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الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل
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خيرة عند النشر داخل املجلة على )
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( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و ) الخالية من املصورات والخرائط

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
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ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ث

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

م( للف –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال  ِ
 
خير، وترجيح إلى )ُمحك

َ
حص األ

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة 
ً

و الرفض، فضال
َ
جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ي: يرسل بدون اسم .يج
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 ب أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر ل
َ
لبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)ية التقل عن نكليز واإل 



ساس في  -6
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ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 
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َ
ب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 د يعمل الباحث على تحد ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
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 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن ير
َ
اعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  ونسب
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة لف
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
قراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ة وال  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتى   أ ِ

 تعب 
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مصطلحات علم البيان يف شرح ديوان ابي متام للخطيب 

 هـ(502التربيزي)

 أمحد حييى الدليمي و  أمحد سليمان الكوياني 

31/10/2020 تأريخ القبول:     23/9/2020 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

 هـ(502فقد جاء هذا البحث الميسر ليبين دور الخطيب التبريزي المتوفى سنة )        
وقد ، يان أثناء شرحه لديوان ابي تمامذكر بعضًا من مصطلحات علم الب ؛ ِإذرحمه اهلل

جاء ترتيب البحث كالنحو التالي، إذ ذكرُت فيه المصطلحات حسب الترتيب الهجائي 
: التشبيه، التعريض، االستعارة، ما يأتيالمتلقي اليها. والمصطلحات كلسهولة وصول 
 الكناية، المجاز.

ثم تناول البحث ذكر المصطلح )لغة( وكان معجم )لسان العرب( هو المعّول           
عليه، وذلك لشموليته وتنوع استعراضه لجذر الفعل. ثم ذكرت تعريف المصطلح 
اصطالحيًا، وباالعتماد على معاجم النقد والبالغة. ومن ثم تأصيل المصطلح من 

والى عدد من النّقاد الذين  هـ(،502هـ( الى عصر الخطيب التبريزي)255الجاحظ )
جاءوا بعده؛ وذلك ليتبين لنا رأى التبريزي وسعيه في استعراض تلك المصطلحات ومدى 
موافقته او اختالفه مع سابقيه، علمًا أّنه كان يذكر المصطلح النقدي أو البالغي دون 
ا التوّسع فيه أو حتى إعطاء تعريف له أو تحديد نوعه أو ذكر أحد فروعه. وهذا م

 سنالحظه وسنجده إن شاء اهلل من خالل هذا البحث، ومن اهلل التوفيق. 
 .؛ االستعارة اني؛ علم الب طيالتخط:  الكلمات المفتاحية       

 

 

                                                 

 ب/جامعة الموصل ./كلية اآلدااللغة العربيةقسم /طالب ماجستير 
 كلية اآلداب/جامعة الموصل .قسم اللغة العربية /مساعد ُأستاذ/ 



                                                                                                         و أمحد حييى الدليمي أمحد سليمان الكوياني       هـ(502مصطلحات علم البيان يف شرح ديوان ابي متام للخطيب التربيزي)

 

 
238 

 التشبيــــــه
في لغًة: الشََّبُه والشَّْبُه والشبيه: المثل والجمع اشباه، واشبه الشيء ماثله وفي 

به الرجل امه: وذلك إذا عجز وضعف. وفي التنزيل المثل من اشبه اباه فمن ظلم، واش
))وأتو به متشابهًا((، والشبه: االلتباس وامور متشابهة، وبينهم اشباه أي أشياء يتشابهون 

 .(1)فيها، وشبه عليه: أي خلط عليه االمر. والتشبيه والتمثيل
نى، امَّا في االصطالح: ))هو الداللة على ان شيئًا قد شارك شيئًا اخر في مع

 .(2) على غير استعارة وال تجريد((
وهو عند اهل البيان: ))هي الداللة على مشاركة ألمر آخر في معنى ال على 

 .(3) وجه االستعارة الحقيقية واالستعارة بالكناية والتجريد((
ومن هنا يمكن القول ان هناك تطابقًا وتوافقًا بين كال المعنيين المعنى اللغوي 

ي. ولقد اتفق علماء  النقد البالغة على ان التشبيه ما هو اال اتفاق والمفهوم االصطالح
شيئين في صفه من الصفات أو اكثر. وأن ))الشيء يشبه بالشيء تارة في صورته 
وشكله، وتراه في حركته وفعله، وتارة في لونه ونجره، وتارة في سوسه وطلعه، وكل متحد 

 .(4) بذاته((
وقد تناول ))أبو  (5)لذين تناولوا الشبيه وصورهه( يعد اول ا170ولعل الخليل )

 .(6)ه( التشبيه بطريقة اوفى من الفراء"210عبيدة )

                                                 

ه(، دار 711لســان العــرب، أبــو الفضـل جمــال الــدين بــن مكـرَّم بــن منظــور االنصــاري االفريقــي )تينظـر: ( 1)
 : مادة )شبه(. ه1414، 3صادر، بيروت، ط

 .66: 1984، 2يين، بيروت، لبنان، طالمعجم االدبي، جبور عبدالنور، دار العلم للمال (2)
موســـوعة كشـــاف اصـــطالحات الفنـــون والعلـــوم، محمـــد علـــي التهنـــاوي، تقـــديم واشـــراف ومراجعـــة: د. رفيـــق  (3)

 .434: 1996، 1العجم، تحقيق: د.علي دحروج، ترجمة: عبداهلل الخالدي، مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت، ط
ه(، تحقيـق: د. محمـود 485ي القاسـم عبـداهلل بـن ناقيـا البغـدادي )تالجمان في تشبيهات القـران، الشـيا ابـ (4)

 35: 1987، 1حسين أبو ناجي الشيباني، مكتبة االسكوريـال، ط
السـيد  فن االستعارة، دراسة تحليلية في البالغة والنقد مـع التطبيـق علـى االدب الجـاهلي، احمـد عبـدينظر: ( 5)

اوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  .195: 1979اإلسكندرية،  الصَّ
القران والصورة البيانيـة، د. عبـدالقادر حسـين، عـالم الكتـب، بيـروت، لبنـان، ، وينظر: 194المصدر نفسه: ( 6)
 .18: 1985، 2ط
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ه( ورسائله، 255كما وتردد التشبيه كثيرًا عند النقاد والسيما في كتب الجاحظ )
))ولكن  (1)وال عجب من ذلك اذ ان هذا الفن يعد من اغلب فنون البيان جريانًا في الكالم

لم يبحثه كما بحثه المتأخرين فليس في كتبه تعريف أو تقسيم له وانما هي األمثلة الجاحظ 
 .(2) التي تمر به فيشير إلى ما فيها من تشبيه يتصل بالحيوان أو النبات((

وقد ذكر التشبيه عندما قال ))وقد يشبه الشعراء والعلماء والبلغاء االنسان بالقمر 
 .(3) والشمس((

فقد كان تعريفه للتشبيه أوسع واكثر شمولية ))والتشبيه جار ه( 285اما المبرد )
 .(4) كثير في الكالم اعني كالم العرب حتى لو قال القائل: هو اكثر كالمهم لم يبعد((

اما ابن المعتز   (5)ه( في كتابه ولكن لم يعط له تعريفاً 291كما وذكره ثعلب )
ة مشتركة بينهما بواسطة اداة ه( فقد عرفه قائال ))هو الحاق امر بآخر في صف296)

 .(7)ه( على ضروب مختلفة322بينما جعله ابن طباطبا ) (6)معينة لغاية معينة((
ه( فقد احسن التشبيه عنده ما تشابه اثنان من جميع 337اما قدامة بن جعفر )

الوجوه حتى صار االثنان واحدًا، حيث قال : ))إذ كان الشيئان إذا تشابها من جميع 

                                                 

 .90: 1983البالغة عند الجاحظ، احمد مطلوب، دار الشؤون الثقافية والنشر، العراق، ينظر: ( 1)
 .90المصدر نفسه:   (2)
ان، ابــي عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، تحقيــق: عبدالســالم هــارون، مطبعــة البــابي الحلبــي وأوالده، الحيــو  (3)

 .1/211: 1965، 2مصر، ط
غرائــب التنبيهــات علــى عجائــب التشــبيهات، علــي بــن ظــافر االزدي ، وينظــر: 2/396الكامــل فــي اللغــة: ( 4)

 .13: 1983المعارف، القاهرة، المصري، تحقيق: محمد زعلول سالم، مصطفى الصاوي، مطابع دار 
ـــب )ت (5) ـــاس احمـــد بـــن يحيـــى ثعل ـــدالتواب، مكتبـــة 291قواعـــد الشـــعر، ابـــي العب ه(، تحقيـــق: د.رمضـــان عب

