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 سلوب الرتكيب اإلضايفأثر التشبيه البليغ بأ
  يف بناء الصورة الفنية يف شعر أيب متام

 
 )∗(عبد اهلادي خضري. د

ل الصورة البالغية, فاعلية لغوية خالقة, تعمل يف بنية النص الشعري, ِّمتث
 .للتعبري عن األفكار واألحاسيس, وجتسيمها

نه من ُّ وجودته متأتية من متكالتشبيه واحد من وجوه نشاط خيال الشاعر,و
اختاذ املوقف املطلوب, ولذا إىل  املناسب يف نفس املتلقي, ودفعه إحداث التخييل

 عن ًال النتباه الشعراء فضاًكان التشبيه أول وجوه الصورة البالغية, وأكثرها جذب
 واقرتنت جودته اًفقد بدأ اإلحساس بأمهيته يف الشعر مبكر. رواة الشعر ونقاده

 :ودة الشعر نفسه, فها هو الفرزدق يسجد حني يسمع تشبيه لبيد يف قولهبج
ِوجال السيول عن الطلول كأهنـا ُ 

 

ُزبــــر جتـــــد متـــــوهنا أقالمهــــا  َ ٌُّ 
 

 .)١(»إنا نعرف مكان السجود يف الشعر, كام تعرفونه يف القرآن«: ويقول
اع, هي يف وتتفاوت فنية الصورة التشبيهية بتفاوت أنواع التشبيه, هذه األنو

حقيقتها, رضوب للخيال الذي خلقها, إذ تتفاوت درجة اخليال, يف كل لون من 
                                                           

 . العراقباحث يف األدب والبالغة من) ∗(
 .١/٤٦٢:  املوازنة)١(
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٤٤٠

 أم اً أم مركباً مفرداًألوان التشبيه, بتفاوت تركيب أسلوبه, سواء أكان تشبيه
, السيام األخري منه, أي التشبيه البليغ, ألن حذف أداة اً, أم بليغاً أم مقلوباضمني

َّاالكتفاء من أركان التشبيه, باملشبه واملشبه التشبيه ووجه الشبه, و به فقط, يوهم َّ
كأن ال حدود بينهام, ويف ذلك مبالغة وإغراق يف االدعاء بأن احتادمها, ويبدوان 

 ملا قامت احلاجة إىل التشبيه ًاملشبه هو املشبه به نفسه, ولو كانا كذلك حقيقة
 وجه الشبه جيب أن يكون , فقاعدة التشبيه تقوم عىل فرضية مؤداها أنًالأص

أقوى وأوضح يف املشبه به منه يف املشبه, والتشبيه إنام يقوم عىل هذا التفاوت 
بينهام, إذ يعمل املشبه به عىل تقريب صورة املشبه وحقيقته إىل ذهن املتلقي, ولذا 

ًعد التشبيه نوع ة أما التشبيه البليغ فإنه جيعل طريف التشبيه عىل درج.  من املقايسةاُّ
واحدة من قوة وجه الشبه, وهو ما حيققه حذف األداة, أما حذف وجه الشبه فإنه 

 أمام الذهن لتصور أكثر من لون من ألوان العالقة التي تربط اًيفتح املجال واسع
 . ذلك بصفة أو صفات جرى ذكرها يف الكالمَّطريف التشبيه, دون أن حيد

 بتباين تركيب − اًهي أيض − عىل أن قوة اخليال يف التشبيه البليغ تتباين
 :)٢(أسلوبه, الذي ينقسم عىل رضوب, أشهرها

  :, كقول أيب متام من الرضب األولاملشبه واملشبه به, مبتدأ وخرب, أو ما أصله مبتدأ وخرب −١
ًهو الغيث, لو أفرطت يف الوصف عامد ُ ْ ُ  اَ

 

ُألكــذب يف مدحــه مــا كنــت كاذبــا  َ)٣( 
 

 :ومثال الرضب الثاين, قوله. يغ بأسلوب املبتدأ واخلربتشبيه بل) هو الغيث: (فقوله
ٍإن احلاممني من بيض ومن سـمر ُ ْ َ ٍَ 

 

ِدلوا احليـاتني مـن مــاء ومـن عـشب  ُ ُ ٍ 
 

                                                           
 .٢٩٢−٢٩١: , والبالغة والتطبيق١٥٦−١٥٤: علم أساليب البيان:  ينظر)٢(
 .١/٢٤١:  الديوان)٣(
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تشبيه بليغ بأسلوب ما أصله مبتدأ ) دلوا احلياتني... إن احلاممني: (فقوله
 :وكذلك قوله. وخرب

ـــز ــؤادك من ــسى ف ــا أم ِولطامل َ ُ ُ ً الَ
 

ـــــة ل  ًوحمل َّ ــــــزلَ ـــــاء ذاك املن  ظب
 

 .اًتشبيه بليغ بأسلوب ما أصله مبتدأ وخرب أيض) ًالزـأمسى فؤادك من: (فقوله
املشبه مقصور عىل املشبه به وحمصور معه يف حدود مدلوله, وذلك  −٢

 :, كقولهبأسلوب القرص واحلرص
ًأأيامنــــا مــــا كنــــت إال مواهبــــ َ َّ َِ َ  اَ

 

َوكنــت بإســعاف احلبيــب حبائبـــا  ِ ِ ِ ُ 
 

ْسنُغ ًرب جتديدَ ُ ُ لعهدك يف البكـااِ ِ ِ 
 

ــا  ـــام إال غرائب ــام كنــت يف األي  )٤(ِف
 

تشبيه بليغ بأسلوب ) إال غرائبا.. فام كنت(و) ِما كنت إال مواهبا: (فقوله
 .القرص واحلرص

 : كقوله)مفعول مطلق(املشبه به مصدر مبني للنوع  −٣
َترصح الدهر ترصيح الغامم هلا َ َُ ّ 

 

ِ طاهر جنبَعن يوم هيجاء منها  ٍ 
 

َترصح الدهر ترصيح الغامم: (فقوله َُ  .تشبيه بليغ بأسلوب املفعول املطلق) ّ
 :, كقولهاملشبه به حال من املشبه −٤

ُبمدامــة تغــدو املنــى لكؤوســها ْ ٍ ُ 
 

ْخــو  ــرضاءًالَ ــسـَّراء وال ِ عــىل ال َّ َّ 
 

 .أي معينة تشبيه بليغ بأسلوب احلال) ًالخو... تغدو املنى(فقوله 
 :, كقوله من األولشبه واملشبه به مربوطان بحرف اجلر, سواء تقدم املشبه أو املشبه بهامل −٥

ُّفلـــــام رآه اخلرميـــــون والقنـــــا َُّ ّ 
 

ــه مغيــث األســافل  ــل أعالي ِبوب ٍَ ُ ْ َ 
 

                                                           
 .١/٢٣٨:  الديوان)٤(
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٤٤٢

) القنا(فهو تشبيه بليغ ربط فيه املشبه ) القنا كالوبل(أي ) القنا بوبل(فقوله 
 :وكقوله من الثاين ) اءالب(بحرف اجلر ) الوبل(به به باملش

ًسأوطئ أهل العـسكر اآلن عـسكر ْ َُ َ ِ َ ْ  اِ
 

ـــم  ِمــن الــذل حمــاء لتلــك املعال َ ً َّ ِّ ُّ 
 

فهو تشبيه بليغ ربط فيه ) الذل كالعسكر(أي ) عسكر من الذل: (فقوله
 ).من(بحرف اجلر ) عسكر(باملشبه به ) الذل(املشبه 

 :, كقولهٌاملشبه به مفعول به −٦
ْمن كل قر َ ِّ ْ ًم يرى اإلقدام مأدبـةِ َ َ ٍ 

 

ًإذا خــدا معلــام  ُ َ َ بالــسيف أو وســجاَ ََّ ِ 
 

 .تشبيه بليغ بأسلوب املفعول به) يرى اإلقدام مأدبة: (فقوله
 :, كقوله إىل املشبهاًاملشبه واملشبه به يف تركيب إضايف, نلمس فيه املشبه به مضاف −٧

ـــــة ـــــوب عافي ـــــسك اهللاُ ث ٍألب َ َ َ 
 

ُيف نومــك املعــرتى ويف   َ ْأرقــكِ ِ)٥( 
 

تشبيه بليغ بأسلوب الرتكيب اإلضايف إذ أصل التشبيه ) ثوب عافية: (فقوله
العافية ( فصار التشبيه اً بليغاًجرى حذف أداة التشبيه لكونه تشبيه) العافية كالثوب(

 ).ثوب العافية(فصار التشبيه ) عافية(إىل املشبه ) ثوب(ثم أضيف املشبه به ) ثوب
يه البليغ هو الذي سندير عليه كالمنا يف بحثنا عن وهذا اللون من التشب

