ٣(
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يف أهنا حقيقـٌة جعلها من باب املجاز، واحلقُّ  ولكنه » جودةً التي ال ُتشاكُل وهي «
 .ذلك بدليل ما سبق
عـىل مـر الزمـان، ملـا فيهـا مـن ِحكـم لبقائهـا وخلودهـا » ابـدأو«كذلك وإنام سميت 

 . هبا يف احلوادث املتعددةعىل وجه الدهر لكثرة استشهاد الناِس أمثال، فبقيت و
 : اللفَظ مل ينقل من معناه احلقيقي، ألنَّ حقيقةً وإنام كان 

د املوصـوُف إىل معنى » التخليد والبقاء« ن يكـون بـه، فإمـا أ جمـازي آخـر، وإنـام تعـدَّ
ٍز وإما أن يكون شعًرا، وكالمها حقيقيُّ إلرادة املعنى األصيل وحًشا   . أو نقلٍ دون جتوُّ

مولـٌع وفـالٌن «: الزخمرشيُّ الغرائب، ويف هذا يقول » أوابد«واملعنى الثاين للفظ ) ٢(
 .وقد جعلها من املجاز» بأوابد الكالم وهي غرائُبهُ 

األوابـد يف مقـام ؛ فـإذا كـان لفـُظ اللفُظ أكثر من معنـىفقد حيتمُل أهنا حقيقة واحلقُّ 
، وهو ما محل عىل مرِّ الزمانالتي تبقى وختلد من القوايف يعني الشوارد احلديث عن الشعر 
 .عليه بيت الفرزدق

ل األشعاروأوابدي    ...   كرمي بلؤم أبيكملن تدركوا   بتنحُّ
قـصائده لنفـسه وبقـاِء مدحـه قابـل يف الشعر، ولـذلك أنه أصيٌل : أن يقولفهو يريُد 

عـىل الـشعِر غـُري فهـم دخـالُء أعدائه بأهنم ينتحلون األشعار  قابل ذلك هبجاِء –وخلودها 
 .أكفاء

وهو حقيقـي، فإهنـا يف بيـت النابغـة هبذا املعنى يف بيت الفرزدق » األوابدُ «إذا كانت 

                                                
 . أ ب د: أساس البالغة) ١(
 . السابق واملادة) ٢(



 

 - ١٣٣٥ -

 :باملعنى الثاين وهو الغرابة أو الغرائب، وذلك يف قوله
فاهُة ُنبِّ   أوابَد األشعارهيدي إيلَّ ...    كاسمها    ْئُت ُزْرعَة والسَّ

ــسان ــال يف الل ــاُل «: ق ــشية وُيق ــة الوح ــدةٌ «للكلم ــا» آبِ ــد: وَمجُعه ــم أواب ، ويف املعج
 .أتى بالعويص يف شعره: أبد الشاِعُر ونحوهُ : الوسيط

 .هجائه لزرعة هذااألوابد يف قول النابغة وهو يف مقام : وعىل ذلك ُحيْمُل لفظُ 
علـامُء وهـي التـي جعلهـا املستأنـسِة، غـُري الوحـشيَُّة الغرابـُة : فاملقصوُد بالغرابة هنـا

 بكلامٍت غري معروفة وال مأنوسـةيف شعرِه يتحدُث ، فهو صاحة الكلمةالبالغة عيًبا خيل بفَ 
 .ذلكأن يميتها، ومن ثم عابه النابغة لد الزمُن عند العرب اخلُلَّص كااالستعامل 

الـديوان وقـد علـق حمقـق »  األشـعارِ غرائـَب «: يف الديوان بروايةولذلك ورد البيُت 
مـن غُري مشهور بالشعر وال منسوٍب إليه، فالشعُر غريـٌب يعني أنُه : بقولهعىل هذه الرواية 

 .إْذ ليَس من أهلهِ ِقبله 
����������

 :كالمها حقيقيُّ معنيني، غة كتب اللملا أورَدْتُه فًقا وَ حتتِمُل » أوابد«أن كلمة 
والتأبيـد األبـد وهـو الـدهر من لفظ اخللود والبقاء وطول املكث اشتقاًقا معنى ) ١(

 .وهو التخليد
 : يف بيت الفرزدقوهذا املعنى هو الواِرُد 

ِل *    *األشعاروأوابدي بتنحُّ

                                                
 . أبد: املعجم الوسيط) ١(
 . ٥٤: ديوان النابغة الذبياين) ٢(
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 : معنى الغرابة وهو املراد يف بيت النابغة: الثاين) ٢(
 : ويف رواية * األشعارَد أوابِ إيلَّ هيدي * 

اليشء إىل فكيف يضاف إىل األشعاِر احلقيقة هنا إضافتها األشعاِر، ويؤكد  غرائَب 
 .عن الشعر اجليد؟حني تكون جماًزا نفسه 

تارة يف مقام املَدح كام عند الفرزدق، وأخرى الكلمُة ومجاُل احلقيقة هنا أن تستعمل 
 .  كام عند النابغة–اهلجاء يف مقام 

* ������������������������� 
 :قول النابغة الذبياين

 ومن دسِّ أعدائي إليك املآبَِرا...   أقوُله   اَك أتوذلك من قوٍل 
 :من املجاز قوهلم» أبر«فقد ذكر اإلماُم الزخمرشيُّ يف مادة 

 » وذكر بيت النابغةبينهم النامئُِم مشت إذا دبَّت بينهم العقاِرُب «
 .عن النامئمجماًزا  املآبرِ َفقد جعل 

 :والصحيُح أهنا حقيقة فيها، قال يف اللسان
ةُ إذا اغتاَب، واإلبرُة وَأَبر إذا آذى، أبَر « ذات النامئُم وإفساُد : النميمة، واملآبِرُ : واملِئَربَ

 :البني قال النابغة
 املآَبرا  أعدائي إليَك ومن دسِّ : أتاك أقولهوذلك من قوٍل 

 . » لسعْتُه بإْبَرَهتاأي: العقرُب وأبرْتُه 

                                                
 . ٦٩: ياين والبيُت يف ديوان النابغة الذب٢، ١/١: أساس البالغة) ١(
 . أبر: اللسان) ٢(
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فيها كام تقول ال يمكن القوُل بأن املآبر جماٌز عن النامئم؛ ألهنا حقيقٌة فوعىل هذا 
 .ُكتُب اُللغة

وشدة األمل بالوخز واللسع لفظ املآبر بمعنى النامئم يوحي أنَّ : وغايُة ما يمكن 
 .والرحم بني الناسأواِرص املحبة ذاِت البني وتقطع واألذى؛ ملا يرتتَُّب عليه من إفساد 

 **������������������������������������������� 
النهار أديَم ظلَّ «: وبنيَّ أنَّ من املجاز قوهلم» أدم«رشيُّ يف مادة خماإلماُم الزَكرمها ذ

 .»هُ أي ُكلّ الليل قائًام وأديَم صائًام 
 :يصُف إبًال قال بٌرش 

 عىل املنَْهى ُجيَزَّ هلا الثََّغامُ  ...   وأديَم يوٍم  ْت ليلةَ ً تَفبا
 :بن ُسبْيع عوٍف وقال معِقُل بُن 

 عُوًداال َيعِذْفَن الليِل َأديَم ...   حولنا حرًسا وباتت   فباتوا 
وأديَم النهاِر صائًام ظلَّ أديَم «: كن قولهلويف املجاز، فقد ذكرها اإلماُم الزخمرشيُّ 

 . ي بأهنام حقيقةيوح» هُ أي ُكلّ قائًام الليِل 
ي وجُه كل يشٍء وأديُم .. اجللدُ : األديمفأصُل  أديًام، األرِض ظاِهُر جلده، وربام ُسمِّ