 .35: 1995، 2الخانجي، القاهرة، مصر، ط
ه(، تحقيق: عرفان مطرجي، مؤسسة الكتب الثقافيـة، 296كتاب البديع، أبو العباس عبداهلل بن المعتز )ت (6)

نزهــة االنــام فــي محاســن اهــل الشــام، ابــي البقــاء عبــداهلل بــن محمــد ، وينظــر: 88: 2012، 1لبنــان، طبيــروت، 
 .ذكر تشبيها البن المعتز 290: 1920البدي المصري، المكتبة العربية، بغداد، المطبعة السلفية، مصر، 

العزيز ناصـــر ه(، تحقيـــق: عبـــد322عيـــار الشـــعر، ابـــي الحســـن محمـــد بـــن احمـــد بـــن طباطبـــا العلـــوي )ت (7)
 .25: 1985المانع، دار العلوم للطباعة والنشر، 
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 .(1) م يقع بينهما تغاير البتة اتحدا، فصار االثنان واحدًا((الوجوه ول
ه( فقد جعل من جمال التشبيه ان يسد مسد االخر. ولم 386اما الرماني )

يقصر التشبيه في القول بل شمل حتى النفس. ))هو العقد على احد الشيئين يسد مسد 
 .(2) ((االخر... وال يخلو التشبيه من ان يكون في القول أو في النفس

ه( عن التشبيه فقد تحدث عن سرقات 392وقد تحدث القاضي الجرجاني )
وتتبع االبيات المتشابهة ))وكان كالم القاضي عن التشبيه يأتي استدعاء في ثنايا حديثه 
عن سرقات المتنبي المدعاة، فهو يتكلم عن تشبيه الشيء بالشيء، وعن اختالف الشعراء 

 .(3) شبيه((في تشبيهاتهم، وعن محاسن الت
ه( فقد قال عن التشبيه ))هو الوصف بأن احد الموصوفين 395اما العسكري )

ينوب مناب االخر بأداة التشبيه، ناب منابه أو لم ينب، ويصح تشبيه الشيء بالشيء 
 .(4) جملة وان شابهه من وجه واحد، مثل وجهك  مثل الشمس، ومثل البدر((

 (5)له الرماني من ان التشبيه يسد مسد االخره( فقد اثر ما قا403اما الباقالني )
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ                  چ       چ  چ ولكنه أورد مع ذلك النص الكريم االتي: 

                                                 

نقد الشعر، البي الفرج قدامة بن جعفـر، تحقيـق: كمـال مصـطفى، مكتبـة الخـانجي، مصـر، مكتبـة المثنـى،  (1)
  122: 1963بغداد، 

ن علـي أصـول البيـان العربـي فـي ضـوء القـران الكـريم، محمـد حسـي . وينظـر:80النكت فـي اعجـاز القـرآن: ( 2)
 .76: 1999، 1الصغير، دار المؤرخ العربي، بيروت، لبنان، ط

ه(، محمــد أبــو 392الوســاطة بــين المتنبــي وخصــومه، القاضــي علــي بــن عبــد العزيــز الجرجــاني )تينظــر: (3)
 1966، 4الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البـابي الحلبـي وشـركاؤه، مكتبـة لسـان العـرب، ط

 تاريا البالغة العربية ، عبدالعزيز عتيق، دار النهضة العربيـة للطباعـة والنشـر، بيـروت، لبنـان وينظر:  201:
المصــطلحات البالغيــة والنقديــة فــي شــعر ابــي العــالء لشــعر المتنبــي، )ُمعِجــز احمــد(، أطروحــة وينظــر:  183:

 .114: 2005دكتوراه، د.احمد يحيى علي، جامعة الموصل، كلية اآلداب، 
ه(، 395الصناعتين الكتابة والشـعر، تصـنيف ابـي هـالل الحسـن بـن عبـداهلل بـن سـهل العسـكري )تكتاب  (4)

 .245: 1971، 2تحقيق: علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، ط
ه(، تحقيـــق: احمـــد الصـــقر، دار المعـــارف، 403اعجـــاز القـــران، أي بكـــر محمـــد بـــن الطيـــب البـــاقالني )ت (5)
 .399: صرم
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 .(1) چچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   

ه( فقد عرفه وقرنه بالمعنى والنفس ثم بين 437اما علي بن خلف الكاتب )
نفس واما لمعنى: فالذي بالنفس هو الحقيقة كقولك: بالغته عندما قال ))والتشبيه اما بال

هذا الماء كهذا الماء. والذي لمعنى كتشبيه العلم بالنور، والمعنى الذي يجمعهما التبيين، 
ألن النور يضيء فيتبين به، والعلم يوضح فيتبين به وبالغة التشبيه الجمع بين شيئين 

 .(2)بمعنى يجمعهما يكسب بيان احدهما باآلخر((
ه( فقد عد التشبيه صفة الشيء، والسبب هو الوجود مقاربة 456ما القيرواني )ا

كما وجعل للتشبيه واالستعارة فائدة فقد قال ))والتشبيه  (3)أو مشاكلة بين المشبه والمشبه به
 .(4) واالستعارة جميعًا يخرجان األغمض إلى االوضح((

نون البالغة تمكن من جعل ولحسِِّه المرهف وثقافته بالشعر والمامه بالوان وف
للتشبيه ضربين  حسن وقبيح ))واعلم ان التشبيه على ضربين: تشبيه حسن وتشبيه 

 .(5) قبيح((
ه( فقد جعل من التشبيه ما يحتاج إلى تأويل 471بينما عبدالقاهر الجرجاني )

ك واألخر يحتاج إلى تأويل، عند قال ))اعلم ان الشيئين إذا شبه احدهما باآلخر كان ذل
على ضربين، احدهما: ان يكون من جهة امر بين يحتاج إلى تأويل واألخر ان يكون 

 .(6) المشبه محصاًل بضرب من التأويل((
ه( عن سابقيه من النقاد والبالغيين واهتمامه بالتشبيه 502ولم يبتعد التبريزي )

كنوناته باعتباره أنموذجًا من نماذج الفنون البالغية التي يعبر عنها الشاعر عن م
                                                 

 .39سورة النور، اآلية: ( 1)
ه(، تحقيـــق: حـــاتم صـــالح الضـــامن، دار البشـــائر للطباعـــة 437مـــواد البيـــان، علـــي بـــن خلـــف الكاتـــب )ت (2)

 .135: 2003، 1والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، ط
تحقيـق:  ه(،456العمـدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده، ابـي علـي الحسـن بـن رشـيق القيروانـي االزدي ) (3)

 .1/286: 1981، 5محمد محي الدين، دار الجيل، ط
 .1/287المصدر نفسه: ( 4)
 .1/287المصدر نفسه: ( 5)
ه(، قـرأه وعلــق عليــه أبــو فهــر 471أسـرار البالغــة ، االمــام ابــي بكـر عبــدالقاهر عبــدالرحمن الجرجــاني )ت (6)

 .90: 1991، 1محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، مكتبة الخانجي، ط
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 ومشاعره، وجعله عنوانًا من عنوانين ابداعاته فقد علق على البيت االتي:
 ونؤى ِمثلَما إْنَفَصَم الّسوارُ   أثاٍف كاْلُخدوِد ُلِطْمَن ُحزَنا  

جاء التشبيه عندما شبه )االثافي( وهي حجارة التي توضع عليها القدور، وقد 
ه الحجارة فألثافي مشبه. والحجارة مشبه سعفتها النار، وهذا السعف كانه لطم في وجه هذ

به. ووجه الشبه هو السواد الذي تحدثه دخان النار على تلك الحجارة وكان ذلك السوا هو 
اثر اللطم. اما انفصام الّسوار أي شبيه فانفصام الحجارة التي حول النار شبهها بالسوار 

اركان التشبيه. اثناء شرحه  . ولم يذكر التبريزي أي ركن من(1)الذي يكون في يد النساء
 للديوان. علمًا ان التشبيه يعد من الفنون الواسعة والتي تعمق فيها النقاد والبالغيون.