 .التشبيه البليغ يف شعر أيب متام
 بني التشبيه البليغ واالستعارة

 كبري يف كتب البالغة والنقد ٍلطخلض مبحثا التشبيه البليغ واالستعارة َّتعر
ذف أداة التشبيه ووجه ُالقديمة عندنا, وذلك ألن التشبيه البليغ قد جرى فيه ح

                                                           
 .٢/٩٥:  الديوان)٥(
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, بام سمح بحدوث مثل هذا اخللط, حتى عند أشهر البالغيني والنقاد اًلشبه معا
 :العرب, فها هو أبو هالل العسكري يعد قول الوأواء الدمشقي

ًوأسبلت لؤلؤ ْ ْ من نرجس وسـقتاَ ٍ 
 

ُ وعضت عىل العنّاًورد  ْ ِاب بـالربدّ َ َ 
 

لدمع فشبه مخسة أشياء بخمسة أشياء, يف بيت واحد ا«من أتم التشبيه 
َباللؤلؤ والعني بالنرجس واخلدود بالورد واألنامل بالعناب والثغر بالربد َ«)٦( ,

... تشبيه مخسة بخمسة«, فهو عنده اًرشيق القريواين أيضوهو ما ذهب إليه ابن 
, كام أنه أورد كالمه هذا يف مبحث التشبيه ال )٧(»وأتى به بغري آلة التشبيه

ن هذا البيت هو من التشبيه ال من أ الستعارة بام يؤكد رسوخ قناعته,ا
 تنبه بالغيون آخرون عىل أن ما ورد يف البيت هو استعارة عىل حني. االستعارة

ال تشبيه, ومن هؤالء ابن األثري, الذي توقف عند هذه القضية يف بحثه 
) رةالفرق بني التشبيه واالستعا( يف كتابه, سامه اًلالستعارة, وخصص هلا مبحث

وهذا التشبيه املضمر األداة قد خلطه قوم «: عىل هذا الغلط اًفقال منبه
 أن الفيصل يف هذا اً مؤكد)٨(»باالستعارة,  ومل يفرقوا بينهام, وذلك خطأ حمض
كر طرفا التشبيه يف الكالم فهو ُاملوضوع هو ذكر طريف التشبيه, أو أحدمها, فإذا ذ

 هذا فإن االستعارة ال وعىل«: ذف أحدمها, فهو استعارة, يقولُحتشبيه, أما إذا 
ُتكون إال بحيث يطوى ذكر املستعار له, الذي هو املنقول إليه, وي  بذكر ىكتفُ
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ّويالحظ أن ابن األثري نص عىل حذف املشبه . )٩(»املستعار الذي هو املنقول ّ
 ,حتى يكون الكالم استعارة) املستعار(واالكتفاء باللفظ املنقول ) املستعار له(

املشبه به, واالكتفاء بالزمة من لوازمه ) املستعار منه(ز حذف ومل يرش إىل جوا
, وما ذكره )االستعارة املكنية(املشبه, وهو ما يعرف بـ) املستعار له(تنسب إىل 

 ).االستعارة الترصحيية(ابن األثري هو ما يعرف بـ
ا اخللط واحلقيقة أن القايض اجلرجاين, قد سبق ابن األثري يف التنبيه عىل هذ

وربام جاء من هذا الباب ما يظنه الناس استعارة, وهو «:  البالغيني, إذ قالعند
 فيها َّدُ من االستعارة, عاًل, فقد رأيت بعض أهل األدب, ذكر أنواعَثَتشبيه أو م
 :قول أيب متام

ُواحلــــب ظهــــر أنــــت راكبــــه ُ َُّ ٌ 
 

ُفـــإذا رصفـــت عنانـــه انـــرصفا  ِ َ 
 

 معنى البيت أن احلب مثل ظهر, ُولست أرى هذا وما أشبهه استعارة, وإنام
أو احلب كظهر تديره كيف شئت, إذا ملكت عنانه, فهو إما رضب مثل أو تشبيه 

في فيها باالسم املستعار عن األصل, ونقلت ُيشء بيشء, وإنام االستعارة ما اكت
 وعىل وضوح كالم القايض اجلرجاين, )١٠(»العبارة فجعلت يف مكان غريها

ّتشبيه البليغ واالستعارة, إال أنه مل يسلم من الوقوع فيام حذر ومتييزه املبكر بني ال
 :منه, فها هو يعد قول مسلم بن الوليد
 ُظلمتك إن مل أجزل الشكر إنـام

 

َّجعلت إىل شكري نوالك سلام  ُ َ 
 

                                                           
 .٢/٧٤: ن. م)٩(
 .٤١/ الوساطة )١٠(
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 :من االستعارة, وراح يفاضل بينها وبني االستعارة يف قول أيب متام
ـــة ـــي يف مه ـــا رض أروع يرتق ٍم َ َّ 

 

ِء أن ال يرتقـــي يف ســـلمروعـــا  َّ 
 

ومن يدقق النظر يف قول مسلم بن الوليد, جيد أن ما جاء فيه هو تشبيه بليغ, 
واملشبه به ) نوال(فذكر املشبه ) َّنوالك سلام... جعلت: (ال استعارة, فقد قال

 ., وهو تشبيه بليغ بأسلوب املفعول به)َّسلام(
 أن تعليقاته النقدية عىل األبيات, أما اآلمدي فإنه, وإن مل يعرض للموضوع, إال

 :أوضحت, كذلك, اختالط املفهومني يف ذهنه, فحني يعرض لقول الشاعر
ْوالجتذبت فرش من األمن حتتكم ُْ ِ ٌ ُ ْ َ ِ ُ 

 

ُهي املثل يف لـني هبـا واألرائـك  َ 
 

ًوجعل لألمن فرش«: اًيقول معلق ْ وهذه استعارات يف غاية القباحة ... اُ
 ومن تعليقه هذا يتوضح أن قول الشاعر )١١(»صوابواهلجانة والبعد من ال

استعارة, ولكن إنعام النظر فيه يبني أنه تشبيه بليغ ال ) فرش من األمن(
, وهو ما أشار )فرش(واملشبه به ) األمن(استعارة, ألنه ذكر يف التشبيه املشبه 

ّفرصح بذكر طريف التشبيه هو ) اًجعل لألمن فرش(إليه اآلمدي نفسه بقوله 
 ., وحقيقته أنه تشبيه بليغ بأسلوب حرف اجلراًضأي

ًأما أبو هالل العسكري الذي الحظنا أنه عد قول الوأواء الدمشقي تشبيه  ال اّ
ّ بني عد مثل هذه التشبيهات, من اًاستعارة, فإننا نجده يف مكان آخر من كتابه مرتدد

جتىل يف تعليقه عىل قوله  يف ذلك إىل ذوقه, وهو ما ًالتشبيه البليغ أو االستعارة حمتكام
َّهن لباس لكم وأنتم لباس هلن :تعاىل ٌ َ َ ٌ َ َُّ َ ِ ِْ ُْ ْ َ ُ َ ُ]معناه فإنه يامس املرأة «: إذ يقول ]١٨٧: البقرة

وحيتمل أن . واالستعارة أبلغ, ألهنا أدل عىل اللصوق وشدة املامسة. وزوجها يامسها
                                                           

 .١/٢٣٣: وازنة امل)١١(
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٤٤٦

يكون كل واحد منهام إهنام يتجردان وجيتمعان يف ثوب واحد ويتضامان, ف: يقال
 .)١٢(» بغري أداة التشبيهاًزلة اللباس, فيجعل ذلك تشبيهـلآلخر بمن

واحلقيقة أن ما جاء يف اآلية الكريمة, هو تشبيه بليغ, ال استعارة, فقوله 
ْهن لباس لكمتعاىل  ُ َ ٌ َ َِّ ُ ]مشبه ومشبه به, وكذلك قوله تعاىل  ]١٨٧: البقرة ْوأنتم ُ ْ َ َ

َّلباس هلن ٌ َُ َ ِ]فهام تشبيهان بليغان بأسلوب املبتدأ واخلرب ]١٨٧: البقرة. 
ْأنزل : د العسكري حكمه الذوقي هذا وهو يعرض لقوله تعاىلَّوقد أك ِ ْ َ

َعلينَا مائدة من السامء تكون لنَا عيدا ألولنَا وآخرنا َ ً َِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ َْ ً َُ َُ ِ َ َّ َ َ ]اً شارح فيقول]١١٤: املائدة :
عارة أبلغ, ألن العادة جرت يف األعياد بتوفر الرسور حقيقته ذات رسور, واالست«

 .)١٣(»عند الصغري والكبري, فتضمن العيد من معنى الرسور ما ال تتضمن احلقيقة
 ال استعارة, فقد جرى ذكر املشبه اًوما يف هذه اآلية الكريمة تشبيه أيض

