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 الباب الرابع
ألفية ابن مالك نظم الخيال في  

 
ْتثت الباحثة يف ىذا الباب عن اطتياؿ يف نظم ألفية ابن مالك و ينقسم ىذا الباب إىل 

اطتياؿ يف نظم ألفية ابن مالك و الفصل الثاين يف اطتياؿ يف  سائلالفصلُت الفصل األوؿ يف و 

 نظم ألفية ابن مالك.

 الفصل األول
الخيال في ألفية ابن مالكل وسائ  

 
و اص حتتاج الوسائل لوجود اطتياؿ إما بالتشبيو حيتاج اطتياؿ لبع  العاطفة و عتذه الغر  

كاف اطتياؿ يف ألفية ابن و اظتبالغة كما ْتثت الباحثة يف الباب الثال  و  او الكناية استعارة اال

 حثة اف تبُت عنها و ىو كما يلي:ستعارة و الكناية و تريد البااالمالك بوسيلة التشبيو و 

 التشبيو .1

التشبيو لغة التمثيل يقاؿ ىذا شبو ىذا و مثيلو و شبهت الشيء بالشيء  أقمتو مقامو  

ظتا بينهما من الصفة اظتشًتكة و اصطبلحا إضتاؽ أمر )اظتشبو( بأمر )اظتشبو بو( يف معٌت 
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ؿتو قوؿ اظتعري  ۳۷)فائدة(لغرض  مشًتؾ )وجو الشبو( بأدة )الكاؼ و كأف و ما يف معنامها(

 :    ۳۹اظتديحيف 

َواَف يفْ ُعُلوِّ اظتَكافِ   َجا أَْنَت َكالَشْمِس يفْ الضَِّياِء َو ِإفْ   َوْزَت ِكيػْ

ف يأيت لو ايف ىذا البيت عرؼ الشاعر أف ؽتدوحو وضىء الوجو متؤللئ الطلعة فأراد  

د أقوى  من الشمس فضاىاه هبا و و ىي الضياء و اإلشراؽ فلم جي الصفةفيو  تقويمبثيل 

 لبياف اظتضاىاة أتى بالكاؼ.

ل شيء يف صفة مشًتكة بينهما و أف الذي دؿ جعل مثمن ىذا البيت أف شيئا عرفنا  

 .على ىذه اظتمالثة أداة ىي الكاؼ و ىذا ما يسمى بالتشبيو

 , كما يلي:و أركانو أربعة 

 المشبوالشيء الذي يراد تشبيهو و يسمى _ 

  المشبو بوو الشيء الذي يشبو بو و يسمى  _

 و ىذاف يسمياف طريف التشبيو  

  وجو الشبوُت الطرفُت و تسمى و الصفة اظتشًتكة ب_ 
                                                           

 213 ص 3 ط1993  العلمٌة الكتب دار: لبنان. البالغة علوم. المراغً مصطفى أحمد ۳۷

 10 ص 15 ط 1961 الهداٌة كتاب توكو: سوراباٌا. الواضحة البالغة. أمٌن مصطفى و الجارمً علً  ۳۹
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 و جيب أف تكوف ىذه الصفة أقوى و أشهر منها يف اظتشبو كما يف اظتثاؿ  

 ۳۸ أداة التشبيوو تسمى  الكاؼ و كأف و ؿتومهاو _ 

و بعد اف تبح  الباحثة عن تعريف التشبيو و أركانو فحاولت الباحثة إىل أنواع  

و تريد الباحثة أف تبُت ىذه , تشبيو تقسيمات ؼتتلفة باعتبار أركانو السابقةأف للالتشبيو, و 

 التقسمات كما يلي :

 أوال : التشبيو باعتبار وجو الشبو

 ينقسم التشبيو باعتبار وجو الشبو إىل تشبيو التمثيل  و تشبيو غَت دتثيلو   

ؿتو قوؿ السري  ۴1دإذا كاف وجو الشبو فيو صورة منتزعة من متعد تشبيو التمثيل  (0

 غرقت يف صحيفة زرقاء  : و كأف اعتبلؿ نوف صتُت۴0الرفاء

الزرقاء ْتاؿ نوف  يف ىذا البيت يشبو السري حاؿ اعتبلؿ أبيض ظتاّعا مقوسا يف السماء

ىو وجود  من فضة غارقة يف صحيفة زرقاء فوجو الشبو ىنا صورة منتزعة من متعدد و

 شيء مقّوس يف شيء أزرؽ فيسمى ىذا التشبيو دتثيبل.

                                                           
  19 ص المراجع نفس  ۳۸

 35 ص المراجع نفس ۴1

 34 ص المراجع نفس ۴0
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  ۴۲.وجو الشبو فيو صورة منتزعة من متعددإذا مل يكن تشبيو غير التمثيل  (۲

 : ۴۳ؿتو قوؿ إمرئ القوس

 علي بأنواع اعتمـو ليبتلي  و ليل كموج البحر أرخى سدولو

يت يشبو إمرء القيس الليل يف ظبلمو و ىولو مبوج البحر و أف ىذا الليل يف ىذا الب

أرخى حجبو عليو مصحوبة باعتمـو و األحزاف ليخترب صربه و قوة احتمالو فوجو 

التشبيو يف ىذا البيت صفة أو صفات إشًتكت بُت الشيئُت ليس غَت و يسمى وجو 

      دتثيل. الشبو إذا كاف كذالك مفردا و يسمى ىذا التشبيو غَت

 و ينقسم التشبيو باعتبار الوجو أيضا إىل تشبيو غتمل و تشبيو مفصل 

كقولو إمنا الدنيا كبيت نسجتو   ۴۴وجو الشبوما حذؼ فيو  ىو الذيجمل متشبيو ال (0

كبوت لكن مل يذكر فيو وجو الشبو الذي ىناؾ تشبيو الدنيا ببيت العن ۴۸العنكبوت

 رتعهما يف اظتعٌت و ىو الضعف.

                                                           
 33 ص المراجع نفس ۴۲

  35 ص المراجع نفس ۴۳

 25  ص المراجع نفس ۴۴

 220 ص .البالغة علوم. المراغً مصطفى أحمد ۴۸
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ؿتو أنت كالشمس يف الضياء و  ۴۶ىو الذي ما ذكر فيو وجو الشبو تشبيو المفصل (۲

 اإلشراؽ يف ىذا اظتثاؿ وجو الشبو بُّت و فّصل و ىو الضياء و اإلشراؽ.

