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 (1)  االستبدال من خالل الحذف )المجاز(

       جمال حمد مطمك جراد                        أ . د . فراس عبد الرحمن النجار     
 جامعة األنبار / كمية التربية لمعموم االنسانية       جامعة األنبار / كمية التربية لمعموم اإلنسانية

 قسم المغة العربية               قسم المغة العربية                   
 الممخص   

يٌعد الشعر العربي رافدان مف ركافد الحضارة العربية اإلسبلمية، فيك ممجأ العربي ككسيمتو 
لمتعبير  األفكار كالعكاطؼ كالمكاقؼ اآلنية، كىك جزء رئيس مف ثقافة العربي في مختمؼ البيئات، 

ع اآلخريف، إذ يشكؿ الشعر العربي المرآة العاكسة لمختمؼ كبالكقت نفسو كسيمتو لمخطاب كالمحاكرة م
الظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كغيرىا، كمع ىذه الظركؼ شكؿ المجاز في الببلغة العربية 
جزءان منيا، لذلؾ كانت ظاىرة دراسة المجاز في ببلغتنا العربية كاضحة جمٌية في الشعر كالنثر، فمف 

كضكع7 دراسة المجاز كبياف أفؽ الحذ ؼ كاالستبداؿ ، كالكشؼ عف سماتو أسباب اختيار الم
كخصائصو البيانية، كاستكشاؼ المعاني التي تكافرت عمييا افؽ االستبداؿ ، كمستكل التأثير الذم 
أحدثتو في الصكرة الببلغية ، كمستكل االستجابة لما كرد في معانييا مف تكامؿ لممعنى بمختمؼ أنكاعو 

 و.           كاتجاىات
Abstract 

Arabic poetry is considered one of the tributaries of the Arab-Islamic 

civilization. It is the Arab refuge and its means to express ideas, emotions and 

immediate situations. It is a major part of the Arab culture in different 

environments and at the same time its means of discourse and dialogue with 

others. , And with these circumstances the form of metaphor in Arabic rhetoric 

part of it, so the phenomenon of the metaphor in our Arab rhetoric is clearly 

evident in poetry and prose, one of the reasons for choosing the subject: study 

the metaphor and the statement of the horizon of the replacement and 

disclosure, and disclosure of its characteristics and characteristics Graphic, and 

explore the meanings that are available upon approved replacement, and the 

level of impact that rhetoric in the picture, and the level of response as stated in 

the sense of integration of the meaning of various types and trends. 

 
                                                           

هذا العنوان مستل من رسالة الماجستير الموسومة بــ )فاعلية الصورة البيانية في شعر  - 1

التحريض في القرن الثاني الهجري ( ، جمال حمد مطلك جراد ، جامعة األنبار ، كلية التربية للعلوم 
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 .االستبداؿ مف خبلؿ الحذؼ )المجاز( 
مف كقفة مع المجاز الذم يمثؿ  في الببلغة العربية  بعد أف تكسعنا في الحديث عف االستبداؿ ال بد لنا

نقطة فارقة في التفكؽ الكبلمي كالفصاحة عند العرب ، فيك متأصؿه في لغتيـ كاستعماالتيـ الشعرية ، 
ففي التراث المعجمي العربي كرد معنى المجاز لغةن ، إذ جاء في كتاب العيف )) كتقكؿ 7 جزت الطريؽ 

زتو  جكازان كمجازان كجؤكزان  ، كالمجاز 7 المصدر كالمكضع كالمجازةي أيضان ، كجاكزتو جكازان في معنى 7 جي
، كفي لساف العرب )) جزتي الطريؽ كجاز المكضع جكزان كجؤكزان كجكازان كمجازان ، كجاز بو كجاكزه (1)((

ٌمفو كقطعو ، كأجازهي 7  ، ككؿ (2)أنفذه ((جكازان كأجازه كأجاز غيره ، كجازه سار فيو كسمكو ، كأجازه 7 خى
ىذه المعاني المغكية تمتقي في فكرة نيائية كىي جعؿ ىذا المجاز طريقان إلى حاجتي ، كىذه الحاجة ىي 
المقصكد بيا مف القكؿ )المكضع( ، فيك )) مف جاز المكاف أم 7 سار فيو كسمكو إلى كذا ، ال مف 

الكممة المستعممة في غير ما كضعت لو جاكزه إذا تعداه ، فيككف لفظ المجاز اسـ مكاف كقد أطمؽ عمى 
، كبيذا يككف الربط متاحان بيف المعنى المغكم (3)باعتبار أنيا طريؽ إلى تصكر المعنى المراد منيا ((

كاالصطبلحي ، إذ الثاني يككف تكممة لؤلكؿ كأكثر دقةن كتكضيحان لو ، كعف طريؽ ىذا التكصيؼ المغكم 
لعربية المجاز تعريفان اصطبلحيان دقيقان يدكر في عبلقتو بالمغة بغض الدقيؽ ، فقد عٌرؼ عمماء الببلغة ا

ق( تعميقو عمى قكلو تعالى 7 )فسنيسره 704النظر عف التشعبات األخرل لمعناه ، فقد جاء عف الفراء)ت
لمعيسرل( 7 )) قد خمؽ عمى أنو شقي ممنكع مف الخير ، كيقكؿ القائؿ فكيؼ قاؿ 7 )فسنيسره لمعسرل( 

لعسرل تيسير؟ فيقاؿ في ىذا في إجازتو بمنزلة قكؿ اهلل تبارؾ اهلل كتعالى 7 )كبشر الذيف كفركا فيؿ في ا
بعذابو أليـ( ، كالبشارة في األصؿ عمى المفرح كالسار ، فإذا جمعت في كبلميف 7 ىذا خير ، كىذا شر 

الفارقة في تفسير معنى  ، كبيذا شكؿ معنى المجاز عند الفراء النقطة(4)، جار التيسير فييما جميعان ((
النٌص كالخركج برأم مقنعو ككاضح في ىذه اآلية الكريمة ، كبيذا يمٌيد الٌفراء األرضية المغكية لممجاز 
كيحاكؿ تفسير معناه لمجميكر الذم كاف يتساءؿ كثيران في تمؾ المرحمة الزمنية االنتقالية مف جية المغة 

ق( فقد 722قرآف الكريـ كمعانيو الغزيرة ، أما الجاحظ )تكالمعنى ، حيث بداية عممية التأليؼ في ال
دخؿ إلى الجزئيات التي تمحؽ بالمجاز كحاكؿ التفصيؿ في بعضيا ، فقد ذكر مجمكعة أمثمة قرآنية 
كشعرية ليعمؽ عمييا بالقكؿ 7 )) فيذا كمو مختمؼ كىك كمو مجاز ... كىذا الباب ىك مفخر العرب في 

، كىنا يشير الجاحظ إلى تأصؿ ىذا االستعماؿ الببلغي عند العرب ، (5)(( لغتيـ كبو كبأشباىو اتسعت
ف ظير الكبلـ فيو متأخران ، لكنو يقع في أصؿ المغة كأصؿ استعماؿ العرب لو في كبلميـ  حتى كا 
كأشعارىـ كنثرىـ الفني عف طريؽ الخطب كغير ذلؾ مف أساليب الكبلـ المختمفة ، ثـ يظير بعد 