ًمائدة[ َ ِ الل العسكري يف وربام غاىل أبو ه. , ومل حيذف أحدمها]اًيدِع[ واملشبه به ]َ
 :ّاحتكامه للذوق, حتى عد ما هو من املجاز املرسل استعارة, كقول الشاعر

ــوم ــأرض ق ــسامء ب ٍإذا ســقط ال ُ 
 

 )١٤(رعينـــاه وإن كـــانوا غـــضابا 
 

ِجتري بأعيننَا: وقوله تعاىل ُ ْ َ ِ ِ ْ َ]١٥(]١٤: القمر(. 
 والغريب أن أبا هالل العسكري الذي احتكم إىل الذوق يف توجيه الكالم,

 أم استعارة, يسارع يف ختطئة من يقول إن مثل هذه األقوال من اًأكان تشبيه
                                                           

 .١٨٧/واآلية من سورة البقرة . ٢٧٦/ الصناعتني )١٢(
 .١١٤/واآلية من سورة املائدة . ٢٨١/ن . م)١٣(
 .٢٨٣/ الصناعتني )١٤(
 .١٤/ واآلية من سورة القمر ٢٩١/ن . م)١٥(
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 :التشبيه ال االستعارة, كام يف تعليقه عىل قول الشاعر
ــا ــامر نحوره ــدهيا ث ُفغطــت بأي َ ْ 

 

 ُكأيدي األسـارى أثقلتهــا اجلوامــع 
 

ثامر نحورها, وما شاكله من باب : وعند بعضهم أن قوله«: اًفيقول معلق
والصحيح أنه من باب االستعارة ألنه نقل . شبيه, وليس هو من االستعارةالت

 العلامء االستعارة, ويف هذا الباب منه يشء َّدَالعبارة من يشء إىل يشء, وهبذا ح
 .)١٦(»كثري أوردته عىل علم به

يمكن أن حيمل عىل االستعارة كام يمكن ) ثامر نحورها(ونحن نرى أن قوله 
ّه, فإذا قلنا إنه شبه نحورها بالشجرة ثم حذف املشبه به وجاء أن حيمل عىل التشبي
ّنه شبه نحورها بالثامر نت استعارة مكنية, أما إذا قلنا إكا) ثامر(بالزمة من لوازمه 

 بأسلوب الرتكيب اإلضايف, والنشك اً بليغاًفيكون تشبيه) جلني املاء(عىل طريقة 
شبيه النحور بالشجرة, فالذوق الذي يف أن تشبيه النحور بالثامر أمجل صورة من ت

 بغري أداة أم استعارة, اًاحتكم إليه أبو هالل العسكري يف ترجيح كون الكالم تشبيه
 . ال استعارةاً بليغاًهو الذي يدفعنا إىل تفضيل أن يكون ما جاء يف البيت تشبيه

ويبدو أن عبارة أيب هالل العسكري األخرية, توضح سبب اخللط الذي وقع 
هو وغريه من البالغيني والنقاد العرب, ذلك أهنم اقترصوا يف التفريق بني فيه 

رف هبا إىل يشء مل ُالتشبيه واالستعارة, عىل أن االستعارة هي نقل للعبارة من يشء ع
يعرف هبا, ومل يذكروا العنرص األهم هنا, وهو ذكر طريف التشبيه أو أحدمها, وملا 

حي ظاهر العبارة فيها بحصول هذا النقل, كام يف كانت بعض أنواع التشبيه البليغ يو
                                                           

 .٢٩٩/ الصناعتني )١٦(
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٤٤٨

تفاوت ) ثوب عافية(أو قول أيب متام قبله ) ثامر نحورها(قول الشاعر السابق 
البالغيون يف محل مثل هذا الكالم عىل التشبيه أم عىل االستعارة, فمن اكتفى بالنقل 

ًه عده تشبيهّ لالستعارة عده منها, ومن التفت إىل ذكر املشبه واملشبه باًرشط  .اّ
وحتى عبد القاهر اجلرجاين, الذي كان عىل وعي تام بالفرق بني التشبيه البليغ 
. واالستعارة, وأفاض يف رشحهام, والتمثيل هلام, مل يسلم من الوقوع يف هذا اخللط

 : للتفريق بني التشبيه واالستعارة, ابتدأه بالقولاًلقد خصص عبد القاهر مبحث
ُ قصد إجراؤه عىل غري ما هو له ملشاهبة بينهام كان ذلك اعلم أن االسم إذا«

َأحدمها أن تسقط ذكر املشبه من البني حتى ال يعلم : عىل ما مىض من الوجهني ُ ّ
ْعنّت لنا ظبية(من ظاهر احلال أنك أردته, وذلك أن تقول  وأنت تريد امرأة ) َ

كل واحد من والوجه الثاين أن تذكر ... وأنت تريد املمدوح) اًوردنا بحر(و
وقد كنت ذكرت فيام تقدم أن )... هند بدر(و) زيد أسد(املشبه واملشبه به فتقول 

 .)١٧(»يف إطالق االستعارة عىل هذا الرضب الثاين بعض الشبهة
ّ الفيصل يف عد الكالم من التشبيه أو ًالويتابع عبد القاهر كالمه جاع

ًلكالم جموز يف ااًاالستعارة, ذكر طريف التشبيه أو أحدمها رصحي  تسمية ما هو اّ
فأما «: يضاح غرض الكالم ومضمونه, يقول, إذا كان القصد منه إاًاستعارة تشبيه

ُ فغري ممنوع وال غريب إال أنه عىل أنك خترب عن الغرض وتنبئ عن اًتسمية األول تشبيه ُ
 .)١٨(» فالاً له رصحيًامضمون احلال, فأما أن يكون موضوع الكالم وظاهره موجب

                                                           
 .٢٩٧−٢٩٦/ أرسار البالغة )١٧(
 .٢٩٩/ن . م)١٨(
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كن أن ختتلط باالستعارة, تنبه عبد القاهر عىل رضوب من التشبيه البليغ, يمثم ي
ُتلف يف االسم إذا وقع فيها أيسمى استعارة أم ال يسمى, ُإن احلالة التي خي«: فيقول

زلته, أعني أن يكون خرب كان ـ منًالَّزـوهي احلالة التي يكون االسم فيها خرب مبتدأ أو من
ألن هذه األبواب كلها أصلها مبتدأ وخرب, أو يكون ) علمت ( لبابًا ثانيًالو مفعوأ

والشك يف أن كالمه هذا, هو األساس يف كالم البالغيني الالحقني عىل . )١٩(ً»الحا
 .رضوب التشبيه البليغ, بام يؤكد رسوخ قدم عبد القاهر يف هذا الباب

هل أن ذلك عصمه من الوقوع يف اخللط الذي وقع فيه : ولكن السؤال
ه, بني التشبيه واالستعارة? يمكننا اإلجابة باطمئنان, إن عبد القاهر استطاع غري

أن يعرض للفروق الدقيقة بني التشبيه البليغ واالستعارة, وبشكل متميز, وبام مل 
نجده عند غريه من البالغيني السابقني عليه أو املعارصين له, ولكن من متابعتنا 

نجد أنه مل يسلم ) دالئل اإلعجاز(ا يف كتاب لبعض شواهد االستعارة التي اختاره
ينطلق من حقيقة يؤمن ) النظم(ّمن الوقوع فيام حذر منه, فهو حني يعرض نظريته يف 

ًهبا ويقررها ابتداء, وهي أن األلفاظ املفردة ليست بذات قيمة خارج السياق, أو 
 عىل ما ًالدلي − النظم الذي ينتظمها, فقيمتها مكتسبة من النظم الذي ترد فيه, ويسوق

 من األلفاظ التي تفاوت احلال هبا بني القبول والرفض أو اجلامل اً عدد− ذهب إليه
 بام يقول, مل يكتف باأللفاظ املفردة اًوعدمه من نظم إىل آخر, ولكي يزيد قارئه اقتناع

, يتفاوت اً أن حسنها هي أيضاًمطلقة, بل أورد كذلك بعض األلفاظ املستعارة, مؤكد
ومن رس هذا الباب أنك «: يقول... سب النظم الذي ترد فيهظم إىل آخر وبحمن ن

ترى اللفظة املستعارة قد استعريت يف عدة مواضع, ثم ترى هلا يف بعض ذلك مالحة 
                                                           

 .٣٠٢/ن . م)١٩(
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٤٥٠

 :ال جتدها يف الباقي, مثال ذلك, أنك تنظر يف لفظة اجلرس يف قول أيب متام
ُال يطمــع املــرء أن جيتــاب جلتــه ََ َّ ُُ 

 

 ُ له العمـلاًما مل يكن جرسِبالقول  
 

 :وقوله
ِبرصت بالراحة الكربى فلم ترهـا َ 

 