                                                
جميد طـراد :  قدم له ورشحه١٣٠:  والبيت يف ديوان برش بن أيب خازم األسدي١/٧: أساس البالغة) ١(

 . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ ط أوىل – بريوت –دار الكتاب العريب : النارش
ـزُّ مـن : ملنهـيأي بيـاَض هنـاٍر، وا: أي ظلَّت اإلبُل ليلة كاملة، وأديم يـومٍ : فباتت: اللغويات موضـع، وُجيَ

ُه الـشْيُب هبـا  اجلزِّ وهو القطع، والثَّغام مجٌع مفردُه الثَّغامُة، وهي شجرٌة تبيضُّ إذا يبست كأهنا الـثلُج يـشبَّ
 .»أدم، ثغم: اللسان: انظر«
 ]أدم: اللسان. [أي سوادَُه وظلمُته: أديَم الليلِ  و١/٧: أساس البالغة) ٢(
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 . ظلمُته، وأديُم النهار بياُضه: وأديُم الليل
ويف البيت » وأديَم يومٍ «: »ميو«يف البيِت األول إىل مضافًة يف البيتني » أديم«فكلمة 

 احلقيقي، وهو بياُض النهار وسوادِ مستعملٌة يف معناها » الليلأديَم «: »الليل«الثاين إىل 
 .هنا من ِقبِل املجازوال معنى ألن تكوَن الكلمُة ، اللسانكام ذكر صاِحُب الَليل 

ل بني البيات، وهو  ُد احلقيقة املقابلة يف البيت األوَّ  الليِل، يف سوادِ إنام يكوُن ومما ُيؤكِّ
 .واملراُد به بياُض النهار» يوم« افًة إىلمض» أديم«وبني لفظ 

 . ، أي سواد الليل وُظلمتهُ »وباتت أديَم الليل«: البيات يف البيت الثاينوكذلك ذكُر 
 *����������������� 

 :احلجازيِّني بعُض ينوأنشد«: قال اإلمامُ 
ـــــا ـــــٍة ال َذرا هل ـــــْر واِحيَّ ـــــا بَِق   وبِْتن

 
  فال الـصبُح يأتينـا وال الليـُل ينقـيض

  
 ج

  
ـــــور ـــــوَذ بُك   مـــــن الـــــريِح إالَّ أن نل

 
ـــسكور ـــأذوٌن هلـــا ب ـــريُح م    وال ال

 

                                                
 . أدم: اللسان) ١(
 ١/٨: ساس البالغةأ) ٢(

را بالفتح: والِقْرواُح من األرض أنا يف ظل : كل ما استرتت به يقال: الفضاء التي ليس هبا شجر، والذَّ
اد: فالن ويف َذراُه، أي يف كنفه وسرته ودفئه، والكور : انظر: [السكون: والسكور. الرحُل أو جممرُة احلدَّ

ا بأرٍض واسعٍة فضاء ال نبات فيها ال يسُرتها يشٌء من وبِْتن: واملعنى] قرح، ذرا، كور، سكر: اللسان
الريح إال أن نلتجئ إىل أكوار النوق لنحتمي فيها من شدة الريح، وقد طال علينا الليُل واشتدَّ فال مطمح 
لنا يف طلوع النهار وال انقضاِء الليل وال أمل يف توقف برد الريح واشتداد عاصفتها حتى كأهنا مل ُتْؤمْر 

 .  بالسكون واهلدوءَبعدُ 
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يف غري معناه احلقيقي عىل استعمل لفظ اإلذن مأذوٌن هلا، حيُث : والشاهُد فيه قوله
 .سبيل املجاز

بمعنى وهلذا يستعمل حاسة األُذن  اسم منمأخوٌذ وهو » َأِذن«: هذا الفعلوأصُل 
ما  أي  »يتغنَّى بالُقرآن لنبيٍّ نِهكَأذَ ليشٍء ما أِذن اهللاُ « �هللاِ قال رسوُل ا» استمع«

 .استمع
2   ] : وقال تعاىل       1  0Z    ألمر اهللاوأطاعت وانصاعت استمعت أي . 

معنى » أذن«أعني تضمني الفعل من التضمني ذلك نوًعا أن يكون وعىل هذا يمكن 
بالسكون ُتؤمُر  ذلك، فالريُح يقتيض واملعنى ، معنا يف البيت الذي» أمر«وهو آخر فعل 

َز املعنى حقيقًيا ومن ثم كان والفتور   .فيهال جتوُّ
 *������������������������� 

 .»زأر«يف مادة : قال اإلماُم الزخمرشيُّ 
 أيأرََز ُسئَِل إذا وفالٌن . ذهب رجع إليهحيُثام إىل وطنه، أي يأِرُز فالٌن ال يزاُل 

 إعيائه، من شدةيف مشيِه عن االنبساط  اً  ُمتقبِّضأيآِرًزا أعىل اجلبل إالَّ وما بلغ . ضتقبَّ 
 .آلِرزُة الَفَقارالدابَة هذه وإنَّ : ثابتةٌ : آِرزةوشجرٌة 

                                                
 دار إحياء الرتاث العريب –حممد فؤاد عبد الباقي :  حتقيق٧٩٣ حديث رقم ١/٥٤٦: صحيح مسلم) ١(

 .  بريوت–
 . من سورة االنشقاق» ٢«اآلية ) ٢(
 دار عامل الكتـب ٥٤، ٥٣: حممود إسامعيل عامر: األخطاء الشائعة يف استعامالت حروف اجلر تأليف) ٣(

 .  اململكة العربية السعودية– الرياض –م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ ط أوىل –
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أ: فيها لشدة برِدها، يقالَمْن آِرزٍة، يْأِرُز بِْتنا بليلٍة : ومن املجاز
 : 

  * ِمْن َبْرَدِهنَّ األَناِمُل أَرَزْت وَقْد  *
يف معاجِم وبالنظِر من شدِة الربد تقبُّضها عن جماًزا َأرََز األصابع فقد جعل اإلماُم 

ع التقبُّض : تدور حول معنىمادة َأرََز لنا أنَّ  اللغة يَتبنيُ   .والثبوت والتضاموالتجمُّ
 : قال يف لساِن العرب

»

. 
شْبُه الثَّلج : لبسُتهام، واألريزُ األريَز وجدُت إْن : فقالعن ثوبني لُه أعراٌيب وُسئَِل 

 . »فُسهأي ن: ترعدُ أريزتُه رأيُت : باألرِض، ويف نواِدر األعرابيقُع 
احلقيقي، يف معناها مستعملٌة جماًزا، فهي وَمْن خالل ما سبق فال أرى يف الكلمِة 

 : معنى قوِل الشاعرإنَّ حيُث 
  *من برِدِهنَّ األنامُل زْت وقد أرِ * 

 .الربدِ من شدة أصابعه  وجتمعت أطراُف وتضامَّتتقبَّضت : أي
ز فيه، وهو معهوٌد طبعيٌّ أمٌر الربِد انبساطها من شدِة وعدُم وَتقبُُّض األصابع  ال جتوُّ
 .اللغةذلك علامُء كام بني » أرز« لفظِ معنى مستفاٌد من حاق 

                                                
 . ١/٩: أساس البالغة) ١(
 . أرز: لسان العرب) ٢(
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ُد احلقيقة أنَّ  أريزتُه ، ورعدت  األرضِ عىليقُع لج ثالأو شبُه هو الصقيُع يَز األَروُيؤيِّ
 . من شدة الربودةبَض نفُسه وانقارتفع : أي

َز فيهومن ثم فاألسلوُب حقيقٌي   .ال جتوُّ
 *������������������������ 

أو العسل » األرى«أن من معاين هذه الكلمة بعد أن ذكر » أرى«يف مادة قال اإلماُم 
 : قال»النحلعمل 