 وذكر البيت االتي:
 مثال  َشُرودا  في النَّدى والباسِ   ال تْنكُروا َضْربَي َلُه ِمن دْوِنهِ 

م وشجاعة عمرو أي ال تنكروا علّي وال تلوموني في ضربي بهذا المثل في اقدا
وهو األكثر شجاعة وذكاء، ألن اهلل تعالى قد شبه نوره بما هو ادنى واقل منه، وذلك إذا 

ے  ے  ۓ     چ كان المشبه به من ابلغ ما عرفه الناس ضوًء وانارة. فقد قال تعالى 

وقد عيب على ابي تمام في تشبيهه هذا، ولكنه اشفع ما قاله في بيت  (2) چۓ  ڭ
 :(3)اخر قال فيه

 مثال  من اِلمْشكاِة والنَّْبراسِ   فاهلُل قْد ضرَب االقلَّ لنورِهِ 
 وجاء بالبيت االتي:

 وقد تَفرعَن عْن اَوَصاِلِه االَجلُ   جلَّْيَت والَموُت ُمْبٍد ُحرَّ صْفَحِته
فـ)تفرعن( كلمة غير عربية محضة، وانما ذلك النهم يسمون الجبابرة الفراعنة 

 .(4) سى(تشبيهًا بـ)فرعون مو 
ولم يذكر التبريزي أي ركن من اركان التشبيه، ويمكن ان نقول انه واكب اسالفه من 

                                                 

ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيـق: محمـد عبـده عـزام، دار المعـارف، القـاهرة، مصـر، ينظر: ( 1)
 .1/350: 1951، 4ط
 .35سورة النور، اآلية: ( 2)
 .2/250ينظر: ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي: ( 3)
 .3/16ينظر: ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي: ( 4)
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توظيف التشبيه حيث استطاع التبريزي من ان يدرك حجم ما موجود من تناسب في 
ظهار المعنى الجيد والمالئم لما أراده الشاعر  الشبيه اذ يعد من الفنون البالغية في إبراز وا 

ي نفسية المتلقي. كما انه لم يذكر شيئا من انواع التشبيه او ما شابه ذلك ، ومن التأثير ف
 حيث يكتفي في ثنايا تعليقه بقوله"" تشبيه او شبَّه ".
 التعريــــض

فــــي لغــــًة: العــــرض: خــــالف الطــــول، ويقــــال عرضــــت لفــــالن. والجمــــع اعــــراض 
عارضـــت وعرضـــت الشـــيء: جعلتـــه عريضـــًا، وعـــارض الشـــيء بالشـــيء معارضـــة: قابلـــة و 

كتابي بكتابه أي قابلته، وفـالن يعارضـني أي يبـاريني، ومنـه الَعـْرْض والُعـرْض، واعتـرض: 
انتصب ومنع وصار عارضًا، واعترضت الشيء دون الشـيء أي حـال دونـه، وعرضـت لـه 

 .(1)أي اظهرته، وتعرض الشيء دخله فساد
م بالوضـع امَّا في االصطالح : ))هـو اللفـظ الـدال علـى الشـيء عـن طريـق المفهـو 

 .(2) الحقيقي وال المجازي((
و))التعــــريض خــــالف التصــــريح، وقــــد اســــتعمله العــــرب حينمــــا كــــانوا ال يريــــدون 

 .(3) التصريح، فيصلون بهذا الفن إلى ما هو الطف((
ه( التعـريض بالكنايـة عنـدما قـال ))ان الكنايـة والتعـريض 255وقد قرن الجـاحظ )

 .(4) شف((ال يعمالن في العقول عمل اإلفصاح والك
ه( فالتعرض عنده ال يختلف عن الجاحظ فهـو ايضـًا افـرد لـه 276اما ابن قتيبة )

 .(5) بابًا اسماه )باب الكناية والتعريض((
                                                 

 نظر: لسان العرب مادة )عرض(.ي( 1)
ه(، قدمــه وعلــق عليــه، د. احمــد 637المثــل الســائر فــي ادب الكاتــب والناشــر، ضــياء الــدين بــن االثيــر )ت (2)

 .3/56: 2الحوفي، د.بدوي طبانه، دار النهضة، مصر، الفجالة، القاهرة، ط
 .99البالغة عند الجاحظ: ( 3)
لجاحظ، تحقيق: عبدالسالم هارون، مكتبة الخانجي، القـاهرة، مصـر، البيان والتبيين، ابي عثمان عمرو بن ا(4)
الطــــراز المتضـــمن ألســــرار البالغــــة وعلــــوم حقــــائق وينظــــر:  5/457وينظـــر: الحيــــوان:  1/117: 1998، 7ط

 .1/380: 1914االعجاز، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني، مطبعة المقتطف، مصر، 
ه(، تحقيــق: احمــد الصــقر، مكتبــة دار التــراث، القــاهرة، 276ابــن قتيبــة الــدنيوري )ت تأويــل مشــكل القــران،(5)
 .263: 1973، 2ط
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ه( فـــــالتعريض عنــــــده ))التعـــــريض النائــــــب عـــــن التصــــــريح 388امـــــا الحــــــاتمي )
 .(1) واالختصار النائب عن االطالة((

لــذي مــن خاللــه جعــل العــرب تســتعمل ه( فقــد بــين المغــزى ا429بينمــا الثعــالبي )
التعــريض عنــدما قــال ))والعــرب تســتعمل فــي كالمهــا كثيــرًا، فتبلــغ ارادتهــا بوجــه هــو الطــف 
واحســن مــن الكشــف والتصــريح، ويعيبــون الرجــل إذا كــان يكاشــف فــي كــل وجــه، فيقولــون: 

ڤ  چ  (2) (فالنــًا ال يحســن التعــريض اال ثلبــًا وقــد جعلــه اهلل فــي خطبــة النســاء جــائزًا فقــال(

 .(3) چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ه( فقـد أوردهـا ضـمن ))مـا جـاء مـن اإلشـارة علـى 456اما بأن رشـيق القيروانـي )

 .(4) معنى التشبيه((
ه( فقــد جعلــه مــن انــواع  صــنعة الشــعر والتــي 502امــا التعــريض عنــد التبريــزي )

 :(5)ل الغنوي يقول فيهذكرها في كتابه . وقد ذكر بيتًا للشاعر الطفي
ا اْرُضُه ُفُمحولُ   وأحمَر كالدِّيباِج أمَّا سماؤهُ   َفريِّا وأمَّ

 وذكره  التبريزي عند تعليقه للبيتين التاليين البي تمام عندما قال:
 وَيحَســــــــــبُ َمــــــــــا ُيفِيــــــــــُد بــــــــــال نــــــــــوالِ 

 
ــــــــال حســــــــابِ   ــــــــُد ب ــــــــي مــــــــا ُتفِي  وُتعِط

ـــــــــــــوالِ   ـــــــــــــال ن ـــــــــــــتثْيُب ب ـــــــــــــُد وَيْس  وَيْغ
 

ـــــــــــــــــــ َ   ـــــــــــــــــــُه ال للثَّـــــــــــــــــــوابِ  وَنْيُل  ُكلُّ
يقــول العــرب هنــا تريــد ويســتعمل القلــة وتريــد  النفــي والكثــرة كــأن تقــول )زيــد يفعــل  

كذا( والمعنى انه ال يفعل فهو قصد الممدوح الذي عمل ويفعل وال يريد اجـرًا أو ثوابـًا وكـأن 
                                                 

ه(، تحقيـق: 388حلية المحاضرة في صناعة الشعر، البي علي محمد بن الحسن بن المظفـر الحـاتمي )ت(1)
 .1/369: 1979جعفر الكتالي، العراق، وزارة الثقافة واالعالم، دار الرشيد، 

ه(، تحقيق: 429لكناية والتعريض، ابي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري )تا (2)
.  * ثلبــًا: المــه 167: 1998عائشــة حســين فريــد، دار قبــاء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، عبــده غريــب، مصــر، 

 وعابه وصرح بالغيب.
 .235سورة البقرة، اآلية: ( 3)
 .1/303العمدة: ( 4)
لوافي في العروض والقوافي، صنعة الخطيب التبريزي، عمر يحيى، تحقيق: فخر الدين قباوة، دار الفكـر، ا (5)

 .246: 1970، 1دمشق، سوريا، ط
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عطـاء  المقصود هنا هو )محمد بن الهيثم على ابي صالح بن يزداد( وذلك ان يطلـب  احـد
كــأن تكــون مــادة أو نصــيحة، بينمــا هــو  يعطــي بــال اجــر وال ثــواب وال حســاب. فعــّرض بــه 

 .(1)دون غيره
 وأورد البيت االتي:

رحا  وُمعرِّضا  أمَّا القريُض فقد جذْبَت ِبضْبعهِ   جْذِب الّرشاِء ُمصِّ
تعريضـــك للخليفـــة مـــرة، ورفعـــك لقــــدر الشـــعر عنـــدما صـــرحت بـــه. والضــــبع: أي 

جذبته من ساعده، والرشا حبل الدلو فقد صرحت بـالقول، ثـم عرضـت بـالتلميح، الساعد أي 
فقـــد اخـــذت بيـــد التعـــريض  واحييتـــه مـــن اموالـــك مـــن عـــوز الحاجـــة والفقـــر ، امـــا التلمـــيح 

 .(2)فبأسعافك له والثناء عليه في حضرة الوالي او الخليفة
لواضــح، ويكــون هــذا فــالتعريض عنــد التبريــزي يمكــن القــول انــه عــدول عــن ظــاهر الكــالم ا

)التعريض والعدل( عن طريق ضرب مثل أو ان تستشهد بلغـز أو مـا شـابه ذلـك، ومـن هنـا 
تكـــون القرينـــة هـــي الدالـــة التـــي تقودنـــا إلـــى ذلـــك التعـــريض الـــذي يوظفـــه الشـــاعر ألغـــراض 

 بالغية.
 