ِتنال إال عىل جـرس مـن التعـب  ٍ ُ 
 

 : ال تراه يف األول, ثم تنظر إليها يف قول ربيعة الرقياسنًُفرتى هلا يف الثاين ح
ٌنعم ونعم إن قلـت واجبـة: قويل ُِ 

 

 ٌ وعسى جرس إىل نعـم−عسى : قالت 
 

 .)٢٠(» ليس الفضل فيه بقليلا وخالبة وحسنًاًفرتى هلا لطف
استعارة يف األبيات ) اجلرس(فواضح أن عبد القاهر اجلرجاين يعد لفظة 
 تشبيهات وليست استعارات, اًالثالثة, ولكن إنعام النظر فيها يوضح أهنا مجيع

  ففي البيت−كام سبق–وباالستهداء بكالم عبد القاهر نفسه يف أرسار البالغة 
) املشبه( فجعل العمل »ُ له العملاًما مل يكن جرس«ل أبو متام األول قا

, فهو تشبيه بليغ ذكر فيه طريف التشبيه وجاء بأسلوب ما أصله )املشبه به(اًجرس
 .»أن يكون خرب كان«و عىل حد قول عبد القاهر السابق مبتدأ وخرب, أ

) بالتع(ّ حيث شبه »جرس من التعب«: وقال أبو متام يف البيت الثاين
وربط بني املشبه واملشبه به بحرف اجلر, فهو تشبيه بليغ بأسلوب ) اجلرس(بـ

ت الثالث, حيث قال ربيعة حرف اجلر ال استعارة, وكذلك ما ورد يف البي
 فهذا تشبيه بليغ بأسلوب املبتدأ واخلرب, جاء فيه »ٌوعسى جرس إىل نعم«: الرقي
 .اًخرب) جرس(مبتدأ واملشبه به ) عسى(املشبه 
إن البالغي الوحيد من بالغيينا القدماء ممن نجا من : لعلنا ال نغايل إذا ما قلناو

                                                           
 .١١٥ −١١٤/از  دالئل اإلعج)٢٠(
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 :الوقوع يف هذا اخللط هو القزويني, فها هو حني يقف عىل قول أيب متام املشهور
ـــإنني ـــسقني مـــاء املـــالم ف  ال ت

 

ُصب قد استعذبت مـاء بكـائي  ٌّ َ 
 

 :اً وشارحاًيقول معلق
َ فيه دليل, جلواز أن يكون أبو متام شبه املالم وأما قول أيب متام فليس له« ّ

بظرف الرشاب, الشتامله عىل ما يكرهه امللوم, كام أن الظرف قد يشتمل عىل ما 
ّيكرهه الشارب, لبشاعته أو مرارته فتكون التخييلية يف قوله تابعة للمكني عنها, 

يسكن غليل ُأو باملاء نفسه ألن اللوم قد يسكن حرارة الغرام, كام أن املاء 
 .)٢٢(»ّفيام مر, ال استعارة) جلني املاء(ّ عىل حد اً, فيكون تشبيه)٢١(وامُاأل

عىل االستعارة, ) ماء املالم(فكالم القزويني واضح يف جواز محل قول أيب متام 
 عىل اًتشبيه«يب اإلضايف, وهو ما أوجزه بقوله أو عىل التشبيه البليغ بأسلوب الرتك

ثم حذفت أداة التشبيه عىل حد ) املاء كاللجني(ل هذا التشبيه  إذ أص»)جلني املاء(حد 
وهو تشبيه بليغ بأسلوب املبتدأ واخلرب, ثم جرى ) املاء جلني(التشبيه البليغ, فصار 

إىل املشبه ) جلني(تركيب التشبيه بأسلوب الرتكيب اإلضايف, إذ أضيف املشبه به 
 ).ماء املالم(ق عىل قول أيب متام وهو ما يصد) جلني املاء: (فصار التشبيه) املاء(

 :اإلضايف يف شعر أيب متام /التشبيه البليغ
ولعله أفضل من درس الصورة الفنية  −يقول الدكتور عبد القادر الرباعي 

إن «:  بعد بحث معمق يف شعر أيب متام وفهم متميز لفكره− يف شعر أيب متام
... لشديد من طبيعة االستعارةالصفة الغالبة عىل تشابيه أيب متام هي االقرتاب ا

                                                           
 . حرارة العطش)٢١(
 .٢/٣١٤:  اإليضاح)٢٢(
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٤٥٢

وهذا تشخيص دقيق , )٢٣(»إن الصفة الغالبة عىل تشابيهه خلوها من األداة
لطبيعة فكر أيب متام وخياله, ذلك أن أبا متام يمثل نقلة نوعية يف الشعر العريب, 
فهو بحق مرحلة متقدمة من مراحل هذا الشعر, إذ استطاع بفكره الواسع 

د أن يقفز بالشعر العريب إىل حالة جديدة عليه, فبعد أن املتحرر, وخياله البعي
 منها, استطاع هذا اً قريب− يف أحسن أحواله −ّكان يدرج عىل األرض أو حيلق 

, فلم اًالشاعر الذي سبق عرصه بأشواط, أن جيعل له جناحني حيلق هبام عالي
ه,  أن ترقى إىل مستوى تفكري−وال من جاء بعدهم - تستطع أفكار معارصيه 

ا, فيام ظلوا هم يبحثون عن احلقيقة يف الشعر كام ًوجنح هو يف خياله بعيد
 .يرضاها العقل وتثبت صحتها التجربة

معدل «ن ة لشعره, والغالبة عليه, حتى إوإذا كانت االستعارة هي السمة املميز
فإننا وجدنا أن تشابيهه , )٢٤(» من جمموع صوره األخرى%٧٠نسبتها يزيد عىل 

 عىل شعره حتى ليمكننا اًكانت غالبة هي أيض) املحذوفة األداة ووجه الشبه(البليغة 
وبام مل نألفه عند من سبقه من ) املذكورة األداة(هنا طغت عىل تشابيهه املرسلة بأالقول 
 بام جيعلنا نقرر أن التشبيه البليغ يمثل قفزة أيب متام األوىل من التشبيه إىل ,الشعراء

اإلضايف, الذي بدا لنا مرحلته  / الثانية فيمثلها التشبيه البليغاالستعارة, أما قفزته
العدد : االنتقالية من التشبيه البليغ إىل االستعارة, معتمدين يف ذلك عىل أمرين, أوهلام

الكبري من تشبيهاته البليغة بأسلوب الرتكيب اإلضايف, التي استطعنا أن نحيص منها 
.  يفوق عدد تشبيهاته يف أي رضب آخر منه, وهو عدداًتشبيه) ٢٤٠(ما يقرب من 

                                                           
 .١٦٥/ الصورة الفنية يف شعر أيب متام )٢٣(
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وثانيهام هو بنية هذا الرضب من التشبيه يف بعدها عن قاعدة التشبيه القائمة عىل 
ئمة أساس انفصال املشبه عن املشبه به وبقائهام مستقلني, وقرهبا من االستعارة القا

 .ن أحدمها صار ينوب مناب اآلخر حتى إتداخل أحدمها يف اآلخرعىل 
نا مما تقدم أن التشبيه البليغ قائم عىل املبالغة, ألنه خيرق القاعدة البالغية عرف

 من اًانطالق–للتشبيه يف تفاوت املشبه به عن املشبه, إذ جرى العرف البالغي 
 عىل أن يكون وجه الشبه أتم وأوضح يف املشبه به منه −متطلبات الذوق العريب

حذف أداة التشبيه ووجه الشبه, واالكتفاء من يف املشبه, أما يف التشبيه البليغ فإن 
التشبيه باملشبه واملشبه به, جيعلهام نظريين, فريتفع املشبه بالتشبيه البليغ إىل 

فقد صار التشبيه من ) هو الغيث(مستوى املشبه به, وهو ما يتوضح يف قولنا 
ج , وهذه الدرجة من املبالغة مل ختر)هو رجل(الرسوخ والثبات بدرجة قولنا 

, كام قبلت ًال عن طبيعة الذوق العريب, وظل هذا الرضب من التشبيه مقبواًكثري
 .املبالغات الشعرية التي مل خترق املألوف والشائع من أقواهلم وأشعارهم

ِّأو املشبه  -اإلضايف فإننا نلمس أن خيال الشاعر /أما يف التشبيه البليغ
وهو الكامل يف ( جعل املشبه به  يف مبالغته, حني يعمد إىلاً يذهب بعيد−اًعموم

 منه, اًأي يكون جزء) وهو الناقص يف وجه الشبه( إىل املشبه اًمضاف) وجه الشبه
ُ أن يوضح املشبه اً عىل عقب, فبعد أن كان مقرراًوبذلك تنقلب قاعدة التشبيه رأس