 :يف قول زهريٍ أرى اجلنوب : تسميُة املطرِ : املجازومن 
 العامءُ عىل حواجبها ـجنوب ...    وَيُرشُّ أْرَى الـ    َيِشْمَن بروَقُه 
الذي أو الندى  املطُر  بههبِّ العسَل، ُش : لِْألرِى األصيلَّ جعل املعنى فكأن الشيخ هنا 

بجامع احلالوة وعموم » العامءُ «السحاب طه يسق، »حواجبها«الشجر عىل أوراق يتساقُط 
هلذا املعنى عىل سبيل » األرى« ثم استعري لفظُ يف كل والبياض وشدة االلتصاق النفع 

 .الترصحيية األصليةاالستعارة 
يف » األرى«ملعنى اللغة يتبني لنا عدم قرص علامء يف كتب اللغة غري أنه بالبحث 

سواء، ومن ثم عىل حٍد طر والندى وغريه يه وعىل امل علبل َيُدلُّ » العسل«عىل وضعه أصل 

                                                
 – دار صـادر –كرم البستاين :  حتقيق٨:  والبيت يف ديوان زهري بن أيب سلمى١/١٠: أساس البالغة) ١(

 . بريوت
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 . يكون حقيقة يف املطر ال جماًزا
ومن وااللتزاق وااللتصاق تدور حول احلبس » َأَرَى «مادة اللغة أنَّ فقد ذكر أهُل 

فتهطل حني حتمل السحاب تسوُقه الريُح الذي ويسمى الندى أو املطر العسل، معانيها 
 .»َأْرُى اجلنوب«: يقال لهُ ف» أرًيا«األمطار يسمى 

ْتُه وهو  ُته: اجلنوب من الغامم إذا مطرْت، وأرُى السحابما استَدرَّ وأرُى ، ِدرَّ
 ىَأر«قال الليُث يف تفسري وكثُر، منه عىل الشجر والعشب فالتزق ما وقع : الندى

 والطل عىل الشجرِ من النََدى ما وقع أراَد : يف قول زهري السابقالواردة » اجلنوب
 . ويكثرُ بعُضه ببعٍض َيْلَزُق والُعْشِب، فلم يزل 

َز يف البيت، فاألْرُى مستعمٌل يف معناه احلقيقي  وهو املطر أو وعىل هذا فال جتوَّ
 . الشجروالطل امللتزق بأوراِق الندى 

 *������������������������� 
 »أزر ةيف ماد«: قال اإلماُم الزخمرشيُّ 

كذا فآزََرين عليه فالٌن إذا ظاهرك ؤامره وُيؤاِزرُه، وأردُت يُ به أزره، ومعه من شدَّ «
، والتإذا تالحق ُيؤاِزُر بعُضه بعًضا الزرُع : ومن املجازِ .. اإلزرةحلَسُن وعاونك وإنُه  فَّ

ر النبُت تأزًُّرا، وأ  :نشد ثعلبوتأزَّ
ر فيه النبُت حتى ختا مً ُترى الشاُء وحتى ما ُرباُه ...   لت  يتأزَّ  اُنوَّ

حتى قوى وتضام بعُضه إىل بعٍض والتفَّ تآزر وتالحق نبًتا ُف يِص ُهنا فالشاِعُر 

                                                
 . أرى: لسان العرب) ١(
 . ١/١٠: غةأساس البال) ٢(
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 .لألنعامخصًبا وصار مرعًى لت ُرباُه ي ختا َثمَّ ومن
 �ملساندة والتقوية كام يف قول اهللا ا قرص التآزَُر بمعنى اإلماَم الزخمرشيَّ وكأنَّ 

¿ ] :سيدنا موسى عىل لسان    ¾  ½  ¼  »  Æ  Å  Ä  Ã   Â   Á  À    

  ÇZ   
العْوُن تقوى به نفيس، وقيل ومعناُه والقوة هو الظهُر هنا كام يقوُل املفرسون فاألزُر 

 .به أمرييستقيُم أي يكون عوًنا 
والتقوية ر هبذا املعنى عىل املساندة التآزقرص تعاىل   اإلماَم الزخمرشيَّ  أن� ك -

 . تكون جماًزاحينئٍذ املؤازرة فإنَّ خيِه اإلنسان، فإذا انتقلنا إىل عامل النبات وأفيام بني اإلنسان 
أو ختصيص باإلنسان دون مطلقة ومساندة وتقويٌة  معاونةٌ أنَّ املؤازرة واحلقيقُة 

: وآزََرهُ ُه أزرَ : يقال... أحاط:  باليشءِ َأزَرَ «: ، ففي لسان العرباللغةالنبات كام تقول كتب 
يُتُه إذا أعنت: عىل فالنالرُجَل وآزرُت .. القوة والشدة: رمن األز، عدهُ وأسأعانُه  ه عليه وقوَّ

الكبار حتى استوي بعُضه مع الِصغاُر أي فآزر    I  HZ  ] : وقوله تعاىل
ى : وتأزَّرَ الزرُع وَأزََر .. بعض  : قال الشاعرواشتد وتالحق فالتف بعُضه بعًضا قوَّ

ر فيه النبُت  ًماُه وحتى ما ُترى اُرب  ...  ختايلتحتى تأزَّ   الشاُء ُنوَّ

                                                
 .  من سورة طه٣١، ٣٠، ٢٩: اآليات) ١(
أمحـد :  م حتقيـق١٩٦٤ - هــ ١٣٨٤ دار الكتب املرصية القـاهرة ط ثانيـة ١١/١٩٣تفسري القرطبي ) ٢(

 . الربدوين وإبراهيم أطفيش
 .  من سورة الفتح٢٩: من اآلية) ٣(
 . أزر: لسان العرب) ٤(



 - ١٣٤٤ -

فهي أو النبات اإلنسان فيام بني » املؤازرة«تلك الكلمة ومن ثم فال فرق بني داللة 
 . الكلمةداللة إىل مطلق النظُر هذا من حيث حقيقة يف الداللتني 

الحق التقوية والتبمعنى . داللة هذه الكلمةالنظر إىل ارتباط أما من حيث 
 فيها مع  فإهنا كذلك ال مانع من كون هذه الداللة حقيقة، إذ ال نقلمع النباتوااللتفاف 

أي فراَخُه الصغار فُتؤاِزُر حني خيرج شطأه «هذا املعنى حقيقة يف جانب النبات حتقق 
ي الشطُء    »أصلهالكبار، أي ُيقوِّ

ز فيه وتأزُُّر النبت ال جتحقيقٌي ومن ثم فاألسلوب  لبعٍض بمعنى تقوية بعضه وَّ
الزرع استواء يف هلا من أثٍر ملا حيدث حقيقٌة حتى يشتد ويلتف ويتالحق، وهذه املساندُة 

 . ُرباه واشتداده وختاُيلعىل سوقه 
 *�������������������������������������������� 

 :»أ ش ب«يف مادة  قال اإلماُم الزخمرشيُّ 
»

 
 :رصيح قال

  *ُب مل تُك مما ُيؤَتش ةٌ جراْج ر* 
حالل، وُهْم ُأشاباٌت من حرام وُط يمن املال، ختالوُأشابٌة من الناس ُأشابٌة وعندُه 

 : قال النابغة. وأشائُب 

                                                
 . ١٩٨٤ تونس – الدار التونسية للنرش – بن عاشور  للشيخ الطاهر٢٦/٢٨: التحرير والتنوير) ١(



 

