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لظاهرة بالغية هذه الورقة  ترصد
متجّذرة يف صفحات ا8ّراسات العربية 
أالصي` وأالحباث احلديثة، ويه تقنية 

واملمتثّ` يف املكّوaت اللّغويّة " أالسلوب"
اليت يتحّول الiم بواسطهتا من سـياقه 

الّية، إالخبارّي ٕاىل وظيفته التّأثرييّة وامجل
ويه حبمك ترّددها وتكراراها يف الiم 
ٔاصبحت من خصائصه أالسلوبية املمّزية، 

الّيت " اخلصائص أالسلوبّية التّصويريّة"حنو 
�سـتعارة، : ، ويه"اخليال"تتأّسس عىل 

والكناية، والتّشبيه التّمثييل، والتّشبيه 
وّلك ذ� البليغ، والتّشبيه ا�مل وغريها، 

 زمركابن "صائد الّشاعر سـنجسده يف ق
  .)هـ795" (أالندليس

  
 
 

Abstract : 
This paper examines the 

phenomenon of rhetoric rooted 

in the pages of authentic Arabic 

studies and modern research, 

which is the technique of 

"style", which is the linguistic 

components that transform the 

speech from the context of the 

news to the function of 

influence and aesthetic, and by 

virtue of frequency and repeated 

speech has become one of its 

stylistic characteristics, "Which 

is based on the" imagination ", 

namely metaphor, metaphor, 

analogy, metaphor, metaphor 

and others, all of which will be 

embodied in the poems of the 

poet"IbnZumrek Al-

andalusi"(795 e). 
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        متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
ارتبط وجود إالنسان �للّغة منذ أالزل؛ ٔالّهنا وسـي` مترير ٔافاكره ومواقفه، السـ� إالنسان 
العريب ا§ي ي¦ز بلغة الفّن أالديب النرثّي والّشعرّي غري ٔاّن هذا أالخري يُعترب حاجته املسيسة للتّعبري 

صه للعامل اخلار®، رمغ املؤثرات عن ذاته ولكّه النفيس ا§ي يضمن به اسـمتراره ويفرض عىل حنوه خش
اليت تقوم عىل تغيري مزاجه وٕا²رة مشاعره، وّلك ذ� من خالل بناء لغوي وفّين ممتّزي بوقفاته الفريدة 

ا§ي احتفى به ا8ّارسون القداىم والباحثون احملدثني فعقدوا مباحث " خصائص ٔاسلوبيّة"لينتج عهنا 
  .وجتلّياته يف أالثر أالديب وخباصة اخلطاب الشعري طوي` 8راسـته والوقوف عىل متظهراته

فرع من فروع ا8ّرس اللّغوي احلديث، اّ§ي هيّمت ببيان اخلصائص " البحث أالسلويبالبحث أالسلويبالبحث أالسلويبالبحث أالسلويب"ويُعّد 
املمّزية لكتا�ت أالد�ء، فهذا املهنج Æ دور �رز يف استنطاق العمل أالديب واسـتكناه ٔارساره من خالل 

ظيف �سـتعارات والكناÇت وغريها، وهذه أالخرية تمكن يف اجلانب خمتلف مسـتوÇته السـ� تو 
التّصويري فٕاذا ما خاض فيه الّشاعر وتلبّسه بأتـّم معىن اللكمة يستشعر املتلقي عند اسـتقباÆ الّصورة 
ٔاّن املبدع قد رمس Æ لوحة زيتية يسـتعرضها حسب السـياق؛ فقد تكون لوحة طبيعية للّيل، ٔاو الّهنار، 

ُم لنا ٔاو ال  ّصبح، ٔاو الّزهر، ٔاو الّهنر، مدجمًا روعهتا بروعة املرٔاة ٔاو السايق، وقد يكون العكس، فُيقّدِ
لوحة تصّور امرٔاة حسـناء مازجًا حماسـهنا جبامل الّطبيعة، وقد تكون لوحة ترمس ٔاحد احليواaت كام يف 

بيعة سوى ِنتاج قدرة الّشاعر أالرنب، والغراب، واحلصان، والفرس، وما هذا الÜزج بني أاللوان والط 
ودقّة مالحظته ليتخيّل املتلقي هذا إالبداع ُمصّورا، جوهره احلروف، واللكامت، والعبارات؛ فهـي قمل 

  . تلوين الّشاعر ا§ي يبدع يف حتريكها، وحذفها، وزÇدهتا، ورمسها
ابن زمرك ابن زمرك ابن زمرك ابن زمرك "ر §ا حاولنا يف هذا البحث ٔان نسلّط الضوء عىل مدّونة شعريّة ٔاندلسـيّة للشاع

اليت تألّقت ٔاحرفها بألوان احلياة، مفزج بني ٔاسلوبه البديع وجامل الطبيعة، ولكامته املنسوجة " أالندليسأالندليسأالندليسأالندليس
  . بروحه النقيّة، لينصهر عهنا قالب لـم تعهده ٔاذن القارئ، ولـم يألفه ذهنه

                ::::تعريـف أالسلوبتعريـف أالسلوبتعريـف أالسلوبتعريـف أالسلوب    ....ٔاّوالً ٔاّوالً ٔاّوالً ٔاّوالً 
        املعنـى اللّغـويّ املعنـى اللّغـويّ املعنـى اللّغـويّ املعنـى اللّغـويّ . . . . 1111

: وُذكر لها معاٍن عديدة مهنا) س ل ب(يف املعامج بـ ) ٔاسلوب(فظة حتّددت املاّدة اللّغويّة لل
وورد هذا  1»وّلك طريق ُممتّدٍ فهو ٔاسلوبوّلك طريق ُممتّدٍ فهو ٔاسلوبوّلك طريق ُممتّدٍ فهو ٔاسلوبوّلك طريق ُممتّدٍ فهو ٔاسلوب. . . . ٔاسلوبٔاسلوبٔاسلوبٔاسلوب: : : : يُقال للّسطر من النّخيليُقال للّسطر من النّخيليُقال للّسطر من النّخيليُقال للّسطر من النّخيل«ذ� ٔانّه " النّظامالنّظامالنّظامالنّظام"

، وكذ� معىن 3"املذهب والطريق والوجهاملذهب والطريق والوجهاملذهب والطريق والوجهاملذهب والطريق والوجه"ومن معانيه . 2)هـ817ت( "الفريوزÇدي"املعىن ٔايضًا عند 
فأالسلوب هو ّلك ما يُظهر نظام . 4»قال ٔاخذ فالٌن يف ٔاساليب من القول، ٔاي ٔافانني منهيُ «فـ " الفنّ الفنّ الفنّ الفنّ "

  .معّني ومذهب خاّص يمتّزي به ذ� الّيشء ويتفّنن به دون سواه
2222 . . . . ّôاملعىن �صطال ّôاملعىن �صطال ّôاملعىن �صطال ّôاملعىن �صطال  
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  :عند العرب القدماءعند العرب القدماءعند العرب القدماءعند العرب القدماء ••••
از القرآن ٕاذا عدa لّ�ارسني العرب القدماء سـنعرث عىل مفاهمي لٔالسلوب يف سـياق ٕابراز ٕاجع

جنده راح  )هـ403ت(""""الباقّالينالباقّالينالباقّالينالباقّالين"الكرمي لكن من دون التّخّصص فيه ٔاو القصد Æ يف حّد ذاته، فعند 
ٔاّن نظم القرآن عىل تّرصف وجوهه وتباين مذاهبه ٔاّن نظم القرآن عىل تّرصف وجوهه وتباين مذاهبه ٔاّن نظم القرآن عىل تّرصف وجوهه وتباين مذاهبه ٔاّن نظم القرآن عىل تّرصف وجوهه وتباين مذاهبه «: يقول يف معرض حديثه عن فضل القرآن عن غريه

، وÆ ٔاسلوب ، وÆ ٔاسلوب ، وÆ ٔاسلوب ، وÆ ٔاسلوب خيخيخيخيتّص به، تّص به، تّص به، تّص به، خارج عن املعهود من نظام خارج عن املعهود من نظام خارج عن املعهود من نظام خارج عن املعهود من نظام مجمجمجمجيع ýþم، ومباين للمألوف من ترتيب خطاهبميع ýþم، ومباين للمألوف من ترتيب خطاهبميع ýþم، ومباين للمألوف من ترتيب خطاهبميع ýþم، ومباين للمألوف من ترتيب خطاهبم
بأسلوبه الفريد، وبّني ٔانّه خارج  ، جفعل نظام القرآن يمتّزي 5»ويمتّزي يف تّرصفه عن ٔاساليب الiم املعتادويمتّزي يف تّرصفه عن ٔاساليب الiم املعتادويمتّزي يف تّرصفه عن ٔاساليب الiم املعتادويمتّزي يف تّرصفه عن ٔاساليب الiم املعتاد

  .6عن ٔاصناف ýþم ؤاساليب خطاب العرب من ٔاعاريض الّشعر، والiم املوزون والّسجع
يف ٕابراز " الباقالين"ال ذاته مع يف ا�-  )هـ471ت( """"عبد القاهر اجلرجاينعبد القاهر اجلرجاينعبد القاهر اجلرجاينعبد القاهر اجلرجاين"وٕاذا ٔاتينا ٕاىل 

ٕاالّ نضع þمٕاالّ نضع þمٕاالّ نضع þمٕاالّ نضع þمكككك    " " " " النّظمالنّظمالنّظمالنّظم""""واعمل ٔاّن ليس واعمل ٔاّن ليس واعمل ٔاّن ليس واعمل ٔاّن ليس «: ٔايضًا فقال" النّظم"نراه رّكز عىل فكرة  - مدى ٕاجعاز القرآن
ْْ فال تزيغ  فال تزيغ  فال تزيغ  فال تزيغ " " " " عمل النّحوعمل النّحوعمل النّحوعمل النّحو""""الوضع اّ§ي يقتضيه الوضع اّ§ي يقتضيه الوضع اّ§ي يقتضيه الوضع اّ§ي يقتضيه  تتتْتْ ََ وتعمل عىل قوانينه ؤاصوÆ، وتعرف مناهجه الّيت ُهنجوتعمل عىل قوانينه ؤاصوÆ، وتعرف مناهجه الّيت ُهنجوتعمل عىل قوانينه ؤاصوÆ، وتعرف مناهجه الّيت ُهنجوتعمل عىل قوانينه ؤاصوÆ، وتعرف مناهجه الّيت ُهنَجَ

�� بيشء مهنا بيشء مهنا بيشء مهنا بيشء مهناعهنا، وحتفعهنا، وحتفعهنا، وحتفعهنا، وحتفظظظظ الّرسوم الّيت ُرمست  الّرسوم الّيت ُرمست  الّرسوم الّيت ُرمست  الّرسوم الّيت ُرمست  وعالقته �لنّحو " النّظم"؛ حيث بّني مفهوم 7»�، فال �، فال �، فال �، فال ختختختختلللل��
  . من خالل �لزتام �لقوانني وأالصول وتتبّع أالسلوب من دون اخلروج عنه

أالسلوب هيأالسلوب هيأالسلوب هيأالسلوب هيئئئئة ة ة ة «: مقاب` بني أالسلوب والنّظم فقال)هـ684ت" (" (" (" (ٔابو حازم القرطاجّين ٔابو حازم القرطاجّين ٔابو حازم القرطاجّين ٔابو حازم القرطاجّين """"ؤاظهر 
ٕاذ يبدو ٔاّن أالسلوب مرتبط 8»م هيأة حتصل عن التّأليفات اللّفظيّةم هيأة حتصل عن التّأليفات اللّفظيّةم هيأة حتصل عن التّأليفات اللّفظيّةم هيأة حتصل عن التّأليفات اللّفظيّةوالنّظوالنّظوالنّظوالنّظ. . . . حتصل عن التّأليفات املعنويّةحتصل عن التّأليفات املعنويّةحتصل عن التّأليفات املعنويّةحتصل عن التّأليفات املعنويّة