 االستعــــــارة
ته واعاره، في لغًة: الشيء المتداول، وتأتي بمعنى استعار المال إذا طلبه واعر 

وكذلك بمعنى نقل الشيء من اشخاص وشخص وعور عورًا وتعور واستعار، واستعار 
الشيء واستعارة منه اما مستعار ففيها قوالن: احدهما انه استعير فاسرع العمل به والثاني 

 .(3)ان تجعله من التعاور، أي استعرنا الشيء
له لعالقة المشابهة وفي االصطالح : ))هي استعمال اللفظ في غير ما وضع  

بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه، مع قرينة صارمة عن إرادة المعنى 

                                                 

 .1/284ينظر: ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي: ( 1)
 . جذبت: اخذت.2/305ينظر: ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي: ( 2)
 العرب مادة )عور(.ينظر: لسان ( 3)
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 .(1) األصلي((
وهي ال تقل عن بقية الفنون األخرى اذ هي ))قمة الفن البياني وجوهر الصورة 

لو الرائعة والعنصر األصيل في االعجاز، والوسيلة األولى التي يحلق بها الشعراء وأو 
 (2) الذوق الرفيع  الى السماوات من االبداع. ما بعدها أروع وال اجمل وال احلى((

و))االستعارة نوع من التغير الداللة القائم على المشابهة، بل انها من ابرز مظاهر النشاط 
في احدث مفاهيم االستخدام  -الشعري الي يطلق المعنى من عقابيل الواقع البليغ

خلق الفني والتفجير الثري للطاقات الكامنة في عالقات اللغة وبث درجة ال -االستعاري
 .(3)الحياة في اوصالها لتحقيق نوع من االنسجام والتآلف((

ه( وذكر عجيب 154ومن الذين ذكروا االستعارة أبو عمرو بن العالء )
 .(4)االستعارات

ها ه( واسما255اما اول من اعطى مفهومًا وتسمية لالستعارة هو الجاحظ )
.)) وسّمى االستعارة مثال عند تعليقه على (5) ))تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه((

 بيت االشهب بن رميلة (( :
 وما خير َكفٍّ ال تنُوُء بساِعدِ   ُهُم ساِعُد الدَّهِر الّذي ُيتَّقى بهِ 

 .(6) قوله ))هم ساعد الدهر(( انما هو مثل، وهذا الذي تسميه الرواة البديع((
وقال ايضًا ))وتستعير الشعراء بعض هذه من بعض، إذا احتاجت إلى إقامة 

                                                 

جــواهر البالغــة فــي المعــاني والبيــان والبــديع، احمــد الهاشــمي، ضــبطه وعلــق عليــه محمــد رضــوان مهنــى،  (1)
 .251: 1999، 1مكتبة االيمان بالمنصورة، ط

البالغة العربية في ثوبها الجديد، علم البيـان، بكـري شـيا امـين، توزيـع دار العلـم للماليـين، بيـروت، لبنـان،  (2)
 .111: 1982، 1ط
، 1اأُلسس الجمالية لإليقاع البالغي في العصر العباسي، ابتسام احمد حمدان، دار القلم العربي، حلب، ط (3)

1997 :250. 
 .1/136حلية المحاضرة: ( 4)
 .   1/153البيان والتبيين: ( 5)
 .95. وينظر: البالغة عند الجاحظ: 4/55البيان والتبيين: ( 6)
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 .(1)الوزن((
وعرفها ابن قتيبة  (2)وكذلك ذكرها في البرصان والعرجان والعميان والحوالن

ه( ))فالعرب تستعير الكلمة فتضعها مكان الكلمة، إذا كان المسمى بها بسبب من 276)
وقال ايضًا ))تسمية الشيء باسم غيره إذا قام  (3) لها((األخرى، مجاورًا بها أو مشاكاًل 

 .(5) ه(291وذكرها ثعلب ) (4) مقامه((
، اما ابن قدامة (6)ه( على ما سار عليه، ابن قتيبة296وسار ابن المعتز )

ه( فقد علل مجيئها الحتياج العرب لها ))وأما االستعارة فإنما احتيج اليها في كالم 337)
 .(7) م اكثر من معانيهم((العرب ألن الفاظه

 .(8)ه( كذلك ذكرها في الموازنة370أما اآلمدي )
ه( بقوله ))االستعارة تعليق العبارة على غير ما 386وقد عرفها الرماني )

 .(9) وضعت له في اصل اللغة على جهة النقل لإلبانة((
نما 392وقد فّصل القاضي الجرجاني ) ه( في تعريفه لالستعارة قائاًل ))وا 

الستعارة ما اكتفى فيها االسم المستعار عن األصل، ونقلت العبارة فجعلت في مكان ا
                                                 

الجـــاحظ، تحقيـــق: عبدالســـالم هـــارون، مكتبـــة الخـــانجي، مكتبـــة لســـان العـــرب، دار الجيـــل  رســـائلالبغـــال، ( 1)
 .321: للطباعة

 .55البرصان، رسائل الجاحظ: ( 2)
فنــون بالغيــة البيــان البــديع، د. احمــد مطلــوب، دار البحــوث العلميــة، ، وينظــر: 135تأويــل مشــكل القــرآن: ( 3)
ا وتطورهــا ، د ، محمــود الســيد شــيخون ، دار الهدايــة للطباعــة االســتعارة نشــأته. وينظــر : 123: 1975، 1ط

 .7:  1994،  2والنشر والتوزيع ، ط
ـــد الســـيد  (4) ـــى االدب الجـــاهلي، احمـــد عب ـــة فـــي البالغـــة والنقـــد مـــع التطبيـــق عل فـــن االســـتعارة، دراســـة تحليلي

اوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، اإلسكندرية،   .19: 1979الصَّ
 .53الشعر: قواعد ( 5)
 .11كتاب البديع: ( 6)
نقد النثر، ابي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي، تحقيق: د، طه حسين وعبدالحميد العبادي، القاهرة،  (7)

 .71: 1941المطبعة االميرية، بوالق، 
احمـــد ه(، تحقيـــق: 70الموازنـــة بـــين شـــعر ابـــي تمـــام والمتنبـــي، ابـــي القاســـم الحســـن بـــن بشـــر اآلمـــدي )ت (8)

 .18: 1992، 4الصقر، دار المعارف، ط
 .85النكت في اعجاز القرآن: ( 9)
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غيرها، ومالكها تقريب الشبه، ومناسبة المستعار له للمستعار منه، وامتزاج اللفظ بالمعنى، 
 .(1) حتى ال يوجد بينهما منافرة، وال يتبين في احدها اعراض عن االخر((

تصح االستعارة وتحسن على وجه من المناسبة، وأضاف ايضًا القاضي ))وانما 
 .(2) وطرف من الشبه والمقاربة((
ه( فقد جعلها من سنن العرب عندما قال ))ومن سنن 395اما ابن فارس )

العرب االستعارة وهو ان يضعوا الكلمة للشيء مستعارة من موضع اخر فيقولون ))انشقت 
 .(3) ن للقوم((عصاهم(( إذا تفرقوا، وذلك يكون للعصا وال يكو 

ه( فقد جعلها اشمل من المفردة بل شملت العبارة فهي ))نقل 395اما العسكري )
العبارة عن موضع استعمالها في اصل اللغة إلى غيره لغرض اما ان يكون شرح المعنى 
وفضل االبانة عنه، أو تأكيده والمبالغة فيه، أو اإلشارة اليه بالقليل من اللفظ، أو تحسين 