 - ١٣٤٥ -

ان غُري ...   هلم بالنرص إذ قيل قد غزْت   ُت وثِق  »أشائِب قبائُل من غسَّ
ب تداُخل  املعنى األصيلَّ  أنَّ فقد بني اإلماُم الزخمرشيُّ  والغيضة وشدة الشجر للتأشُّ
 .اَجتياُزهيمكن التفافها حتى ال جتد فيها مسلًكا 

اإلنسان، أو كنسب كاملال يف غري هذا املوضع » أِشَب « سُتْعملت تلك املادةُ فإذا ا
 .تكون من قبيل املجازكذلك ولكنها حينئٍذ والتداخل تعني االختالط فإهنا 

 تعني مطلق »أشب«املادة بينوا أن تلك أن علامء اللغة نجُد ق يعند التحقغري أنُه 
 .أو ماٍل أو إنسان دون تقييد بنباٍت والتجمع من هنا وهناك والتداخل االختالط 

 :قال يف لسان العرب
 .»األشائُب : األخالط، واجلمعُ : سِ األُشابة من النا«

 :قال النابغة الذبياين
 أشائبقبائُل من غسان غُري  ...  قد غزت هلم بالنِرص إذ قيل ُت وثِق

ان وجنوده كتائبٌه للمدوح بالنِرص؛ ألنَّ ُت وثق: يقوُل  ، ومه وبنو عمه قوهممن غسَّ
 : بعده وهووقد فرسَّ القبائَل يف بيٍت 

ه  كاذِب بْأُسُهم ِغُري قوٌم أولئك   ...  بُن عامر ُدنيا وعمرُو بنو عمِّ
مَا : يف الكسبواألُشابُة املتفرقون، من الناس وهم الرضوُب هبا أو شاٌب : وُيقال

حمٍض، وهو غُري  حلسِب امأشوُب والُسحُت، ورُجٌل الذي ال خري فيه، احلراُم خالطُه 
 .رصيح يف نسبهغُري خملوٌط : أي: َتِشٌب ؤْ مُ 

ُع من ُهنا : ُب والتأشُّ   .»يف مكاٍن واحدٍ هؤالِء َأشابٌة ليسوا : وُهنا ُيقالالتجمُّ

                                                
 . ٤٢: والبيُت يف ديوان النابغة الذبياين. ١/١٣: أساس البالغة) ١(
 . أشب: اللسان) ٢(



 - ١٣٤٦ -

النبات ة عىل اختالط ياحلقيق» أشب«عىل ما سبق فال يمكن قرص داللة وبناًء 
 . جماًزاأو اإلنسان املال يف جانب نى ، وجعل هذا املعوالتفافه وتداخلهوالشجر 

 :فيه الشاِعُر الذي معنا الذي يقوُل األوُل فالشاِهُد 
َّا يُ مل تُك رجراجٌة *    *ْؤَتَشبِمم

يف سريها وال تكاُد ُض جراجة وهي التي متخّ ركتيبٌة : اجةٌ َرْجر: وهو يعني بقوله
 .من كثرهتالكثرهتا، فهي متوُج تسُري 

عظمها من شدة ، فهي كتيبٌة وأصالة جنوده أو جيًشا بضخامته يبةً كتكأنه هنا يصف 
 أو أخالًطاالفرسان، ليسوا  خيار منفوق ذلك ثم هي وال تكاُد تسُري، وكثرهتا متوُج 

خلطاٍء ، بل هم رصحاُء يف أنساهبم غُري »مما ُيؤتَشُب مل تُك «وهناك من هنا  متفرقةً رضوًبا 
 .أو ُدخالء

ز فيهقال نا حقيقٌي ومن ثم فالتعبُري هن من أصل الداللة ُجزٌء إنه ، بل ل فيه وال جتوُّ
 .هلذه الكلمةاللغوية 

 :وهو قول النابغة  الثاينأما الشاِهدُ 
 أشائبمن غسان غُري قبائُل ...  إذ قيل قد غزت  ُت هلم بالنِرص وثق

ى يف االستدالل عىل معنعنه حني ذكره رصاحة احلديث اللسان فقد كفانا صاِحُب 
 . كام سبق–تلك الكلمة 

ان وبني عمومته كتائبه من قبيلته ألنَّ بالنِرص للمدوح وثق فالشاِعُر  فهم غسَّ
الفرسان ولذلك كانت أصالُة » غُري أشائِب «أو ُدخالء أخالٍط رصحاء النسب غُري 

                                                
 . رجج: اللسان) ١(



 

 - ١٣٤٧ -

 .من النرص املبنييف وثوق الشاعر واجلنود سبًبا 
 .ز فيهال جتوحقيقٌي ومن ثم فاملعنى هنا كذلك 

 *�������������������������  
ومعناه مع القوس يستعمل أن اإلطار واألَْطَر » أ ط ر«مادة  يفاإلماُم الزخمرشيُّ بنيَّ 

 : والتثني ثم قال فالعط
اإلطار وهو ما أحاط حتى يبدو شاربَك وقصَّ .. يف مشيتهاْت تثنَّ :  املرأةُ وتأطرت«

 .املُنُخلوإطار الُدف ُره كإطار إطاحميٍط باليشء فهو  بالشفة وُكلُّ 
. حلُّوا حْوهلمإذا : لبني فالنٍ إطاٌر ، وبنو فالٍن عىل مودتَك فالًنا أَطْرُت : ومن املجاز

 : قال بٌرش 
 ُقراضبة ونحُن هلم إطارُ   ... ُنمريٍ بني  حيُّ احليُّ وحلَّ 

للصوص واالصعاليك : بأهنماحلّي هلؤالِء  أو هو وصٌف موضٌع : والُقراِضبةُ  
 .لشدة هنمهإال أكله أحُدهم شيًئا والفقراء وأهنم كثريوا األكل ال يدُع 

املفهوم احلقيقي لإلطار وسع ينفسه نِجُده  اإلماِم الزخمرشيِّ قراءة كالم وحينام نعيد 
 .»هإطارباليشِء فهو حميٍط وُكلُّ «: حني يقول

قوم  حُلوا وسط –اللسان ية  كام يف روا–سبيع نمٍري أو بني بن  حيَّ نَّ فإومن ثم 
 .»ونحُن هلم إطارُ «وقومه هبم الشاِعُر فأحاط الشاعر 

أي البليغ عىل التشبيه لكان الكالُم اإلحاطة ال تفيد معنى » إطار«أن كلمة فلو 

                                                
 . ٦١:  والبيت يف ديوان برش بن أيب خازم األسدي١/١٥: أساس البالغة) ١(
 . قرضب: اللسان) ٢(



 - ١٣٤٨ -

 .عن املجازتبعُد ومن ثم ونحن هلم كاإلطار 
وهي إحاطٌة  – كام سبق –تفيد معنى اإلحاطة » إطار«لكلمة ولكن الداللة اللغوية 

 : قال ابن منطورمطلقٌة 
 :  خازميباحللقُة من الناس؛ إلحاطتهم بام حلَُّقوا به قال بُرش ابُن أ: واإلطارُ «

 هلم إطارُ ُقراضبًة ونحُن ...   بني ُسبْيٍع     حيُّ وحلَّ احليُّ 
ومن ثم فاملعنى ،   »فهو له إطارُ بٍيش ما أحاط وُكلُّ ُحمِدقون هبم، ونحُن : أي

ز فيه  .حقيقيُّ ال جتوُّ
 *������������������������� 

 »أ ط ط«يف مادة : اإلماُم الزخمرشيُّ قال 
ْت : ومن املجاز.... ،أطيُط الركابوشجاين . َحنَّْت : ما أطَِّت اإلبُل أيال آتيَك « أطَّ

 : رقَّْت وحنَّْت وقال األغَلُب : أيالرِحُم بَك 
  طَِّت مَ واْش   وقد شَمْطُت بعدها  .... وأطَِّت   قد عرفْتني رسحتي 