بتناسق املعاين وحبكها، والنّظم Æ عالقة بتأليف أاللفاظ وسـبكها، فأوجب لهذا التّصّور رضورة مراعاة 
حسن �ّطراد والتناسب والتلّطف يف �نتقال من مقصد الٓخر يف أالسلوب، ومالحظة حسن 

  .9عبارات ٕاىل بعض ومراعاة املناسـبة ولطف النق` يف النظم�طراد من بعض ال 
ولنذكر هنا ولنذكر هنا ولنذكر هنا ولنذكر هنا «: تقّدمًا يف تعريفه لٔالسلوب ٕاذ قال عنه)هـ808ت( """"ابن خ�ونابن خ�ونابن خ�ونابن خ�ون""""وقد حقّق 

فاعمل ٔاّهنا عبارة عندفاعمل ٔاّهنا عبارة عندفاعمل ٔاّهنا عبارة عندفاعمل ٔاّهنا عبارة عندمهمهمهمه عن  عن  عن  عن . . . . مدلول لفظة أالسلوب عند ٔاهل هذه الّصناعة وما يريدون هبا يف ٕاطالقهممدلول لفظة أالسلوب عند ٔاهل هذه الّصناعة وما يريدون هبا يف ٕاطالقهممدلول لفظة أالسلوب عند ٔاهل هذه الّصناعة وما يريدون هبا يف ٕاطالقهممدلول لفظة أالسلوب عند ٔاهل هذه الّصناعة وما يريدون هبا يف ٕاطالقهم
، كام يفع، كام يفع، كام يفع، كام يفع���� البنّاء يف  البنّاء يف  البنّاء يف  البنّاء يف [[[[............]]]]    اكيب، ٔاو القالب اّ§ي يُفراكيب، ٔاو القالب اّ§ي يُفراكيب، ٔاو القالب اّ§ي يُفراكيب، ٔاو القالب اّ§ي يُفرغغغغ فيه  فيه  فيه  فيه املنوال اّ§ي تُنسج فيه الاملنوال اّ§ي تُنسج فيه الاملنوال اّ§ي تُنسج فيه الاملنوال اّ§ي تُنسج فيه الرترترترتّ ّ ّ ّ  �� ها فيه رصاها فيه رصاها فيه رصاها فيه رصا�� �� فريصفريصفريصفريص��

اكيب الواقية اكيب الواقيةّ اكيب الواقيةّ ، فرشح 10»مبمبمبمبقصود الiمقصود الiمقصود الiمقصود الiم. . . . القالب ٔاو النّّساج يف املنوال، حالقالب ٔاو النّّساج يف املنوال، حالقالب ٔاو النّّساج يف املنوال، حالقالب ٔاو النّّساج يف املنوال، حىتىتىتّىت يتّسع القالب حبصول الّ يتّسع القالب حبصول الّ يتّسع القالب حبصول الّ يتّسع القالب حبصول الرترترتّرتاكيب الواقيةّ
ّني الّشلك اّ§ي أالسلوب بأنّه املنوال ٔاو القالب جفمع بني خّطة نسج الّرتاكيب والّطريق احملتذى، وب
  .تُوضع فيه الّرتاكيب لتخرج حمبوكًة متينًة مثل البنّاء والنّساج ٔالجل ٕايصال مقصود الiم

        ::::عند ا8ّراسني احملدثنيعند ا8ّراسني احملدثنيعند ا8ّراسني احملدثنيعند ا8ّراسني احملدثني ••••
اشـتقّت من أالصل اشـتقّت من أالصل اشـتقّت من أالصل اشـتقّت من أالصل ««««: وردت لفظة أالسلوب يف حتليالت ا8ّارسني احملدثني فقالوا عهنا ٔاّهنا

، 11»ل عن طريق ا�از ٕاىل مفهومات تتعلّق بطريقة الكتابةل عن طريق ا�از ٕاىل مفهومات تتعلّق بطريقة الكتابةل عن طريق ا�از ٕاىل مفهومات تتعلّق بطريقة الكتابةل عن طريق ا�از ٕاىل مفهومات تتعلّق بطريقة الكتابةمثمثمثّمث انتقّ انتقّ انتقّ انتق" " " " الّريشةالّريشةالّريشةالّريشة""""وهو يعين وهو يعين وهو يعين وهو يعين     stilusstilusstilusstilusالّالتيين الّالتيين الّالتيين الّالتيين 
شكري محمد شكري محمد شكري محمد شكري محمد """"وقد بيّهنا . حيث تناقلت اللّفظة ومفهوماهتا املتنّوعة عىل مدى العصور القدمية عند الغربيني

ما فالبد ٔان يكون هذا ما فالبد ٔان يكون هذا ما فالبد ٔان يكون هذا ما فالبد ٔان يكون هذا " " " " ٔاسلوبٔاسلوبٔاسلوبٔاسلوب""""تدّل عىل نوع من المتّزي، ٔاي ٔانّنا حني نتلكّم عن تدّل عىل نوع من المتّزي، ٔاي ٔانّنا حني نتلكّم عن تدّل عىل نوع من المتّزي، ٔاي ٔانّنا حني نتلكّم عن تدّل عىل نوع من المتّزي، ٔاي ٔانّنا حني نتلكّم عن «بكوهنا  """"عيّادعيّادعيّادعيّاد
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لللللكلكلكّلك ٕانسان طريقته اخلاّصة يف التّعبري، ومع العرص ٔاصبح ّ ٕانسان طريقته اخلاّصة يف التّعبري، ومع العرص ٔاصبح ّ ٕانسان طريقته اخلاّصة يف التّعبري، ومع العرص ٔاصبح ّ ٕانسان طريقته اخلاّصة يف التّعبري، ومع العرص ٔاصبح [[[[............]]]]    ّزيًا عن غريه من أالساليب ّزيًا عن غريه من أالساليب ّزيًا عن غريه من أالساليب ّزيًا عن غريه من أالساليب أالسلوب ممتأالسلوب ممتأالسلوب ممتأالسلوب ممت
، فتطّرق ٕاىل حتّول معىن أالسلوب 12»معظم النّاس يفهمون ٔاّن أالسلوب هو مرآة الّشخصيّة ٔاو اخللقمعظم النّاس يفهمون ٔاّن أالسلوب هو مرآة الّشخصيّة ٔاو اخللقمعظم النّاس يفهمون ٔاّن أالسلوب هو مرآة الّشخصيّة ٔاو اخللقمعظم النّاس يفهمون ٔاّن أالسلوب هو مرآة الّشخصيّة ٔاو اخللق

 صار يعكس ، حّىت )اللّغة والعواطف والرتكيب(من متّزي صاحبه عن غريه وتفّرده به يف ّلك اجلوانب 
  . خشصيّة منتجه ومشاعره وُخلُقه

ياق عّرف  ُ القيادة يف مركب ُ القيادة يف مركب ُ القيادة يف مركب ُ القيادة يف مركب «أالسلوب يف ٔانّه  """"عبد الّسالم املسّديعبد الّسالم املسّديعبد الّسالم املسّديعبد الّسالم املسّدي""""ويف هذا السـّ ََ حمكحمكحمكحَمكَ
ََ الّسامع ثوب رسالته يف حمتواها من خالل صياغهتا الّسامع ثوب رسالته يف حمتواها من خالل صياغهتا الّسامع ثوب رسالته يف حمتواها من خالل صياغهتا الّسامع ثوب رسالته يف حمتواها من خالل صياغهتا ، 13»إالبالإالبالإالبالإالبالغغغغ ٔالنّه جتسـيد لعز ٔالنّه جتسـيد لعز ٔالنّه جتسـيد لعز ٔالنّه جتسـيد لعزميميميمية املتلكّم يف ٔان يكسوة املتلكّم يف ٔان يكسوة املتلكّم يف ٔان يكسوة املتلكّم يف ٔان يكسَوَ

ب يف كونه الوا$ة الّيت تربط بني ٕابالغ الّرسا#، ورغبة املتلكّم يف فبلغته ا�ازيّة ٔاوحض فكرته لٔالسلو 
  .ذ�، والتقاط الّسامع الّرسا#، والصياغة الفريدة

" سعد مصلوحسعد مصلوحسعد مصلوحسعد مصلوح"وربطهام مع بعض مهنم " �ختيار"وهناك من عّرف أالسلوب من $ة فكرة 
Æفٕاّن أالسلوب فٕاّن أالسلوب فٕاّن أالسلوب فٕاّن أالسلوب ميميميميكن تعريفه بأنّه اختيار كن تعريفه بأنّه اختيار كن تعريفه بأنّه اختيار كن تعريفه بأنّه اختيار «: بقوchoicechoicechoicechoice     ٔاو انتقاء ٔاو انتقاء ٔاو انتقاء ٔاو انتقاءselectionselectionselectionselection    14»يقوم به املنشيقوم به املنشيقوم به املنشيقوم به املنشئئئئ ،

ٔاو " �ختيار"فتعريفه رصحي يقوم فيه بتحديد مصطلحني مرتمجني ملعىن أالسلوب املمتثّالن يف 
نتيجة اختيار واعٍ بني إالماكaت الّيت نتيجة اختيار واعٍ بني إالماكaت الّيت نتيجة اختيار واعٍ بني إالماكaت الّيت نتيجة اختيار واعٍ بني إالماكaت الّيت «قال عن أالسلوب بأنّه " " " " حسن طبلحسن طبلحسن طبلحسن طبل""""، كام جند "�نتقاء"

ٔام يف ٔام يف ٔام يف ٔام يف ) ) ) ) كام يف ٕايثار لفظة دون مرادفهاكام يف ٕايثار لفظة دون مرادفهاكام يف ٕايثار لفظة دون مرادفهاكام يف ٕايثار لفظة دون مرادفها((((ق املعجم ق املعجم ق املعجم ق املعجم تتيحها اللّغة للمتلكّم سواء تتيحها اللّغة للمتلكّم سواء تتيحها اللّغة للمتلكّم سواء تتيحها اللّغة للمتلكّم سواء اكاكاكاكن هذا �ختيار يف نطان هذا �ختيار يف نطان هذا �ختيار يف نطان هذا �ختيار يف نطا
، ، ، ، ))))كام يف ٕايثار صورة من صورة تركيب العبارة دون ٔاخرى تعادلها يف ٕاداء ٔاصل معناهاكام يف ٕايثار صورة من صورة تركيب العبارة دون ٔاخرى تعادلها يف ٕاداء ٔاصل معناهاكام يف ٕايثار صورة من صورة تركيب العبارة دون ٔاخرى تعادلها يف ٕاداء ٔاصل معناهاكام يف ٕايثار صورة من صورة تركيب العبارة دون ٔاخرى تعادلها يف ٕاداء ٔاصل معناها((((نظام النّحو نظام النّحو نظام النّحو نظام النّحو 

ْْ من �ختيار من �ختيار من �ختيار من �ختيار ن النّوعنين النّوعنين النّوعنين النّوعْنيْ ْْ   .15»ومن ومن ومن ومن مثمثمثّمث ّ ّ ّ اكاكاكاكن تعريف أالسلوب بأنّه توافق بني هذين تعريف أالسلوب بأنّه توافق بني هذين تعريف أالسلوب بأنّه توافق بني هذين تعريف أالسلوب بأنّه توافق بني هذيْْ
    ��     ::::مفهوم خصائص أالسلوب التّصويريّةمفهوم خصائص أالسلوب التّصويريّةمفهوم خصائص أالسلوب التّصويريّةمفهوم خصائص أالسلوب التّصويريّة. . . . ²نيا²نيا²نيا²نيا��

تابة أالسلوبيّة ٔاشاكًال كثريًة تُعرف هبا تتجاوز حدود احملور الرتكييب ٕاىل احملور �ستبدايل للك 
ٕاذا ٕاذا ٕاذا ٕاذا اكاكاكاكن حمور الن حمور الن حمور الن حمور الرترترترتكيب يعمتد عىل بناء امجل`، حسب قواعد اللغة، مفحور �ستبدال، هو املتّسع كيب يعمتد عىل بناء امجل`، حسب قواعد اللغة، مفحور �ستبدال، هو املتّسع كيب يعمتد عىل بناء امجل`، حسب قواعد اللغة، مفحور �ستبدال، هو املتّسع كيب يعمتد عىل بناء امجل`، حسب قواعد اللغة، مفحور �ستبدال، هو املتّسع «فـ 

قدرات اخلوض يف ومن هذه ال 16»الفسـيح ا§ي يسمح للمبدع �سـتعامل قدراته يف �ختيار، والنظمالفسـيح ا§ي يسمح للمبدع �سـتعامل قدراته يف �ختيار، والنظمالفسـيح ا§ي يسمح للمبدع �سـتعامل قدراته يف �ختيار، والنظمالفسـيح ا§ي يسمح للمبدع �سـتعامل قدراته يف �ختيار، والنظم
العلوم اللّسانية، ٔالنه متعلق �ٔاللفاالعلوم اللّسانية، ٔالنه متعلق �ٔاللفاالعلوم اللّسانية، ٔالنه متعلق �ٔاللفاالعلوم اللّسانية، ٔالنه متعلق �ٔاللفاظظظظ وما  وما  وما  وما «، فهو من "عمل البيانعمل البيانعمل البيانعمل البيان"مضامر الّصور البيانية ٔاو ما يسمى بـ
  . 17»تفيده ويُقصد هبا ا8ّالتفيده ويُقصد هبا ا8ّالتفيده ويُقصد هبا ا8ّالتفيده ويُقصد هبا ا8ّال#### عليه من املعاين عليه من املعاين عليه من املعاين عليه من املعاين

داخل بنية النّصوص  """"اخليالاخليالاخليالاخليال""""فالصور البيانية يه ٔامه جوانب البالغة ٔالّهنا تتأّسس عىل 
عىل حيوية اخليال عىل حيوية اخليال عىل حيوية اخليال عىل حيوية اخليال     - - - - دادادادامئمئمئمئاااا––––ا8ّور أالساا8ّور أالساا8ّور أالساا8ّور أالسايسيسيسيس يف بنا يف بنا يف بنا يف بناهئهئهئهئا ويتوقف النضج فا ويتوقف النضج فا ويتوقف النضج فا ويتوقف النضج فهيهيهيهيا ا ا ا «ره يلعب الشعرية �عتبا

، فبسبب مرسح اخليال جيعل املبدع يتفّرد 18»وفاعلية نشاطه، يف التفاعل مع عناوفاعلية نشاطه، يف التفاعل مع عناوفاعلية نشاطه، يف التفاعل مع عناوفاعلية نشاطه، يف التفاعل مع عنارصرصرصرص التجربة التجربة التجربة التجربة
ّس �سـتعارة، الكناية، التشبيه، وا�از وغريها، اليت مت: بتشكيالت ٕابداعيّة متعددة تُظهر براعته، ويه

  .جانب اخلصائص أالسلوبيّة املعنويّة ٔاكرث
طريقة املبدع الّشخصيّة ومهنجه أالسلويب يف نسج : وعليه؛خفصائص أالسلوب التّصويريّة يه

نّصه؛ حيث يقوم بتشكيل مجموعة من املعطيات واملعاين واللكامت وامجلل التّصويريّة اخلياليّة، وفق منوال 
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مهنا، حّىت ترتّدد يف ٕابداعه وجتع� يتفّرد هبا عن غريه، لُيصبح Æ ٔاسلوبه  حمّدد لُيخرج قوالب خاّصة فُيكرث
  . اخلاص املمتّزي عن �يق أالساليب

ومن طرق أالسلوبيّة جلوء املبدع لٕالكثار من التّوظيفات ا�ازيّة بأنواعها، فمبجّرد مطالعة 
وكّررها يف مواضع خمتلفة ليسـتنتج ٔاّهنا  القارئ الواعي لنّص املبدع يسرتعي انتباهه النّقاط الّيت رّددها
درجت يف النّص وفق مقصد معّني هيدف Æ صاحبه   .خاصيّة ا:

        ∗""""ابن زمرك أالندليسابن زمرك أالندليسابن زمرك أالندليسابن زمرك أالندليس""""خصائص أالسلوب التّصويريّة يف قصائد خصائص أالسلوب التّصويريّة يف قصائد خصائص أالسلوب التّصويريّة يف قصائد خصائص أالسلوب التّصويريّة يف قصائد . . . . ²لثًا²لثًا²لثًا²لثًا
        �سـتعـارة�سـتعـارة�سـتعـارة�سـتعـارة ....1111

 لقد استَْبَطنت �سـتعارة الكتب البالغية اليت اسرتسلت فهيا رشحًا، وتفصيًال، ومتثيًال بدءاً 
بعلامئنا املتقدمني ٕاىل دارسينا احملدثني واملعارصين، وقد عكست ا8ّراسات وال¦ذج تعريفات بالغية 

يف قوÆ، مع يشء من ) هـ471ت(""""عبد القاهر اجلرجاينعبد القاهر اجلرجاينعبد القاهر اجلرجاينعبد القاهر اجلرجاين""""شام` لالسـتعارة، مهنا ما ذهب ٕاليه 
ل اللغوي وٕاجرال اللغوي وٕاجرال اللغوي وٕاجرال اللغوي وٕاجراؤؤؤؤه ه ه ه والقول فوالقول فوالقول فوالقول فهيهيهيهيا ٔاهنا دالا ٔاهنا دالا ٔاهنا دالا ٔاهنا دال#### عىل حمك يثبت للف عىل حمك يثبت للف عىل حمك يثبت للف عىل حمك يثبت للفظظظظ، وهو نق، وهو نق، وهو نق، وهو نق���� عن أالص عن أالص عن أالص عن أالص«: التّفصيل الّشارح
Æ عىل ما مل يوضعÆ عىل ما مل يوضعÆ عىل ما مل يوضعÆ 19»مثمثمثمث ٕاّن هذا النقل يكون يف الغالب من ٔاجل شـبه بني ما نُقل ٕاليه وما نُقل عنه ٕاّن هذا النقل يكون يف الغالب من ٔاجل شـبه بني ما نُقل ٕاليه وما نُقل عنه ٕاّن هذا النقل يكون يف الغالب من ٔاجل شـبه بني ما نُقل ٕاليه وما نُقل عنه ٕاّن هذا النقل يكون يف الغالب من ٔاجل شـبه بني ما نُقل ٕاليه وما نُقل عنه. . . . عىل ما مل يوضع ،

يه ٔان تذكر ٔاحد طريف التشبيه وتريد به الطرف االٓخر، مدعيّا يه ٔان تذكر ٔاحد طريف التشبيه وتريد به الطرف االٓخر، مدعيّا يه ٔان تذكر ٔاحد طريف التشبيه وتريد به الطرف االٓخر، مدعيّا يه ٔان تذكر ٔاحد طريف التشبيه وتريد به الطرف االٓخر، مدعيّا «: ٔايضا) هـ626ت(""""الّساكالّساكالّساكالّساكيكيكيكيك""""ويقول 
  . 20»اعاعاعاعؤانت تريد به الّشجؤانت تريد به الّشجؤانت تريد به الّشجؤانت تريد به الّشج" " " " يف ايف ايف ايف امحلمحلمحلمحلام ٔاسدام ٔاسدام ٔاسدام ٔاسد: ": ": ": "كام تقولكام تقولكام تقولكام تقول. . . . املشـبه بهاملشـبه بهاملشـبه بهاملشـبه به
يف ديوانه؛ ٔاين اسـتقطبت �سـتعارة ماكنة واسعة  """"ابن زمرك أالندليسابن زمرك أالندليسابن زمرك أالندليسابن زمرك أالندليس""""وهذا ما رّكز عليه  

" �سـتعارة املكنية، و�سـتعارة الترصحيية"فيه، بل ٕاّن تركيب مادته يدور يف التصوير عىل ٔانواعه منه 
يصيصيصيص و و و وتتتتشّده ٕاليهشّده ٕاليهشّده ٕاليهشّده ٕاليههذه الصياغة اليت تتكهذه الصياغة اليت تتكهذه الصياغة اليت تتكهذه الصياغة اليت تتكئئئئ عىل بنية �سـتعارة تدفع السامع ٕاىل الفضا عىل بنية �سـتعارة تدفع السامع ٕاىل الفضا عىل بنية �سـتعارة تدفع السامع ٕاىل الفضا عىل بنية �سـتعارة تدفع السامع ٕاىل الفضا«ٔالّن  ومن 21»ء النّء النّء النّء النّ

، فيستشعر املتلقي عند 22هذه البنية يف كوهنا ٔابلغ من احلقيقة وتفعل يف نفس الّسامع ما ال تفع� احلقيقة
اسـتقباÆ الّصورة ٔاّن الشاعر قد رمس Æ لوحة زيتية يسـتعرضها حسب السـياق؛ فقد تكون لوحة 

ٔاو الّهنر، مدجمًا روعهتا بروعة املرٔاة ٔاو السايق، وقد  طبيعية للّيل، ٔاو الّهنار، ٔاو الّصبح، ٔاو الّزهر،
ُم لنا لوحة تصّور امرٔاة حسـناء مازجًا حماسـهنا جبامل الّطبيعة، وقد تكون لوحة  يكون العكس، فُيقّدِ
ترمس ٔاحد احليواaت كام يف اللكب، وأالرنب، والغراب، واحلصان، والفرس، وما هذا الÜزج بني 

وما يمتتّع به من دقّة املالحظة واحلّس املرهف واملعرفة وما يمتتّع به من دقّة املالحظة واحلّس املرهف واملعرفة وما يمتتّع به من دقّة املالحظة واحلّس املرهف واملعرفة وما يمتتّع به من دقّة املالحظة واحلّس املرهف واملعرفة «ِنتاج قدرة الشاعر  أاللوان والطبيعة سوى
، ليتخيّل املتلقي هذا ا8يوان ُمصّورًا، جوهره احلروف، واللكامت، والعبارات؛ فهـي 23»مبمبمبمبواطن امجلالواطن امجلالواطن امجلالواطن امجلال

  . قمل تلوين الّشاعر ا§ي يبدع يف حتريكها، وحذفها، وزÇدهتا، ورمسها
اغ، بل هو وليد ثقافة الّشاعر وخلفيته الرثيّة �خلربات عىل ٔانواعها، وما لك ذ� بنتاج الفر 

ْيبَِته، ومن ُكحل شعره ٕاىل بُريقة حليته، ومن طيشه ٕاىل حمكته،  ِبيبَِته ٕاىل شـَ من فُُتّوه ٕاىل فُتوره، ومن شـَ
فقد  ومن لهوه ٕاىل زهده، ومن ترحاÆ ٕاىل اسـتقراره، ومن فرحه ٕاىل حزنه، ومن تغزÆ ٕاىل هتّمكه،
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اسـمتدها من واقعه املعيش امليلء مبفاتن الطبيعة، ومالذ النّوادي، وحماسن النساء، وخمالطة أالمراء، 
  .ليصهر ّلك ذ� يف سـبك ذهيب القمية، لُجيين املادة، ُكحيل الّرمس، ٕابداعي الرتكيب، خياّيل التّصوير

    ::::�سـتعارة املكنيّة�سـتعارة املكنيّة�سـتعارة املكنيّة�سـتعارة املكنيّة ....    أ أ أ أ 
ُف يف حا# يُعّد هذا النّوع من ٔاكرث الصور بروزًا لس  Eمل مل مل مل «هو# تشكي� واسـتخراجه، حيث يَُوظ