 .(4) لذي يبرز فيه((المعرض ا
ه( فقد عّدها نوعًا من البديع وذكر ان لها اسمًا اخر هو 403اما الباقالني )

االرداف عندما قال ))وسماها بعض اهل الصنعة باسم اخر وجعلوها من باب االرداف، 
وهي ان يريد الشاعر داللة على معنى فال يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى بل بلفظ 

 .(5)وردف(( هو تابع له
 .(6)ه( في الحماسة421وذكرها المرزوقي )
 .(7) ه(429وكذلك الثعالبي )

                                                 

 .41الوساطة: ( 1)
 .429الوساطة: ( 2)
الصــاحبي فــي فقــه اللغــة وســنن العــرب فــي كالمهــا، تصــنيف: احمــد بــن فــارس، عنيــت بتصــحيحه ونشــره:  (3)

 .173: 1910ؤيد، القاهرة، المكتبة السلفية لمؤسسيها محي الدين الخطيب وعبدالفتاح، مطبعة الم
 .274الصناعتين: ( 4)
 .108اعجاز القرآن: ( 5)
ه(، علـــق عليـــه وكتـــب 421شـــرح ديـــوان الحماســـة البـــي تمـــام، ابـــي علـــي احمـــد بـــن محمـــد المرزوقـــي )ت (6)

: 2003، 1جواشيه: إبراهيم شمس الدين، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان، ط
10. 
 .1/664فقه اللغة: ( 7)
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وبين موقعها من  (1)ه( بتفصيل دقيق في كتابه 437واوردها ابن الكاتب )
 البالغة.

ه( على المجاز لما لها من محاسن الكالم 456وفضلها ابن رشيق القيرواني )
 .(2) قال ))االستعارة افضل المجاز((

ه( فقد جعلها على ضربين وجعل من االستعارة 466ما ابن سنان الخفاجي )ا
على ضربين، قريب مختار وبعيد مطرح، فالقريب  –االستعارة  -بعيدة وقال ))وهي

المختار ما كان بينه وين ما استعير له تناسب قوي وشبه واضح، والبعيد المطرح اما ان 
 .(3) تكون لبعده مما استعير له في األصل((
ه( قائاًل ))ان تريد تشبيه الشيء بالشيء 471وذكرها عبدالقاهر الجرجاني )

ويفهم  (4) فتدع ان تفصح بالتشبيه وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبه فتعيره وتجربه عليه((
 من ذلك انه جعل االستعارة نوعًا من التشبيه.

قيرواني فقد واوردها كذلك في كتابه االخر )اسرار البالغة( ولكنه آثر قول ال
 (5) جعلها جزءًا من المجاز عندما قال ))ان كل استعارة مجاز، وليس كل مجاز استعارة((

وجعلها من باب المبالغة قائاًل ))ان االستعارة نقل االسم عن اصله إلى غيره للتشبيه على 
مع – ورأى أنَّ االستعارة ))ال يمكن ان تعالج هينًا أو عجواًل اذ انها (6) حد البالغة((

اصل كبير تتفرع منه حماس الكالم، وتدور حوله جهات المعاني  -التشبيه والتمثيل
ه( لم يعرفها ولكنه ذكر البيت التالي والذي تضمن 502اما التبريزي )(7) واقطارها((

                                                 

ه(، تحقيـــق: حـــاتم صـــالح الضـــامن، دار البشـــائر للطباعـــة 437مـــواد البيـــان، علـــي بـــن خلـــف الكاتـــب )ت (1)
 .124: 2003، 1والنشر والتوزيع، دمشق، سورية، ط

 .1/286العمدة: ( 2)
 .136سر الفصاحة: ( 3)
عليــه محمــود محمــد شــاكر، مكتبــة ه(، قــرأه وعلــق 471دالئــل االعجــاز، االمــام عبــدالقاهر الجرجــاني )ت (4)

 .67: 2004، 5الخانجي، القاهرة، مصر، ط
 .398اسرار البالغة: ( 5)
دراســـة تحليليـــة لمســـائل –، وينظـــر: التصـــوير البيـــاني دراســـة تحليليـــة لمســـائل البيـــان 398المصـــدر نفســـه: ( 6)

 .181م: 1993، 3مصر ط -البيان، د، محمد ابو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة
 .223لصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي ، د. جابر عصفور : ا( 7)
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 :(1)االستعارة قال فيه
با، ورواحُلهُ   َصَحا القْلُب عن َسَلمى وأقصَر باِطُلهُ   وعـُرَِّي أفراُس الصِّ

 وقد أورد التبريزي امثلة على استعمال ابي تمام لالستعارة كما في البيت االتي:
 َصبُّ قِد اْستعذْبُت ماَء ُبكاِئي  ال َتْسقِني ماَء المالِم فإنِّني

أي دع عنك مالمتي وال تلمني، الني عاشق، فاني ال اقلع عن البكاء وقد الفته 
نه للومك لي، وهنا جعل للمالم ماء وكذلك استعذبت دمع عيني وال اكاد اإلقالع ع
 .(2)مستعارًا، وهذا اقرب وايسر مما يقع التشبيه عليه

 اما مثاله على االستعارة في البيت االتي:
 فترَكُب ِمن شْوٍق إلى كلِّ راِكبِ   تكاُد َمغانِيِه َتِهشُّ عـِراُصها

تي هي )العراصى( مفردها عرصة أي ساحة الدار، وقد استعار الهشاشة لها وال
عطاء األموال وكأن ))عراصى مغانيه تشير إلى من يسير  للبشر، فمن شهوته ال يزال وا 

 وقد وظف الفعل )تكاد( لقرب وقوع الفعل. (3)اليها طالبًا نيله((
 وارود المثال التالي من قول ابي تمام:

 فِتياِن أْقطاُر عـِْرِضِه ُمْلُس   شذََّب َهمَّى بِه ِصقيُل من الـ
الفراق. أي )مزق( اما )األقطار( فهي النواحي يقول ))اقطار عرضه والّشذب: 

ملس ال عيب فيها ألن الجسم إذا وصف باالملس دل على انه سالم من القروح والسلع، 
 .(4) وهذه استعارة قديمة((

ل التبريزي في شرحه النواع االستعارة ولم يحدد نوعها اثناء شرحه  ولم ُيَفصِّ
مع النقاد من ان االستعارة من الفنون البالغية، والتي حظيت للديوان. ولكنه يتفق 

باالهتمام عند الشعراء ألن ))االستعارة تحتاج إلى عاطفة قوية واثارة وجدانية، فهي تخلق 
مع هوة الوجدان والتهاب اإلحساس، وهذا بدوره يتطلب عمقًا ونفاذًا وقوة في التعامل 

قل، والن االستعارة تعتمد في األساس على ما والتدبر، النها تعتمد على الخيال والع
                                                 

 .236الوافي في العروض والقوافي: ( 1)
 .1/22ينظر: ديوان ابي تمام شرح الخطيب التبريزي: ( 2)
 .1/204ديوان ابي تمام شرح الخطيب التبريزي:  (3)
 السلع: البرص. 2/229المصدر نفسه: ( 4)
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تقتضيه صورتها من حاجات العقل والتمييز والتخييل مما يرتبط اصاًل بنوع التجربة 
 . (1) باإلضافة إلى ذكاء المبدع ومدى قوة مالحظته للفروق والمشابهات وذوقه االدبي((

عرفها البحراني ، و (4) هـ( في تعريفه لها584ولم يختلف عن سابقيه ابن منقذ) 
 .(5)هـ( قال))االستعارة ليست إال تشبيها مختصرا لكنها ابلغ منه ((699)

 المجـــــاز
في لغة : جوز كل شيء وسطه، والجوزة السقيفة، والتجوز في الصالة الخفة، 

.اما عند ابن منظور : جزت الطريق، وجاز الموضع جوازًا وجوازا (2)والمجوزة من الغنم
غيره وجازه: سار فيه وسلكه، وكذلك االجتياز: السلوك والمجتاز، والجواز  ومجازًا. واجاز

صك المسافر، وتجاوز بهم الطريق، وفي التنزيل ))َوَجاوْزنا ِبَبني إْسرآئيل(( واجاز له 
البيع، والجائزة العطية، وتجاوز اهلل عني أي عفا عنه، والجائز الخشبة التي تحمل البيت، 

 .(3)مجيز: الوصي أو الولي أو القائم بامر اليتيموتجاوزت عن ذنبه، وال
 .(4) وهو ايضا  ))صرف المعنى الظاهر إلى معنى غير مراد((