حةُ  ْ .. خلطه: املاُل السائم ُيساُم يف املرعى من األنعام، وشمَط اليشءَ : والرسَّ
 . األمحق: والُشمطوطُ 

قد حنَّت رسحتي إىل صويت وأطت حني سمعت شعري إللفها : يقول الشاعر
ه كام صارت هي األخرى شعري ببياضسواُد لسامعه، وقد اعرتاين الشيُب بعدها فاختلط 

                                                
 . أطر: اللسان) ١(
 . ١/١٥: أساس البالغة) ٢(
 . رسح وشمط: لسان العرب) ٣(



 

 - ١٣٤٩ -

 .وتعاقب األيامالزمن من مرور بازًال 
هي األخرى ِحتنُّ واألغنام من اإلبل إىل هذا املايض كام أن املاشية هنا حينُّ فالشاِعُر 

 .إىل صوت الشاعر
عىل استعامٌل حقيقيُّ واِرٌد أو الرسحة حنني اإلبل يف معنى األطيط فاستعامُل 

 :ان قولهاللساألصل وقد ذكر صاحُب 
عليها الُركباُن، وقد يكون ل صوت املحامل والرحال إذا ثقُ نقيُض : واألطيطُ 

أي » له فيه أطيطيكوُن زماٌن عىل باب اجلنة ليأتنيَّ «: ومنه حديثاألطيُط يف غري اإلبل 
ِد النسع وأشباهه: واألطيط. بالزحامصوٌت   ..األقتابصوُت : واألطيطُ .. صوٌت متدُّ

تئطُّ اإلبُل صوُهتا، وأطِت : ، وأطيُط اإلبلل اجلديدأشبه صوَت الرح ُكلُّ يشءٍ وكذلك 
 .»أو رُْزمةً وحنينًا أطيًطا أنَّْت تعًبا 

وضعه يف أصل أن األطيط يستعمُل يف كالم العالمة ابن منظور ويمكن أن نلحظ 
 .وأشباههمن أقتاٍب ونسع مع صوت اإلبل والرسحة ومتعلقاهتا 

» يف غري اإلبلاألطيُط وقد يكوُن «: األصيلذا املعنى بعد ذكر هولذلك قال 
 .اجلنة، وأطيط السامء واستشهد بحديث أطيط باب 
ُكلُّ يشٍء أشبه صوت الرحل وكذلك « :حني قال كام سبقوأكد هذا املعنى ثانية 

 .»اجلديد
مشبٌه هبذا هو األصل، وما عداُه أو مع الرسحة وأدواته مع الرحل فكأنَّ استعامله 

حنت بمعنى . قد عرفتني رسحتي وأطَّت :هنا يف قول الشاعرفالتعبُري صل، ومن ثم األ
 .ال جتوز فيهحقيقٌي تعبٌري إىل صويت 

                                                
 . أطط: اللسان) ١(



 - ١٣٥٠ -

 *���������������������������

َ اإلماُم  ثم ذكر من املعاين وأنه ما ُيؤكل معنى األكل » أ ك ل«الزخمرشيُّ يف مادة بنيَّ
 : هلذه املادة قولهُ املجازية 
ُل اِإلْثِمِد والِفضِة : ل السيُف أكَّ ت« ج من شدة الربيق، وكذلك تأكُّ املذابة توهَّ

 :قال أوٌس . ونحوها مما له بصيص
ل  ًال اُللَجْنيِ ِمصحاةِ عىل ِمثِل ...   َأْثُرُه   إذا ُسلَّ َمْن َجْفٍن تأكَّ  »تأكُّ

ُه استعمل التأُهنا  الشاِعرَ فاإلماُم الزخمرشيُّ جيعُل  َل مع السيف كأنَّ جماًزا عن شدة كُّ
 .جوالتوهُّ الربيق واللمعان 

ورونقه وصفاِء ديباجته إذا ُأخرج من غمده بشدة بريقه وملعانه سيًفا فهو يِصُف 
ًجا شديًدا بريًقا  ج الفضِة املذابة متوهِّ  .وبصيصهاُيشبُِه توهُّ

ِل أثِر يف استعامل أنه ال جماز ونلحظ  دة الربيق واللمعان ش«هبذا املعنى السيف تأكُّ
 : قال ابُن منظور» والتوهج

ُل « ، قال والسيف والربقأو الفضة بريق الُكحل إذا ُكِرسَ أو الصبري شدُة : التأكُّ
 : بُن َحجر أوٌس 

ًال اُللَجْني مسحاة عىل مثل *    *تأكُّ
ًال السيُف َل وتأكّ  ة وتْألَألَ تأكُّ َج من اِحلدَّ  » إذا ما َتوهَّ

ل هبذا املعنى مع ُكلٍّ التفاستعامُل  أو الـسيف أو أو الفـضِة مـن الُكحـل أو الـصبري أكُّ
ز فيهحقيقيٌّ الربق استعامٌل   . ال جتوُّ

                                                
 . ١/١٧: أساس البالغة) ١(
 . أكل: لسان العرب) ٢(



 

 - ١٣٥١ -

 *��������������������������

 : قال» أ ن ف«يف مادة الزخمرشيُّ اإلماُم ذكرُه 
ْسُت « : ق منـهتن املـشطيبـُة األنـف، ومـ: َأنـوٌف وامرأٌة ... َمنَْخريِْه   : أَي عن أنفيه نفَّ

 : الناس قال احلُطيئةُ هو أنُف قومه، وهم أنُف : ومن املجاز: فيهم َأنَفٌة ثم قال
  » *واألَذناُب غُريُهمُ األنُف ُهُم قوٌم * 

 .عن الرفعة والتقدميف معناه احلقيقي فهو جماٌز غري مستعمٍل ُهنا  األنف جعلفقد 
 :باملَنْخر قال ابن منظورنفس املعروفة والتالشّم هو أداُة  واحلقيقُة أنَّ األنَف 

وإذا .. الــسيِّدُ : َطَرُفـه وأوُلــه، واألَنـُف وأنـُف كــل يشٍء .. املنَخـُر معــروٌف : األنـُف «
؛ فـالٌن : من بني سعد بن زيـد منـاة قـالواأنف الناقة وهم بطٌن إىل بني نسبوا  وا األَنِفـيُّ ُسـمُّ

 :فيهمأنفيِّني لقول احلُطيئة 
ي بأنف ...   واألذناُب غريُهُم   األنُف هُم قوٌم   ا؟بَ نَ  الذَّ الناقةِ ومن ُيسوِّ

يف مقابـل كـأهنم أي بأتباعـه؛ : بذنبـهجـاء فـالٌن : يقـالَذَنـٍب  األتباُع مجُع :واألذناُب 
مونالرءوس وهم   » ..بقول احلطيئةوهم يفتخرون .. املقدَّ

األسـياُد املقـدمون ُهُم السيد واألول، فكأنه يقوُل : وهكذا نرى أن من معاين األنف
 . وغريهم األتباعُ 

َمُل  ، أي هـؤالِء واألداةمنه الوجُه وهو الذي حذف عىل التشبيه البليغ البيُت وقد ُحيْ
هو الرفعـُة وُعُلـوُّ الشبه ، ووجُه من اجلسدألنف اكيف الناس، فهم يف الناِس كاألنف القوُم 

                                                
 . ١٣٣، ١٢٨:  والبيت يف ديوان احلطيئة١/٢٢: أساس البالغة) ١(
 . أنف: لسان العرب) ٢(



 - ١٣٥٢ -

 . يف كل منهاماملنزلِة واملكانة 
َز فيه قائٌم  يُّ فالتعبُري حقيق  .التشبيه البليغ، بدليل ذكر الطرفنيعىل ال جتوُّ