ق( كيعقد بابان خاصان لممجاز مف جية التكٌسع كالتخٌصص في دراستو كبالكقت 743)ت الجاحظ ابف قتيبة
نفسو الدفاع عنو ضد المشٌككيف كالرافضيف لو مف بعض الفرؽ كالنحؿ الدينية التي ظيرت في عصره 
ؿ فيقكؿ 7 )) كىذا مف أشنع جياالتيـ كأدٌليا عمى سكء نظرىـ كقٌمة أفياميـ كلك كاف المجاز كذبان كك
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فعؿ ينسب إلى غير الحيكاف باطبلن كاف أكثر كبلمنا فاسدان ألٌنا نقكؿ 7 نبت البقؿ كطالت الشجرة كأينعت 
، كىنا يجادليـ أبف قتيبة باألدلة العقمية التي ال يمكف انكارىا كال (6)الثمرة كأقاـ الجمؿ كرخيص السعر((

كىذا االستعماؿ يدخؿ مف ضمف حيكية  يمكف انكار استعماليا عمى سبيؿ المجاز في المغة العربية ،
المغة كاتساع معانييا كامكانية تطكيع المفظ في خدمة مقصدية المتكمـ مع االبقاء عمى المستكل العالي 
لمغة كعدـ ضعفيا في ىذا االستعماؿ المجازم ، فكما ىناؾ لغة مباشرة عمى سبيؿ الحقيقة ، ىناؾ لغة 

كريـ جاء بيذه األساليب كدليؿ عمى القيمة المغكية كالمعنكية مباشرة عمى سبيؿ المجاز ، كالقرآف ال
( لممجاز في طريؽ كبلمو عف الحقيقة فقاؿ فيو 7 ))ما أقٌر في 762لممجاز ، كتٌعرض ابف جني )ت

، فجعؿ ابف جني عبلقة المجاز (7)االستعماؿ عمى أصؿ كضعو في المغة كالمجاز ما كاف بضد ذلؾ((
ما كاف مبنيان عمى الضٌدية في الكبلـ ، أم بعكس الحقيقة ، كالحقيقة  أك الطريؽ في الكصكؿ إليو

المقصكدة ىنا ىي حقيقة المفظ المستعمؿ ، لكف المعنى المراد بيف الحقيقة كالمجاز يككف كاضحان ككاحدان 
، لكف استعماؿ المفظ كاف مختمفان فقط ، أك الكسيمة التي استعممت لمكصكؿ إلى المعنى المكحد كانت 

ق( في قكلو 7 )) كأما المجاز فمأخكذ مف جاز يجكز إذا 552ختمفة ، كىذا ما صٌرح بو ابف فارس )تم
استف ماضيان ... أم أف الكبلـ الحقيقي يمضي لسننو ال يعترض عميو ، كقد يككف غيره يجكز جكازه 

ك العبلقة أك ، كىذا القرب ى(8)لقربو منو إال أف فيو مف تشبيو كاستعارة ككؼ ما ليس في األكؿ ((
التشابو في المعنى الذم يراد الكصكؿ إليو ، لكف ما يحسب لمتراث الببلغي عند العرب أف التكضيح 
المستمر لممجاز ، قد بقي مع تقدـ الزمف، كظيكر الكتب المتخصصة بالببلغة كبأساليبيا كسماتيا ، 

فكؿ كممة أريد بيا غير ما  ( يقكؿ في تعريفو 7 )) كأما المجاز144فنرل عبد القاىر الجرجاني )ت
ف شئت قمت 7 كيؿ كممة جزت  كقعت لو في كضع كاضعيا لميبلحظة بيف الثاني كاألكؿ فيي مجاز ، كا 
بيا ما كقعت لو في كضع الكاضع إلى ما لـ تيكضع لو مف غير أف تستأنؼ فييا كضعان لمبلحظة بيف 

، كالمبلحظة بيف (9)فيي مجاز((ما تجكز بيا إليو كبيف أصميا الذم كضعت لو في كضع كاضعيا 
ال لما كاف استعماؿ  الثاني كاألكؿ ىي مبلحظة معنكية كالغرض مف استعماؿ المجاز ىك كجكدىا ، كا 

 المجاز ضركريان كال تـ المجكء إليو ، فالعبلقة كحدىا تكجو الكبلـ ليككف مجازان .

لمجاز ، كمحاكلة إزالة المبس بينيما ، كىذا ىك التشابو في المعنى الذم نبحث عنو في دراسة الحقيقة كا 
ق( في المجاز 7)) كلؾ أٍف تقكؿ 7 المجاز ىك الكممة المستعممة في غير ما 373كيقكؿ السكاكي )ت

تىدؿ عميو بنفسيا داللة ظاىرة استعماالن في الغير بالنسبة إلى نكع حقيقتيا مع قرينة مانعة مف إرادة ما 
لؾ أف تقكؿ 7 المجاز ىك الكممة المستعممة في معنى معناىا تدؿ عميو بنفسيا في ذلؾ النكع ، ك 

بالتحقيؽ استعماالن في ذلؾ بالنسبة إلى نكع حقيقتيا مع قرينة مانعة عف إرادة معناىا في ذلؾ النكع 
، كلـ يقتصر الببلغيكف عف التكمـ في معنى المجاز بؿ نراىـ يتطرقكف إلى أنكاعو كأشكالو ككيفية (10)((
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بلـ كالطرؽ التي يتحرؾ بيا داخؿ النسيج المغكم ، كالكلكج إلى األنكاع عندىـ كاف مف كركده في الك
 مقصد التكٌسع في دراسة المجاز ، كالتكٌسع في كؿ ما يتعمؽ بو .  

 أنواع المجاز :      

 إف تقسيـ المجاز إلى أنكاع كاف نابعان مف طبيعتو كالسعة التي يمتاز بيا ، كبما أف كؿ األنكاع ليا
أساليبيا كخصائصيا كسماتيا ، كجب التفصيؿ فييا كمعرفة طريقة كؿ كاحد منيما ؛ حتى يسيؿ 
الدخكؿ كالكلكج إلى ما نبحث عنو ، كىذه التقسيمات النكعية قد كضعيا عمماء العرب بصكرة مختمفة ، 

اكؿ كاف عند فمنيـ مف تناكليا ممتزجة بأساليب ببلغية أخرل مع اشارات بسيطة كىذا األسمكب في التن
عمماء الببلغة القدامى الذيف كضعكا األسس الرئيسة فقط ، كمنيـ مف تناكليا عمى سبيؿ التقسيـ 
الحصرم كالتفصيؿ الذم كاف تكضيحان لجيكد القدامى أكثر مف االتياف بالجديد كىذا ما ظير عند 

ساس المجاز في األصؿ يدكر عمماء الببلغة المتأخريف كعبد القاىر الجرجاني كما تبله مف العمماء ، كأ
 في نكعيف 7

 المجاز المغوي :    _1
يبرز مف المجاز المغكم أىـ فركعو كأكثرىا استعماالن كتداكالن كىك المجاز المرسؿ ، كالقدماء تعرضكا إلى 