وفي االصطالح : ))استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعالقة مع قرينة مانعة 
 .(5) من إرادة المعنى الحقيقي((

، وقد َحِظي هذا اللون ويعدُّ المجاز من اهم تلك الوسائل المستخدمة في التعبير

                                                 

 .221فن االستعارة: ( 1)
البديع في نقد الشعر، أسامة بن منقذ، تحقيق: د.احمـد احمـد بـدوي، ود. حامـد عبدالمجيـد، مكتبـة ومطبعـة ( 4)

 .41: 1960مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر، 
ه(، تحقيـق: اللجنـة العلميـة فـي 699أصول البالغة ، كمال الدين بن ميثم بـن علـي بـن ميـثم البحرانـي )ت( 5)

 .116: ه1433، 1(، ط(، مؤسسة االمام الصادق )دق )مؤسسة االمام الصا
ه(، تحقيــــق: عبدالحميــــد هنــــداوي، 170كتــــاب العــــين، تصــــنيف الخليــــل بــــن احمــــد الفراهيــــدي )تينظــــر: ( 2)

 : مادة )جوز(.2003، 1منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 ينظر: لسان العرب مادة )جوز(.( 3)
الفاظ العقيدة، ابي عبداهلل عامر عبـداهلل، تقـديم: عبـداهلل بـن عبـدالرحمن بـن جبـرين، مكتبـة العبيكـان،  معجم (4)

 .361: 1997، 1الرياض، ط
وينظـر:  136: 1985علم البيان، عبدالعزيز عتيق، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنـان،  (5)

 76بكري امين : البالغة العربية في ثوبها الجديد، د.شيا 
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من الفنون اهتمامًا مبكرًا عند العرب، ووضعوا فيه كتب ولعل من ابرزها كتاب ابي عبيدة 
 .(1))مجاز القرآن( والذي يعدُّ من اقدم الكتب متخذة فنَّ المجاز عنوانًا لها

ه( 255واذا اردنا تتبع نشأة هذا الفن عند النقاد، فسوف نالحظ انَّ الجاحظ )
ين  تطرقوا إلى هذا الفن ففي كالمه في )المجاز والتشبيه باألكل( يقول ))واذا قالوا من الذ

اكله األسد، فانِّما يذهبون إلى االكل المعروف، واذا قالوا: اكله األسود، فانما يعنون 
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ چ النهش واللْدغ والعضِّ فقط، وقد قال اهلل تعالى:

 ه( .276اما  المجاز عند ابن قتيبة ) (3) )مجاز الذوق( وكذلك ذكره في باب  (2) چ
كما وجعل المجاز يقابل الحقيقة، قال  (4) فقد قال عنه : ))وللعرب مجازات((

واما ))المجاز فمن جهته َغِلَط كثير من الناس في التأويل، وتشعبت بهم الطرق واختلفت 
 .(5) النَّحل((

لكان اكثر كالمنا فاسدًا ألنا نقول: بنت وقال ايضًا ))لو كان المجاز كذبا.... 
 .(6) البقل، وطالت الشجرة، واينعت الثمرة، واقام الجبل، ورخص السعر((

ه( فقد جعل المجاز من أنواع االستعارة ))ألن الفاظهم اكثر 338امَّا ابن وهب )
 .(7) من معانيهم((

يقع المجاز  ه( فقد رأى ان المجاز في ثالث قال ))وانما392امَّا ابن جني )
ويعدل اليه عن الحقيقة لمعان ثالثة، وهي:  االتساع، والتوكيد، والتشبيه، فإن عدم هذه 

 .(8) االوصاف كانت الحقيقة البتة((
                                                 

 .85البالغة عند الجاحظ: ( 1)
 .5/27الحيوان: ( 2)
 .5/28المصدر نفسه: ( 3)
 .20تأويل مشكل القرآن: ( 4)
 .104المصدر نفسه: (5)
 .132المصدر نفسه: ( 6)
ه(، تحقيـق: 338البرهان في وجوه البيان، أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهـب الكاتـب )ت (7)

 .142: 1967، 1د مطلوب ود. خديجة الحديثي، ساعدت على نشره جامعة بغداد، طد.احم
الخصـــائص، صـــنعة ابـــي الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــي، تحقيـــق : محمـــد علـــي النجـــار، المكتبـــة العلميـــة، د.ط،  (8)

1952 :2/442. 
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ه( فقد قرن االستعارة بالمجاز ))البدَّ لكل استعارة ومجاز من 395امَّا العسكري )
 .(1) حقيقة((

از كثير في كالم العرب وابلغ عنده من ه( فقد رأى ان المج456امَّا القيرواني )
الحقيقة فقد قال ))والمجاز في كثير من الكالم ابلغ من الحقيقة، واحسن موقعًا في القلوب 

 .(2)واالسماع((
ه( فقد رأى ان المجاز ما هو اال أداة لتوصيل 471امَّا عبدالقاهر الجرجاني )

التساع، انك ذرت الكلمة وانت ال المعنى دون اللفظ حيث قال ))اعلم ان طريق المجاز وا
تريد معناها، ولكن تريد معنى ما هو ردف له أو شبيه فتجوزت بذلك في الكلمة وفي اللفظ 
نفسه، وتكون الكلمة متروكة على ظاهرها ويكون معناها مقصودًا في نفسه ومرادًا من 

 وهنا نجده قد فرق بين الحقيقة والمجاز. (3)غير تورية وال تعريض((
 ه( فقد ذكر المجاز في تعليقه للبيت االتي:502ا التبريزي )امَّ 

 ُصْفَر الوجوِه وجلَّْت أوُجَه الَعَربِ   أبقْت بني األصفَر الِمْمراِض كاِسِمهم
بنو األصفر يقال انهم ولد عيص من اهل الكتاب وهذه التسمية تطلق للروم، 

راض على وزن مفعال صيغىة ومنهم من يقول ان الروم هم جيل اقدم من إبراهيم اما المم
 0مبالغة للشديد المرض )وكاسمهم( انما يريد بذلك اسم ابيهم على )المجاز( 

النهم إذا ذكروا علموا وعرفوا بذلك االسم حتى صار لهم هذا االسم، وهنا نجد 
التبريزي قد وظف المجاز إذا دل عليه دليل وهو يقترب من قول الجرجاني من انه المعنى 

 .(4)عليه أو له ردف يسوق المعنى أي فهمه من خاللهله ما يدل 
 وأورد البيت االتي:

 ِِ ُسبكْت مكارم تغْلَب ابنِة تغلب  في َمْعَدِن الّشرِف الّذي من َحْليه ِ 
جاء المجاز هنا اذ تتفق العرب في الكالم على أشياء تستعملها في مواضع دون 

وال يقولون )نمير ابنة عامر( وال يقولون أخرى، ومنها ما ذكره أبو تمام من قوله ابنة وائل 
                                                 

 .276كتاب الصناعتين: ( 1)
 .1/266العمدة: ( 2)
 .293دالئل االعجاز: ( 3)
 .1/73ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي: ينظر: ديوان ( 4)
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كالب ابنة ربيعة، وان قيل ذلك لجاز. وانما انث ذلك اذ كأنه أراد بتغلب )القبيلة( التي 
 .(1)من ولد )تغلب( اما تغلب الثانية فقصد بها االب وهذا الكالم ممكن ان يكون مجازاً 

جوز الحقيقة بحيث فمهوم المجاز لدى التبريزي يمكن القول انه ))عبارة عن ت
يأتي المتكلم إلى اسم موضوع لمعنى فيختصره، اما بأن يجعله مفردًا ابعد ان كان مركبًا، 

. اذ انه ))االلية اللغوية والتخيلية التي تمكن المبدع (2) أو غير ذلك من وجوه االختصار((
لغة اإليحاء من االبتعاد عن لغة التقرير واالخبار، أو استعمال اللفظ على الحقيقة إلى 

 .(3) وااليماء وتعدد الداللة في النص اإلبداعي((
وكذلك ذكر النقاد والبالغيون المجاز ممن جاءوا بعد التبريزي ومنهم الرازي 

ه( فكان تعريفه 626. اما السكاكي )(4)ه( والذي آثر ما ذهب اليه الجرجاني606)
ي غير ما هي موضوعة له للمجاز الحد الفيصل عندما عرفه ))هو الكلمة المستعملة ف

بالتحقيق استعمااًل في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها في 
 .(5) ذلك النوع((