بنـو أنـف «ٍء، ولذلك بعد أن كـان هـذا اللقـُب يف كل يشواألوُل هو املقدُم واألنُف 
 . به احلُطيئةٌ الذي مدحهم ، صار مفخرة هلم بعد هذا البيت مسبًة هلم» الناقة

 .األنفيُّوَن هلذا البيت: موقيل هلاألَنِفيُّ فالٌن : هلموقيل يف النسبة 
القوم وُعُلوِّ كعبهم وتقُدمهم عىل غـريهم وأهنـم هذا التشبيه إشعاٌر بأنفٍة هؤالِء ويف 

 .... الرأُس هُم قوٌم : اللسانيف بعض روايات الرءوُس، ولذلك ورد البيُت 
ــضًال  ــسادات، ف ــوُه وال ــُم الوج ــن الــدنايا وُه ــرفُّعهم ع ــم وت ــأنُّفهم ورشفه عــن ت

 . والغضباسف األمور ّومحِيَّتهم من الغرية وسف
 *�����������������  

 . »أ و د«الزخمرشيُّ يف مادة قال اإلماُم 
. منـي املجهـود واملـشقةبلـغ : آدين هـذا األمـُر : ومن املجاز... أثقَلهُ : أيمُل احلِ آدُه «

، قال املُرقِّشانثنى : الفيءُ وآد   :ورجع، وآد العيشُّ
 العِيشُّ وتنادى العمآَد ...  جلسِني إذا  والعْدَو بني امل

مـع العـيش وهـو بمعنـى انثنـى ورجـع مـستعملًة » د آ«اإلمـاُم الزخمـرشيُّ فقد جعل 
 . عىل سبيل املجاززماٌن 

                                                
 . أنف: اللسان) ١(
شني والبيت يف ديوان اُملر١/٢٤: أساس البالغة) ٢(  بـريوت – دار صـادر –كارين صادر :  حتقيق٧٢: قَّ

 . م١٩٩٨ ط أوىل –
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ال جتـوز مـع العـيش حقيقـٌة هـذه الكلمـة لنا أن استعامَل وبالنظر يف كتب اللغة يتبني 
 :، قال يف اللسانافيه

Ê     É     ] : بلغ منه املجهود واملشقة، ويف التنزيل العزيـز: وُأُووًداْوًدا أَ األمُر آدُه «
Ë Z  وال ُيكِرُثـه وال ُيثقُلـُه وال يـُشقُّ : معنـاهُ : مًعااللغة وأهُل أهُل التفسري قال

دُ . الِعوُج : واألودُ ... ليهع ، يف العـيشِّ  إذا رجـع: َيُؤَود أْوًداالنهاُر آَد : ويقال. التََثنيَّ : والتأوُّ
أنـه لقـى ُرجـًال بُن العجـالن يـِصُف قال ساِعدُة رجع : اليشُء أوًداوآد إذا مال : يشُّ العوآد 

 :يف الفرارأرسع من آِخره ثم إىل قريٍب هناَرُه من خصومه ففر منه واسترت يف موضٍع 
 آِخره َتُؤودُ ظِالَل رأيَت ... حتى  الصيِف أقمت هبا هنار 

 .املرشق ناحية إىلومتيُل أي ترجُع 
 :وقال املرقِّش

 العِيشُّ وتنادى العمآَد ...  والعْدَو بني املجلسني إذا  
عـىل التثنـي ُد مقـصوًرا  رجـع ومـال، فلـيس التـأوُّ »آد العـِيشُّ «: وعىل هـذا فـاملراد بــ

 املعنــويأو للــيشء لألشــياء املاديــة، بــل يــشمله ويــشمل كــذلك الرجــوع للزمــان احلــيس 
ر فيهحقيقيٌّ ومن ثم فاألسلوب . اللسان كام ذكر صاِحُب –والعيش كالنهار   .ال جتوُّ

                                                
 .  من سورة البقرة٢٥٥من آية الكريس وهي اآلية ) ١(
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 وبعُد،،،،
مـاُم الزخمـرشيُّ ذكرهـا اإلللمجـاز ِشـعرًيا ًدا قصرية مع أربعني شاهِ رحلًة فقد ِعشنا 

بتحديــد مــوطن املجــاز هــا توقــد تناول حــرف اهلمــزة –أســاس البالغــة  يف معجمــه 
 . خاصٍ يف فصٍل ذلك كل  و حقيقة فبينُت أوبيان نوعه، وربام يكون كناية ورشحه 

 :اآلتيةعن النتائج وقد أسفرت هذه الدراسُة 
أو يكـون كنايـًة فـربام اًزا أنـه مـن املجـاز يكـون جمـمـا ذكـر اإلمـاُم  ليس ُكـلُّ :أوًال * 

وإنـام مـردُّ ذلـك واملجاز، بني احلقيقة باخللط ختطئة اإلمام أو اهتامه ذلك حقيقة، وال يعني 
مل البالغيـة ذلـك حقيقـة، وألن القواعـد  يـصري بعـد  قـد ،جماًزاعندهم فام كان اللغة لتطوِر 

 .بعدهومن جاءوا عند اخلطيب والتقنني الذي ُعرف بالتفصيل تكن قد استقرت بعُد 
احلقيقـة مـن أو وحتليل ورشح مواطن املجـاز   يف بيانهذه الدراسة أسهمت :ثانًيا* 

واملفلقـني مـنهم انتخبهـا الـشعراء لفحـول بدقة وعناية شعرية رائعٍة، اختريت خالل ثروة 
كل هذه الشواهد الـشعرية التـي ذكـر اإلمـاُم اإلماُم الزخمرشيُّ يف معجمه، وقد استقصيُت 

فيهـا وإجـراء معانيها وموطن االستـشهاد وبيان ورشحها ، وقمت بتحليلها ا من املجازأهن
ــة وبيــان أو غريهــا رة االســتعا ــشاء مــن املجــاز احلقيقــة مــن الكناي لتكــون بــذلك نــواة إلن

املنهج لينتفع هبـا طـالب املعجم عىل نفس علمية شاملة نتناول فيها باقي حروف موسوعة 
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  .العلم يف كل زماٍن ومكان
ترتيــب  حــسب –بحًثــا لــسبعٍة وعــرشين ميــداًنا رحًبــا هــذا البحــُث يفــتُح  :ثالًثــا* 

ــث  ــذا البح ــتثناء ه ــم باس ــروف املعج ــي ح ــذي ُعن ــزة ال ــرف اهلم ــث –بح ــن للباح  يمك
 .البحوثمعي حتى ال تتكرر يف جمال البالغة أن يقوم ببعضها بالتنسيق املتخصص 

عىل منه، ويمكنه أن يسري أو ما تيرس مل هذا العأن جيد يف نفسه طاقة إلنجاز واملهم 
يصادف يف ثنايا املعجم ما يفـتح ، وربام ، أو يضيف ما هو جديدوضعناهالذي املنهج نفس 

يف هـذا طاملا أنه يـسُري ، أو غري ذلكاملنهج والتنقيب وتغيري للبحث أخرى متعددة له أبواًبا 
 .ويقنيوإخالٍص وثقٍة  بصدٍق الدرب 

يل فـيُ طريقـه، ألن الباحـث ووعورة صعوبَتُه  هذا امليدان ال ُأنكُِر يفالبحُث  :رابًعا* 
غري أنـه ُيـصِقُل  –تعاىل   –  الزخمرشيِّ  اإلمامِ إىل مراد عقله، ليصل ُل مِ عْ يُ نفسه، وَ فيه 

 العــريب عــىل التحليــل البالغــي لعيــون الــشعرغويــة ومقدرتــه لثروتــه الالــدارس، وينمــي 
 .بقيمِة العمل الذي يقوم بهثم يشعر بعقل اإلمام، ومن املختارة 