ق( عمؽ عمى قكلو تعالى 7 ) فىميىٍدعي 704أنكاعو كعبلقاتو أكثر مف كضع تعريؼو خاصو بو ، فالفراء )ت
و( بالقكؿ 7 )) كالعرب تقكؿ 7 النادم يشيدكف عميؾ ، كالمجمس يجعمكف النَّادم ، كالمجمسى ، ناديى 

، فيذا التفسير عند الفراء ما ىك إال تتبع لمعاني القرآف ( 11)كالمشيدى ، كالشاىد ، القـك قـك الرجؿ((
ق( قد 540)ت الكريـ التي كردت بألفاظ اختمفت مكضكعاتيا عف أصؿ كضعيا في المغة ، كاآلمدم
 عرج عمى السببية كالمجاكرة التي ىي مف عبلقات المجاز المرسؿ فأكرد قكؿ الشاعر 7

ٍف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػانكا ًغضاباإذا نزؿ السمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء بأرًض قكـو        رعيناه كا 

، بمعنى أف الشاعر (12)المطر رعيناه أم 7 رعينا النبت الذم يككف عنوكالشاعر ىنا أراد 7 إذا سقط 
اطمؽ لفظ السبب كأراد المسبب مف جية ، كفي ذكره )السماء( أراد المجاكرة إذا ذكر السماء كأراد ما 
يجاكرىا كىك )المطر( الذم يككف مجاكران ليا ، ىذه المبلحظات قد ذكرىا القدماء كأنكاع كعبلقات 

مرسؿ ، لكف أكؿ تعريؼ ممنيج لممجاز المرسؿ ما جاء عند القزكيني الذم أفاد مف المصطمح لممجاز ال
الذم كضعو السكاكي ، يقكؿ القزكيني 7 )) ىك ما كانت العبلقة بيف ما استعمؿ فيو كما كضع لو 

ميبلبسة غير التشبيو ((
و كبيف ، كبما أف المجاز المرسؿ ىك نتاج المجاز المغكم يككف التفريؽ بين(13)

أنكاع المجاز األخرل عف طريؽ المغة ، التي تحدد أم نكعو مف المجاز ىك، كالمجاز المرسؿ لو عبلقات 
عديدة نستطيع عف طريقيا معرفة المجاز المرسؿ مف غيره ، كىي كثيرة متعددة منيا ) السببية ، 
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المجاز المرسؿ إلى التشبيو ،  المسببية ، الحالية ، المجاكرة ، الكمية ، الجزئية ...(، في حيف إذا خرج
فيككف ىنا استعارة كاضحة ، ألف العبلقة في االستعارة ىي عبلقة تشبييية بحتة ، كما سيظير في 

 مبحث االستعارة .

 المجاز العقمي :   _2
دهي أفَّ كؿَّ كممة أخرجت  يعكد لعبد القاىر الجرجاني الفضؿ في كضع تعريؼو دقيؽو لو فيقكؿ 7 )) كىحى

، كبيذا التعريؼ نستطيع أف (14)المفاد بيا عف مكضكعو في الفعؿ لضرب مف التأكؿ فيك مجاز((الحكـ 
نحكـ أف ىذا المجاز يككف العقؿ ىك المتحكـ في معرفة معناه عف طريؽ استعماؿ التأكيؿ الصحيح ، 

ب المغربي كىذا التأكيؿ يككف العقؿ ىك المكجو لو كىك المحفز لو كىك المسيطر عميو ، كنرل ابف يعقك 
يقكؿ فيو معمبلن سبب تسميتو بالمجاز الحكمي كاالسنادم 7 )) كمف األسناد ميطمقان مجاز عقمي ألف 
حصكلو بالتصرُّؼ العقمي ، كيسمى مجازان حكميان لكقكعو في الحكـ بالمسند إليو ، كيسمى أيضان مجازان 

كمجازه تابع لما ييحقؽ في االثبات  في اإلثبات لحصكلو في اثبات أحد الطرفيف لآلخر ، كالسمب حقيقتو
، كيسمى أيضان إسنادان مجازيان نسبة إلى المجاز بمعنى المصدر ألٌف االسناد جاكز بو الميتكمـ حقيقتو 

، كحيف نأتي بأمثمة عمى المجاز العقمي عند الببلغييف القدماء ، نرل تعميؽ (15)كأصمو إلى غير ذلؾ ((
 7(16)زدؽ الذم يقكؿعبد القاىر الجرجاني عمى بيت الفر 

 (17)سىقاىا خركؽه في المساًمع لـ تىكيٍف         عبلطان كال مٍخبكطةن في المبلغـً 

إذ يقكؿ عبد القاىر مكضحان المجاز العقمي في البيت 7 )) أنت ترل مجازان في ىذا كمو كلكف في ذكات 
سقاىا خركؽ( ليس التجكُّز في الكمـ كأنفس االلفاظ كلكف في أحكاـ أيجريت عمييا ... كىكذا الحكـ في )

)سقاىا( كلكف في اسنادىا إلى الخركؽ ، أفبل ترل أنؾ ال ترل شيئان منيا إال كقد أريد معناه الذم كضع 
، كبيذا يككف المجاز العقمي مفيكمان مف ( 18)لو عمى كجيو كحقيقتو ، فمـ يرد ... )بسقت( غير السقي ((

قاتو متعددة كأىميا  ) اإلسناد إلى الزماف ، اإلسناد إلى العقؿ ال مف المغة التي صيغت فيو ، كعبل
المكاف ، اإلسناد إلى السبب ، اإلسناد إلى المصدر ، إسناد ما بني لمفاعؿ إلى المفعكؿ ، إسناد ما بيني 
لممفعكؿ إلى الفاعؿ ... ( ، كليذا سنعمد في دراسة شعر التحريض إلى تطبيؽ معاًف المجاز المغكم 

 ا لمخركج بصكرة عف طريقة استعماؿ الشاعر لممجاز في تحريضو .كالعقمي عميي

 البنية المغكية لممجاز في شعر التحريض 7 

يشكؿ المجاز بأنكاعو كعبلقتو المختمفة رافدان مميزان في شعر التحريض ، كتظير كثير مف عبلقاتو في 
ف كالمكاف كغير ذلؾ مف تككيف الصكرة التي يريدىا الشاعر ، كالسيما أف السبب كالمسبب كالزما

العبلقات المختمفة قد تحٌكـ بيا الشاعر في أشعاره التحريضية ، ككاف يمجأ الشاعر إلى غير المباشرة 
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في خطابو ؛ إذ يعمد إلى ترصيع أشعاره بالمجازات المختمفة ، كيريد مف المتمقي التأكيؿ كالتحميؿ لما 
الشاعر كالمتمقي في تفسير المعاني كالمشاركة في  أراده ، فالمجاز يحقؽ ىذه السمة مف التفاعؿ بيف

صنع الصكر المختمفة بعد كالدة النص الشعرم كليس قبمو ، فالشاعر يقدمو كينتظر مف الجميكر تفسير 
المجازات كتكضيح العبلقات الدقيقة التي ككنت الصكر المختمفة فيو ، كحينما نأتي عمى أبيات كعب 