يُّرصح فيُّرصح فيُّرصح فيُّرصح فهيهيهيهيا �للفا �للفا �للفا �للفظظظظ املسـتعار، وٕا املسـتعار، وٕا املسـتعار، وٕا املسـتعار، وٕامنمنمنمنا ُذكر فا ُذكر فا ُذكر فا ُذكر فهيهيهيهيا ا ا ا يشيشيشيشء من صفاته، ٔاو خصائصه، ٔاو لوازمه القريبة، ٔاو ء من صفاته، ٔاو خصائصه، ٔاو لوازمه القريبة، ٔاو ء من صفاته، ٔاو خصائصه، ٔاو لوازمه القريبة، ٔاو ء من صفاته، ٔاو خصائصه، ٔاو لوازمه القريبة، ٔاو 
ِففِِفِفضْضْضْْض    ﴿: حنو قوÆ تعاىل24»البعيدة، كناية به عن اللفالبعيدة، كناية به عن اللفالبعيدة، كناية به عن اللفالبعيدة، كناية به عن اللفظظظظ املسـتعار املسـتعار املسـتعار املسـتعار ْْ اخاخاخاْخْ ََ وووَوَ

اااا ََ ننننََََاحاحاحاحََََ            للللََََهُمهُمهُمهَُمَ ََ لِّ لِّ لِّ لِّ         جججَجَ �� ةِ ةِ ةِ ةِ         ِمنِمنِمنِمنََََ            ا§ا§ا§ا§�� ْمحَ Eَْمح Eَْمح Eَْمح Eقُلقُلقُلقُلْْْْ            الرالرالرالر ََ اااا        ّبِ ّبِ ّبِ ّبِ ررررََََ            وووَوَ ََ هُمهُمهُمهَُمَ َمحْ َمحْْ َمحْْ اِين اِين اِين اِين         IَََIََIََIَ            اراراراْرَمحْْ ََ EEييييََ EE بببب ََ ِغًرياِغًرياِغًرياِغًريا        رررَرَ ََ فاملذكور هنا املشـبّه وهو ] 24/إالرساء[﴾صصصَصَ
لِّ ( ؛ وهبذا فهـي جماز ّمت 25)َجنَاحَ (لكنّه ذكر شيئًا يدّل عليه وهو لكمة ) الّطائر(، وحذف املشـبّه به )ا§�

خفي املشـبه به يف ٔالنه قد ُحذف و ) مكنية(فهيا حذف املشـبه به وترك قرينة ودليل عليه، ومسيت  ا:
    .الّصورة

اليت تسقى بغيث " جند"اليت ٔاحّن ٕالهيا ومنطقة " احلجاز"يتحّدث عن ٔارض " ابن زمرك"اكن 
  ]الطويل: [اخلري حىت قال مازًجا حا# أالرض �ملطر

ِض ِض ِض ِض وَما  ْْ رررْرْ MM MMُه االُه االُه االُه اال ْْ جججْجْ ََ EE و و و َوَ EEرررر ِ ِمْهنَا ِلرِيَبٍة      ولَِكْن َحيَاٌء ِمْن  اااامحَْمحَْمحَْْمحَ ِ ِ ِ ِ اااامئمئمئِمئِ ِ ََ مممَمَ ََ ِء الغِء الغِء الغِء الغََ ََ بُاكبُاكبُاكبَُاكَ
26  

رE (دو يف البيت الّشعرّي ورود صورة بيانيّة تمكن يف يب ْرِض  َوْجهُ  اْمحَ Mالغََماِمئِ  بَُاكءِ (و) اال( ،
) الغاممئ(يف الصدر و) أالرض(حيث شـبّه أالرض والغاممئ �ٕالنسان يف محرة الوجه والباكء، فذكر املشـبه 

) امحرار الوجه(لصورتني وهو يف لكهيام، مع ترك دليل عىل ا) إالنسان(يف العجز وحذف املشـبه به 
كيبية اللّغويّة احملقّقة من امزتزتزتزتاج الّشاج الّشاج الّشاج الّشلكلكلكلك �ملضمون يف  �ملضمون يف  �ملضمون يف  �ملضمون يف ««««للصورة الثّانيّة فـ ) الباكء(للصورة أالوىل و كيبية اللّغويّة احملقّقة من امّ كيبية اللّغويّة احملقّقة من امّ الالالالرترترتّرتكيبية اللّغويّة احملقّقة من امّ

، ويريم 27»سـياق بياين خاص ٔاو حقيقي موحٍ سـياق بياين خاص ٔاو حقيقي موحٍ سـياق بياين خاص ٔاو حقيقي موحٍ سـياق بياين خاص ٔاو حقيقي موحٍ اكاكاكاكشف ومعّرب عن جانب من جوانب التّجربة الّشعريّةشف ومعّرب عن جانب من جوانب التّجربة الّشعريّةشف ومعّرب عن جانب من جوانب التّجربة الّشعريّةشف ومعّرب عن جانب من جوانب التّجربة الّشعريّة
بارة وجعلها بديعة يف نظر القارئ وفكره، ليدفعه الّشاعر الّشاعر هبا ٕاىل توضيح املعىن وجتميل الع 

للتفكري والتبّحر يف ٕاجياد احملذوف بواسطة أالمارة اليت تركها Æ هذا من $ة، ومن $ة ٔاخرى قصد ٕاىل 
خاّصة وما فهيا من سّاكن يمتّزيون �حلياء، فأجىل ذ� " جند"التّعبري عن خري ٔارض أالندلس عاّمة و

مدى تأثّر أالرض بغيث الغاممئ الغزير حّىت جعلها اكٕالنسان يف امحرار و$ها ليس شاك�  بصورة تمكن يف
  .ٔاو ريبًة وٕانّام حياًء وحشمًة من كرم هللا وغزارة ٔامطار الغاممئ

  ]املتقارب: [كام جند توظيفه للظواهر الطبيعيّة ٔاثناء التّعبري عن ٔاحاسيسه اململوءة حب�ا
َذا 
R
    ا

RR RR
ِدي اِدي اِدي اِدي ا ْْ ُق يُبُق يُبُق يُبُق يُْبْ ْ َْ َْ ااااالربالربالربالَربَْ ََ اماماماَمَ ْْ �َك َوْجِدي         ليليليلْيَكَْكَْكَْك اب اب اب ابِْْْْتسِتسِتسِتْسْ بُث Mااااا ََ اماماماَمَ ََ مممَمَ ََ ::ببببْيكْيكْيكِْيك الغِ الغِ الغِ الغََ         28ففففََََاااا::

ُق (الّظاهر هنا صورتني هام  لْيكَ  يُْبِدي الَربْ
R
) الربق(، فذكر املشـبه )الغََماَما فَا:بِْيك (و) ابِْتْساَما ا

سان يف صدًرا وجعًزا؛ حيث شـبّه الربق والغامم �ٕالن ) إالنسان(ؤاخفى املشـبّه به وهو ) الغامم(و
�بتسامة والباكء لرييم مهنا ٕاىل تقوية املعىن ومواساة نفسه اليت تبدو حزينة؛ حيث يبيت يف اللّيل 
 Æ يُراعي النّجوم والربق ففي حني بروز الربق يبدو للّشاعر ٔانّه يبتسم ٔالنّه ييضء الليل، فريوح يشيك
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اهرًا يتحاور مع الّظواهر الطبيعيّة اليت حبّه ويُطلعه وجده فيغدو الغامم يبيك حلال الّشاعر، ليبقى س
اكاكاكاكن لها ٔاثرها يف أالخي` والعقول وأالفاكر؛ ون لها ٔاثرها يف أالخي` والعقول وأالفاكر؛ ون لها ٔاثرها يف أالخي` والعقول وأالفاكر؛ ون لها ٔاثرها يف أالخي` والعقول وأالفاكر؛ واكاكاكاكن لها الفضل ف� عرف به أالندلسـيون من توقّد اّ§هن، ن لها الفضل ف� عرف به أالندلسـيون من توقّد اّ§هن، ن لها الفضل ف� عرف به أالندلسـيون من توقّد اّ§هن، ن لها الفضل ف� عرف به أالندلسـيون من توقّد اّ§هن، «

، حّىت ٔانّه ال ينام وال يغفو فيقول مؤكًّدا عىل الفكرة بصور 29»وكرثة النّشاط، وإالقبال عىل احلياةوكرثة النّشاط، وإالقبال عىل احلياةوكرثة النّشاط، وإالقبال عىل احلياةوكرثة النّشاط، وإالقبال عىل احلياة
  ]قارباملت: [اسـتعارية مكنيّة

نE ُجُفوِين تَُذوُق املَنَاَما Mْيِف ِيل َمْقنٌَع      لََو ا Eَوقَْد َاكَن يف الط  
َالَما Eلُو الظ َم َجيْ Eٍق تَبَس يَُالُم ُمِحـبU بََكـى َمْوِهنًــــــا        ِلَربْ

30  
    ::::اسـتعارة ترصاسـتعارة ترصاسـتعارة ترصاسـتعارة ترصحيحيحيحييّةيّةيّةيّة ....    بببب

يُّرصح فيُّرصح فيُّرصح فيُّرصح فهيهيهيهيا بذات ا بذات ا بذات ا بذات « اليت هذا املظهر حيتاج لمتّعن من طرف املتلقي ودراية به كونه يف احلا#
ِن ِن ِن ِن ﴿:حنو قوÆ تعاىل31»اللفاللفاللفاللفظظظظ املسـتعار املسـتعار املسـتعار املسـتعار ْْ ذذذْذْ

RR RR
وِر ِ�وِر ِ�وِر ِ�وِر ِ� �� ََ الن الن الن الن�� ىلىلىلَىلَ RR RR

اِت ااِت ااِت ااِت ا ََ لُملُملُملَُمَ �� ََ الظ الظ الظ الظ�� ََ ِمن ِمن ِمن ِمَنَ EEاساساساَسَ EEالن الن الن الن ََ رِجرِجرِجرَِجَ ْْ َكَْكَْك ِلُتخ ِلُتخ ِلُتخ ِلُتْخْ للللََََيييْيَكْ
RR RR
اُه ااُه ااُه ااُه ا ََ ننننََ ْْ للللْْ ََ اٌب ااٌب ااٌب ااٌب اMنMنMنMنزززَزَ ََ ۚۚ ِكت ِكت ِكت ِكتََ الر الر الر الر ۚۚ

ِميدِ ِميدِ ِميدِ ِميدِ  ََ حححَحَ ْْ زِيِز الزِيِز الزِيِز الزِيِز الْْ ََ عععَعَ ْْ اِط الاِط الاِط الاِط الْْ ََ ََ ِِ ٰ    رصرصرصِرصِ َٰ َٰ ىلىلىلَىلَٰ RR RR
ْْ ا ا ا ا ْمْ ِ مّهبِ ِ مّهبِ ِ مّهبِ ِ ّهبِ ََ اِت اِت اِت اِت (، فاملذكور املشـبّه به وهو ]1/ٕابراهمي[﴾رررَرَ ََ لُملُملُملَُمَ �� حملذوف هو املشـبّه وا) الظالظالظالظ��
ٔالنّه ) الترصحيية(، وبذ� فهو جماز ّمت حذف املشـبه والترصحي �ملشـبه به، وسبب تسميهتا بـ 32)الكفر(

فصح يف الّصورة �ملشـبه به     .قد ُرصّح، وُذكر، وا:
اجلياد اليت ُ$زت للغارة فذكر ٔالواهنا ذات اللّون أالمحر، أالشقر، أالدمه " ابن زمرك"وصف 

  ]الطويل: [ىت أالصفر ليقولوأالشهب ح
ررررََََ     ََ ففففََ ْْ صصصْصْ MM MMنِ نِ نِ نِ     واواواوا ْْ ِيشِّ ِيشِّ ِيشِّ ِيشِّ     فيلفيلفيلفيلََََوووْوْ ََ ةِ  بَْعدَ  اِ§ي ِبلَْونِ  َوَذيُْ�ُ     العالعالعالَعَ Eي  33يُْعملَُ  الَعشـِ