 

 

 داة التشبيوأثانيا : باعتبار 

 اظترسل األداة إىل تشبيو اظتؤكد و تشبيو التشبيو باعتبارو ينقسم   

 ؿتو قوؿ الشاعر:  ۴۷ىو ما حذفت منو األداةتشبيو المؤكد  (1

 ْتر نواال و حساـ حزما و و مشس علوا أنت بدر حسنا

يف علو درجتها و باضتساـ يف حزمها و  شبو اظتخاطب ببدر يف حسنها و بالشمس

 الو و قد حذفت األداة يف ىذا التشبيو فيسمى ىذا التشبيو مأكدا.نو بالبحر يف 

 كقوؿ الشاعر: ۴۹ىو ما ذكرت فيو األداةرسل متشبيو ال (2

 ورقة فيها نسيم الصباح  كأف أخبلقك يف لطفها

                                                           
 25 ص. الواضحة البالغة. أمٌن مصطفى و الجارمً علً ۴۶

 25 ص المراجع نفس ۴۷

 233 ص. النالغة علوم. المراغً مصطفى أحمد ۴۹
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ؽ اظتخاطب بالورقة فيها نسيم الصباح ّتامع اللطف فيهما و قد ذكرت فيو شبو أخبل

 و ىي كّأف فيسمى ىذا التشبيو مرسبل.األداة 

 ثالثا: باعتبار طرفي التشبيو

 و ينقسم التشبيو باعتبار طرفيو إىل التشبيو البليغ و التشبيو الضمٍت و التشبيو اظتقلوب 

طرفاف فقط و حذؼ منو الوجو و األداة و سبب ىو ما ذكر فيو الالتشبيو البليغ  (١

يعلو تسميتو بذالك أف حذؼ الوجو و األداة يوىم إحتاد الطرفُت و عدـ تفاضلهما ف

و ىو أعلى مراتب التشبيو يف الببلغة و قوة اظتبالغة ظتا فيو  اظتشبو إىل مستوى اظتشبو بو

إضتاقو  و عدـ أما ذكر األداة فيفيد ضعف اظتشبو ۴۸اظتشبو بو من ادعاء أف اظتشبو ىو

فما وجد  ۸1باظتشبو بو كما أف ذكر الوجو يفيد تقييد التشبيو و حصره يف جهة واحدة

قل ببلغة فما حذؼ منو الوجو أبلغ ؽتا مل حيذؼ منو و ما فيو األركاف األربعة فهو أ

 اظتثاؿ قوؿ اظتتنيب إىل ؽتدوحو: ۸0داة أبلغ التشبيهاتاألحذؼ منو الوجو و 

 ت الربا و أنت الغماـأين أزمعت أيها ذا اعتهاـ؟ ؿتن نب

                                                           
  ۷2 ص 2886. األولى الطبعة. العربٌة اآلفاق دار: القاهرة. البٌان علم. عتٌق العزٌز عبد ۴۸

 233 ص. علومالبالغة. المراغً مصطفى أحمد  ۸1

 182 ص 1965. األولى الطبعة. النهضة دار: مصر. التطبٌق و النظرٌة بٌن البٌانٌة الصور. شرف محمد حفنً  ۸0
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 و يا كيف ترحل عنا؟ يف ىذا البيت سأؿ اظتتنيب إىل ؽتدوحو قائبل: أين تقصد؟ و

ؿتن ال نعيش إال بك ألنك كالغماـ الذي حييي األرض بعد موهتا و ؿتن كالنبت 

األداة ألف  و   من ذلك الصورة حذؼ وجو الشبو  الذي ال حياة لو بدوف الغماـ و

دعاء أف اظتشيو ىو اظتشبو بو نفسو لذلك أمهل االغة و اإلغراؽ يف اظتتكلم عمد اظتب

األداة اليت تدؿ على أف اظتشبو أضعف من اظتشبو بو و أمهل ذكر وجو الشبو الذي ينم 

 .۸۲غَتىا شًتاؾ الطرفُت يف صفة أو صفات دوفاعن 

و ىو تشبيو ال يوضع فيو اظتشبو و اظتشبو بو يف صورة من صورة التشبيني التشبيو الضم (٢

و يف تعريف آخر ىو ما مل يصرح فيو بأركاف التشبيو  اظتعروفة بل يلمحاف يف الًتكيب

بل يفهم من معٌت الكبلـ و سياؽ اضتدي  و ىذا النوع يؤتى بو  على الطريقة اظتعلومة

 اظتثاؿ : ۸۳بو ؽتكنليفيد أف اضتكم الذي أسند إىل اظتش

 ما صترح مبيت إيبلـ  يسهل اعتواف عليو منيهن 

                                                           
 25-23 ص. الواضحة البالغة. أمٌن مصطفى و الجارمً علً  ۸۲

 4۷ ص المراجع نفس ۸۳
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دعاء باطبل االاظتراد إف الذي إعتاد اعتواف يسهل عليو حتملو و ال يتأمل لو و ليس ىذا 

 ۸۴ألف اظتيت إذا جرح مل يتأمل

ىو جعل اظتشبو مشبها بو بادعاء أف وجو الشبو فيو أقوى و  التشبيو المقلوب (٣

اظتثاؿ: كأف النسيم يف الرقة أخبلقو, كأف اظتاء يف الصفاء طباعو. اظتراد العادة  ۸۸أظهر

كالنسيم يف الرقة أف الشيء يشبو دائما مبا ىو أقوى منو يف وجو الشبو فكأف أخبلقو  

 أقوى يف اظتشبو.لكن عكس و قلب للمبالغة و اإلغراؽ بالدعاء أف وجو الشبو 

أف و بعد البح  عن أنواع التشبيو وحياوؿ البح  إىل مراتب التشبيو و   

للتشبيو مراتب باعتبار اظتبالغة و مراتبو ثبلثة أقساـ كما قاؿ أزتد مصطفى اظتراغي يف 