لكالة كيحرض عمييـ عمر بف عبد العزيز مذكران إياه بمناقًب قريش نراه األشقرم التي يشكك فييا ظمـ ا
 7  (19)يقكؿ

 بي ىىبلَّ قيريشه ذيٌكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت بثيغيكرىا       حزـه كأحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـه ىيناؾى ًرغا

 ا       ألفيتى مينقىًطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعان بيى األىسبابي لكال قريشه نىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريىا كدفاعيي

فالشاعر استعمؿ المجاز المغكم في ىذه األبيات كبالتحديد في قكلو ) ىبل قريش ذيكرت بثغكرىا( إذ 
سمى الشاعر الشيء باسـ ما كاف عميو ، كاعتبار ما كاف مف عبلقات المجاز المغكم التي تقـك عمى 

ضر كمحاكلة استرجاع كتسمية االشياء بما كانت عمييا في كقتيا ، كالشاعر ىنا ربط الماضي بالحا
يسمي مناقب قريش كيشير إلى الثغكر كيذكر الخميفة بيا ككنو مف أىؿ قريش ، حتى يحقؽ أكبر 
استجابة مف الخميفة في اتجاه ما يريد الشاعر ، كالغاية مف ىذا التذكير ىك التحريض كاستنياض اليمـ 

مة بيف الحاضر كالماضي ىي التي حتمت ىذه اإلشارة ، كىذا ما نراه في قكؿ عبد القاىر ، كالص
، كالشاعر  (20)الجرجاني عف المجاز المغكم 7 )) كأما لصمة كمبلبسة بيف ما نقميا إليو كما نقميا عنو ((
كىك بعد الخميفة  أراد المحظة اآلنية بداللة الصفة الماضية ، فيك يذكرىـ بنسبيـ كمدينتيـ ، لسبب ميـ

عف التمسؾ بتمؾ العصبية ، كالتكجو لخدمة األمة ككؿ ، فالتسمية تعد قديمة بحكـ ))اعتبار ما كاف أم 
، كالشاعر دائمان ما يحاكؿ تذكير الخميفة أك الكالي في تحريضو (21)تسمية الشيء باسـ ما كاف عميو ((

ؾ االحداث أك االمجاد سكاء في جانبيا السمبي بالمسائؿ القديمة كمحاكلة ترغيبو لمعكدة إلى صناعة تم
أك االيجابي ؛ فممشاعر غاية يريد تحقيقيا ، بغض النظر عف أساليبيا التي تككف احيانان غير شرعية ، 
كتعزز العصبيات القبمية كالتفرقة بيف أبناء الديف الكاحد، كفي أبيات أخرل نرل سديؼ بف ميمكف 

 7 (22)د المنصكر ، فيقكؿيحرض النفس الزكية عمى الخركج ض

 أسرفت فػػػػػػػػػػػي قتًؿ الرعيًَّة ظالمان        فاكفؼ يديؾى أضػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّيا مييدٌييا

ففي ىذا البيت يظير الشاعر محٌرضان ضد الخميفة المنصكر بأسمكب مباشر كعمى سبيؿ المجاز المغكم 
بداية البيت السبب كىك كما يدعي )قتؿ الرعية  ، كبالتحديد في عبلقة السببية ، إذ ذكر الشاعر في

ظممان( ، ليصؿ بعدىا إلى ذكر المسبب كىك المراد مف البيت كمو فيقكؿ ) فاكفؼ يديؾ ( ، كىذا الخركج 
المجازم في عبلقة السببية كانت تخدـ فكرة التحريض ، إذ اعتمد ىذا التسمسؿ المجازم حتى يرسخ 
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عمييا ، كليذا السببية أف يطمؽ لفظ السبب كيريد المسبب كىي في ىذا لفكرتو كيستميؿ معيا مف يكافقو 
، كالمعنى الذم أراده (23)( أم 7 قدرتو فإف اليد سببيا40كقكلو تعالى )) يد اهلل فكؽ أيدييـ (( )الفتح 7 

الشاعر ال ينفؾ مف المجاز المغكم الذم يعمد عمى المفظة كتكجيييا في أطار التحريض البحت ، بغض 
ظر عف صدؽ الشاعر مف عدمو ، كىذا نكع مف التحريض يمجأ لو الشاعر في حالة ما كاف يريد أف الن

يحدث الفتف كاالضطرابات داخؿ المجتمع بحجة الثكرة عمى الظمـ ؛ ألننا نراه في البيت الذم بعده 
 7          (24)يقكؿ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسنيةه        جٌرارةه يقتاديىا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسنيُّيافمتأتينَّؾ رايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه حػػػػػػػػػػ

ليتحكؿ في ىذا البيت إلى عبلقة أخرل عمى تماس بالتي قبميا كتدكر في الغاية نفسيا ، كىي عبلقة 
آخر، بمعنى عدـ االنفكاؾ بينيما ، فيك البلزمية ، التي يككف معناىا ككف الشيء يكجد مع كجكد شيءو 

حيف يقكؿ ) فمتأتينؾ راية حسنية( ، بمعنى كجكد الظمـ كالقتؿ لمرعية كغير ذلؾ مف كجكه الظمـ أكجب 
كجكد أمر الخركج عمى الخميفة كعمى سمطة الدكلة كالتمٌرد عمييا ، فعند كجكد األمر األكؿ كجدى األمر 

كٌسع في المغة يخدـ شعراء التحريض في محاكلة اقناع االنصار الثاني ككاف نتيجة لو ، كىذا الت
كاستمالتيـ بحججو مختمفة ؛ ألٌف المجاز المغكم يككف )) في نقؿ األلفاظ مف حقائقيا المغكية إلى معاف 

 7   (26)، ليستمر الشاعر كيختـ ىذه األبيات التحريضية بالقكؿ(25)أخرل  بينيا صمة كمناسبة ((

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبِّحى قريةن ككفيَّة       لمَّا تىغطرىس ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمان حرميػػػػػػػػػػػػػػػػيحتَّى تصػػػػػػػػ

كيتحكؿ إلى عبلقة مجازية أخرل تككف خاتمة ليذه األبيات كاستكماالن لعناصر التحريض فييا ، كىي 
طان باألبيات السابقة كبالكقت نفسو التنبؤ بما ستؤكؿ إليو عبلقة االستعداد ، التي يككف معناىا مرتب

األمكر ، فحيف يقكؿ ) حتى يصبح قرية ككفية ( يككف االعتبار ما يككف أم اطبلؽ أسـ الشيء عمى 
ما يؤكؿ إليو ، كىذه العبلقة تعمد إلى عنصر التخكيؼ أكثر مف عنصر الكاقع المتحقؽ ، إذ يريد 

ستؤكؿ إليو األمكر ، حتى يككف التحريض محققان لغايتو النفسية قبؿ الكاقعية  الشاعر فييا رسـ صكرة لما
الحقيقية ، كما كيريد أف يجعؿ الرجؿ المقصكد بالتحريض كالمراد منو الخركج عمى درجة عالية مف 
االستعداد النفسي كالتفاؤؿ كعدـ الخكؼ ، كىذا االستعداد بحاجة إلى ما يككنو كيعززه ، كالشاعر ال 