يف َبه املشبه ويقربه إىل األذهان صار املشبه هو وسيلة تعريف املشبه به بعد أن أض
ومثال ذلك قول أيب . الك) املشبه( وصار الفرع اًجزء) املشبه به(إليه, فصار األصل 

ّفقرب التشبيه صورة املشبه ) املالم كاملاء(إذ أصل التشبيه ) ماء املالم(متام السابق 
لوضوح صورة ) املاء(إىل ذهن املتلقي بعقد الصلة بينها وبني املشبه به ) املالم(



 )٢(اجلزء ) ٨٦( املجلد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٤٥٤

ًها يف ذهنه, ثم جعل التشبيه املرسل تشبيهاملشبه به ورسوخ  بعد حذف أداته اً بليغاُ
وهنا تساوى طرفا التشبيه بعد أن جاء بأسلوب املبتدأ واخلرب, ) املالم ماء(فصار 

 يف اً, بل ذهب بعيدِّومع أن هذا مبالغة إال أن خيال الشاعر مل يقف عند هذا احلد
 ).ماء املالم( املشبه, فصار التشبيه إىل) املاء(مبالغته, حني أضاف املشبه به 
 أن خط صور أيب متام الشعرية, قد تطور من −مطمئنني −وهكذا نستطيع القول

ذوف األداة, ثم التشبيه املح) البليغ(املذكور األداة إىل التشبيه ) املرسل(التشبيه 
لتناهي  إىل االستعارة, حيث غاية اخليال واَسلوب الرتكيب اإلضايف, ثم عربالبليغ بأ

 .يف املبالغة الصورية, حني حيل أحد طريف التشبيه حمل اآلخر ويطوي ذكره
 هو ما ملسناه ,هذه الدراسة يف صور أيب متام الشعريةإىل  إن احلافز الرئييس

من سهام النقد الكثرية التي وجهت إىل صور أيب متام االستعارية ومؤاخذهتا يف 
بعدهم,  بام مل يألفه معارصوه أو من جاء − يف عرصه −أهنا خرقت الذوق العريب 
 محل كثري من هذه االستعارات عىل أهنا من التشبيه ال وبعد ما ملسناه من إمكان

 من تلك السهام, ألن أبا متام بذلك مل خيرق اًاالستعارة, فإننا بذلك نرد كثري
ان , وإنام تدرج يف ذلك, حتى كأنه كاً فاضحاًالذوق العريب أو خيرج عنه خروج

من مبالغاته يف ) جرعات(يمهد له كي يتقبل استعاراته, بعد أن يكون قد أعطاه 
 أن طريف − عىل وفق هذا التشبيه −اإلضايف, بعد أن يطمئن /التشبيه البليغ

التشبيه موجودان, وأن أحدمها مل ينب مناب اآلخر, حتى إذا اعتاد الذوق العريب 
 .فزته الكربى نحو االستعارةهذا اللون من التشبيه, قفز به بعد ذلك ق

اإلضايف يف شعر أيب متام منطلقة من /وبذلك ستكون دراستنا للتشبيه البليغ
 :هذه احلقيقة, إذ سنقوم بتقسيم هذه التشبيهات عىل قسمني
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التشبيهات البليغة بأسلوب الرتكيب اإلضايف التي ال يمكن : القسم األول
 .أن حتمل عىل االستعارة

تشبيهات البليغة بأسلوب الرتكيب اإلضايف التي جيوز محلها ال: القسم الثاين
 .اًعىل االستعارة أيض

 مل عىل االستعارةُاإلضافية التي ال حت/التشبيهات البليغة −١
 عىل أننا ال نقصد من وراء هذا التقسيم التقليل من شأن ًالينبغي التنبيه أو

نحن نرى أن اخليال الذي خيلق ًاخليال الذي خيلق التشبيه, إعالء لشأن االستعارة, ف
التشبيه هو ذاته الذي خيلق االستعارة, فلكل منهام نصيبه منه, ومن فكر الشاعر 

 عن معانيه بام يناسب هذه املعاين ودرجة انفعال اً منهام تعبريالوهو يستحرض ك
 هو ما أرشنا غرضناوإنام . الشاعر هبا, والغرض الذي يؤديه كل منهام يف القصيدة

ه قبل قليل, من تدرج أيب متام يف خياالته, كي ال يستفز الذوق السائد, فهو بعد إلي
أن قارب بني األشياء املتباعدة أو التي ال صلة بينها, حتى صارت العالقة بينها 

اإلضايف بام يسمح به اخليال / التشبيه البليغيفمألوفة, عاد ليخلخل هذه العالقة 
 :و حني يقولوتستلزمه طبيعة الشعر ولغته, فه

ــــا ــــة ســــكبت هل ــــة ذهبي ْعنَبي َ ََّ َ ٌ ٌ ِ 
 

ُذهب املعاين صاغة الـشعراء  َ)٢٥( 
 

 درج عليه العرب من تشبيه األشياء النفيسة ّعام) ذهب املعاين( خيرج يف قوله مل
عىل ) الذهب(بالذهب, ولكن خيال أيب متام خطا خطوة أبعد حني جعل املشبه به 

 فحسب, وإنام هي اًسة, وبذلك مل تعد املعاين ذهب من هذه املعاين النفياًنفاسته جزء
معدن لكل نفيس, والذهب واحد منها, كام أن صنعة أيب متام املتميزة قد نرشت 
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يف أصلها ) عنبية(ها عىل هذا البيت, فام دامت هذه اخلمرة املوصوفة يف البيت َيْشَو
هذه املواءمة  يفأن يعلن حضوره, ) الذهب(يف لوهنا, كان البد للجناس ) ذهبية(

ز خمالفة داللية بني ذهبية اللون وذهبية األصل, ليكمل تشبيهه ـالصوتية, التي تكتن
للتشبيه ) اًترشيح(بام يمكن أن ندعوه ) صاغة الشعراء(البليغ بتشبيه آخر هو قوله 
 .بد أن يكون الشعراء صاغة له  فالاًاألول, فام دامت املعاين ذهب

يف هذا اللون من التشبيهات يف  − أبا متام نإ − باطمئنان −يمكن القول 
 عام ألفه الذوق العريب, وما تداوله الشعراء من قبل, اً مل يذهب بعيد−األقل

 خيالف به من سبقه, وهو ما يؤكده حرصه عىل اً جديداًولكنه اختار لنفسه طريق
ابتكار  يف الشعر العريب, سواء عىل مستوى ابتداع املعاين أو اً جديداًأن يكون شيئ

 ملدرسة البديع التي سبقه يف ًنات, بام جعله زعيامِّالصور أو السعي وراء املحس
, اًابتداع مذهبها بشار وأبو نواس ومسلم وأبو العتاهية, ولكنه متيز منهم مجيع

 :ًالفها هو يقول متغز.  هلذا املذهب الشعرياًكي حيمل لواءها رأس
َقد رصف الـرا َّ ِون مخـرة خـدهُؤَ ِّ َ َ َ 

 

ُأظنُّها بالريق منه ستقطبو  ُ ِّ)٢٦( 
 

ًمعرب عن شدة خجل احلبيب من كثرة الناظرين إليه, حتى ) مخرة خده( بالتشبيه اِّ
 مل يكن يف − عىل مالحة املعنى ومجاله -ّاستحالت محرة خده كحمرة اخلمرة, وهو هنا 

ن مصدر  عىل ما تداوله الشعراء قبله من تشبيه اخلد باخلمر, ولكاًتشبيهه إال جاري
سلوب  حني جاء هبا بأاً جديدًتركيبا الصورة  أنه أعاد تركيب−يف رأينا −اجلدة 

, بل زاد املعنى ِّ للخمر, ومل يقف عند هذا احلداّالرتكيب اإلضايف ليجعل من خده معينً
 عن متنع هذا احلبيب وعدم ابتذاله, ولكن اً تعبري− مل متزج اً حني جعلها مخرًالمجا
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ناه احلب, وهام بجامل هذا احلبيب, البد له من ارتشاف هذه اخلمر, الشاعر الذي أض
أي أن متزج باملاء قبل أن ترشب, فال ماء أفضل من ) تقطب(وملا كان البد هلا من أن 

ريق احلبيب, إهنا صورة مجيلة خلقها خيال الشاعر وهو يصور حاله بعد أن هبره مجال 
 .)٢٧(لثغره, حتى تكتمل نشوته وسكره ًال خلده وتقبيًحمبوبه فاهنال عليه لثام

عىل أن قولنا السابق ال يعني أن تشبيهات أيب متام البليغة اإلضافية كلها جرت عىل 
 يف معانيه, اً يف خياله, متميزاًطريقة القدماء وسننهم يف التشبيه, فقد كان الشاعر متميز