 Æحيث نراه اسـتعمل �سـتعارة التّرصحييّة من خالل ٕاظهار املشـبّه به وٕاخفاء املشـبّه يف قو
ْصَفرَ ( Mحيث شـبّه اجلواد املمتّزي )عّيش يف الّصفرةاجلواد لكون ال(، فأصل الّصورة )الَعِيشِّ  فيلَْونِ  وا ،

بطغيان عليه اللّون أالصفر بعشـيّة زوال الّشمس ٕاىل املغرب، ٔاّما ذي� جفع� بلون بعد زوال الّشمس 
جحجحجحجحامه امه امه امه «ويه الّظلمة ٔاو العمتة، فيظهر ٔاّن اخليل قد ٔاخذ  نصيبًا وافرًا يف وصفهم، فوصفوا ٔالوانه انصيبًا وافرًا يف وصفهم، فوصفوا ٔالوانه انصيبًا وافرًا يف وصفهم، فوصفوا ٔالوانه انصيبًا وافرًا يف وصفهم، فوصفوا ٔالوانه اYYYYتلفة وٕاتلفة وٕاتلفة وٕاتلفة وٕا

عارك، فهو ٔاسود عارك، فهو ٔاسود عارك، فهو ٔاسود عارك، فهو ٔاسود اكاكاكاكللّيل احلا�، ؤاللّيل احلا�، ؤاللّيل احلا�، ؤاللّيل احلا�، ؤامحمحمحمحر ر ر ر اكاكاكاكمجلر امللهتب، اّ§ي ينطلق ممجلر امللهتب، اّ§ي ينطلق ممجلر امللهتب، اّ§ي ينطلق ممجلر امللهتب، اّ§ي ينطلق مرسرسرسرسعًا يوم عًا يوم عًا يوم عًا يوم وقّوته يف خوض املوقّوته يف خوض املوقّوته يف خوض املوقّوته يف خوض امل
ويـرمـي مهنا ٕاىل �فتخار بنوعيّة اجلياد اليت متتلكها اجليوش أالندلسـيّة، فهـي متنّوعة اللّون . 34»املعاركاملعاركاملعاركاملعارك

  .لكّن املهارة واحدة، لهذا راح يُعّدد ها من خالل صفاهتا
  ]الطويل: [رةوقال الّشاعر يف وصف امخل

ٍة   Eالَاكَس جاِمُد ِفض Eن Mلُْت ا Eي ًباًباًباًباَختَ ََ هههَهَ ََ وى ذوى ذوى ذوى َذَ ََ   35َراَق الُعُيوَن ُمَذا�َ  حححَحَ
 Æَحوى(يبدو من البيت الّشعرّي بروز خاصيّة معنويّة يه �سـتعارة التّرصحييّة يف قو 

ه امخلرة �ّ§هب ٔالنّه شـبّ ) اّ§هب(وّرصح �ملشـبّه به وهو ) امخلرة(، حيث حذف املشـبّه وهو )َذَهًبا
ٔالوان أالوان أالوان أالوان امخلمخلمخلمخلرة عندرة عندرة عندرة عندمهمهمهمه، وهذا جاء نتيجة لتنوّع الكروم الّيت تؤخذ ، وهذا جاء نتيجة لتنوّع الكروم الّيت تؤخذ ، وهذا جاء نتيجة لتنوّع الكروم الّيت تؤخذ ، وهذا جاء نتيجة لتنوّع الكروم الّيت تؤخذ «يف ٕاجعاب العيون بربيقها، حيث تعّددت 

مهنا، ؤاشهرها امهنا، ؤاشهرها امهنا، ؤاشهرها امهنا، ؤاشهرها امخلمخلمخلمخلرة ارة ارة ارة امحلمحلمحلمحلراء، فوصفوا راراء، فوصفوا راراء، فوصفوا راراء، فوصفوا راحئحئحئحئهتا، فهـي هتا، فهـي هتا، فهـي هتا، فهـي اكاكاكاكملسملسملسملسكككك ر ر ر رحيحيحيحيًا، فقد ٔاطال صانعوها وضعها يف اجلرار، ًا، فقد ٔاطال صانعوها وضعها يف اجلرار، ًا، فقد ٔاطال صانعوها وضعها يف اجلرار، ًا، فقد ٔاطال صانعوها وضعها يف اجلرار، 
ذ �مخلرة ٕ�براز حرارهتا وروعة لوهنا فرىم م. 36»فأصبح لوهنا قريبًا من لون التّربيفأصبح لوهنا قريبًا من لون التّربيفأصبح لوهنا قريبًا من لون التّربيفأصبح لوهنا قريبًا من لون التّربي ّ̂ ن ذ� ٕاىل التّ
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أالصفر الفاقع الـُمشعشع، حيث راح يتباىه هبا من خالل ختيّالته ٔالّن لها ماكنة يف نفسه ونفوس من 
، فهـي تُعجب املشاهدين ويذوبون يف ّ§هتا """"اّ§هباّ§هباّ§هباّ§هب""""يرتشفها لريبطها بأغىل يشء يرتقي به صاحبه وهو 

يف bٍٔس فّيضٍ جامٍد شديٍد اللّمعاِن والربيِق والبياِض، فوصل الaٔس مبا هو مثني عندمه وجاملها ّلك ذ� 
  .""""الفّضةالفّضةالفّضةالفّضة""""وهو 
        ::::الكنـايةالكنـايةالكنـايةالكنـاية. . . . 2222

يه تُعد� من ٔاحد الّظالل الفنيّة الوارفة يف النّص، �عتبارها من التّشكيالت البيانية، كوهنا 
ٔاكرث ٔاكرث ٔاكرث ٔاكرث «�عتبارها من" الشعر" يف تطغى وتنترش بقوة داخل العمل إالبداعي بدرجة عالية، السـ�

  . 37»ليقول ليقول ليقول ليقول مبمبمبمبجازاته ما ال جازاته ما ال جازاته ما ال جازاته ما ال ميميميميكن ٔالي جنس آخر أن يقوÆكن ٔالي جنس آخر أن يقوÆكن ٔالي جنس آخر أن يقوÆكن ٔالي جنس آخر أن يقوÆ[[[[............]]]]    أالجناس أالدبية جمازية أالجناس أالدبية جمازية أالجناس أالدبية جمازية أالجناس أالدبية جمازية 
ٔان يريد املتلكّم ٕاثبات معىن من املعاين فال ٔان يريد املتلكّم ٕاثبات معىن من املعاين فال ٔان يريد املتلكّم ٕاثبات معىن من املعاين فال ٔان يريد املتلكّم ٕاثبات معىن من املعاين فال ««««)هـ471ت" (" (" (" (عبد القاهر اجلرجاينعبد القاهر اجلرجاينعبد القاهر اجلرجاينعبد القاهر اجلرجاين""""فالكناية عند 

ccccليه وردفُه يف الوجود، فيومليه وردفُه يف الوجود، فيومليه وردفُه يف الوجود، فيومليه وردفُه يف الوجود، فيومئئئئ، به ٕاليه، ، به ٕاليه، ، به ٕاليه، ، به ٕاليه،     يذكره �للّفيذكره �للّفيذكره �للّفيذكره �للّفظظظظ املوضوع Æ يف اللّغة، ولكن  املوضوع Æ يف اللّغة، ولكن  املوضوع Æ يف اللّغة، ولكن  املوضوع Æ يف اللّغة، ولكن جيجيجيجييء ٕاىل معىن هويء ٕاىل معىن هويء ٕاىل معىن هويء ٕاىل معىن هو
    ٔاّما عند. فيظهر التّجاوز من اللّفظ ذو املعىن الّرصحي ٕاىل اللّفظ ذو املعىن اخلفيّ  38»ووووجيجيجيجيعععع���� دليًال عليه دليًال عليه دليًال عليه دليًال عليه

يه ترك الترصيه ترك الترصيه ترك الترصيه ترك الترصحيحيحيحي بذكر اليشء ٕاىل ذكر ما يلزمه، لينتقل من املذكور ٕاىل  بذكر اليشء ٕاىل ذكر ما يلزمه، لينتقل من املذكور ٕاىل  بذكر اليشء ٕاىل ذكر ما يلزمه، لينتقل من املذكور ٕاىل  بذكر اليشء ٕاىل ذكر ما يلزمه، لينتقل من املذكور ٕاىل «) هـ626ت(""""الّساكالّساكالّساكالّساكيكيكيكيك""""
  .39»املاملاملاملرترترترتوكوكوكوك

عند ٔاهل البيان ٔان يريد املتلكم عند ٔاهل البيان ٔان يريد املتلكم عند ٔاهل البيان ٔان يريد املتلكم عند ٔاهل البيان ٔان يريد املتلكم «: الكناية) هـ794ت(""""الّزرالّزرالّزرالّزرككككيشيشيشيش""""قول وبتفصيٍل ٔاكرث ي 
ٕاثبات معىن من املعاين فال يذكره �للفٕاثبات معىن من املعاين فال يذكره �للفٕاثبات معىن من املعاين فال يذكره �للفٕاثبات معىن من املعاين فال يذكره �للفظظظظ املوضوع Æ من اللغة؛ ولكن  املوضوع Æ من اللغة؛ ولكن  املوضوع Æ من اللغة؛ ولكن  املوضوع Æ من اللغة؛ ولكن جيجيجيجييء ٕاىل معىن هو يء ٕاىل معىن هو يء ٕاىل معىن هو يء ٕاىل معىن هو ccccليه ورديفه ليه ورديفه ليه ورديفه ليه ورديفه 

طويل طويل طويل طويل : ": ": ": "يف الوجود، فيوميف الوجود، فيوميف الوجود، فيوميف الوجود، فيومئئئئ به ٕاليه، و به ٕاليه، و به ٕاليه، و به ٕاليه، وجيجيجيجيعععع���� دليال عليه، فيدل عىل املراد عن طريق ٔاوىل؛ مثاÆ، قو دليال عليه، فيدل عىل املراد عن طريق ٔاوىل؛ مثاÆ، قو دليال عليه، فيدل عىل املراد عن طريق ٔاوىل؛ مثاÆ، قو دليال عليه، فيدل عىل املراد عن طريق ٔاوىل؛ مثاÆ، قوهلهلهلهلمممم
؛ فيبدو هنا معلية ٕاخفاٍء للمعىن أالصيل وسٍرت لّ�ال# الّرصحية مقابل إالتيان مبعىن ردفه 40»""""نّجادنّجادنّجادنّجادال ال ال ال 

فُيعّرب فُيعّرب فُيعّرب فُيعّرب «وcليه ليكون دليًال عىل أالّول فُيلّمح وال يُّرصح، ويومئ وال يُعلن ٕاىل درجة التّالعب �ملعاين 
، وما هذا �نتقال من املعىن 41»هرهرهرهراملتلكّم عن املعىن القبيح �للّفاملتلكّم عن املعىن القبيح �للّفاملتلكّم عن املعىن القبيح �للّفاملتلكّم عن املعىن القبيح �للّفظظظظ احلسن، وعن الفاح احلسن، وعن الفاح احلسن، وعن الفاح احلسن، وعن الفاحشششش �لطا �لطا �لطا �لطا

ياق املفروض، مفن  املؤكد ٔان فاعلية السـياق يه املؤكد ٔان فاعلية السـياق يه املؤكد ٔان فاعلية السـياق يه املؤكد ٔان فاعلية السـياق يه «املعجمي ٕاىل دالالت ٔاخرى ٕاّال بسبب املقصد، والسـّ
، وبعبارة ٔاخرى، فتدّخل احمليط 42»اليت اليت اليت اليت تتتتساعد اللكمة عىل جتاوز بعدها املعجمي لصاساعد اللكمة عىل جتاوز بعدها املعجمي لصاساعد اللكمة عىل جتاوز بعدها املعجمي لصاساعد اللكمة عىل جتاوز بعدها املعجمي لصاحلحلحلحل دالالت جديدة دالالت جديدة دالالت جديدة دالالت جديدة

  . 43ا8ّاللية يف تناىم القّوة يُسامه] السـياق[املعريف 
ونظرا ملاكنة الكناية فقد عُّدت ٔابلغ من التّرصحي، حىت اعتربها العرب منذ القدم ٔاعىل درجات 