ممؾ سكل االستثارة كالرفع مف قيمة التمرد الحاصؿ ، فجاء يؤممو بالنصر الساحؽ كيحرضو ضد ي
خصمو ، حتى يضمف حدكث الصراع كالفتنة بغض النظر عف النتائج التي ستؤكؿ إلييا األمكر ، حتى 

ف كاف قد كضع تنبئات مسبقة كخاطئة ، كالمجاز يحقؽ لو ما يريد البكح بو .  كا 

المغكية لممجاز في أبيات تحريضية أخرل ذات طابع اجتماعي كاضح ، ففي قكؿ  كتظير البنية 
كمتحٌسران عمى أياـ الفرس ككيؼ كاف حكميـ ، كيفخر بنفسو كقكمو  مدعيان اخذ العرب لمالو( 27)الخيريمي
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كحاؿ كثير مف الشعراء ذكم األصكؿ الفارسية ، الذيف بقى النٌفس الفارسي القكمي يسرم في عركقيـ ، 
 7  (28)يقكؿ في ىذه األبيات

نيبي ممكنا ًرقابى الناًس في الًشرًؾ كمَّييـ       لىنا تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػابعه طىكعى الًقياًد جى

ـي       ًبما شاءى ًمٌنا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخطئه كميصيبي  مىيكي  نسكميكـي خسفان كنىقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي عى

فالمجاز كرد في البيتيف بأشكاؿ مختمفة ، مع كضكح الميجة التحريضية التي احتكل المجاز عمييا ، ففي 
يت األكؿ قاؿ ) ممكنا رقاب الناس في الشرؾ ( في داللة كمجاز عف الممؾ الذم كاف عند كسرل الب

كنفكذه الكبير الذم شاع كممؾ بو كثير مف أراضي العرب ، كما كيشير إلى أنو ممكيـ في الشرؾ ، 
ض بمعنى قبؿ مجيء اإلسبلـ كاف العرب مشتتيف كمستضعفيف ككاف الفرس يحكمكنيـ في العراؽ كبع

األمصار ، فاستعمؿ الشاعر المفظ كىك الميمؾ في غير مكضعو كىك الرقاب ، كىذا نكع مف المجاز قاؿ 
ق( 7 )) كأما المجاز فمأخكذ مف جاز يجكز إذا استف ماضيان ... أم أف الكبلـ 552عنو ابف فارس )ت

أف فيو تشبيو  الحقيقي يمضي لسننو ال يعترض عميو ، كقد يككف غيره يجكز جكازه لقربو منو إالٌ 
، كفي البيت الثاني نراه يقكؿ ) نسكمكـ خسفان ( إذ يستعمؿ لمقتؿ (29)كاستعارة ككؼ ما ليس في األكؿ ((

عبارة ) الخسؼ ( التي ال تككف في مقدرة اإلنساف كاستطاعتو ، لكف يكردىا الشاعر مجازان لرغبة منو 
اه العرب كالتحريض عمييـ ، فخرج عف أصؿ في رفع مستكل الخطاب الشعرم كالفخر كالتكبر كاألنفة تج

المفظ ككضعو في المغة ، كأراد بو معنىن مختمفان كزمنان مختمفان كمكقفان مختمفان ، كيظير قكؿ عبد القاىر 
ق( في تكضيح التحكالت المغكية في بنية المجاز كالتي اتضحت في أبيات الشاعر     144الجرجاني )ت

ذا عدؿ بالمفظ عما يكج بو أصؿ المغة كصفو بأٌنو مجاز عمى معنى أٌنيـ جازكا بو مكضعو 7 )) كا 
، فالشاعر بحث عف أعمى مستكل تحريضي (30)األصمي أك جاز ىك مكانو الذم كضع فيو أكالن((

فاستعمؿ المجاز ، كميد لمشعراء مف بعده كالسيما مف ذكم األصكؿ الفارسية لمسير عمى منكالو في 
يف ، كمنيـ مف يذكر دياناتو الفارسية السابقة كيفخر بيا تجاه العرب تحريضيـ ضد العرب كضد المسمم

في نكع مف التحريض االجتماعي الصريح ، كالدعكة إلى التفرقة بيف المجتمع اإلسبلمي الذم أزاؿ كثير 
 مف الفكارؽ القكمية بيف المسمميف .

يفخر بيا بالنزارييف كيذكر كفي أبيات تحريضية أخرل يظير قكؿ الكميت الذم ييجك فيو األمكييف ك  
 7 (31)مناقبيـ ، كييجك القحطانييف يقكؿ فييا

 يتدينالنا قىمىري السَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء ككؿُّ نىٍجػػـو      تيشيري إليو أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم المي 

ـٍ بمىكَّةى قاطنيػػناكجدتي اهلل إذ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّى ًنز   اران      كأسكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيي
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بينى  اتو      كلمنَّاًس القىفىا كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىا الجى  النا جعؿى المكىارـى خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصى

كاألحقاد بينيـ كأصبح خبلفيـ كبيران ، كىذه األشعار فأثر ىذا الشعر في نفكس القـك كأثار الضغائف 
التي تدعك إلى التفرقة بيف القبائؿ العربية ، تككف أكثر أنكاع شعر التحريض تأثيران كبقاءن كتعمقان في 
نفكس الناس ، كالسيما أف الفخر الذم كرد بيا كاف فٌعاالن كعمى جانبو كبيرو مف المبالغة كالغمك في 

ز شكؿ عنصر ىذه المبالغة كالغمك ففي قكلو ) لنا قمر السماءً ( مجازه لغكم عمى الكصؼ ، كالمجا
سبيؿ العبلقة الحالية فصرح الشاعر بالسماء كأراد جزءان منيا كىك القمر ، كىذا مجازه مرسؿ عبلقتو 

معانييا ،  المحمية إذ ذكر الحاؿ كأراد المحؿ لما بينيما مف المبلزمة ، كىنا تظير حيكية المغة في اتساع
كمقدرة الشاعر عمى التحكـ بيا في اتجاه ما يريد ، فالقمر في ضكئو كبياضو جعؿ ليـ ، ليتبعو في 
مجازو آخر في نفس البيت كفي نفس الشطر فيقكؿ ) ككؿ نجـو ( ليعطي حاؿ الممعاف كالبريؽ كاالشعاع 

طريقو ، كىذا كمو مف المجاز  الذم يميز النجـك في الميؿ المظمـ كيككف ىداية كطريقان لمف ال يعرؼ
الذم يخرج لو الشاعر ليرفع مف قيمة خطابو ، كالمجاز ىنا تحقؽ لككنو مخالفان لمحقيقة التي ال يمكف 

ق( يرل في المجاز أنو مشتؽه مف الجكاز الذم ىك التعدم 416حمؿ ىذا المعنى عمييا، ألفَّ العمكم )ت
ف الجكاز الذم ىك نقيض الكجكب كاالمتناع ، كىك في في قكليـ ) جزت مكضع كذا ( إذ تعديتو ، أك م

ؿ ؛ ألف الذم ال يككف كاجبان كال ممتنعان يككف مترددان بيف الكجكد كالعدـ فكأٌنو  التحقيؽ راجع إلى األكَّ
، كالشاعر ىنا حقؽ الكجكب في لغة المجاز ، (32)ينتقؿ مف الكجكد إلى العدـ كمف العدـ إلى الكجكد