 باملعاين ًالفعيامزج بني عمق املعنى ومجال اخليال, لريسم صورة جتعل متلقيه من
 : كي يرسم صورة خاصة به للخوف فيقولاًق بخياله بعيدِّ معها, فها هو حيلًالومتفاع

َقد فضضنا من بيده خاتم اخلـو ِ ِ ْ ِ ْ َ َ َْ 
 

ُف وما كل خاتم مفـضوض  ٍ ُّ ِ)٢٨( 
 

 البيداء التي قطعها, وكيف أهنا حتارص −يف معرض الفخر −يصف الشاعر 
عر بأن املوت حيارصه مرتبص به, جيده أمامه حيثام اإلنسان باخلوف واجلزع, حتى ليش

استدار, يقرب منه مع كل خطوة خيطوها يف البيد, وبوحي من هذه املعاين جعل أبو 
فهو حميط بقاطع البيد إحاطة اخلاتم باإلصبع, ) خاتم اخلوف( فقال ًامتام اخلوف خامت

 لشجاعته ومعرفته من اخلوف ال يعرف طرفاها, ولكنه) حلقة مفرغة(إن هذه البيد 
ِ استطاع بجامله الصبورة القوية أن يفض هذا − لكثرة أسفاره −بالصحراء ودروهبا 

 .اخلاتم, وأن يفلت من دائرة املوت التي أحاطت به من كل جانب
                                                           

ً ومثله قوله متغزال أيضا)٢٧( ً: 
ُلـــوال العيـــون وتفـــاح اخلـــدود إذن ُ 

 

ُمــا كــان حيــسد أعمــى مــن لــه بــرص  ُ 
 

 .١/٥٣٢: الديوان
 .١/٥٩٨:  الديوان)٢٨(
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استثامر األشكال البالغية التي تسعفه ب باإليقاع الداخيل للبيت, اًكان أبو متام مولع
وغريها, لتذوب يف ... رصيع ورد العجز عىل الصدريف ذلك, من تكرار وجناس وت

أشكال شعرية, تدهشنا هبندستها وتناسقها اللفظي واملعنوي, فهي عىل يد أيب متام 
ٍالفنان, مل تعد جمرد لعبة لفظية أو حمسن خارجي مقحم عىل بنية البيت, فالشاعر  ِّ

ادق إحساسه, وعميق ه يف تصوير صب, ينجح ا خاصًاليستعمل ألفاظه وتراكيبه استعام
معنى  −اإلضايف  /انفعاله, فال غرابة بعد ذلك أن يستثمر أبو متام التشبيه البليغ

 :اً بوصفه مهارة لغوية صورية, يف حتقيق مبدئه هذا, لنستمع إليه مادح− وصيغة
ـــة َثـــم ألقـــى عـــىل درولي ُّ ْ ََ ـــربَّ  ْ ال

 

ـــــ  َك حم ـــــقًالَ ـــــاليمن والتوفي ِ ب ِ ُ 
 

 فحـــوى ســـوقها وغـــادر فيهـــا
 

ِسوق موت طمت عىل كل سـوق  ْ ٍ َ ُ 
 

ّفهــم هــاربون بــني حريــق الــسـ َُ َ 
 

ًـيف صلت   )٢٩(ِ وبـني نـار احلريـقاِ
 

 من اًجاءا واحد) سوق املوت(و) حريق السيف(فالتشبيهان البليغان اإلضافيان 
ّاملعنوية التي عمت هذه األبيات, فهذا الرتديد اإليقاعي  /وجوه املجانسة الصوتية

يف البيت الثالث, مل يكن ) حريق(يف البيت الثاين ولفظة ) سوق(كرار لفظة املتأيت من ت
 ملعنى كان حيسه الشاعر, فهذا اًملجرد خلق التناغم الصويت فحسب, بل جاء جتسيد

 ميمون − عىل قسوته −ّ, إنام ينفذ أمر اهللا فيهم, وعمله الذي بطش بأعدائهاملمدوح 
له هذه التقابلية بني اهلدم والبناء, واملوت موفق, وهنا تقفز إىل ذهن الشاعر وخيا
 لكليهام, فتنبثق الصورة يف خميلة الشاعر من اًواحلياة, حني يكون الفعل الواحد رمز

ختريب سوق هذه املدينة, وقيام سوق أخرى مكاهنا, ولكن أية سوق هذه? إهنا 
 ال تبقي عىل سوق سواها, ثم تكتمل صورة املوت بالصورة التي) سوق موت(
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) حريق النار(ليقابل هبا ) حريق السيف(خلقها التشبيه البليغ يف البيت الثالث بقوله 
نار السيف ونار احلريق, وهم يف فزعهم ال : التي شبت باملدينة فإذا األعداء بني نارين

يف مه عليهم ممدوحه, لقد استطاع أبو متام َّ من مصريهم الذي حتاًيستطيعون خالص
أن ) حريق السيف(و) سوق املوت(سلوب الرتكيب اإلضايف تشبيهيه البليغني بأ

يضع قارئه يف قلب احلدث, وهو يتصور هذه املدينة وأهلها املفزوعني املطوقني 
ّام فروا ثوحي) حريق النار(و) حريق السيف (باملوت والنار من كل جانب, فهم بني

 .فإن املوت مالقيهم
 واملعنى الذي ا تأيت متوافقة جدإن حركة الصورة التشبيهية يف شعر أيب متام,

قني, ونظرته إىل املعاين يريده أبو متام من ورائها, فخياله ال يشبه خيال الساب
, ختالف نظرة اآلخرين من الشعراء, إنه يعيد ترتيب  يف بعض بعضهاوتداخل

  :األشياء, كام ينظر إليها ببصريته ال ببرص اآلخرين, وهو ما يتجىل يف قوله
ِّبسافر حر ً الوجه لـو رام سـوءةُ ْ َ ِ 

 

ّلكان بجلباب الدجى متلثام  ُ ُ)٣٠( 
 

إن قراءة البيت بإنعام ربام ستوضح لنا بعض ما يف ذهن الشاعر, فهو يف 
 يفر من أرض املعركة ّالآىل عىل نفسه أن يالقي عدوه, وأمعرض املديح بأن فارسه 

ذلك فسيلحقه عار يغطيه  فعل ْإن بالليل, كام فعل غريه, إنه عىل يقني أنه اًمتسرت
طوال حياته, من هنا نشأت هذه التقابلية الفنية بني لبس الدجى وسيلة للفرار, 
ولبس العار نتيجة له, والتلثم بعد ذلك يمكن أن خيفي الوجه, أما العار فإنه 

 .سيحتوي صاحبه احتواء اجللباب
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ين والزخرفة ن صورة أيب متام متناغمة مع البنية العميقة للمعاإ: يمكن القول
الفنية لأللفاظ, بام جيعله نسيج وحده يف هذا الباب, ومادام كذلك فإن قارئه قارئ 
خاص, ال يكتفي بالوقوف عند ظاهر املعنى, إنام ينفذ إىل أعامقه كي يستطيع أن 

 :اًيفهم مراد الشاعر, يقول مادح
ْأهببت يل ريح الرجاء فأقدمت ََ َ ْ َ ِ َ ْ َ 

 

ُمهمي هبا حتى استبحن مهـ  ُ َ  )٣١(وميّ
 

يه البليغ فمن ينعم النظر يف البيت, سيحس هذا التداخل العجيب بني التشب
افرها خللق صورة فنية متميزة, حتتاج إىل وعي متميز ضواالستعارة واجلناس وت

, االستعارة املكنيةب اإلدراكها, فها هو يشبه الرجاء بالريح, ثم جيعل مهمه سفنً
أيت هذه االستعارة الغريبة للريح وقد ثم ت) أقدمت( بذكر الزمتها وذلك

ولكنه جعلها استباحة أي ) كشفن(أو ) أزلن(اهلموم فلم يقل ) استبحن(
مهمي (يضاف إىل ذلك كله اجلناس الناقص املتمثل يف  للهموم, ًالاستئصا
م ِدْقُ ما يشبه الطباق املعنوي بينهام, فاهلمم تاوغرابته يف أن يكون متضمنً) ومهومي
ثم التزال يف البيت تلك املتوالية املعنوية والفنية الفريدة ... هلموم فتزيلهالتستبيح ا

فاملمدوح أهبب الريح والريح أقدمت اهلمم واهلمم استباحت اهلموم فرتابطت 
  .ا وفنياأجزاء البيت معنوي

 اإلضافية التي جيوز أن حتمل عىل االستعارة/التشبيهات البليغة −٢
نى هو العنرص األبرز املتحكم بشكل الصورة البالغية ن املع إ:يمكن القول

 اًالتي تعرب عنه, ولكن هذا املعنى بعد اختاذه الشكل الفني املناسب, ال يعود ملك
                                                           

 .٢/٤٤٦:  الديوان)٣١(
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سلوبية ألله وحده, إنام هناك املتلقون الذين بمقدورهم تشكيله عىل وفق خياراهتم ا
 يتلقون صوره ٍومذاهبهم الفكرية, وما يستشعرونه من معان وأحاسيس, وهم