 : ٜٖٕ كتابو علـو الببلغة ص

 أعلى اظتبالغة و ىو ما حذؼ فيو الوجو و آلداة اظتثاؿ : أنت بدر .0

داة اظتثاؿ علي كالبدر او األاظتتوسط يف اظتبالغة و ىو ما حذؼ فيو الوجو او  .۲

 علي بدر يف اضتسن و البهاء

 يف الشجاعة كاألسدداة اظتثاؿ علي  األأدنا اظتبالغة و ىو ما ذكر فيو الوجو و  .۳

                                                           
 221 ص العلمٌة الكتب دار: لبنان. البالغة جواهر. الهاشمً أحمد ۸۴

 65 ص. البٌان علم. عتٌق العزٌز عبد ۸۸
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لك أف القوة إما بعمـو وجو الشبو ظاىرا ألف الوجو ال بد اف يكوف صفة خاصة و لذا 

شًتاؾ الطرفُت فيها كالشجاعة لكن قوؿ كاألسد يفيد أف وجو الشبو عاـ يف أوصاؼ  اقصد 

 ىل غَت ذلك من أوصاؼ األسد.إكثَتة كالشجاعة و اظتهابة لقوة و كثرة اصتري 
  

 ستعارةاال .2

 لفظ من مأخوذة لغة ىي" الببلغة جواىر" كتابو يف اعتامشي أزتد عند ستعارةالا

 اظتعار خصائص من العارية تلك تصبح حىت آخر إىل شخص من الشيء نقل اي العارية"

 إرادة عن صارفة قرينة مع لو وضع ما غَت يف اللفظ استعماؿ" فهي اصطبلحا أما و ۸۶"إليو

 . ۸۷"األصلي اظتعٌت

 لفظ يكوف أف اصتملة يف ستعارةاال أف" الببلغة أسرار" كتاب يف اصترجاين قاؿ و

 يستعملو مث وضع حُت بو اختص أنو على الشواىد تدؿ معروفا اللغوي الوضع يف األصل

 ىناؾ فيكوف الـز غَت نقبل إليو وينقلو األصل ذلك غَت يف الشاعر غَت وا لشاعرا

 .۸۹كالعارية
                                                           

 122ص:  .19۷5دٌنة: دار البحوث العلمٌة. مجهول الم. البدٌع-فنون البالغة: البٌان أحمد مطلوب.  ۸۶

۵۷
 239ص:  .جواهر البالغة أحمد الهاشمً. 

 22ص:  بٌروت: دار الفكر. مجهول السنة .  .أسرار البالغة فً علم البٌان عبد القاهر الجرجانً. ۸۹
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 جهة على اللغة أصل يف لو وضعت ما على العبارة تعليق ىي ستعارةاال الرومٌت وعرؼ

 . ۸۸لئلبانة نقلال

 إف ويقاؿ لو وضع مبا معناه تشبيو عبلقتو نتاك ما ىي ستعارةاال أف القزويٌت وقاؿ

 .۶1التشبيو يف للمبالغة اإلعارة سبيل على لو اشتا فجعل األصلى مسماه من نقل اللفظ

 اصتلي الراجح باسم اطتفي اظترجوح تسمية ىي ستعارةاال أف فعرؼ اإلصبع أيب ابن وأما

 .۶0التشبيو يف اظتبالغ

 إىل اللغة أصل يف استعماعتا مواضع عن العبارة فهي ىبلؿ أليب ستعارةاال تعريف وأما

 . ۶۲لغرض غَته

 أف على يدؿ كلو و العلماء ؼتتلف عن ستعارةاال تعريف ىو اظتذكور من كل

 ىذه ورتيع منو أبلغ وبذلك شبهو ووجو وأداتو طرفيو أحد حذؼ تشبيو ىي ستعارةاال

 .بعضا بعضو يكامل تكاد بل بينها فيما نتاقض ال االتعاريف

 :ىي ،۶۳أركاف ثبلثة من لئلستعارة فبلبد السابقة التعاريف على اعتمادا
                                                           

۵9
 22نفسالمراجع ص  
 

68
 12۷ص: . البدٌع-فنون البالغة: البٌانأحمد مطلوب.  
 
 9۷ ص: .الصور البٌانٌة بٌن النظرٌة و التطبٌق. حفنى محمد شرف ۶0

 124 ص:. البدٌع-نون البالغة: البٌانفأحمد مطلوب.  ۶۲
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 بو اظتشبو وىو منو اظتستعار ( أ

 اظتشبو وىو لو اظتستعار ( ب

 الشبو وجو أى اظتنقوؿ اللفظ وىو اظتستعار ( ت

 جانب إىل ىمّ  و أحدمها حيذؼ أف البد و ستعارةاال طريف الثاين و األوؿ يسمى و

 .ستعارةاال تصح حىت الشبو وجو

 بو واظتشبو االشتعاؿ ىو اظتشبو إف" شيبا الرأس واشتعل: "مرًن سورة يف تعاىل قولو ؿتو 

 بو اظتشبو حذؼ مث بالوقود الرأس شيب لبياض النار ضوء مشاهبة ىو الشبو وجو و النار ىو

 .للرأس االشتعاؿ إثبات والقرينة" اشتعل" وىو لوازمو من بشيء إليو ورمز

 و      ستعارةاال أنواع إىل اآلف البح  يصل ستعارةاال تعريف عن البح  دبع و  

 و ومناذجها الطرفُت أحد ذكر باعتبار: أقساـ ثبلثة إىل متنّوعة ناحية من ستعارةاال تنقسم

 التقسمات ىذه عن البحوث فأما اظتبلئمات من هبا يتصل ما وباعتبار اظتستعار اللفظ باعتبار

 :يلي فكما

 :ومها قسمُت، إىل عدمو أو  الطرفُت أحد ذكر باعتبار ستعارةاال متنقس و 

                                                                                                                                                                                           
 120 ص المراجع نفس ۶۳
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  التصريحية ستعارةاال .1

 :ىي التصرحيية ستعارةاال

 .۶۴بو اظتشبو بلفظ فيها صرح ما -

 .۶۸فقط بو اظتشبو لفظ الكبلـ يف ذكر إذا -

 .۶۶اظتشبو دوف بو اظتشبو بلفظ فيها صرح ما -

 بو اظتشبو بلفظ فيها صرح ما ىي التصرحيية ستعارةاال أف عرفنا السابقو التعريفات من و 

 gaya bahasa"أخرى عبارةب وا بو اظتشبو سوى التشبيو أركاف من فيها يذكر مل و اظتشبو دوف

metafora "يف" النور ىلإ الظلمات من الناس لتخرج إليك أنزلناه كتاب: " تعاىل قولو مثل 