إلى المجاز ضركرة في ىذه األبيات ؛ ألٌنو كضع التحريض عف طريؽ الفخر غاية بمعنى جعؿ المجكء 
نما في الممتنع ، أم الشاعر ال يستطيع أف يككف قمران كال  لو ، كىذا التحريض ال يككف في الممكف كا 
نجمان ىك كقكمو كمف في األرض أجمعيف ، لكف الغاية تحركو كتجعؿ االفراط في صكر المجاز ظاىران 

كةو عنده ، كالعرب تتأثر بيذه الصكر كالسيما إذا ما كانت ذات طابعو قبمي ، إذ الفخر بالنسب كالقبيمة كبق
مف األمكر الميمة عند العربي عمى مختمؼ مراحؿ التاريخ بدءان مف الجاىمية التي كانت بيا فعالة جدان ، 

ف كانت تتبايف في م  ستكل نشاطيا كضعفيا .كصكالن إلى العصكر التي تمت ظيكر اإلسبلـ ، كا 

كمف أمثمة الغمك كالتطرؼ في التحريض بيف القبائؿ أبيات يحرض فييا زفر بف الحارث عيمير السممي  
 7 (33)يحثو فييا عمى ترؾ قتاؿ تغمب كالتكجو لقتاؿ القبائؿ اليمنية ، يقكؿ فييا القيسي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبمغه عنِّي عيميران       ًرسال ميؾى زارمأال مف مي  ةى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتبو كعى

 أتترؾى حػػػػػػػػػػػػػػػيَّ ذم كمعو ككمبو       كتىجعؿي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد نابؾى في ًنزارً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػكسارً كميعتمدو عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى إحدل يىديًو       فخانتوي ًبكىىيو كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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فالشاعر جعؿ المجاز في قكلو )كتجعؿ حد نابؾ في ًنزاًر( ، فعيمير ال يقاتؿ بنابو ، بؿ بسيفو ، لكف 
رغبة الشاعر في تحكيؿ كجية عمير السممي مف قتاؿ نزارو كمنيا تغمب ، إلى قتاًؿ القبائؿ اليمنية ، 

في التحريض ، فالشاعر أراد القتاؿ لكنو استعمؿ  جعمو يمجأ إلى ذكر الناب مجازان عمى سبيؿ التكٌسع
صفة ال تككف لئلنساف عادة في القتاؿ كىي استعماؿ األسناف ، لكف المعنى التحريضي كاف فٌعاالن ؛ 
ألٌنو مف أقكل صكر المجاز كما قاؿ العمكم 7 )) كأحسف ما قيؿ فيو 7 ما أفاد معنى غير مصطمحو عميو 

، كالعبلقة ىنا كانت بيف فتؾ األسناف (34)اطب لعبلقة بيف األكؿ كالثاني((في الكضع الذم كقع فيو التخ
عند استعماليا ، كبيف فتؾ السيؼ عند استعمالو ، كىذه العبلقة جعمت الشاعر يخرج مجازان إلى 
استعماؿ ما ال يستعممو المقاتؿ في أرض المعركة لمقضاء عمى األعداء ، كصكت الشاعر ىنا صكت 

اليدكء كترؾ االقتتاؿ الداخمي ، بؿ نرل التحفيز عمى جعؿ سيفو عمى قبائؿ أخرل ،  مف ال يدعي إلى
 كىذا يدخؿ ضمف التحريض السمبي الذم يفرؽ كال يجمع . 

كمف مثاؿ ىذا التحريض السمبي ما قاؿ الفرزدؽ في ىجاء جرير ككصفو بالمرتزؽ أك الذم ال يمت إلى 
 7(35)قيسو كال مف تميـو حتى يدافع عنيـ قائبلن األخبلؽ بصمة ، فيحرض عميو بأنو ليس مف 

ـى المىصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ؤكسو لئيمىةو      أينكفان كآذانان ًلئا رِّؾي قىيسه فػػػػػػػػػػػػػػػػي ري  ػػػػػػالـً تيحى

ؤكًس األىعاًظـً   فما أنتى مػػػػػف قيسو فىتنبحى دكنيا       كال مف تميـو في الري

نَّؾ إذ تػػػػػػػػػػػػػيجك تميمان كترتشي       تبابيف قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسو أك سيحكؽى العمائـً   كا 

كفي قراءة البيت الثاني يظير أف الفرزدؽ أراد التقميؿ مف قيمة جرير كانساف أكالن ، كمف ثَـّ التقميؿ منو  
قاؿ ) فما أنت مف قيسو فتنبحى دكنيا ( ، فأعطى كخصـو كعدك ثانيان ، إذ كصفو كصفان مجازيان قاسيان ف

ف كاف عمى  صفة الكمب كىي النباح لئلنساف الذم ال يصح أف يكصؼ بمثؿ ىذه األكصاؼ ، حتى كا 
سبيؿ المجاز ، كحتى إف أراد الشاعر التقبيح كالتحقير ، لكف بالكقت نفسو الشاعر يبحث عف أكثر 

عمييـ ، فالمفظة ) تنبح ( في أصؿ كضعيا في المغة المجازات قسكة كيياجـ بيا الخصـك كيحرض 
تستعمؿ لمحيكاف فقط ، لكف الشاعر أخذىا كاستعمميا في ىجاء اإلنساف ، بالرغـ مف عدـ كجكد أم 
قرينة لممشابية بيف صكت الحيكاف كصكت اإلنساف ، كىذا نكع مف المجاز المرسؿ الذم تككف عبلقتو 

، كالمبلبسة ىنا كانت الرغبة في اليجاء (36)بسة غير التشبيوبيف ما استعمؿ فيو كما كضع لو مبل
كالتقميؿ مف قيمة الخصـ بأعمى درجات الذـ كاليجاء ، كىذا التبادؿ التحريضي بيف الفرزدؽ كجرير قد 
اتسع كشاع في الشعر العربي ، حتى أصبح الناس ينتظركف أييـ يستطيع أف يناؿ مف الثاني كيحقؽ 

 في المجتمع كفي القبيمة الكاحدة .أكبر قدر مف التأثير 
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أحد رجاالت الخكارج مخاطبان كمحرضان عمى ابف عمو يزيد بف  كيظير المجاز في قكؿ كليد بف طريؼ
كمتكعدان إياه عند المقاء في ساحة المعركة ، في صكرة تحريضية تيديدية تنـ عف فكر الخكارج  مزيد

 7(37)كقتاليـ لكؿ مف يخالفيـ في الرأم

 ػػػػػػػػػػتىن أككفي يزيد إذا التقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينا       بشط الزاب أم فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ستعمـ يا

فاعتماد الشاعر في تحريضو عمى تكضيح أك تككيف صكرة عف مستقبؿ ما سيؤكؿ لو الكاقع ىك مف 
ف كاف يصطنع ىذه الصكر بمعنى تككف غير حقيقية ، لكف  ضمف أدكات الشاعر التحريضية ، حتى كا 