ّاملجسدة ملعانيه, ومن هنا يمكن أن نسوغ لتفاوت قراء شعر أيب متام يف محل صوره 
سلوب الرتكيب اإلضايف أو االستعارة,  عىل التشبيه البليغ بأ− ضوع بحثنامو -

ّملرتشح عن الصورة  عن املبدع يف إعادة تشكيل املعنى ااًفاملتلقي هنا ال يقل شأن
 وهو ما ملسناه عند بالغيينا ونقادنا القدماء يف بعض ه اخلاصة,تبحسب رؤي

  :ّوقفاهتم عند صور أيب متام, كام مر من موقف القزويني من بيت أيب متام املشهور
ـــإنني ـــسقني مـــاء املـــالم ف ِال ت َ 

 

ُصب قد استعذبت ماء بكـائي  ٌّ َ)٣٢( 
 

 −  كام هو شائع −عىل أنه استعارة ) ماء املالم(إذن يمكن أن حيمل قوله 
ّحيث شبه املالم بالظرف أو الوعاء, ثم حذف املشبه به, وذكر الزمة من لوازمه 

فيام يمكن أن حيمل كذلك عىل أنه تشبيه بليغ . فهي استعارة مكنية) املاء(وهي 
إىل ) املاء(ّسلوب الرتكيب اإلضايف, فقد شبه املالم باملاء, ثم أضاف املشبه به بأ

 ).املالم(املشبه 
عىل أنه تشبيه ال استعارة ربام خيفف ) ماء املالم(أن توجيه قوله ويف اعتقادنا 

نه ستعارته للمالمة ماء, فحني نقول إمن سهام النقد القاسية التي وجهت إليه ال
واملشبه به ) املالم(ّشبه املالم باملاء, فهذا يعني أنه حافظ عىل احلدود بني املشبه 

مناسبة «بدئهم يف حسن االستعارة وهو  بمُّلومل يسمح بتداخلهام بام خي) املاء(
                                                           

 .١/١٧٨:  والبيت يف الديوان٢/٣١٤:  اإليضاح)٣٢(
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٤٦٢

ر, أما يف  حتى تصح نيابة أحدمها مناب اآلخ)٣٣(»املستعار منه للمستعار له
, هذا من جانب, ومن جانب آخر )٣٤(»املقاربة يف التشبيه«التشبيه فيكفي لقبوله 

فإن أبا متام حني يشبه املالم باملاء, إنام جيري عىل السنن العريب يف تشبيه كل ما 
ومنه ... ّيستكره من الكالم بالرشاب املر أو السم كالغلظ بالقول أو شدة املالم

ٍفإذا ذهب اخلوف سلقوكم بألسنَة حداد  قوله تعاىل ِ ٍ َِ ْ ََ ِ ْ َُ ُ َ َ َُ ْ َ َْ َ ِ]كام . ]١٩: األحزاب
 ويف كل ذلك إنام )٣٥(»عذب املنطق«و» فالن حلو الكالم«شاع بينهم مثل قوهلم 
وهو كالم  − نفوسهم, فال عجب إذا شبه أبو متام املالم يصورون أثر الكالم يف

 : باملاء, وهو ما يؤكده يف أكثر من موضع من شعره كقوله− اًأيض
َلطمحت يف اإلبراق واإلرعـاد ْ 

 

ِوغدا عيل بسيل لومك غـاد  َّ)٣٦( 
 

) سيل لومك(ّفهو هنا مل يكتف بأن شبه املالم باملاء, وإنام شبهه بالسيل يف قوله 
وأبيات  . عن شدة هذا اللوم وعنفهاً بأسلوب الرتكيب اإلضايف تعبرياً بليغاًتشبيه

 :أيب متام املتضمنة ملثل هذه التشبيهات كثرية كقوله
َمل نسق بعد اهلوى مـاء عـىل ظمـأ ُ 

 

ــة  ــمكــامء قافي ــسقيكها فه  )٣٧(ُ ي
 

  :وقوله
                                                           

 .١/١٠:  مقدمة املرزوقي لرشح احلامسة)٣٣(
 .ن. م)٣٤(
 .١/٢٤٢:  ينظر املوازنة)٣٥(
 .١/٤٩٤:  الديوان)٣٦(
 .٣/٥٤٠:  الديوان)٣٧(
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ــد أخلقــت رممــه ــن محي ُحممــد ب ُُ َ ُ ُْ ُ ٍ ُ َّ 
 

َ مذ هريقُماء املعايلهريق   ُ دمـهُ َ)٣٨( 
 

 :وقوله
ٍيتساقون يف الوغى كأس موت َ ََ َ 

 

ِوهي موصولة بكـأس رحيـق  ِ ٌ)٣٩( 
 

 :وقوله
ُفأولئك هم قد أصبحوا ورشوهبم ْ ُ َ 

 

 )٤٠(ُكؤوس سوء احلـاليتنادمون  
 

 :وقوله
ُجرعك الدهر  ََّ َ  ٍ يف جلـجِكأس الصربَ

 

ُللموت يغرق يف آذهيا اجلبـل  ِّ ُ)٤١( 
 

أبو متام هو حترير اللغة من املألوف, واالرتفاع هبا ن ما فعله  إ:يمكننا القول
عن الشائع واملبارش من األساليب والتعبريات, فقد يكون تعبري ما أو أسلوب من 

 من املبارشة يف اً أول أمره, ولكن كثرة تداوله جتعله قريباًأساليب التصوير مبتكر
ات جديدة بني إيصال املعنى, والبد هنا خليال الشاعر من أن يبحث عن عالق

األشياء, تبعث احلياة واحلركة يف مفردات اللغة وأساليبها, فكان أبو متام خري من 
 من مؤاخذات النقاد وسخط املحافظني اًتصدى هلذه املهمة التي جلبت عليه كثري

يف  -ُمن أهل اللغة, ولكنه مىض فيام عزم عليه حتى كأنه كان عىل ثقة أنه إذا أعدم 
 يف خياله, فإن العصور الالحقة كفيلة بأن ختلق مثل هذا القارئ  من يقاربه− عرصه

                                                           
 .٣/٣٥٤: ن. م)٣٨(
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  :ّ حساده الذين حاولوا اإليقاع بينه وبني ممدوحهاًاملتميز, وهو ما كان, يقول واصف
ــه ــو ب ــة هتف ــسهم قطيع ٍنزعــوا ب ُ َ َ 

 

َوق فكان غـري سـديدقُريش الع  ِ)٤٢( 
 

 »ريش العقوق«و» سهم القطيعة«ين غري مألوفني مها فقد ضم البيت تعبري
مال عىل التشبيه البليغ اإلضايف بتشبيهه القطيعة بالسهم يف ُاللذين يمكن أن حي

ّا استعارتني مكنيتني, شبه يف َّاألول والعقوق بالريش يف الثاين, كام يمكن أن يعد
ّ ترمي به شأن اإلنسان, وشبه يف الثانية ًاألوىل القطيعة باإلنسان وجعل هلا سهام

 .اًر بعد أن جعل له ريشالعقوق بالطائ
وسواء أكان خترجينا للصورة عىل هذا أم عىل ما تقدم, فإن ما يشدنا إىل 

, وال نجد )ريش العقوق(و) سهم القطيعة(البيت هذان الرتكيبان الغريبان 
 إال قولنا, إن أبا متام مل يرد أن يكرر ما قاله السابقون وأن يربط بني اًلذلك تفسري

, وإنام اً أم سيفاتار لذلك واحدة من آالته سواء أكانت سكينًالقطيعة والقطع فيخ
 به, فام دامت القطيعة قاتلة, وإحساسه هبا ا خاصاً جديدًالآثر أن يدخل مدخ

وهو ممدوحه, فال عجب أن ) أظلته غاممة( عندما تكون ممن اً متميزاًإحساس
ده ال ممدوحه فمن  إىل قلبه, وملا كان رائش هذا السهم حسااًبَّ مصوًتكون سهام

الطبيعي أن يكون ريشهم هلذا السهم هو عقوقهم وحقدهم ولكن أمنيتهم مل 
 يف شيوع فضله, اً, بل كان حسدهم سبباًتتحقق, إذ مل يكن سهمهم هذا سديد

 .ب الذي ال يظهر إال باحرتاقهْد الطيْوُشأن ع

                                                           
 .١/٣٩٥: ن. م)٤٢(
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هي, جمرد مل تكن الصورة عند أيب متام, سواء يف شكلها االستعاري أو التشبي
إنابة يشء عن يشء, أو إقامة عالقة تربط بينهام, إنام هو استبطان لدواخل 
األشياء, واستظهار لعالقات كامنة ال يف ذوات األشياء, بل يف أعامق الشعور, 