 اللفظ استعَت مث كل يف اضتق سبيل ظهور عدـ ّتامع" الظلمات"ب" الضبلؿ" شبو يةاأل ىذه

 التصرحيية ارةستعاال سبيل على" الضبلؿ" وىو للمشبو" الظلمات" وىو بو اظتشبو على الداؿ

" اعتدى" شبو وكذلك حالية القرينة و اظتشاهبة بينهما العبلقة و بو اظتشبو فيها ذكر ظتا

 "النور" ىو و بو اظتشبو على الداؿ اللفظ استعَت مث كل يف اضتق سبيل ظهور ّتامع" النور"ب

                                                           
 ۷۷. ص: البالغة الواضحة علً الجارى و مصطفى أمٌن. ۶۴
 
 2۷۷. ص لبالغةجواهر اأحمد الهاشمً.  ۶۸

 132. ص: البدٌع-فنون البالغة: البٌانأحمد مطلوب.  ۶۶
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 بينهما العبلقة و بو اظتشبو فيها ذكر ظتا التصرحيية ستعارةاال سبيل على" اعتدى" ىو و للمشبو

 .حالية القرينة و اظتشاهبة

 منو مستعارا يسمى بو اظتشبو و لو مستعارا يسمى اظتشبو أف سابقا الباحثة قالت قد و 

 لفظ و النور و الظبلـ معٌت ىو منو مستعار و" اعتدى"و" الضبلؿ" لو مستعار اظتثاؿ ىذا ففي

 عدـ يف لتشاهبهما للضبلؿ لظلماتا ستعَتتا فقد منو مستعارا يسمى" النور" و "الظلمات"

 ىلإ الضبلؿ من يا اعتداية يف لتشاهبهما ديافلئل النور لفظ استعَت وكذلك صاحبها اىتداء

 .اعتدى

 المكنية ستعارةاال .2

 :ىي اظتكنية ستعارةاال

 ۶۷لوازمو من بشيء لو رمز و بػو اظتشبو فيها حػذؼ ما ىي اظتػكنية ستعارةاال -

  ۲۹عليو دليبل لوازمو من شيء بذكر اكتفى و بو اظتشبو لفظ فيها اختفى ما -

                                                           
 ۷۷. ص: البالغة الواضحة فى أمٌن.علً الجارى و مصط ۶۷

 133ص:  .البدٌع-فنون البالغة: البٌان وب. أحمد مطل ۲۹
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   ۶۸لوازمو أحد بذكر عنو يكٌّت  إمّنا و بو اظتشّبو فيها يذكر مل اليت ستعارةاال -

 دتلك كأهنا اصتماد تصوير أى" gaya bahasa personifikasi" ىي أخرى بعبارة و

 .نيةااإلنس الصفات

 العظم وىن إين رب": مرًن سورة يف زكريا لساف على تعاىل قولو ستعارةاال ىذه مثاؿ و 

 ".شيبا الرأس واشتعل مٍت

 من بشيئ لو رمز و بو اظتشبو حػذؼ مث "الوقود" ب "الرأس" شبو يةاأل ىذه يف و

 بينهما العبلقة و بو اظتشبو فيو يذكر مل ألنو اظتػكنية اإلستعػارة سبيػل علػى" اشتعل" ىو و لوازمػو

 .للرأس شتعاؿالا ثباتإ القرينػة و اظتشاهبة

 :ومها مُت،القس إىل اظتستعار اللفظ باعتبار اإلستعارة تنقسم و 

 األصلية ستعارةاال .1

 ستعارةاال وا ۷1جامد اسم فيها اظتستعار اللفظ يكوف ما ىي اظتكنية ستعارةاال  

 :اظتتنيب كقوؿ ۷0اظتشتقة غَت األجناس أشتاء يف تكوف اليت

                                                           
 66ص  (.1992)بٌروت: الدار البٌضاء  .ً البالغة العربٌةدروس فاألزهر الزناد.  ۶۸

 253ص:  .علوم البالغة أحمد مصطفى المراغً. ۷1

 
 148. ص: البدٌع-فنون البالغة: البٌان أحمد مطلوب. ۷0
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 .۷۲السحائب الرياض سقى اضتجا سقاىا*  حديقة لساف من إليو زتلت

 و بو اظتشبو على الداؿ اللفظ استعَت مث كل يف اصتماؿ ّتامع" اضتديقة" ب "الشعر" شبو

 بو اظتشبو فيها ذكر اظت التصرحيية ستعارةاال سبيل على" الشعر" ىو و للمشبو" اضتديقة" ىو

 بينهما العبلقة و جامد اسم من بو اظتشبو صيغة ألف األصلية ستعارةاال سبيل على و

 .اللساف على اضتديقة إثبات القرينة و اظتشاهبة

 مث كل يف اضتسن التأثَت ّتامع" السحاب"ب فشبو العقل اي" اضتجا" أما و  

 و اظتكنية ستعارةاال سبيل على" سقى" وى و لوازمو من بشيء إليو رمز و بو اظتشبو حذؼ

 .جامد اسم من اظتستعار اللفظ صيغ ألف األصلية ستعارةاال سبيل على

 التبعية ستعارةاال .2

 وا اظتشتق سماال أو الفعل يف تكوف اليت اإلستعارة ىي التبعية ستعارةاال   

 .۷۳الصفة

 :طَتا خيطاب الشاعر قوؿ ومثالو

 اعتُت العارض بكاء من*  ضاحكة خضراء يف أنت

                                                           
 05ص:  البالغة الواضحة. علً الجارى ومصطفى أمٌن. ۷۲

 141. ص: البدٌع-فنون البالغة: البٌانأحمد مطلوب.  ۷۳
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 على الداؿ اللفظ استعَت مث كل يف البياض ظهور ّتامع" الضحك"ب" األزىار" شبو

 ستعارةفاال مزىرة مبعٌت ضاحكة األزىر مبعٌت" الضحك" من اشتق مث للمشبو بو اظتشبو

: فنقوؿ قرينتها يف ؾتَتىا أف و ستعارةاال ىذه عن صفحا نضرب أف جيوز و تبعية تصرحيية