ويه ذات ٔاسلوب فريد وال يسـتطيع تصّيد امجليل والنّادر ووضعه يف 44الرباعة، والبالغة، والفصاحة
،وحّددوا 47، وذكروا مناذج عهنا46وقد قّسم العلامء الكناية ٕاىل ٔاقسام.45ماكنه ٕاّال أالذكياء والفطناء

  .48ٔاغراضها
، سـندرك ٔانّه احتوى عىل خاصيّة ٔاسلوبيّة تصويريّة """"ابن زمرك أالندليسابن زمرك أالندليسابن زمرك أالندليسابن زمرك أالندليس""""و�لنّظر ٕاىل ديوان 

، مفا من غرض شعري ٕاّال واستند عىل صورة جمازية تلفت انتباه القارئ ٔاو "الكناية"معنويّة  يه 
من قّوة تأثريية؛ فهـي تعمتد إالملاح من قّوة تأثريية؛ فهـي تعمتد إالملاح من قّوة تأثريية؛ فهـي تعمتد إالملاح من قّوة تأثريية؛ فهـي تعمتد إالملاح ]]]]الصورالصورالصورالصور[[[[ملا فملا فملا فملا فهيهيهيهيا ا ا ا «رابة ا8ّارس، وتداعب فكره بلك حيوية، وٕا²رة، وغ
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دون إالفصاح، دون إالفصاح، دون إالفصاح، دون إالفصاح، مممممممما ا ا ا جيجيجيجيعل متلقي النّص ُمتحفّزا وُمتشّوقا الكتشاف املعىن الـُمتوارى، وا§ي �كتشافه عل متلقي النّص ُمتحفّزا وُمتشّوقا الكتشاف املعىن الـُمتوارى، وا§ي �كتشافه عل متلقي النّص ُمتحفّزا وُمتشّوقا الكتشاف املعىن الـُمتوارى، وا§ي �كتشافه عل متلقي النّص ُمتحفّزا وُمتشّوقا الكتشاف املعىن الـُمتوارى، وا§ي �كتشافه 
يف مرسح ا8الالت واملقاصد النّاجتة  -املتلقي- ، ليفرض حضوره 49»حتصل ّ§ة ومتعة حتصل ّ§ة ومتعة حتصل ّ§ة ومتعة حتصل ّ§ة ومتعة تتتتساساساسامهمهمهمه يف ترسـي يف ترسـي يف ترسـي يف ترسـيخخخخهههه

وبيّة تصويرية �لكناية، َعَرصَ هبا الّشاعر رحيق فكره وخياÆ، لُيخرج ٔابياcً، ومقطوعات، عن تقنية ٔاسل
حيث تشـبّع ا8يوان بصور كثرية مضن غرض املدح، من ٔاجل ٕابراز صفة طاغية يف املمدوح . وقصائد
حيّة املعنويّة يصف ملبس مواله من النّاحية الّشلكيّة �لّزينة وامجلال، ٔاّما من النا" ابن زمرك"فراح 

        ]الطويل: [الضمنيّة قال
َذا
R
نَْت  ا Mلْبَْسَت  ا Mَمانَ  ا Eؤاهَ�ُ  الز     ََ الِبسالِبسالِبسالِبَسَ ََ   50الِبَىل  يُْدِرُكهَا لَيَْس     ِعزٍّ ِعزٍّ ِعزٍّ ِعزٍّ     مممَمَ

 Æويه كناية عن صفة يريد هبا الّشاعر شامئل ) ِعزٍّ  َمالِبَس (الّصورة البيانيّة تتجّىل جعزًا يف قو
ا مواله عىل طول الّزمان، وترّخست يف ٔاذهان رعيّته ؤاه� حىت صار الفخر والعّز والكرامة الّيت يمتّزي هب

لباس العّز ملبسه ال يزول منه وال يتالىش وال يرتكه بل ٔاصبح متجّذرًا فيه، فهذا النّوع من التّصوير 
تبثّه من تبثّه من تبثّه من تبثّه من     يف مقّدمة أالساليب الفنيّة، الّيت اعمتدها الّشاعر يف التّعبري عن جتاربه وفكره، ُموّظفًا مايف مقّدمة أالساليب الفنيّة، الّيت اعمتدها الّشاعر يف التّعبري عن جتاربه وفكره، ُموّظفًا مايف مقّدمة أالساليب الفنيّة، الّيت اعمتدها الّشاعر يف التّعبري عن جتاربه وفكره، ُموّظفًا مايف مقّدمة أالساليب الفنيّة، الّيت اعمتدها الّشاعر يف التّعبري عن جتاربه وفكره، ُموّظفًا ما«يأيت 

دالالت خمتلفة، وما تثريه من ٕاحساسات وخياالت وانفعاالت، تفتح ٔامام املتلقي آفاقًا واسعة لّ�خول دالالت خمتلفة، وما تثريه من ٕاحساسات وخياالت وانفعاالت، تفتح ٔامام املتلقي آفاقًا واسعة لّ�خول دالالت خمتلفة، وما تثريه من ٕاحساسات وخياالت وانفعاالت، تفتح ٔامام املتلقي آفاقًا واسعة لّ�خول دالالت خمتلفة، وما تثريه من ٕاحساسات وخياالت وانفعاالت، تفتح ٔامام املتلقي آفاقًا واسعة لّ�خول 
  .51»ٕاىل عامل جتربته الّشعريّةٕاىل عامل جتربته الّشعريّةٕاىل عامل جتربته الّشعريّةٕاىل عامل جتربته الّشعريّة

  ]الطويل: [متشّوقًا" الغّين �l"وكتب ٕاىل سلطانه 
ْبُت  مِعيمِعيمِعيمِعي َكتَ ََ EEلللل    ودودودوَدَ EE ببببََََ        ببببََََلللل ْْ كككْكْ EE EEْجَرىققققََََّطُرُه ّطُرُه ّطُرُه ّطُرُه     الرالرالرالر Mَواِقيَاا اِخليامِ  بَْنيَ  ِبه وا Eلس

52  
 Æيف الكتابة يف قو Çّلَ  َدمِعي(حيث ٔادرج ٔاسلوً� تصويرE ْكبَ  بَل Eويه كناية عن ) قَّطُرهُ  الر

النّص أالديب عند احملدثني ليس جمّرد صياغة للمعىن بل حماوالنّص أالديب عند احملدثني ليس جمّرد صياغة للمعىن بل حماوالنّص أالديب عند احملدثني ليس جمّرد صياغة للمعىن بل حماوالنّص أالديب عند احملدثني ليس جمّرد صياغة للمعىن بل حماو#### الكتشاف  الكتشاف  الكتشاف  الكتشاف «صفة احلزن الّشديد فـ 
يني مدى ٔاساه وشوقه ملواله صديقه، §ا والوصول للهدف، §ا الّشاعر يريم ٕاىل املبالغة يف تب  53»املعىناملعىناملعىناملعىن

  .َكُرث الباكء وغزارته عليه حّىت بلّل ّلك ماكن الّركوب يف النّاقة وجرت الّسوايق بني جنبات اخليام
        ::::التّشبيه التّمثييلّ التّشبيه التّمثييلّ التّشبيه التّمثييلّ التّشبيه التّمثييلّ . . . . 3333

التّشبيه "ومن الّصور البيانية ا�ّسدة لٔالسلوب التّصويري واليت تقوم عىل عالقة املشاهبة 
يف الوقت نفسه يف الوقت نفسه يف الوقت نفسه يف الوقت نفسه ميميميميثّل قيًدا جديدًا ثّل قيًدا جديدًا ثّل قيًدا جديدًا ثّل قيًدا جديدًا «�عتباره رضً� من رضوب التشبيه، ٕاضافة §� ٔاصبح ، "المتثييلّ 

، حيث متزي 54»يُضاف ٕاىل يُضاف ٕاىل يُضاف ٕاىل يُضاف ٕاىل مجممجممجممجموعة القيود اليت ُحتّدد لضبط جماالت �سـتوعة القيود اليت ُحتّدد لضبط جماالت �سـتوعة القيود اليت ُحتّدد لضبط جماالت �سـتوعة القيود اليت ُحتّدد لضبط جماالت �سـتخخخخدام اللّغوي �لصورة املثاليةدام اللّغوي �لصورة املثاليةدام اللّغوي �لصورة املثاليةدام اللّغوي �لصورة املثالية
وصفا غري حقيقي، وصفا غري حقيقي، وصفا غري حقيقي، وصفا غري حقيقي،     واعمل ٔاّن التشبيه مواعمل ٔاّن التشبيه مواعمل ٔاّن التشبيه مواعمل ٔاّن التشبيه مىتىتىتىت    اكاكاكاكن ون ون ون و$$$$هههه«: يف قوÆ) هـ626ت(""""الّساكالّساكالّساكالّساكيكيكيكيك""""ِبِسَمة ُجيلهيا لنا 

) هـ739ت" (القزويينالقزويينالقزويينالقزويين"، وعىل غرار هذا القول يّرصح 55»وووواكاكاكاكن منن منن منن منزتزتزتزتعًا من عدة ٔامور خّص �مس المتثيلعًا من عدة ٔامور خّص �مس المتثيلعًا من عدة ٔامور خّص �مس المتثيلعًا من عدة ٔامور خّص �مس المتثيل
ْْ    ﴿: مبثال مرشوح من قوÆ تعاىل ْْ ِِ ُ ِبنُوِرُ ِبنُوِرُ ِبنُوِرُ ِبنُوِرمهمهمهِمهِ EmEmEmEmا ا ا ا ََ بببَبَ ََ هههَهَ ََ ُ ذُ ذُ ذُ َذَ ََ َÆَÆÆÆ ْْ وووْوْ ََ ا حا حا حا َحَ ََ ْْ م م م َمَ تتتْتْ ََ اءاءاءاَءَ ََ ضضضَضَ MM MMا اا اا اا ا EE EEًرا فًرا فًرا فًرا فََََللللََََمممم ََ َaَ a a a ََ ققققََََدددَدَ ْْ وووْوْ ََ تتتتََ ْْ ي اسـْْ ي اسـِ ي اسـِ ي اسـِ ِ EE EE§َمكََمكََمكََمكَثثثثََََِل ا§ِل ا§ِل ا§ِل ا    ْْ ثثثثََََلُُهملُُهملُُهملُُهْمْ ََ مممَمَ
ونََََ     ونِرصُ ونِرصُ ونِرصُ ِرصُ ْْ EE يُب يُب يُب يُْبْ EEاٍت الاٍت الاٍت الاٍت ال ََ ْْ ِيف ُظلُم ِيف ُظلُم ِيف ُظلُم ِيف ُظلَُمَ هُمهُمهُمهُْمْ ََ ككككََ ََ تتتتََََرررَرَ ََ فٕاّن فٕاّن فٕاّن فٕاّن تتتتشبيه حال املنافقني حبال املوصوف بص` املوصول شبيه حال املنافقني حبال املوصوف بص` املوصول شبيه حال املنافقني حبال املوصوف بص` املوصول شبيه حال املنافقني حبال املوصوف بص` املوصول «]: 17/البقرة[﴾وووَوَ

و الطمع يف حصول مطلوب؛ ملباو الطمع يف حصول مطلوب؛ ملباو الطمع يف حصول مطلوب؛ ملباو الطمع يف حصول مطلوب؛ ملبارشرشرشرشة ٔاسـبابه القريبة، مع ة ٔاسـبابه القريبة، مع ة ٔاسـبابه القريبة، مع ة ٔاسـبابه القريبة، مع يف االٓية؛ يف ٔامر حقيقي منيف االٓية؛ يف ٔامر حقيقي منيف االٓية؛ يف ٔامر حقيقي منيف االٓية؛ يف ٔامر حقيقي منزتزتزتزتع من متعدد، وهع من متعدد، وهع من متعدد، وهع من متعدد، وه
  . 56»تعقب احلرمان واخليبة؛ النقالب أالسـبابتعقب احلرمان واخليبة؛ النقالب أالسـبابتعقب احلرمان واخليبة؛ النقالب أالسـبابتعقب احلرمان واخليبة؛ النقالب أالسـباب