الغاية التي يريدىا ىك التفكؽ النفسي كالكبلمي عمى الخصـ ، فالنفسي ىك جعؿ المخاطب في حالة مف 
الخكؼ كاالنكسار قبؿ المنازلة في ساحة المعركة ، كالكبلمي الذم يككف عمى مستكل المعاني الشعرية 

ا كتعمد إلى تككيف الصكر المختمفة في ذىف المخاطب بصكرة أساسية ، فيك حيف يقكؿ التي يخاطبو بي
)ستعمـ يا يزيد إلى التقينا( مجاز لغكم كعبلقتو باعتبار ما يككف ، بمعنى أف المقاء لـ يحدث بعد 

شاعر كالمعركة لـ تقع بعد ، كجزئية المجاز في ىذا البيت ظيرت في تككيف الصكرة االستباقية ، أم ال
أصدر الحكـ كأطمؽ التيديد كالكعيد دكف أف تككف ىناؾ معركة عمى أرض الكاقع ، فيك )) يعبر عف 

، كفي الشطر الثاني يعمد إلى المجاز العقمي فيقكؿ )بشط  (38)الشيء باسـ ما يئكؿ إليو في المستقبؿ ((
ي عدـ حدكث أم شيء الزاب أم فتى أككف( إذ يكمؿ المعنى المجازم الذم قدمو في الشطر األكؿ ف

عمى أرض الكاقع ، إذ استعمؿ عبلقة )اإلسناد إلى المكاف( في ذكره )لشط الزاب( ، فالمجاز في 
الشطريف قائـ عمى فكرة استباؽ الحدث قبؿ كقكعو  ، كيجيب يزيد ببيتيف فييما رده كتحريضه مباشره 

 7 (39)عمى كليد بف طريؼ معتمدان عمى المجاز كعبلقاتو يقكؿ فييا

 ػػػػػبلدً تجيز يا كليد فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقد أتينا       سراعان لمقتاؿ كلمجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 فمست لمزيد إف لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تركنا       نجالدكـ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىٌنا جػسػػر كادً 

طريؽ ىذه الشكاىد تتضح لنا أىمية المجاز في شعر التحريض فالشاعر المحرض إذا كاف مفتخران  كعف
أك ىاجيان أك مادحان فإف المجاز يككف كسيمتو في بمكغ الغاية التي رسميا لنفسو ، إذ في المجاز تجد 

ة كاحدة ككما ذكرنا سبلسة المغة كقدرتيا عمى احتكاء كثير مف المعاني المختمفة في سياؽ كاحد كفي فكر 
سابقان مف أف العمماء العرب األكائؿ رأكا في المجاز أنو مكجكده عند العرب في أصؿ لغتيـ كأصؿ 
استعماليا كبدكنو تفتقد المغة العربية كالشعر العربي بالتحديد جزءا مف جماليا كركنقيا الذم تعرؼ بو ، 

ب البياف العربي التي تككف ممجأ الشاعر في ىذا الجماؿ كالركنؽ ليس في المجاز فقط ، بؿ في أسالي
تحريضو ككسيمة مف كسائمو التعبيرية الناجحة ، كمف ىذه األساليب الكناية التي كانت مف ضمف 

 استعماالت الشاعر كطرقو في التحريض .
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 الخاتمة

 إف لممجاز كمصطمحو عبر مر القركف األدبية تطكران كاضحان ، كلـ يكتؼ العرب بالتعبير عف -4
 المجاز بإصطبلح كاحد .

سار المجاز عبر مر القركف األدبية بمصطمحيو المغكم كاإلصطبلحي جنبا الى جنب ، دكف أف  -7
 يتغير مف األمر شيء .

ال يعد إيراد المشككيف بالمجاز ، مسألة حتمية في الكاقع الببلغي ، فقد إنبرل لمتصدم لمثؿ ىذه  -5
 مدفاع عف كجكد المجاز في لغتنا العربية .الحالة الكثير مف الببلغييف العرب ل

ىناؾ الكثير مف االلفاظ التي حممت عمى المعنى المجازم عند العرب ، كىي في مدلكليا المغكم  -1
 كاإلصطبلحي ال تمت لممجاز بصمة أثناء إيرادىا داخؿ السياؽ .

ة عف أغمب الببلغييف ، إف عممية إزالة المبس عف المعنى الحقيقي لمصطمح المجاز ، لـ تجد عناي -2
 إذا ما استثنينا السكاكي مف ذلؾ .
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 اليوامش

                                                           

ه( , تحقيق : 170كتاب العين , الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراىيدي البصري )ت _1

 .5/326 :, مادة )جوز( لسان العرب  _2
 .130 : _ دراسة تحميمية لمسائل البيان _عمم البيان  _3
 .271_3/270 م ,1955 _ه1374: يحيى بن زياد الفراء , مطبعة القاىرة , معاني القرآن  _4
 .426 /5, الحيوان  _5
رة , ه( , تحقيق : السيد أحمد صقر , مطبعة القاى276ابن قتيبة ) تأويل مشكل القرآن , _6

 .99 م ,1954 _ه1373
( , تحقيق : محمد رشيد رضا , مطبعة القاىرة , 395أبو الفتح عثمان بن جني )ت الخصائص , _7

 .2/442 م , 1952 _ه1371
ه( , تحقيق : مصطفى الشويمي , مطبعة بيروت , 385أحمد ابن فارس ) ت كتاب الصاحبي , _8

 .198 م,1964 _ه1383
 .325أسرار البالغة ,  _9

 م,1937 _ه1356أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي , مطبعة القاىرة ,  مفتاح العموم , _10
170. 
 .3/279معاني القرآن ,  _11
أبو القاسم الحسن بن بشر اآلمدي , تحقيق السيد : الموازنة بين أبي تمام والبحتري ,ينظر :  _12

 .1/11 أحمد صقر, دار المعارف , القاىرة , 
الخطيب جالل الدين القزويني , تحقيق : جماعة من عمماء األزىر الشريف ,  االيضاح , _13

 .270 مطبعة القاىرة , 
 .356أسرار البالغة ,  _14
 .1/231 في شرح تمخيص المفتاح )شروح التمخيص( , ابن يعقوب المغربي ,مواىب الفتاح  _15
( , تحقيق : عبد الحميد 285تالكامل في المغة واألدب , ابي العباس محمد بن يزيد المبرد ) _16

 .1/92ىنداوي , 



 
 

 
455 

 ISSN = 2073-6614  pp: 564-580 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب

 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  الخامسالعدد: 

                                                                                                                                                         

العالط : وسٌم أو صفحة في العنق أو حبل يجعل في عنق البعير , والِخَباُط : في الوجو ,  _17
والمالغم : الفم, ويعني : عمم أرباب الماء لمن ىي فسقاىا ما سمعوه من ذكر اصحابيا لعزىم 

 .1/92في المغة واألدب , المبرد , ومنعتيم ولم تحتج أن تكون بيا ِسمة , الكامل 
 .228دالئل االعجاز ,  _18
 .86, من ضمن كتاب )شعراء أمويون(  كعب بن معدان االشقري _19
 .376أسرار البالغة ,  _20
 .596معجم المصطمحات البالغية وتطورىا , أحمد مطموب ,  _21
 .29شعر سديف بن ميمون ,  _22
در الدين محمد بن عبد اهلل الزركشي , تحقيق : محمد أبو ينظر : البرىان في عموم القرآن , ب _23