 ىو و لوازمو من بشيء إليو رمز و اظتشبو حذؼ مث باألدمي اطتضراء األرض شبهت

 .مكنية ستعارةاال فتكوف ضاحكة

 باعتبار  و   أنواعها و الطرفُت أحد ذكر باعتبار ستعارةاال أنواع عن نبح  أف بعد 

 تنقسم و اظتبلئم من هبا يتصل ما باعتبار األخرى أنواعها سنبح  آلفاف  اظتستعار اللفظ

 عدـ وا" لو اظتستعار مبلئم" ذكر باعتبار وا" منو اظتستعار مبلئم" ذكر باعتبار ستعارةاال

 :ىي و أقساـ ثبلثة إىل أحدمها يبلئم مبا اقًتاهنا

 المرشحة ستعارةاال .1

 .۷۴بو اظتشبو وا منو اظتستعار يبلئم مبا   تقًتف اليت ستعارةاال ىي

 .ٙٔ: البقرة سورة يف تعاىل قولو منها اظتثاؿ و

 "جتارهتم رْتت فما باعتدى الضبللة اشًتوا الذين أولئك"

                                                           
 25۷ص: . علوم البالغة أحمد مصطفى المراغً. ۷۴
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 اضتصوؿ ّتامع باالشًتاء اظتغفرة و اعتدى تركهم و العذاب و الضبللة اختيارىم شبو فقد

" اخًتوا" ىو و للمشبو" اشًتوا" ىو و بو اظتشبو على الداؿ اللفظ استعَت مث شيء على

 اظتشبة صيغة ألف التبعية ستعارةاال و بو اظتشبو فيها ذكر ظتا التصرحيية ستعارةاال سبيل على

" جتًتهتم رْتت فما" ذكر يف و" الضبللة" والقرينة اظتشاهبة بينهما والعبلقة ماض فعل من بو

 .ترشيح

 المجردة ستعارةاال .2

 .۷۸اظتشبو أو لو اظتستعار يبلئم مبا تقًتف اليت ستعارةاال ىي

 ٕٔٔ: النحل سورة يف تعاىل قولو واظتثاؿ

 "يصنعوف كانوا مبا اطتوؼ و اصتوع لباس اهلل فأذاقها"

" واطتوؼ اصتوع بسبب الضعف و صفراراال و اطتنافة من اإلنساف غشي ما" شبو

 غشى ما" ىو و للمشبو" اللباس" ىو و بو اظتشبو على الداؿ اللفظ عَتاست مث" اللبس"ب

 ستعارةاال سبيل على بو اظتشبو فيها ذكر ظتا التصرحيية اإلستعارة سبيل على" اإلنساف

                                                           
 المراجع نفس ۷۸
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 اصتوع والقرينة اظتشاهبة بينهما العبلقة و جامد اسم من بو اظتشبو صيغة ألف األصلية

 .جتريد فهي شبةاظت ليبلئم باإلذاقة عرب و واطتوؼ

 المطلقة ستعارةاال .3

 ٔٔ: اضتاقة سورة يف تعاىل كقولو ۷۶اظتشبو وا بو اظتشبو مبلئمات من خلت ما ىي

 "اصتارية يف زتلناكم اظتاء طغا ظتا إنا"

 ىو و لوازمو من يءبش إليو رمز و بو اظتشبو حذؼ و" الطغياف"ب" اظتاء مزيد" شبو

 سبيل على و بو اظتشبو فيها يذكر مل ظتا اظتكنية ستعارةاال سبيل على" اصتارية يف زتلناكم"

 و اظتشاهبة بينهما العبلقة و ماض فعل من اظتستعار اللفظ صيغة ألف التبعية ستعارةاال

 .اظتشبو وا بو اظتشبو مبلئم من طتلوهتا اظتطلقة ستعارةاال سبيل على و اظتاء القرينة

 باستيفائها ستعارةاال تتم أف بعد إالّ  التجريد وا الًتشيح يعترب ال أنو ىنا ويبلحظ 

 .ترشيحا اظتكنية قرينة ال و جتريدا التصرحيية قرينة تسمى ال عتذا و حالية وا لفظية قرينتها

 

 

 
                                                           

 91ص: البالغة الواضحة. علً الجارى ومصطفى أمٌن.  ۷۶
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 الكناية .3

واوي  فيكوف  ونُ كْ يَ  -البلـ او كٌت فيكوف يائيّ  ٍِت كْ يَ  -الكناية لغة مصدر كٌت  

لتزاـ الياء اظتصدر و أف الواو يف يكنو قلبت عن الياء او إف الـ الفعل ياء غالبا بدليل  ۷۷البلـ

 .۷۹شتاعا

ولو تعاىل "و ال حيسنب مثل ق ۷۸مَتتعمل سيبويو الكناية يف عبلقة الضو يس  

( "ىو" الكناية عن ٛٔ: " )آؿ عمرافيةاأللو ىو خَت عتم لذين يبخلوف مبا أتاىم اهلل من فضا

البخل و قد تكوف الكناية تدؿ على السًت و اإلخفاء مثل "فبلف" يف قولنا "شتم فبلف أبيو" 

 .فبلف فيو مبعٌت واحد كناية عن شخص معُت ال نعرؼ اشتو

ع لو مع جواز إرادة ح لفظ أريد بو غَت معناه الذي وضصطبلاالالكناية يف   

 .۹1اظتعٌت األصلي لعدـ وجود قرينة مانعة من إرادة اظتعٌت األصلي

و الكناية عند علي اصتارمي و مصطفى أمُت ىي لفظ أطلق و أريد بو الـز   

 ظتعٌت.معناه مع جواز إرادة ذلك ا
                                                           

 2۷9. التطبٌق و النظرٌة بٌن البٌانٌة الصور. شرف محمد حفنً ۷۷

 308 المراجع نفس ۷۹

 المراجع نفس ۷۸

 246 ص:. علوم البالغة أحمد مصطفى المراغً. ۹1
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ن و اتفق الببلغيوف يف اصطبلح الكناية أهنا أف يريد اظتتكلم إثبات معٌت م  

لو يف اللغة و لكن جييء إىل معٌت ىو ياليو و ردفو يف الوجود وع اظتعاين فبل يذكره باللفظ اظتوض

 .۹0فيومئ بو إليو و جيعلو دليبل عليو

إذا نظرنا إىل التعارؼ السابقة ؾتد فيها عمـو معٌت الكناية و ىي "السًت و   

د غَت معناه اإلخفاء عن التصريح" و عرفنا اآلف أف الكناية ىي اللفظ أطلق بو و كاف اظترا

 وع يف اللغة و لكن يقصد بو معٌت آخر من لوازمو و ىو اظتعٌت الكنائياألصلي اضتقيقي اظتوض

   جتوز إرادة اظتعٌت األصلي اضتقيقي ليكوف وسيلة إىل اظتراد.و 

 قوؿ اطتنساء يف وصف أخيها صخر: الكناية مثاؿو  

 كثَت الرماد إذا ما شتا  طويل النجاد رفيع العماد

و جيوز أف يراد طويل ؾتاده اي عبلقة السيف ألنو اظتراد بطويل النجاد ىو طويل القامة  

صاحبو و يلـز من رفيع العماد عظيم اظتكانة و يلـز من كثرة الرماد  يلـز طويل النجاد طوؿ 

 كثرة خرؽ اطتطب لكثرة الطبح للضيف إكراما عتم.