 

 



 - ١٣٥٦ -

��������������������������������

 »مزةقافية اهل«
 ...  َيِشْمَن بروقَُه وَيُرشُّ أْرَى الـ  -

 ـجنوب عىل حواجبها العامُء                               
 ١٣٤١ حقيقة زهري

 »قافية الباء«
قبائـُل ...  وثِْفُت هلم بالنِرص إذ قيل قد غزت -

 من غسان غُري أشائب

 
النابغة 
 الذبياين

 
 ١٣٤٥ حقيقة

النابغة  ُيؤَتَشُب رْجراحٌة مل تُك مما  -
 ١٣٤٤ حقيقة الذبياين

 ...  وُمقاِمهِنَّ إذا ُحبِْسَن بَِمْأِزم -
ُهنَّ األَْخَشُب                              استعارة  ساعدة َضْيق َألفَّ وَصدَّ

 ١٣٠٠ ترصحيية

 ...  قوٌم هُم األنُف واألذناُب غريُهُم -
ي ب                             َنَباومن ُيسوِّ  ١٣٥١ حقيقة احلُطيئة أنف الناقِة الذَّ

 »قافيُة التاء«
 ...  قد عرفْتني رسحتي وأطَِّت -

 وقد شَمْطُت بعدها واْشَمطَِّت                           

 
 األغلب

 
 ١٣٤٨ حقيقة

 »قافية الدال«
 ...  أياَم سلمى غريرٌة ُأُنٌف -

 كأهنا خوُط بانٍة ُرْؤدُ                                           

 
ُطريح 
 الثقفّي 

 
استعارة 

 متثيلية
١٣٥٦ 
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 ...  ُتزجي َأغَنَّ كأنَّ إبرَة رْوقه -
 قلٌم أصاب من الدواِة ِمَداَدها                             

عديُّ بُن 
 الِرقاع

استعارة 
 ١٢٩٥ ترصحيية

ــذي    ــرشِب ال اِر كال ــزوَّ ــِك لل   رأيتُ
ــا    ــٌة آدت هل ــرىُجذاميَّ    عجــوُة الُق

 

  إذا عطُِشوا يوًما فمن شاَء أوردا
 

ــًدا ــسًا ُجمعَّ ــأقوِط حْي ــُط بامل   وختِل
 

 ١٣٢٧ كناية ــ

 ...  إِزاُء معاٍش ما ُحتلُّ إزاَرها -
استعارة  ــــــــ من الكيس فيها سْورٌة وهي قاِعدُ                      

 ١٣١٥ متثيلية

 ...  لُه  ال تْقِذَفنِّي بُِركٍن ال كفاءَ -
َفِد                                    ِفَك األَْعداُء بالرِّ  وإن َتَأثَّ

النابغة 
 الذبياين

استعارة 
 ١٣٥٧ متثيلية

 ..  َغَدْت بِِرعاٍل من قطا يف حلوقه -
استعارة  الراعي َأَداوَي لِطاُف الطيِّ ُموثقُة العقدِ                          

 ١٢٩٩ ترصحيية

 ... اتوا حولنا حرًسا وباتت    فب-
ا                                     َأديَم الليِل ال َيعِذْفَن عُوًد

معقل بن 
عوف 

 ابن ُسبيع
 ١٣٣٧ حقيقة

 »قافية الراء«
 ...  فُقْلُت هلا أملَّا تعريفني -

ْت ُحمافظتي اإلزارا                                    إذا َشدَّ

 
 الفرزدق

 
 ١٣٢٤ ايةكن

 ...  ُنبِّْئُت زُْرعَة والسفاهُة كاسمها   -
 ُهيدى إيلَّ أوابَِد األشعارِ                                       

النابغة 
 ١٣٣٢ حقيقة الذبياين
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 ... لن ُتْدرُِكوا كرمي بُِلْؤِم أبيَكُم  -
ِل األشعارِ                                      ١٣٣٢ حقيقة الفرزدق َوأوابدي بتنحُّ

             ...  وحلَّ احليُّ حيُّ بني ُنمٍري   -
 ١٣٤٧ حقيقة بِْرش  ُقراضبة ونحُن هلم إطاُر                                      

 ...   ظَلْلنا نْحبُِط الظْلامَء ُظهًرا  -
استعارة  ــــــــ وارُ لديه واملطِيُّ به أُ                                             

 ١٣٠٤ ترصحيية

 ...    وذلك من قوٍل أتاَك أقوُله    -
 ومن دسِّ أعدائي إليك املآبَِرا                             

النابغة 
 ١٣٣٦ حقيقة الذبياين

 ... أََأْعِقُل قتِيل العيَص عيَص ُشواِحٍط -
ِي لُه ِقْدريوذلك أمٌر ال ُتثَ                                 استعارة  ــــــــ فَّ

 ١٣١٤ متثيلية

 ١٣٢٥ كناية ِخْرنق  والطيِّبُوَن معاِقد األُْزرِ -
 ١٣٢٣ كناية ــــــــ  َشدَّ عىل أمِر الورود ِمْئَزره-

 
ـــــ ـــــٍة ال َذرا هل ـــــْر واِحي ـــــا بِق   اوبِْتن

  فال الصبُح يأتينا وال الليُل ينقـضـي
 

  من الريِح إالَّ أن نلـوَذ بُكـور
   الريُح مأذوٌن هلا بـسكوروال

 

 ١٣٣٨ حقيقة ــ

 »قافية العني«
 ...    وحيرُم ِرسُّ جارهتم عليهم   -

 ويأُكُل جارُُهم ُأُنَف الِقصاعِ                               
استعارة  احلُطيئة

 ١٣٥٨ متثيلية

ى ليَت ِشعري من الذي -  ...  وُكنُت ُمَثف�
استعارة  ــــــــ  اليوم مفجوُع ومن هو فاِجعُ هو                        

 ١٢٩٧ ترصحيية
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 ...  إنَّ العروَق إذا اْستَرسَّ هبا الثَّري -
 أِرشَ النباُت هبا وطاب املزْرعُ                               

ُنصيٌب 
 األصغر

استعارة 
 ١٣٠٨ مكنّية

ْأِل يْتبـُع َأنَفـُه - يـِه مـن ِخلُفَّ ...   وجاَء كمثـِل الـرَّ
 ١٣٢٦ كناية ــــــــ وقِع الصخور قعاِقعُ 

اة شهًريا َمجاُهلا   -  ...    نكحُت ُمثفَّ
استعارة  ــــــــ َوأعلُم أنَّ املوَت الُبدَّ واِقعُ                                 

 ١٢٩٧ ترصحيية

 »قافية القاف«
 ... َفإْن ُكنُْت مأُكوًال َفُكْن خَري آكل  -

ِق                            وإالَّ فأدِركني وملَّا ُأَمزَّ
ق استعارة  املَُمزَّ

 ١٣٠٢ ترصحيية

 »قافية الكاف«
ق  َأْمطِْر علينا الغيث ال أبالْك - استعارة  املَُمزَّ

 ١٣١٠ متثيلية

 »قافية الالم«
 ...  وقد أكلت أظَفاَرُه الصخُر كلام -

التَعنَّى عليه ط                               وُل مرقًى توصَّ

أوس بن 
 ١٣٢١ جماز عقيل حجر

اُنُه يف غْيطل- أبو   ُمْسَتأِسٌد ِذبَّ
 النجم

استعارة 
 ١٣٠١ ترصحيية

ل َأْثُرُه -  ...  إذا ُسلَّ َمْن َجْفٍن تأكَّ
ًال                               عىل ِمثِل ِمصحاِة اُللَجْنيِ تأكُّ