 ... يف العقل, وسعة يف اخليالاًال يستطيع ارتيادها, إال من أويت نضج
ة بني الشاعر َّيِوارِن يقيم حويف هذا اللون من الصور استطاع أبو متام أ

ومتلقيه, وأن يرتفع بمتلقيه إىل عامله الفسيح وحيلق معه يف فضاء خياله الرحب, 
 : واسعة للمعنى, لنستمع إليه يف إحدى صوره وهو يقولًأمداءكي يسترشف معه 

ْوضــياء اآلمــال أفــسح يف الطــر ُُ ِ 
 

ِف ويف القلب من ضياء الـبالد  ِِ ِ)٤٣( 
 

ت ال يمكن أن يقف عىل مراد الشاعر, إذا ما اكتفى فقارئ هذا البي
وفهمه عىل أنه استعارة مكنية قوامها تشبيه ) ضياء اآلمال(بالوقوف عند قوله 

, )الضياء(اآلمال باملصباح ثم حذف املشبه به واملجيء بالزمة من لوازمه وهو 
رب أغوار , بل عليه س)اآلمال ضياء(أو أنه تشبيه بليغ بأسلوب الرتكيب اإلضايف 

املعنى للوصول إىل مبتغى الشاعر وشفافية صورته, وهو حييل اآلمال إىل ضياء 
, إهنا ضياء للبصرية ال اًال ينري الطريق أمام صاحبها فحسب, إنام ينري القلب أيض

الذي ) اخلارج(للبرص وحده, والشاعر يف هذا يصنع تقابلية خفية بني ضياء 
الذي يمنع النفس من التخبط يف ) داخلال(يمنع اخلطو من التعثر, وضياء 

متاهات اليأس واخلنوع, إهنا فلسفة عميقة, ولكنها يف الوقت نفسه تبتعد من 
 .اًجفاف الفلسفة لتقرتب من رواء الشعر, إهنا شفافة تناجي الروح والعقل مع

                                                           
 .١/٣٧٥:  الديوان)٤٣(
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  : يف قولهاً أيضولننظر
ــا عــىل مجــر الــوداع عــشية ًوقفنَ ْ َ 

 

ْجلهَوال قلب إال وهو تغيل مرا  ُ)٤٤( 
 

ّاستعارة, ألنه شبه الوداع بالوقود, ثم حذف ) مجر الوداع( إن قوله :فقولنا
 بمستوى الصورة −افني −ّاملشبه به وذكر الزمة من لوازمه وهو اجلمر, ال يرقى 

ً السلوب الرتكيب اإلضايف, إذ جعل الوداع هو اجلمر أوأكقولنا هو تشبيه بليغ ب
 ثم بالغ يف تصوير شدة لوعة الفراق وأمله حني جعل عىل طريقة التشبيه البليغ,

 . من الوداع, فصار الوداع أكرب من اجلمر وأشد حرقة منهاًاجلمر جزء
 لقاعدة البالغيني اً أن قولنا هذا يمكن أن يكون خرقاًإننا نعرف جيد

املتداولة بينهم يف أن االستعارة أشد مبالغة من التشبيه حني يشتد ارتباط املشبه 
, يمكن للفظ أحدمها أن حيل حمل الثاين, اً واحداً حتى يعودا شيئًمعاملشبه به وا

 − يكتفي التشبيه بعقد الصلة بينهام, مع بقائهام متميزين, ولكننا نشعر عىل حني
سلوب الرتكيب  أن التشبيه البليغ بأ− ا وقفنا عنده من تشبيهات أيب متاممم

غيني السابق, وأن فنية الصورة ومجاهلا  يصدق عليه قول البالّالاإلضايف يمكن أ
 عن قوة املعنى وشدة تأثريه كلها أمور بدت لنا أبرز حني يوجه كالم أيب ًالفض

وهو ... متام أو صورته عىل أهنا تشبيه بليغ بأسلوب الرتكيب اإلضايف ال استعارة
  :ما يمكن أن ندركه بوضوح إذا ما أنعمنا النظر يف قوله

ـــر  ـــب جلـــوده ثم ُتطي ِ ـــاينُ  األم
 

ُوتروي عنده اهلمم احلــرار  ُ َ ِْ َ ََ)٤٥( 
 

                                                           
 .٢/١٩٦:  الديوان)٤٤(
 .١/٥١٤:  الديوان)٤٥(
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هو استعارة يلزمنا تقدير مشبه به ) ثمر األماين(ن قول أيب متام إفحني نقول 
, ولكننا نشعر أن تشبيه األماين )الشجرة(وهو ) ثمر(حمذوف توضحه الالزمة 

طراوهتا, بالثمر أكثر فنية حني نقارن بني الشجرة يف صالبتها والثمرة يف رقتها و
 اًجزء) الثمر(اإلضايف حني جيعل  / عن املبالغة التي يفرزها التشبيه البليغًالفض

 .من األماين بإضافته إليها
إننا نؤمن أن العالقة التشبيهية بني األشياء ال خيلقها التامثل الصوري بينها, 

االكتفاء إنام مرد ذلك إىل انفعال الشاعر هبا وقدرته عىل النفاذ إىل دواخلها دون 
بمظهرها اخلارجي, حيث يستطيع بفكره اخلالق وخياله العميق أن يعيدها إىل 
جوهر واحد, ليستطيع بعد ذلك أن يؤلف بني عنارصها ويداخل بني مواقعها, 

 .يف تأليف منسجم ومعرب بال تنافر أو شطط
سلوب الرتكيب اإلضايف عىل وفق ما قد أن بحثنا يف التشبيه البليغ بأإننا نعت

تقدم قد حقق ما انطلقنا منه يف أول البحث وهو االقرتاب الشديد لتشبيهات أيب 
 .متام من طبيعة االستعارة

 املصادر واملراجع
 .دار الكتاب للرتاث العريب/ ريرت .هحتقيق /  للشيخ اإلمام عبد القاهر اجلرجاينأرسار البالغة −١
د الرمحن املعروف باخلطيب جالل الدين حممد بن عب/ اإليضاح يف علوم البالغة −٢

 .طبعة باألوفست مكتبة املثنى ببغداد/ حتقيق جلنة من أساتذة األزهر/ القزويني
/ ه١٤٠٢−م١٩٨٢ ١ط/ كامل حسن البصري.محد مطلوب ودأ. د/ البالغة والتطبيق −٣

 .العراق/ وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
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حممد رضوان الداية .حققه وقدم له د/ينلإلمام عبد القاهر اجلرجا/ دالئل اإلعجاز −٤
 .دمشق/ م١٩٨٧−ه١٤٠٧ ٢مكتبة سعد الدين ط/ فايز الداية.ود

وزارة / الطبعة األوىل/ دراسة وحتقيق خلف رشيد نعامن/ رشح الصويل لديوان أيب متام −٥
 .١٩٨٢ ٣ ج−١٩٧٨ ٢ج−١٩٧٧ ١ج/ اجلمهورية العراقية −اإلعالم

مني وعبد حتقيق أمحد أ/  حممد بن احلسن املرزوقيمحد بنأأبو عيل / رشح ديوان احلامسة −٦
 .ه١٣٧١−م١٩٥١ القاهرة ١ط/ السالم هارون

الدراسات / جامعة الريموك/ عبد القادر الرباعي.د/ الصورة الفنية يف شعر أيب متام −٧
 .م١٩٨٠األردن  −ربدإ) ١( األدبية واللغوية

 ١ط/ لة للطباعة والنرش والتوزيعدار األصا/ غازي يموت.د/ علم أساليب البيان −٨
 .م١٩٨٣−ه١٤٠٣

حققه حممد / أبو عيل احلسن بن رشيق القريواين/ العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده −٩
 .١٩٧٤ ٤ط/ دار اجليل بريوت/ حميي الدين عبد احلميد

حتقيق عيل حممد / أليب هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل العسكري/ كتاب الصناعتني −١٠
 . دار الفكر العريب٢ط/ بجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيمال

قدم له وحققه وعلق / ضياء الدين بن األثري/ املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر −١١
 .القاهرة/ دار هنضة مرص للطبع والنرش/ بدوي طبانة.محد احلويف ود أ.عليه د

حتقيق وتعليق / رش بن حييى اآلمدياإلمام احلسن بن ب/ املوازنة بني أيب متام والبحرتي −١٢
 .بريوت −املكتبة العلمية/ حممد حميي الدين عبد احلميد

حتقيق ورشح /  للقايض عيل بن عبد العزيز اجلرجاينالوساطة بني املتنبي وخصومه −١٣
 .بريوت −املكتبة العرصية/ حممد أبو الفضل إبراهيم وعيل حممد البجاوي