 العدد اخلامس والعرشون  -12ا��                                          جم` لكية االٓداب و اللغات

 2019جوان                                          164                                         اللغاتو لكية االٓداب 

قد وّحض يف ٔاحد ٔابياته املدروسة التّشبيه التّمثييل  """"السـيّد ٔاالسـيّد ٔاالسـيّد ٔاالسـيّد ٔامحمحمحمحد الهاد الهاد الهاد الهامشمشمشمشيييي"ٕاضافة §�، جند 
به"من خالل حتديد  ر من ٔاحوال القمر ر من ٔاحوال القمر ر من ٔاحوال القمر ر من ٔاحوال القمر انانانانزتزتزتزتعه الّشاععه الّشاععه الّشاععه الّشاع«: ، حيث يقول)ُرسعة الفناء(ا§ي اكن " وجه الشـّ

  .57»املتعددة ٕاذ يبدو هالًال، فيصري بدرًا، ثـّم ينقص حاملتعددة ٕاذ يبدو هالًال، فيصري بدرًا، ثـّم ينقص حاملتعددة ٕاذ يبدو هالًال، فيصري بدرًا، ثـّم ينقص حاملتعددة ٕاذ يبدو هالًال، فيصري بدرًا، ثـّم ينقص حىتىتىتىت يُدركه احملاق يُدركه احملاق يُدركه احملاق يُدركه احملاق
انترش هذا الّشلك من التّشبهيات املركّبة يف ا8ّيوان بكرثة ٔالنّه حياول رمس واقع مقابل خيال، ونرضب 

  ]اخلفيف: [عىل سبيل التّمثيل ال احلرص قوÆ يف وصف اللّيل
 Eن Mbَجُ جُ جُ جُ  َو�� قِ قِ قِ قِ     يفيفيفيف    ومومومومََََ    النالنالنالن�� ََ ـ          ـلـ          ـلـ          ـلـ          ـل    غغغغََََسسسَسَ ْْ EEييييْْ EE آبآبآبآبََََنُوِس نُوِس نُوِس نُوِس     يفيفيفيف    ييييََََلُوحُ لُوحُ لُوحُ لُوحُ     ُجامنٌ ُجامنٌ ُجامنٌ ُجامنٌ     اللاللاللالل

58  
من خالل مقاب` " التّشبيه التّمثييلّ "طغى عىل البيت الّشعرّي نوعًا من ٔانواع التّشبيه وهو 

لوجه شـبه ُمنزتع من ٔاشـياء متعّددة ) آبَُنوِس  يف يَلُوحُ  ُجامنٌ (بصورة ) اللEْيل غََسقِ  يف الن�ُجومَ (صورة 
تتتتساساساسامهمهمهمه يف  يف  يف  يف معمعمعمعليّة ٕاقناع املتلقّي، والتّأثري فيه عن ليّة ٕاقناع املتلقّي، والتّأثري فيه عن ليّة ٕاقناع املتلقّي، والتّأثري فيه عن ليّة ٕاقناع املتلقّي، والتّأثري فيه عن «، فالصورة الفنيّة )التّناثر واللّمعان يف الّظالم(وهو 

، وهذا الّرشح 59»طريق طريق طريق طريق رشرشرشرشح املعىن وتوضيحه، فٕاّهنا حتقّق نفس الغاية عن طريق املبالغة يف املعىنح املعىن وتوضيحه، فٕاّهنا حتقّق نفس الغاية عن طريق املبالغة يف املعىنح املعىن وتوضيحه، فٕاّهنا حتقّق نفس الغاية عن طريق املبالغة يف املعىنح املعىن وتوضيحه، فٕاّهنا حتقّق نفس الغاية عن طريق املبالغة يف املعىن
وغسقه، �مجلان ذو احلبوب الفضيّة اللّؤلؤيّة يمتثّل يف تشبيه الّشاعر تناثر النّجوم الّالمعة يف ظلمة اللّيل 

. املمتّزية بqٍر اكلعنب املتناثر، و�خلشب أالسود الصلب اكللّيل" آبنوس"الّالمعة الّظاهر يف جشرة 
ويقصد من هذا التّصوير املتقابل ٕاىل تقويّة الّصورة وٕاضفاء علهيا قمية حّىت يدرك ذ� ّلك من يشاهدها 

  .ويلفت ذهنه لها
سـمتّر يف وصف املظاهر الطبيعيّة اليت يُالحظها ولكن هذه املّرة ختّص النباcت وأالغصان وي 

  ]الاكمل: [لقصد معىن معّني فيقول
ُب ُب ُب ُب  ْْ الُقضالُقضالُقضالُقْضْ ََ ْْ        وووَوَ الالالالََََتتتْتْ ََ اقِ اقِ اقِ اقِ     مممَمَ ََ Eَما    للِعنللِعنللِعنللِعنََ ن Mbَ  ُدُ دُ دُ د ْْ ففففْْ ََ ةِ ةِ ةِ ةِ     وووَوَ EE EEِحبِحبِحبِحب MM MMِمنِمنِمنِمنََََ        ققققََََاِدِمنياِدِمنياِدِمنياِدِمنيََََ        االاالاالاال        ْْ رررْرْ ََ ففففََ EE EEالسالسالسالس

60  
 الُقْضُب  وَ (ثيّيل، فالّصورة أالوىل يه تتجّىل يف البيت صورتني متقابلتني لتحقيق التّشبيه التّم 

ِحبEةِ  َوفْدُ (والصورة الثانيّة يه ) للِعنَاق َمالَْت  Mَفرْ  ِمنَ  قَاِدِمنيَ  اال Eوالوجه الشـبه املنزتع من متعّدد ) الس
دعوة ٕالعامل الفكر وحّب �طالع والتّمتّع دعوة ٕالعامل الفكر وحّب �طالع والتّمتّع دعوة ٕالعامل الفكر وحّب �طالع والتّمتّع دعوة ٕالعامل الفكر وحّب �طالع والتّمتّع «فهذا أالسلوب ) العناق بعد اللّقاء نتيجة الّشوق(يمكن يف 

ـى الصور يف شـى الصور يف شـى الصور يف شـى الصور يف شلكلكلكلك مقاب`  مقاب`  مقاب`  مقاب` ممممممممتعة ومثرية من aحية ٔاخرى، واملتجّسدة يف تصوير دقيق من ٔاجل نقل تعة ومثرية من aحية ٔاخرى، واملتجّسدة يف تصوير دقيق من ٔاجل نقل تعة ومثرية من aحية ٔاخرى، واملتجّسدة يف تصوير دقيق من ٔاجل نقل تعة ومثرية من aحية ٔاخرى، واملتجّسدة يف تصوير دقيق من ٔاجل نقل بأهب بأهب بأهب بأهب 
التجربة الشعورية الواقعية للمبدع يف قالب ؤاسلوب شعري، لهذا، ٔاصبحت تكتيس الصورة قالتجربة الشعورية الواقعية للمبدع يف قالب ؤاسلوب شعري، لهذا، ٔاصبحت تكتيس الصورة قالتجربة الشعورية الواقعية للمبدع يف قالب ؤاسلوب شعري، لهذا، ٔاصبحت تكتيس الصورة قالتجربة الشعورية الواقعية للمبدع يف قالب ؤاسلوب شعري، لهذا، ٔاصبحت تكتيس الصورة قميميميمية ة ة ة 

مهمهمهمهية عظية عظية عظية عظميميميميةةةة ا الُقضب ٔاي أالغصان الّيت مالت عىل بعضها، فبدت وbٔهنّ " ابن زمرك"؛ حيث شـبّه 61»ؤاؤاؤاؤا
تتعانق �شتياق، جبامعة من أالحباب اّ§ين قِدموا من الّسفر بعد غياب طويل فيضّمون بعضهم ٕاىل 

  . بعض
ويريم من خالل هذا التّشبيه التّمثيّيل ٕاىل تقدمي وصٍف حلا# النباcت املÜي` جبعلها حتّس 

، وذ� ٔانّه يو، وذ� ٔانّه يو، وذ� ٔانّه يو، وذ� ٔانّه يوحضحضحضّحض ّ ّ ّ «وتتعانق فهذا التّشبيه ٔاحدث  �� �� وجامليا وجامليا وجامليا وجامليا��  الفكرة، ويقّوي املعىن من خالل  الفكرة، ويقّوي املعىن من خالل  الفكرة، ويقّوي املعىن من خالل  الفكرة، ويقّوي املعىن من خالل ٔاثرًا بالغيأاثرًا بالغيأاثرًا بالغيأاثرًا بالغيا��
، كام ٔانّه يقصد ٕاىل ٕاجالء حالته النّفسـيّة املشـتاقة ٕاىل ّمض من 62»التّشخيص ٔاو التّجسـمي ٔاو التّوضيحالتّشخيص ٔاو التّجسـمي ٔاو التّوضيحالتّشخيص ٔاو التّجسـمي ٔاو التّوضيحالتّشخيص ٔاو التّجسـمي ٔاو التّوضيح

  .حيّب، ويُوصل مبن يرحيه بعد غياٍب عنه
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        ::::التّشبيه البليغالتّشبيه البليغالتّشبيه البليغالتّشبيه البليغ    . 4444
وتقوية املعىن  جلأ ٔاهل إالبداع ٕاىل آليات وتقنيات ٔاسلوبيّة ٔاخرى من ٔاجل ٕابراز ٔافاكرمه

، اّ§ي ُعّرف 63"التّشبيه البليغالتّشبيه البليغالتّشبيه البليغالتّشبيه البليغ"وتمثينه، ومن االٓليات اليت اجتاحت بقوة املدونة الشعرية أالندلسـية 
: ، فهذه التّقنيّة تتحقّق حبذف ركنني منه، هام64»ما حذفت فيه ٔاداة التشبيه ووجه الشـبهما حذفت فيه ٔاداة التشبيه ووجه الشـبهما حذفت فيه ٔاداة التشبيه ووجه الشـبهما حذفت فيه ٔاداة التشبيه ووجه الشـبه«اختصارًا بـ 

به65أالداة( ف املبدع، بُغية اسـتظهار مقاصده الضمنية بليغًا من طر  تشبهياً  ٕالنشاء) ، ووجه الشـّ
  .66يسـتطيع به بناء ما هو تواصيل عرب النّص ٕاىل القارئ التواصلية من نّصه التّصويري، اّ§ي

ضفيا� علهيم  هيمُ  من خالل وصفه ملمدوح """"ابن زمرك أالندليسابن زمرك أالندليسابن زمرك أالندليسابن زمرك أالندليس""""وهذا ما يتجّىل عند الّشاعر  
اااااكاكاكاكة ذاتية لروح الشاعر، وما ة ذاتية لروح الشاعر، وما ة ذاتية لروح الشاعر، وما ة ذاتية لروح الشاعر، وما خيخيخيخيطر عىل قلبه طر عىل قلبه طر عىل قلبه طر عىل قلبه حمحمحمحم«صفات طبيعيّة، ليسـبك هبا صورًا بيانية تعكس 

، §ا نراه يف كثري من املواضع قد سـبح يف فضاء الطبيعة، 67»ويرويرويرويرتتتتسم يف عقسم يف عقسم يف عقسم يف عق���� من خواطر ؤاحاسيس من خواطر ؤاحاسيس من خواطر ؤاحاسيس من خواطر ؤاحاسيس
جاعًال ٕاÇّها حمربة Yزونه اّ§هين راسامً هبا لوحته احلرفيّة، فمل يرتك شيئًا ٕاّال ووضعه يف حمك القرطاس 