                                                           
 426 ص. قالتطبٌ و النظرٌة بٌن البٌانٌة الصور. شرف محمد حفنً ۹0
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و بعد أف ْتثت الباحثة عن البح  عن تعريف الكناية فتبح  الباحثة اآلف عن  

 تقسيم الكناية.

 و تنقسم الكناية إىل ثبلثة أنواع و ىي: 

اظتثاؿ قوؿ  ۹۲الكناية اليت يطلب هبا وصف كاصتود و الكـرىي  الكناية عن الصفة (0

 :۹۳اطتنساء يف وصف أخيها صخر

 كثَت الرماد إذا ما شتا  طويل النجاد رفيع العماد

أخاىا رجل شجاع عظيم الشأف جواد  كيب الشعري تريد اطتنساء أف تدؿ أفهبذه الًت 

لكن تستعملت اطتنساء عبارة غَت مباشرة و ىذه العبارة تسمى بالكناية فطويل 

و كثَت النجاد كناية عن رجل شجاع و رفيع العماد كناية عن رجل عظيم الشأف 

 الرماد كناية عن رجل جواد فهذه الكاية عن الصفة.

ىي الكناية اليت يطلب هبا غَت صفة  و ال نسبة بل نفس الكناية عن الموصوف   (۲

 ۹۸اظتثاؿ قوؿ اظتتنيب يف وقيعة سيف الدولة ببٍت كبلب ۹۴اظتوصوؼ
                                                           

 110 ص العروض و الواضحة البالغة علوم فً الكاف المؤجز. معروف ناٌف ۹۲

 123 ص: البالغة الواضحة. علً الجارى ومصطفى أمٌن. ۹۳

 160 ص العروض و الواضحة البالغة علوم فً الكاف المؤجز. معروف ناٌف ۹۴

  125ص.الواضحة البالغة. أمٌن مصطفى و الجارمً علً ۹۸
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 كمن يف كفو منهم خضاب  يف كفو منهم قناةو من 

إهنما سواء يف  اظترأة و كٍت مبن حيمل قتاة عن الرجل و مبن يف كفو خضاب عن

  الضعف أماـ سطوة سيف الدولة و بطشو فكلتا الكنايتُت كناية عن اظتوصوؼ.

ىي  إثبات شيء ألمر أو نفيو عنو أو ىي ما كاف اظتطلوب عن  الكناية عن النسبة (۳

 :۹۶لنسبة اظتثاؿ قوؿ الشاعر يف مدح كافورا

 لضياء يزرى بكل ضياء  الذي اجملد فيو إف يف ثوبك

أراد الشاعر أف يثبت اجملد لكافور فًتؾ التصريح هبذا و أثبت ظتا لو تعلق بكافور و ىو 

 الثوب فالكناية عن النسبة.

 الفصل الثاني
 ة ابن مالكمواضع الخيال و تحليلو في نظم ألفي

 
يف نظم ألفية ابن مالك  إما  ع اطتياؿ و حتليلومواض يف ىذا الباب ستبح  الباحثة عن 

و  ستعارة و الكناية و ستكتب الباحثة النمرة الًتتيبية و النظم قبل التحليلاالو ابصورة التشبيو 

 ىو كما يلي:و  تشرح الباحثة عن اظتراد من كل النظم الذي يوجد فيو اطتياؿ

                                                           
 المراجع نفس ۹۶
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 التشبيو (1

 فية الذي وجد فيو التشبيو و ىو:لجتد الباحثة بيتا يف األ 

 د  سَ أَ كَ   ي  ا أَ دً سَ أَ  دٌ ي  زَ  رَ ك  وَ  د  يَ ا بِ دً ا يَ ذَ كَ ا بِ د  مُ  وُ ع  بِ كَ   ٣٣٥

 .۹۷يشرح ىذا النظم عن جواز كوف اضتاؿ جامدة

شبو ابن مالك زيدا ا" دً سَ أَ  دٌ ي  زَ  رَ ك  وَ  "يف ىذا البيت وجدت الباحثة التشبيو يف اللفظ و  

)الكاؼ(  )الشجاعة( و أداة التشبيو )مشبو( بأسد )مشبو بو( و مل يذكر فيو وجو الشبو

 اظتؤكد اجململ )التشبيو البليغ(.فيسمى ىذا التشبيو 

 ستعارةاال (2

 ستعارة و ىي كما يلي:االة سبعة أبيات الآليت تكوف فيها جتد الباحث 

ا ُمَضاِرًعا ِإن  َعرِيَا ِفع ُل َأم ٍر َو ُمِضيٍّ بُِنَياَو   ١٩  َو َأع َربُ و 

                                                           
  213 ص ولاأل الجزء. الهداٌة: سوراباٌا. عقٌل ابن على الخضري حاشٌة. الخضري محمد ۹۷
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اضتكم األصلي فيها مبٍت  ي مبنيا و معربابيت عن حكم فعل األمر و فعل اظتاضيشرح ىذا ال

اضي على الفتح و يعرباف إعراب فعل اظتضارع فيبٌت فعل األمر على السكوف و يبٌت فعل اظت

 .۹۸إف عرياف من نوف توكيد و من نوف إناث

فعل األمر و فعل  شبو"ِإن  َعرِيَا"  ستعارة يف اللفظااليف ىذا البيت وجدت الباحثة و  