 الكنايـــــــة
بشيء ونريد غيره. وكنى عن االمر بغيره يكنى كناية. يعني في لغًة: أن نتكلم 

إذا تكلم بغيره مما يستدل لعيه نحو الرفث والغائط ونحوه. وكنيته أي الذي يكنى به. وكّنوه 
 .(6)فالن أبو فالن، وتأتي بمعنى والتستر

ايراد وفي االصطالح  : ))لفظ اطلق وأريد به الزم معناه مع قرينه ال تمنع من           

                                                 

 .1/100ينظر: المصدر نفسه: ( 1)
شـرح الكافيـة البديعيـة فـي علـوم البالغـة ومحاســن البـديع، صـفي الـدين الحلـي، تحقيـق: نسـيب نشــاوي، دار  (2)

 .208: 1992، 2صادر، بيروت، ط
 .290: 2001الوطن، الكويت،  المرايا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربية، عبدالعزيز حمودة، مطابع(3)
نهاية االيجاز عن دراية االعجاز، االمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الـرازي، تحقيـق: نصـر اهلل  (4)

 .87: 2004، 1حاجي مفتي اوغلي، دار صادر، بيروت، لبنان، ط
ق عليـه: نعـيم زرزور، مفتاح العلوم، االمام سـراج الملـة ابـي يعقـوب السـكاكي، ضـبطه وكتـب هوامشـه وعلـ (5)

 .359: 1987، 2دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 ينظر: لسان العرب مادة )كنى( وينظر: العين مادة )كنى(.( 6)
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 .(1) المعنى األصلي نحو )زيد طويل النجاة( تريد بهذا التركيب انه شجاع كريم((
وتعتبر الكناية احد الوان البيان ))اذ هي من الصور األدبية اللطيفة التي ال 
يصل اليها اال من لطف طبعه وصحت قريحته. ولها من أساليب البالغة في ميدان 

االشراق واضحة المعالم، دقيقة التعبير والتصوير، فهي التصوير االدبي ما يجعلها دائمة 
 .(2) تأتي بالفكرة مصحوبة بدليلها والقضية وفي طيها برهانها((

واذا أردنا تتبع تاريا )الكناية( نبتغي التعرف على مفهومها لدى علماء العربية 
عندما تكّني ه( يذكر الكنية وذلك 180والبالغيين على تعاقب األجيال فاننا نجد سيبويه )

العرب فالن وفالنة فقد قال ))هذا فالن بن فالن؛ ألنه كناية عن األسماء التي هي 
 .(3) عالمات غالبة؛ فأجريَت مجراها((

ه( حيث عرض لها في كتابه 209وقد ذكرها أبا عبيدة معمر ابن المثنى )
 .(4) ))مجاز القرآن((

 .(5) ه( ))والكناية في موضع الكناية((255وقال الجاحظ )
وقال في  (6)وقال أيضا ))من الفطن وفهم الّرطانات والكنايات والفهم واالفهام((

البيان والتبيين ))وقال بعض اهل الهند جماع البالغة البصر بالحجة والمعرفة بمواضيع 
الفرصة ثم قال: ومن البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة ان تدع اإلفصاح بها إلى 

                                                 

جــواهر البالغــة فــي المعــاني والبيــان والبــديع، احمــد الهاشــمي، ضــبطه وعلــق عليــه محمــد رضــوان مهنــى،  (1)
ُحْسن الصياغة في فنون البالغة، هارون عبـدالرزاق،  وينظر:  .271: 1999، 1مكتبة االيمان بالمنصورة، ط
المعـاني(، إعـداد  -البـديع  –المعين فـي البالغـة )البيـان . ينظر: 34: 2018، 1مكتبة اهل األثر، الكويت، ط

 . 63: م2000، 1لبنان، ط –: تقدري مايو، بإشراف: د. أميل بديع يعقوب، مكتبة لسان العرب، بيروت 
االدبيــة فــي القــران الكــريم، صــالح الــدين عبــدالتواب، الشــركة المصــرية العالميــة للنشــر، لونجمــان،  الصــورة (2)
 .68-67: 1995، 1ط
كتاب سيبويه، ابي بشر عمـرو بـن عثمـان بـن قنبـر، تحقيـق: عبدالسـالم هـارون، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،  (3)
وعاتها ودالالتهــا البالغيــة، د ، احمــد فتحــي الكنايــة فــي القــران الكــريم ، موضــ، وينظــر: 3/507: 1982، 2ط

 .21: 2014، 1رمضان الحياني، دار غيدان للنشر واالعالن، العراق، ط
 .202في البالغة العربية، علم البيان، د. عبدالعزيز عتيق: ( 4)
 .3/39الحيوان: ( 5)
 .3/122المصدر نفسه:  (6)
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 .(1) كان اإلفصاح اوعر طريقة((الكناية عنها إذا 
 .(2) ه( فقد تكلم عنها في باب ))الكناية والتعريض((276اما ابن قتيبة )
 ه( على اضرب ثالث هي: 285وجعلها المبرد )

))التعمية والتغطية والرغبة عن اللفظ الخسيس المفحش إلى ما يدل على معناه 
 .(3) من غيره ثم التفخيم والتعظيم((

ه( تحدث عنها في لطافة المعنى ))وهو الداللة بالتعريض 291بينما ثعلب )
 .(4) على التصريح((

 .(5)ه( 296وذكرها ابن المعتز )
 قول ابن قتيبة. (6)ه( 328وآثر ابن عبد ربه )

 .(7) ه( )االرداف(337واسماها قدامة )
ه( فقد قرنها باللحن دون التصريح ))واما اللحن فهو 338اما ابن وهب )

چ وشاهده قوله تعالى:  (8) بالشيء من غير التصريح، أو الكناية عنه بغيره((التعريض 

ه( فقد عرفها بقوله الكناية بقوله ))هو 388، واما الحاتمي )(9) چ  ڀپ  پ   پ  ڀ
، وذكرها ابن فارس (10) ان تكني العرب بالشيء عن غيره، على طريقة االتساع((

                                                 

يــة عنــد الجــاحظ فــي البيــان والتبيــين، فــوزي الســيد عبدربــه المقــاييس البالغ، وينظــر: 1/88البيــان والتبيــين: ( 1)
 .238: ، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة2005عيد، 

 تأويل مشكل القرآن.( 2)
 .2/297الكامل في اللغة: ( 3)
 .49قواعد الشعر: ( 4)
 .83كتاب البديع:  ( 5)
ه(، تحقيــق: عبدالمجيــد الترجينــي، دار 328العقــد الفريــد، الفقيــه احمــد بــن محمــد بــن عبدربــه االندلســي )ت (6)

 .22/ 3: 1983، 1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 .178نقد الشعر: ( 7)
 .130، وينظر: أدب الكاتب: 133البرهان في وجوه البيان: ( 8)
 .30سورة محمد، اآلية: ( 9)
 .2/11حلية المحاضرة: ( 10)
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 .(1) ه(395)
اليه ابن وهب ولكنه زاد عليها التورية عندما  ه( آثر ما ذهب395والعسكري )

قال ))وهو ان تكنى عن الشيء وتعرض به وال تصرح به على حسب ما عملوا في اللحن 
والتورية عن الشيء. كما فعل العنبري اذ بعث إلى قومه بصرة شوك وصرة رمل وحنظلة؛ 

 .(2) يريد جاتكم بنو حنظلة في عدد كثير ككثرة الرمل والشوك((
 .(3)ه(  من فن البديع403علها الباقالني )وج

 .(4)ه( 429وذكرها الثعالبي النيسابوري )
 وذكرها في كتابه االخر" فقه اللغة وسر العربية "قال ))هي من سنن العرب((

(5). 
ه( فقد آثر قول سيبويه: فقد قال ))ومن الكناية 456اما ابن رشيق القيرواني )
رجل باألبوة، فتقول أبو فالن، باسم ابنه، أو ما تعورف اشتقاق المنية؛ ألنك تكني عن ال

في مثله، أو ما اختار لنفسه، تعظيمًا له وتفخيمًا، وتقول ذلك للصبي على جهة التفاؤل 
 .(6) بأن يعيش ويكون له ولد((
ه( فقد كان له رأي اخر حيث جعلها من شروط الفصاحة 466بينما ابن سنان )

ية ))ومن هذا الجنس حسن الكناية عما يجب ان يكنى عنه والبالغة، واسماها حسن الكنا
 .(7) في الموضع الذي ال يحسن فيه التصريح((