 .264_2/263م, 1975 _ه1376الفضل إبراىيم , القاىرة , 
 .29شعر سديف بن ميمون ,  _24
 .595معجم المصطمحات البالغية وتطورىا ,  _25
 .29شعر سديف بن ميمون ,  _26
مطبوع , وصفو أبو حاتم ه( أبو يعقوب الخريمي شاعر 214إسحاق بن حسان بن قوىي )ت _27

 .294 /1السجستاني بأشعر المولدين , خراساني األصل , األعالم , الزركمي , 
ديوان الخريمي , تحقيق : عمي جواد الطاىر , محمد جبار المعيبد , مطبعة اإليمان , درعون ,  _28

 .15م , 2009 _ه1390لبنان , 
: مصطفى الشويمي , بيروت , لبنان , تحقيق  بن فارس ,أحمد الصاحبي في فقو المغة ,  _29

 .198 م,1964_ه1383
 .356أسرار البالغة ,  _30
م , 2000_ه1412, 1ديوان الكميت , تحقيق : محمد نبيل طريفي , دار صادر , بيروت , ط _31

436. 
ينظر : الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعموم حقائق اإلعجاز , يحيى بن حمزة العموي  _32
 .1/63م, 1914 _ه1332بعة دار المعارف , القاىرة , ه( , مط749)ت
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, دراسة وتحقيق : د. نوري حمودي  _ حياتو وما تبقى من شعره _زفر بن الحارث الكالبي  _33
 .271م, 1984 _ه1404, 1, ج25القيسي , مجمة المجمع العممي العراقي , م

 .1/63الطراز ,  _34
ي فاعور , دار الكتب العممية , بيروت , لبنان , ديوان الفرزدق , شرحو وضبطو وقد لو : عم _35
 .615م, 2010_ ه1431, 3ط

 .270( , 682ينظر : اإليضاح في عموم البالغة العربية , القزويني )ت _36
ه( , تحقيق : عمى حبيبة 334, أبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس األزدي )تتاريخ الموصل  _37

 .280م, 1967لقاىرة , , المجمس األعمى لمشؤون اإلسالمية , ا
 .145,  _دراسة تحميمية لمسائل البيان  _عمم البيان  _38
 .280تاريخ الموصل :  _39
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  مكتبة الخانجي،  : محمود شاكر أبو فهرتحقيق،  عبد القاهر الجرجاني  أسرار البالغة -

 م .5555 ،   5مصر ، طــ

 . 42مي ، دار العمـ لممبلييف ، بيركت ، طاألعبلـ ، خير الديف الزرك -
الخطيب جبلؿ الديف القزكيني ، تحقيؽ 7 جماعة مف عمماء األزىر الشريؼ ،  االيضاح ، -

 . مطبعة القاىرة

ق( ، تحقيؽ 7 عمى 551، أبك زكريا يزيد بف محمد بف إياس األزدم )تتاريخ المكصؿ  -
 . ـ4634ة ، حبيبة ، المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية ، القاىر 

ق( ، تحقيؽ 7 السيد أحمد صقر ، مطبعة القاىرة ، 743ابف قتيبة ) تأكيؿ مشكؿ القرآف ، -
 . ـ4621 _ق4545

عمرك بف بحر بف محبكب الكناني بالكالء ، الميثي ، أبك عثماف الجاحظ ، دار الحيكاف ،  -
 . ـ7005 _ق4171، 4الكتب العممية ، بيركت ، ط

( ، تحقيؽ 7 محمد رشيد رضا ، مطبعة 562بف جني )ت أبك الفتح عثماف الخصائص ، -
 . ـ4627 _ق4544القاىرة ، 

أبي بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاني النحكم  ، دالئؿ االعجاز -
ق( ، قرأه كعمؽ عميو 7 أبك فير ، محمكد محمد شاكر ، شركة القدس لمنشر 144)ت

 . ـ4667 _ق 4145، 5كالتكزيع ، ط

خريمي ، تحقيؽ 7 عمي جكاد الطاىر ، محمد جبار المعيبد ، مطبعة اإليماف ، ديكاف ال -
 . ـ7006 _ق4560درعكف ، لبناف ، 

ديكاف الفرزدؽ ، شرحو كضبطو كقد لو 7 عمي فاعكر ، دار الكتب العممية ، بيركت ،  -
 . ـ7040_ ق4154، 5لبناف ، ط

، 4بيركت ، طديكاف الكميت ، تحقيؽ 7 محمد نبيؿ طريفي ، دار صادر ،  -
 . ـ7000_ق4147

، دراسة كتحقيؽ 7 د. نكرم  _ حياتو كما تبقى مف شعره _زفر بف الحارث الكبلبي  -
 . ـ4651 _ق4101، 4، ج72حمكدم القيسي ، مجمة المجمع العممي العراقي ، ـ
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نشر 7 جمعية مدارس  شعر سديؼ بف ميمكف ، جمع كتحقيؽ 7 رضكاف ميدم العبكد ، -
 . ىميةالنجؼ الثقافية األ

الطراز المتضمف ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز ، يحيى بف حمزة العمكم  -
 . ـ4641 _ق4557ق( ، مطبعة دار المعارؼ ، القاىرة ، 416)ت

بسيكني عبد الفتاح فيكد ، مؤسسة  ، _دراسة تحميمية لمسائؿ عمـ البياف  _عمـ البياف  -
 .  ـ7044ق، 4157، 5المختار لمنشر كالتكزيع ، ط

( ، تحقيؽ 7 عبد 752الكامؿ في المغة كاألدب ، ابي العباس محمد بف يزيد المبرد )ت -
 . الحميد ىنداكم

ق( ، تحقيؽ 7 مصطفى الشكيمي ، مطبعة 552أحمد ابف فارس ) ت كتاب الصاحبي ، -
 . ـ4631 _ق4555بيركت ، 

إبراىيـ  كتاب العيف ، الخميؿ بف أحمد ، مادة )حرض( ، تحقيؽ 7 ميدم المخزكمي ، -
 .5/404السامرائي، الناشر 7 دار كمكتبة اليبلؿ ، 

 .4/455ابف منظكر ، مادة )حرض( الناشر 7 دار صادر ،  لساف العرب ، -

 . ـ4622 _ق74541 يحيى بف زياد الفراء ، مطبعة القاىرة ، معاني القرآف  -

 7004 مكتبة لبناف ، ناشركف ، معجـ المصطمحات الببلغية كتطكرىا ، احمد مطمكب ، -
. 

 _ق4523أبك يعقكب يكسؼ بف أبي بكر السكاكي ، مطبعة القاىرة ،  مفتاح العمـك ، -
 ـ4654

أبك القاسـ الحسف بف بشر اآلمدم ، تحقيؽ السيد 7 المكازنة بيف أبي تماـ كالبحترم ، -
 . أحمد صقر، دار المعارؼ ، القاىرة

 . يعقكب المغربيفي شرح تمخيص المفتاح )شركح التمخيص( ، ابف مكاىب الفتاح  -

 