و و ىو مث حذؼ اظتشبو بو و رمز إليو بشيء من لوازم ّتامع العري اظتاضي ْتيواف مفًتس

و العبلقة اظتشاهبة  ألف لفظ اظتستعار " عريا " من فعل ماض تبعية مكنيةستعارة فاال"عري" 

 .و القرينة حالية

 َكاهللُ بَ رٌّ َو األَيَاِدي َشاِىَدة   َو ال َخبَ ُر ال ُجز ُء ال ُمِتمُّ ال َفاِئَدة    ١١٨

 .۸1يشرح ىذا البيت عن تعريف اطترب و ىو اصتزء اظتتم الفائدة

النعم رتع أيد  مبعٌت األيادي َو األَيَاِدي َشاِىَدة"  "ستعارة يف ىذا البيت ىي اللفظ االو  

و رمز إليو شبو األيادي بإنساف ّتامع كونو شاىدا مث حذؼ اظتشبو بو   رتع يد مبعٌت النعمة

عار "شاىدة" مشتق تظتسألف لفظ ا ستعارة مكنية تبعيةفاالبشيء من لوازمو و ىو "شاىدة" 

 و العبلقة اظتشاهبة و القرينة حالية. من شاىد
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رٌ    ١٢٧  َو َعَمُل ِبرٍّ َيزِي ُن َو ل يُ َقس  َما َلم  يُ َقل   َو َرغ َبٌة ِفي ال َخي ِر َخي  

مثل الناظم هبذا البيت عن جواز كوف اظتبتدإ نكرة بشرط كوف النكرة عاملة ؿتو ورغبة يف اطتَت 

 .۸0افة ؿتو و عمل بر يزينمضلنكرة خَت و كوف ا

شبو عمل بر بإنساف ّتامع التزين "َو َعَمُل ِبرٍّ َيزِي ُن" ستعارة يف ىذا البيت ىي اللفظ االو  

ألف  ستعارة مكنية تبعيةفاالمث حذؼ اظتشبو بو و رمز إليو بشيء من لوازمو و ىو "يزين" 

 و العبلقة اظتشاهبة و القرينة حالية. مضارع لفظ اظتستعار " يزين " من فعل

َتَمااَل تِ ب  ا كَ ن  إِ كَ  َل مَ تَ اش   وِ ا أَ ضً ع  ى ب َ ضَ تَ اق    وِ أَ   ٥٧5  َهاَجَك ِاس 

إف كاف البدؿ بدؿ كل من  ر إاّل ذا البيت أف الظاىر ال يبدؿ من ضمَت اضتاضشرح الناظم هب

 .۸۲من كل ؿ بعضو بداف بدؿ إشتماؿ و كاااإلحاطة و الشموؿ  كل و اقتضى

َتَمااَل " اَكِإن َك  "ستعارة يف ىذا البيت ىي اللفظ االو   ىنا كأف  و اظترادب ِتَهاَجَك ِاس 

ي سرؽ األضواء مث حذؼ اظتشبو بو أستماؿ االبتهاج بإنساف ّتامع استماال شبو ابتهاجك ا

ألف لفظ اظتستعار "  ستعارة مكنية تبعيةفاالستماؿ" او رمز إليو بشيء من لوازمو و ىو "

 و العبلقة اظتشاهبة و القرينة حالية. ستملاستماؿ " مشتق من ا
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ِكيَ ن ُو ِمن  بَ ع ِد َمن     ٧٥٧ تَ َرن    َو ال َعَلَم اح   ِإن  َعرَِيت  ِمن  َعاِطٍف ِبَها اق  

 .۸۳تقدـ عليها عاطفإف مل ي نْ شرح الناظم هبذا البيت عن جواز حكاية العلم مبَ 

"  يف ىذا البيت وجدت الباحثة اإلستعارة يف اللفظ  ت كلمة َمْن ْتيواف شبه"ِإن  َعرَِيت 

ستعارة فاالمفًتس ّتامع العري مث حذؼ اظتشبو بو و رمز إليو بشيء من لوازمو و ىو "عري" 

 و القرينة حالية.    و العبلقة اظتشاهبة ألف لفظ اظتستعار " عري " من فعل ماض مكنية تبعية

 ن  سِ كَ   يٍّ ثِ َل ثُ  ارٍ عَ  ثٍ ن  ؤَ مُ  ن  مِ  تَ ر  غ  ا صَ مَ  ثِ ي  نِ أ  ا التَ تَ بِ  م  تِ َو اخ     ٨٥١

عبلمة التأني  ضتقتو التاء عند شرح الناظم يف ىذا البيت إذا صغر الثبلثي اظتؤن  اطتايل من 

 .۸۴ةنَ يػْ نػَ سُ  نّ أمن اللبس فيقاؿ يف سِ 

شبهت كلمة ما ْتيواف مفًتس ّتامع العري مث "عار" ستعارة يف ىذا البيت ىي اللفظ االو 

ألف لفظ  ستعارة مكنية تبعيةفاالىو "عار" حذؼ اظتشبو بو و رمز إليو بشيء من لوازمو و 

 اظتستعار " عار " مشتق من عري و العبلقة اظتشاهبة و القرينة حالية.

ا ُمَعل  اَلٍم َعرِيَاَو أَ    ٨٦٧  ِمَن ال ِمثَالَي ِن ِبَما الت ا ُأو لَِيا  ل َحُقو 
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ِعْيٌل ببل تاء و كاف معتل البلـ فحكمو حكم ْيٌل أو فَ اظتراد من ىذا البيت إف ما كاف على فُػعَ 

 .۸۸ِويٌّ ِديٌّ ُعدَ ما فيو التاء يف وجوب حذؼ يائو و فتح عينو ؿتو عَ 

شبهت معل الـ ْتيواف مفًتس ّتامع العري مث "عاريا" ستعارة يف ىذا البيت ىي اللفظ االو  

رة مكنية تبعية ألف لفظ ستعافاالحذؼ اظتشبو بو و رمز إليو بشيء من لوازمو و ىو "عار" 

 اظتستعار " عار " مشتق من عري و العبلقة اظتشاهبة و القرينة حالية.