ه( فقد كان تعريفه لكناية يمثل اكثر ما قيل عنها 471اما عبدالقاهر الجرجاني )
واكثر دقة وتحديدًا قال ))والمراد بالكناية ها هنا ان يريد المتكلم اثبات معنى من المعاني 

 يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في فال
                                                 

 .218الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب: ( 1)
 .381تاب الصناعتين: ك( 2)
 .148اعجاز القرآن: ( 3)
 21الكناية والتعريض: ( 4)
هـــ(، طبعـــه وعلــق علـــى حواشــيه وقـــّدم لــه ووضـــع 5430فقــه اللغــة وســـر العربيــة، ابـــي منصــور الثعـــالبي )( 5)

 .1/671م: 2000، 2لبنان، ط -فهارسه د.ياسين االيوبي، المكتبة العصرية، بيرت
 .1/313العمدة: ( 6)
 .192الفصاحة:  سر( 7)
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الوجود، فيوميء اليه، ويجعله دلياًل عليه، مثل قول ذلك هو طويل النجاد يريدون طويل 
 .(2) وقال ايضًا ))الكناية ابلغ من اإلفصاح(( (1)القامة((

ه( فقد جعل كتابه 482وقد الف القاضي ابي العباس احمد محمد الجرجاني )
 .(3)المنتخب من كنايات االدباء واشارات والبلغاء، وأورد بابًا من كنايات القرآن واالثار 

ه( فقد ذكرها في كتابه ولم يحدد معناها أو يعرفها وانما 502اما التبريزي )
 اكتفى بذكر البيت االتي: 

 (4)ُه ُفُمحولَفرّيا، وأمَّا اْرضُ   وأْحمَر كالّديباِج، أمَّا َسَماؤهُ 
ولم يذكر الكناية عن صفة أو موصوف، وانما يذكر هذه كناية أو كنى فقد علق 

 على البيت االتي:
لوُع على أسى   ْلِم لالْحشاءِ   َلْو ِسْرَت ألْلتقْت الضُّ  َكِلٍف قليٍل السِّ

جاءت الكنية بالسير على الموت، أي كقولنا: ارقل إلى الموت أي سار اليه 
وه. أي: ))لو سرت إلى البلد الذي أراد نفيك ابه الشتملت ضلوعي على واسرع ذهب نح
. وهنا جاءت الكنية عن صفة السير حيث نجده يقاد إلى الموت فهو ال (5) الحزن عليك((

 يسير إرادة منه ولكن عنوة وارغامًا عليه.
 كما أورد في شرحه للديوان البيت االتي:

 ْد عاَيْنَت عاَم الَمْحِل ُعْوديَفق  اْجِل عينْيَ  في َوَرقي َمليا  
)الورق( هي كنية. وقد يكنى بها عن حالة االنسان، ويمكن ان يكنى بها عن كل 
ما يمتلكه، وانظر مليًا: أي تمعن في نظري كيف اخضر، بعد ان كان عام جدب يابس 
ال ورق وال خضرة فيه. وهنا استطاع الشاعر من توظيف الكنية عن الموصوف في 

                                                 

 .157، وينظر: البالغة العربية في ثوبها الجديد: 66دالئل االعجاز: ( 1)
، 2فلســفة البالغــة ، د.رجــاء عيــد، منشــاة المعــارف، االســكندرية، مصــر، ط، وينظــر: 70المصــدر نفســه: ( 2)

 وقد َذَكَرْت التصريح ولم تقل اإلفصاح. 422: 1977
اء واشـــارات البلغـــاء للقاضـــي ابـــي العبـــاس احمـــد بـــن محمـــد الجرجـــاني المنتخـــب مـــن كنايـــات االدبـــ ينظـــر: (3)

 .6: 1908، 1ه(، عني بتصحيحه السيد محمد بدر الدين التعساني الحلبي، ط482)ت
 .246الوافي في العروض والقوافي: ( 4)
 .1/18ينظر: ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي: ( 5)



 
 هـ1443م( /30/12/2021كانون اأَلوَّل )       (                 87/1العدد )ملحق                           

 

 
259 

 .(1)ه وما اصبح وصار فيهعرض حالت
 وأورد المثال االتي: 

 ِبُمَهْفَهٍف الَكْشحيِن واالَطالِ   وَنجا أْبُن خائنُة الُبُعولِة َلْو َنَجا
خائنة البعولة، كناية عن الزنا، وان هرب فسوف يلحق به ولو بعد حين، اما 

عن المهفهف الكشحين هي الفرس الضامر، وهي المثل االطل. وهذا أيضا كناية 
فقد عرج الشاعر إلى التعريض دون التصريح. وهنا 0 (2)موصوف فقد وصفه بابن الزنا

تكمن بالغة الكناية على التصريح وعد التعريض ))وقع من التصريح، في ان الفائدة 
 والزيادة ال تتحقق في المعنى ذاته، وانما تحدث الزيادة في اثباته فتجعله ابلغ، وأكد وأشد((

(3). 
 :الخاتمة

هلل رب العالمين الذي تتم به الصالحات. وبعد أّن وضعت خطواتي األخيرة  الحمد
في هذا البحث الميسر، وانتهت رحلتي مع الخطيب التبريزي رحمه اهلل. وبما أّن الخاتمة 
هي جزء من البحث. لذا وجب عليَّ أن أوّضح وبالخطوط العريضة الى أهم النتائج التي 

 توّصل اليها البحث. 
لمام بصدق وأمانة الخطيب التبريزي ومدى معرفته فقد  كشف وبّين دور وثقافة وا 

واطالعه على المصطلح النقدي والبالغي، ومدى اسهامه في الساحة االدبية، مما دعت 
الضرورة الدارسين والباحثين خوض الغمار والغوص في دراسة وفهم شعر أبي تمام 

 ألوان البالغة، واألدب.  للوقوف على معالم أدبنا العربي الزاخر بكلّ 
عكس البحث مدى منهجية وثقافة التبريزي في شرحه، فقد جاءت بعض شروحه سهلة  -

 وواضحة ومفهومة.
وفق التبريزي في إعطاء المعاني حّقها الدقيق، وذلك لما يملكه من حسٍّ مرهٍف، ولتذوقه  -

 الشعر. 

                                                 

 .2/42ينظر: المصدر نفسه: ( 1)
 . الكشح: موضع موقع السيف.3/142ر: المصدر نفسه: ينظ( 2)
المصــطلح النقــدي والبالغــي فــي كتــاب الطــراز المتضــمن الســرار البالغــة وعلــوم حقــائق االعجــاز للعلــوي،  (3)

 .182: 2002أطروحة دكتوراه، د، االء طارق اآلغا، جامعة الموصل، كلية االداب، 



                                                                                                         و أمحد حييى الدليمي أمحد سليمان الكوياني       هـ(502مصطلحات علم البيان يف شرح ديوان ابي متام للخطيب التربيزي)
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ون التفصيل فيه أو ومن المالحظ عند ذكره للمصطلح، أنه يكتفي بذكر المصطلح د -
 إعطاء تعريٍف له. 

ن قّصرت فالكمال هلل  وأخيرًا اهلَل أسال أن أكون قد ُوفقُت في هذا العمل المتواضع وا 
وحده فليس كمثله شيء.. وهنا أضع هذا العمل هدية متواضعة لمن لها حق الدعاء لهم 

تلقي النجيب الفائدة اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرًا. وأتمنى أن يجد فيه الم -والداي-
 والمنفعة ومن اهلل التوفيق.

Explaining the Book of (Abi tamam) for the Preacher (AL-tabrezi) 

( died in 502 A.D.) 

Ahmed Suleiman Al-Kwiyani 

 

Ahmed Yahya Al-Dulaimi 

 

Abstract 
The present study deals with the rhetorical and critical terms, 

for the importance of a term in the use of many sciences and the 

knowledges. The term has helped in the stability of these many 

sciences and knowledges. 

Concerning this study , it tackled (critical and rhetorical) 

sides which are mentioned (explaining the book of (Abi tamam) for 

the preacher (AL-tabrezi) died in (502 A.D.) for the importance of 

Abi-tamam poetry in the Arabic literature and for its role with the 

researchers and the critics and the people who seek knowledge 

added to this, the poetry of Abi-tamam had contained the colors of 

the profiencey and clearance which are considered one of the 

sciences (the science of rhetorical) . 

The base of this thesis was based on mentioning the term 

linguistically . then defining it terminologically and getting this term 

back to Tabrezi in order to state its situation concerning these terms. 

    Key words : (Abi tamam  ؛(AL-tabrezi)  ؛linguistically. 
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