أوس بن 
 ١٣٥٠ حقيقة حجر

ن ف-  ... يه املرضِحيَُّة بعدَما  َتوهَّ
اح مَضت فيه ُأْذنا بلقعيٍّ وعاملِ                               ِرمَّ استعارة  الطِّ

 ١٣٥٨ ترصحيية
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 ١٣٤٠ حقيقة ــــــــ وَقْد أرََزْت ِمْن َبْرَدهِنَّ األَناِمُل  -
 »قافية امليم«

 

  ُجذاُم سـيوُف اهللاِ يف كـل مـوطنٍ 
ــا َأُكــ ْت يوًم   ـفُّ قبيلـــةٍ وإْن قــرصَّ

 

  إذا َأزمـــْت يـــوم اللقـــاِء َأَزامِ 
  عن املجِد نالْتـُه َأُكـفُّ ُجـذامِ 

 

استعارة  ـــ
 ١٣٠٦ مكنية

 ...  َفبانْت ليلةَ ً وأديَم يوٍم   -
 ١٣٣٧ حقيقة بِْرش  عىل املنَْهى ُجيَزَّ هلا الثََّغامُ                                       

ْقُته حتى إذا أتـ   مَّ واسـتوىوَخلَّ
  قرْنُت بَِحْقوْيِه ثالًثا فلــم يـــزغْ 

 

ــــِة ســــاٍق أو كمــــْتِن إمــــامِ    كُمخَّ
ْت بِـِدمامِ    عـن الَقـصِد حتـى ُبـرصِّ

 

استعارة  ــ
 ١٣٠٣ ترصحيية

 ...     والعْدَو بني املجلسِني إذا    -
 ١٣٥٢ حقيقة املَُرقِّش آَد العِيشُّ وتنادى العم                                        

ر فيه النبُت حتى ختابلت  -  ... تأزَّ
ًما                             ١٣٤٢ حقيقة ــــــــ ُرباُه وحتى ما ُترى الشاُء ُنوَّ



 

 - ١٣٦١ -

 

 دار –حممـود إسـامعيل عـامر : األخطاء الشائعة يف اسـتعامالت حـروف اجلـر تـأليف ) ١(
 .  م الرياض اململكة العربية السعودية١٩٩٨ - هـ ١٤١٩عامل الكتب ط أوىل 

 اهليئة العامة لقـصور –أساس البالغة جلار اهللا أيب القاسم حممود بن عمر الزخمرشي  ) ٢(
حممـود فهمـي / د .  تقـديم أ ٢٠٠٣إصـدار مـايو ) ٩٥( سلـسلة الـذخائر –الثقافـة 

 .حجازي
حتليليــة موازنــة االعتـذاريات بــني النابغــة الــذبياين وعــيل بــن اجلهــم دراســة بالغيــة  ) ٣(

 جامعـة – كلية اللغة العربيـة بإيتـاي البـارود – تامر حممد أمحد حجازي –ماجستري 
 .  م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦األزهر 

اخلطيـب القزوينـي حتقيـق : اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديع تأليف ) ٤(
 .م  ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ مكتبة اآلداب –عبد القادر حسني / ودراسة الدكتور

بسيوين عبد الفتـاح /  عرض وحتليل وموازنة د–بني املكنية والتبعية واملجاز العقيل  ) ٥(
  م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣ مطبعة احلسني اإلسالمية الطبعة األوىل –فيود 

 . م ١٩٨٤ – الدار التونسية للنرش –الطاهر بن عاشور / التحرير والتنوير للشيخ  ) ٦(
أمحــد : لإلمــام القرطبــي حتقيــق) قرطبــيتفــسري ال(اجلــامع ألحكــام القــرآن الكــريم  ) ٧(

 - هـ ١٣٨٤ثانية .  ط – القاهرة – املرصية –الربدوين وإبراهيم أطفيش دار الكتب 
 . م ١٩٦٤

 - هــ ١٣٨٥ثانيـة .  حتقيق ورشح عبد السالم حممـد هـارون ط –احليوان للجاحظ  ) ٨(
  م ١٩٦٦



 - ١٣٦٢ -

 بـريوت –در سجيع جبييل دار صـا/ ديوان أيب النجم مجعة ورشحه وحققه الدكتور ) ٩(
 . م١٩٩٨ط أوىل –

 – بـريوت – دار صادر –حممد يوسف نجم / ديوان أوس بن حجر حتقيق ورشح د ) ١٠(
 م١٩٧٩ط ثالثة 

دار الكتـاب :  النـارش–ديوان برش بن أيب خازم األسدي قدم له ورشحه جميـد طـراد  ) ١١(
 . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ بريوت ط أوىل –العريب 

نعـامن أمـني طـه : ري والسجـستاين حتقيـقديوان احلطيئة برشح ابن السكيت والسك ) ١٢(
 .رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده بمرص

ديوان اخلْرنق بنت بدر بن زهفان أخت طرفة بن العبـد روايـة أيب عمـرو بـن العـالء  ) ١٣(
يرسي عبد الغني عبد اهللا دار الكتب : هـ رشحه وحققه وعلق عليه١٥٤املتوىف سنة 

 . م ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ ط أوىل –ان  لبن– بريوت –العلمية 
 - هــ ١٤٠١ – بـريوت – ت فـايربراينهرت:  مجعه وحققه–ديوان الراعي النمريي  ) ١٤(

 . م١٩٨٠
 . بريوت – دار صادر –كرم البستاين /  حتقيق –زهري بن أيب سلمى / ديوان  ) ١٥(
اح ) ١٦(  ط – لبنـان – بـريوت – دار الـرشق العـريب –عزة حـسن /  حتقيق دديوان الطِّرمَّ

 . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ة ثاني
 . بريوت– دار صادر –كرم البستاين :  حتقيق–ديوان الفرزدق  ) ١٧(
َشْني  ) ١٨(  ط – بـريوت – دار صـادر –كارين صادر : األكرب واألصغر حتقيق: ديوان املَُرقِّ

 م ١٩٩٨أوىل 



 

 - ١٣٦٣ -

 .حممد أبو الفضل إبراهيم دار املعارف ط ثالثة/ ديوان النابغة الذبياين حتقيق ) ١٩(
 دار –بـدر أمحـد ضـيف / عيل الثقفـي دراسـة ومجـع وحتقيـق دشعر طريح بـن إسـام ) ٢٠(

  م ١٩٨٧املعرفة اجلامعية 
 بـريوت – دار إحياء الـرتاث العـريب –حممد فؤاد عبد الباقي / صحيح مسلم حتقيق  ) ٢١(

 . 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويـل يف وجـوه التأويـل لإلمـام الزخمـرشي  ) ٢٢(

 .  مكتبة مرص–يوسف احلامدي : رشح وضبط ومراجعة
 .  م ٢٠٠٣ القاهرة –لسان العرب البن منظور ط دار احلديث  ) ٢٣(
 اللـوتس للطباعـة –رفعـت إسـامعيل الـسوداين / د.مباحث يف طرق علـم اللـسان أ ) ٢٤(

 . هـ١٤٢٧ – م ٢٠٠٦
 .١٩٧٠ إصدار جممع اللغة العربية بالقاهرة مطبعة دار الكتب –املعجم الكبري  ) ٢٥(
إبـراهيم أنـيس / غـة العربيـة بالقـاهرة إرشاف د إصـدار جممـع الل–املعجم الوسيط  ) ٢٦(

 .وآخرين ط ثانية
 رشكـة مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـايب احللبـي وأوالده –مفتاح العلـوم للـسكاكي  ) ٢٧(

 .  م ١٩٩٠ -هـ ١٤١١بمرص ط ثانية 



 - ١٣٦٤ -
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