ستعارة االستعارة اظتوجودة يف نظم ألفية ابن مالك الاو من ىذا البح  عرفنا أف  

داللة  كثَتا ستعارة يف نظمو  االستعمل ابن مالك كلمة "عري" و مشتقو يف ياظتكنية التبعية و 

 خبل. على معٌت

 الكناية (3

 جتد الباحثة سبعة الكناية يف نظم ألفية ابن مالك و ىي كما يلي : 

 َىَمار  ا دِ بً ي  صِ مُ  تَ م  ا دُ مَ  طِ ع  أَ كَ  امَ بِ  اقً و  ب ُ س  مَ  امَ دَ  انَ كَ   لُ ث  مِ  وَ   ١٤٦

مبا اظتصدرية وجوبا ؿتو أعط ما دمت مصيبا درمها يشرح ىذا البيت بأف عمل داـ مسبوؽ 

 . ۸۶اي أعط مدة دوامك مصيبا درمها
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عن ذي اظتاؿ فالكناية  ُمِصْيًبا ِدْرمَهَاكٍت ُمِصي ًبا ِدر َىَما"  "الكناية يف ىذا البيت ىي اللفظ و 

 .موصوؼ عن

ا ِبَكَذا َيًدا بَِيد    ٣٣٥     وَك َر زَي ٌد َأَسًدا َأي  َكَأَسد   َكِبع ُو ُمد 

 .۸۷يشرح ىذا النظم عن جواز كوف اضتاؿ جامدة

 عن البيع مناجزة فالكناية عن الصفة دْ كٍت َيًدا بِيَ  " َيًدا بَِيد  "الكناية يف ىذا البيت لفظ 

 ىتَ الفَ  مَ ع  نِ  وُ هُ ج  ا وَ رً ي   نِ مُ  دٌ ي  زَ   ىتَ أَ  ي  عَ و  ف ُ ر  مَ ي كَ ذِ ال   لُ اعِ الفَ   ٢٢٥

يشرح ىذا البيت عن وجوب رفع الفاعل إما اظترفوع بالفعل و إما اظترفوع بشبو الفعل و مثل 

زيد و الثاين ما رفع متصرؼ ؿتو أتى الناظم للمرفوع بالفعل مبثالُت أحدمها ما رفع بفعل 

 .۸۹بفعل غَت متصرؼ ؿتو نعم الفىت و مثل الناظم للمرفوع بشبو الفعل بقولو منَتا وجهو

 كٍت بو عن السرور فالكناية عن صفة."  منيرا وجهو "الكناية يف ىذا البيت ىي اللفظ و 

 ابَ ىَ ذَ  ضِ ر  األَ  ءُ ل  مِ  لَ ث  مِ  انَ كَ   ن  إِ   ابَ جَ وَ  فَ ي  ضِ ا أُ مَ  دَ ع  ب َ  بُ ص  النَ  وَ   ٣٥٦
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يف الداؿ على اظتقدار إىل غَت التمييز البيت عن وجوب نصب التمييز إف أض يشرح ىذا

 فَّ ذىبا" و يؤخذ ىذا اظتثاؿ من قولو تعاىل "إِ  لتمييز كما يف اظتثاؿ "ملء األرضوجب نصب ا

 وِ ى بِ دَ تَ افػْ  وِ لَ  ا وَ بً ىَ ذَ  فَّاٌر فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْن َأَحِدِىْم ِمْلُء اأَلْرضِ كُ  مْ ىُ  ا وَ وْ اتػُ مَ  ا وَ وْ رُ فَ كَ   نَ يْ ذِ الَّ 

 .۸۸( 0ٜ) آؿ عمراف: "نَ يْ رِ اصِ نَ  نْ مِ  مْ ا عتَُ مَ  وَ  مٌ يْ لِ أَ  ابٌ ذَ عَ  مْ عتَُ  كَ ولئِ أُ 

اظتاؿ فالكناية عن  كٍت بو عن كثرة"  ملء األرض ذىبا "الكناية يف ىذا البيت ىي اللفظ و 

 صفة.

 َكطَاِىِر ال َقل ِب َجِمي ِل الظ اِىرِ   ِمن  اَلزٍِم ِلَحاِضرِ ا هَ غُ و  صَ وَ   ٤٦٨

يشرح ىذا البيت بأف الصفة اظتشبهة ال تصاغ من فعل الـز و ال تكوف إال للحاؿ فبل يقاؿ 

بلثة ال خصوص زيد طاىر القلب غدا او أمس ألف لواـز داللتها على الدواـ يف األزمنة الث

 .011اضتاؿ

كٍت بو عن الصاحل ظاىرا "  "طَاِىِر ال َقل ِب َجِمي ِل الظ اِىرِ الكناية يف ىذا البيت ىي اللفظ و 

 و باطنا فالكناية عن موصوؼ.
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َماُر َأن    ٦٨٥  ا َحَزن  َحت ٌم َكُجد  َحت ى َتُسر  ذَ  َو بَ ع َد َحت ى َىَكَذا ِإض 

 .010مار أْف بعد حىت إف كاف الفعل مستقببليشرح ىذا البيت عن وجوب إض

ت كٍت بو عن لؤلمر إلثبا"  "ُجد  َحت ى َتُسر  َذا َحَزن  الكناية يف ىذا البيت ىي اللفظ و 

 نسبة.فالكناية عن  إىل اظتخاطب اصتود

ُرَىا َحت ٌم َنَصب    َأو  طََلب   َو بَ ع َد فَا َجَواِب نَ ف يٍ   ٦٨٧ َضي ِن َأن  َو َست    َمح 

 .01۲ُتأْف بعد "ؼ" جواب نفي او طلب ػتض ماريشرح ىذا البيت عن وجوب إض

 كٍت بو عن حذؼ أف فالكناية عن صفة.سترىا "  "الكناية يف ىذا البيت ىي اللفظ و 

َم َمع  َو ال َواُو َكال َفا ِإن  تُ   ٦٨٨ ُهو   َكَل َتُكن  َجل ًدا َو ُتظ ِهِر ال َجَزع    ِفد  َمف 

وجوبا بعد الفاء  " أفْ " مار اظتراد من ىذا البيت ىو أف اظتواضع اليت ينصب فيها اظتضارع بإض

 .01۳مرة وجوبا بعد الواو إذا قصد هبا اظتصاحبةبأف مضو ينصب فيها كلها 

كٍت بو عن األمر "  اَل َتُكن  َجل ًدا َو ُتظ ِهِر ال َجَزع   " ىذا البيت ىي اللفظ الكناية يفو 

 .نسبة فالكناية عن لنفي جلد و إظهار اصتزء
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