  ]الاكمل: [اله وَشْعره وو$ه وثغرهفيقول يف وصف مو. . . . والقمل
ًبا لِ لِ لِ لِ  َجعَ ْْ ائٍِب ائٍِب ائٍِب ائٍِب     لليلليلليللْيْ ََ وووَوَ ََ رِهِ رِهِ رِهِ رِهِ     ِمنِمنِمنِمنْْْْ        ذذذَذَ ْْ عععْعْ ََ هُ  َوالَوْجهُ     شششَشَ   68َسَفْر  قَدْ  َصَباحِ  َعنْ  ِمنْ

 Æحيث شـبّه الّشعر يف )َشْعِرهِ  ِمنْ  َذَواِئٍب  للْيلِ (جتّىل التّشبيه البليغ بشلك قوّي يف قو ،
به ؤاصل الّصورة مقّدمة الّرٔاس أالسود بغسق اللّيل، حفذف ٔاداة ال  ذوائب الّشعر (تّشبيه ووجه الشـّ

باب اليافع من خالل لون شعره ). اكللّيل يف الّسواد ويقصد مهنا ٕاىل تعظمي صفة ممدوحه املمتّزي �لشـّ
    ٔابو هاللٔابو هاللٔابو هاللٔابو هالل"الفامح، وو$ه النّري املرشق، وجامل ٔاسـنانه، فهبذا النّوع التّصويرّي ٔاكسب العبارة حسب 

تقوم بدور فّعال يف انتقال جتارب تقوم بدور فّعال يف انتقال جتارب تقوم بدور فّعال يف انتقال جتارب تقوم بدور فّعال يف انتقال جتارب «ؤاحضت 69دة يف املعىن وضوحًا وتأكيداً زÇ) هـ395ت" (العسكريّ العسكريّ العسكريّ العسكريّ 
الّشاعر ومشاعره ٕاىل االٓخرين واالٔساليب االّشاعر ومشاعره ٕاىل االٓخرين واالٔساليب االّشاعر ومشاعره ٕاىل االٓخرين واالٔساليب االّشاعر ومشاعره ٕاىل االٓخرين واالٔساليب اYYYYتلفة من التصوير جتعل تلفة من التصوير جتعل تلفة من التصوير جتعل تلفة من التصوير جتعل معمعمعمعل الشاعر الفّين ٔاشّد وضوحا ل الشاعر الفّين ٔاشّد وضوحا ل الشاعر الفّين ٔاشّد وضوحا ل الشاعر الفّين ٔاشّد وضوحا 

  .70»وأكرث دقّةوأكرث دقّةوأكرث دقّةوأكرث دقّة
        ::::التّشبيه الـُمجملالتّشبيه الـُمجملالتّشبيه الـُمجملالتّشبيه الـُمجمل....5555

حيوي بعض ٔاراكن التّشبيه وترك يُعد� هذا اللّون التّشبهيـي ٔاحد فروع التّشبيه ؤانواعه ٔالنّه 
به، فٕاّن هذه العنارصرصرصرص    «غريها فـ  به، فٕاّن هذه العنا التّشبيه تمتثّل يف املشـبّه واملشـبّه به وأالداة ووجه الشـّ به، فٕاّن هذه العنا التّشبيه تمتثّل يف املشـبّه واملشـبّه به وأالداة ووجه الشـّ به، فٕاّن هذه العنا التّشبيه تمتثّل يف املشـبّه واملشـبّه به وأالداة ووجه الشـّ ٕاذا ٕاذا ٕاذا ٕاذا اكاكاكاكن عنان عنان عنان عنارصرصرصرص التّشبيه تمتثّل يف املشـبّه واملشـبّه به وأالداة ووجه الشـّ

، ومسّي �لتّشبيه ا�مل يف كونه هو 71»قد تتعّرض يف النّص الّشعرّي ٕاىل تغيري مواقعها ٔاو حذف بعضهاقد تتعّرض يف النّص الّشعرّي ٕاىل تغيري مواقعها ٔاو حذف بعضهاقد تتعّرض يف النّص الّشعرّي ٕاىل تغيري مواقعها ٔاو حذف بعضهاقد تتعّرض يف النّص الّشعرّي ٕاىل تغيري مواقعها ٔاو حذف بعضها
»    ْْ ذف منه ٔاحد الّركنْنيْ ذف منه ٔاحد الّركننيُ ذف منه ٔاحد الّركننيُ ْْ        اّ§ي اّ§ي اّ§ي اّ§ي حيحيحيُحيذف منه ٔاحد الّركننيُ به    ––––ٔاداة التّشبيه ٔاداة التّشبيه ٔاداة التّشبيه ٔاداة التّشبيه ((((االٓتينياالٓتينياالٓتينياالٓتيْنيْ بهوجه الشـّ بهوجه الشـّ بهوجه الشـّ ، فٕاذا حذفنا ٔاداة التّشبيه فقط، ، فٕاذا حذفنا ٔاداة التّشبيه فقط، ، فٕاذا حذفنا ٔاداة التّشبيه فقط، ، فٕاذا حذفنا ٔاداة التّشبيه فقط، ))))وجه الشـّ

به فقط فهو تتتتشبيه شبيه شبيه شبيه مجممجممجممجمل ٔايضاً ل ٔايضاً ل ٔايضاً ل ٔايضاً  به فقط فهو ٌل، وٕاذا حذفنا وجه الشـّ به فقط فهو ٌل، وٕاذا حذفنا وجه الشـّ به فقط فهو ٌل، وٕاذا حذفنا وجه الشـّ محمٌد اكٔالسد، ومحمد ٔاسد : مثل 72»فهو فهو فهو فهو تتتتشبيه شبيه شبيه شبيه مجممجممجممجمٌل، وٕاذا حذفنا وجه الشـّ
  ":املتوّلك عىل هللا"ميدح ٔامري املؤمنني ) هـ284ت" (البحالبحالبحالبحرترترترتيييي"يف الّشجاعة، وحنو قول 

ْرَضاِبنَْت �ل Mصَبَح، النّاُس ا M73َفْضِل والُعلُّو فَأْصَبَحـ        َت َسامًء وا  
به، وأالداة غري  فاملمدوح هو املشـبه، وسامء يه املشـبّه به، و�لفضل والعلّو وجه الشـّ

املشـبّه واملشـبّه به مع ٔاداة التّشبيه ٔاحياaً ٔاو وجه : فالتّشبيه ا�مل يرتكز عىل ثالثة ٔاراكن. 74مذكورة
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ياق، وتقوى قمية النّص وشاعريته عند عدم ذكر ال  به ٔاحياaً ٔاخرى حسب ما يسـتدعيه السـّ وجه "شـّ
به به «ٔالّن " الشـّ به ذكر وجه الشـّ به ذكر وجه الشـّ به ذكر وجه الشـّ حيحيحيحيّد من دور املتلقي، ومن ٕاماكنية ٕاّد من دور املتلقي، ومن ٕاماكنية ٕاّد من دور املتلقي، ومن ٕاماكنية ٕاّد من دور املتلقي، ومن ٕاماكنية ٕاجيجيجيجياد تأويالت ٔاخرى، وتزيد اد تأويالت ٔاخرى، وتزيد اد تأويالت ٔاخرى، وتزيد اد تأويالت ٔاخرى، وتزيد     - - - - مثالً مثالً مثالً مثالً ––––ذكر وجه الشـّ

عن ٔانواع اجلياد  ويف ا8ّيوان نلحظ قول الّشاعر ٔاثناء ٕاعالنه. 75»من شاعريّة الّصورة وٕامن شاعريّة الّصورة وٕامن شاعريّة الّصورة وٕامن شاعريّة الّصورة وٕاحيحيحيحيائيهتاائيهتاائيهتاائيهتا
  ]الطويل: [أالندلسـيّة

ببببََََ     ََ ههههََ ْْ شششْشْ MM MMطاِس طاِس طاِس طاِس     واواواوا ْْ رِ  النEرصِ  ِمنَ  ِكتـابٌ  َصْفَحهُ  َخطE قَدْ     اكَاكَاكََاكلِقرلِقرلِقرلِقْرْ E76ُمْحَمكُ  املَؤز  
 Æبَ (يبدو هنا ورود التّشبيه ا�مل بذكر املشـبّه ؤاداة التّشبيه واملشـبّه به يف قو ْشهَ Mوا 

به ا§ي ه) َاكلِقْرطاِس  ؛ حيث شـبه اجلواد أالشهب )البياض اYّطط �ٔالسود(و وقد ّمت حذف وجه الشـّ
. ذو اللّون أالبيض اYتلط �لّسواد، �لقرطاس اّ§ي يُعد� الّصفحة البيضاء املكتوب علهيا �حلرب أالسود
ويرىم من هذا التّصوير ٕاىل ٕاظهار مدى جامل ٔالوان احلصان ومتاز$ا بني أالبيض وأالسود من $ة، 

راد رفع معنوÇت اجلند والتّفاؤل �النتصار من خالل هذه الّصورة، حيث جعل ٔالوان ومن $ة ٔاخرى أ 
إالرادة والعزإالرادة والعزإالرادة والعزإالرادة والعزميميميمية ة ة ة «احلصان تبدو صفحات اليت ُكِتب علهيا �نتصار القوّي الثّابت احملمك، فهـي تُعد� رمزًا لـ 

  .77»والقوة القادرة عىل مواوالقوة القادرة عىل مواوالقوة القادرة عىل مواوالقوة القادرة عىل موا$$$$ة الصعاب والتفّوق عىل النّظراء وأالندادة الصعاب والتفّوق عىل النّظراء وأالندادة الصعاب والتفّوق عىل النّظراء وأالندادة الصعاب والتفّوق عىل النّظراء وأالنداد
  ]الاكمل: [وصفه جلواد املعركة �ٔالشهب وأالمحر ونعته �ٔالدمه قالؤاثناء 

وْ  Mَمهٍ ٍ ٍ ٍ  ا َمهْ َمهْ دددْدَمهْ MM MMـلِ ـلِ ـلِ ـلِ     اااا ْْ EEييييْْ EE هُ  ٕاالE     اكاكاكاكلللللللل Eـ ن M78ِعَذارِ  َحْيلَ  �جلَْوَزاءِ  يَْرَض  لَمْ  ا  
ْدمهٍَ (نلحظ توظيف تشبيه مجمل يف  Mْيلِ  اEبه وهو ) اكلل ، حيث )يف الّسواد(حبذف وجه الشـّ

اللّون أالسود �لّظاهرة الطبيعيّة ويه اللّيل يف ظلمته قصد ٕاحداث ختويف اجلواد ذو " ابن زمرك"شـبّه 
 ًaوصاحب اجلواد ال يرىض �حلّيل لزينته بل . يف النّفوس املعادية ٔالّن الّظالم دال# عىل اخلوف ٔاحيا

مهمهمهمههاهاهاها«مراده الوصول للعدّو، ويُثري يف الفارس العريب  وجاملها، وجاملها، وجاملها، وجاملها،     قوة هيقوة هيقوة هيقوة هيئئئئة الفرس واسـتقامهتاة الفرس واسـتقامهتاة الفرس واسـتقامهتاة الفرس واسـتقامهتا: : : : ٔامورا لعّل ٔأامورا لعّل ٔأامورا لعّل ٔأامورا لعّل ٔا
  .79»ورسعة عدوه وليهنا ويورسعة عدوه وليهنا ويورسعة عدوه وليهنا ويورسعة عدوه وليهنا ويرسرسرسرسها، وقوته وثباته يف املواها، وقوته وثباته يف املواها، وقوته وثباته يف املواها، وقوته وثباته يف املوا$$$$ةةةة

        ::::النّتائـــجالنّتائـــجالنّتائـــجالنّتائـــج
تنّوعت تعريفات أالسلوب حسب التّوّ$ات والتخّصصات، لكّهنا يف الّهناية جتمتع يف فكرة  .1

 .الطريقة، والتّفّرد، و�ختيار اّ§ي يمتّزي به املبدع
رصف املعاين، واقتناص أاللفاظ املعّربة يف  ٕاّن قصائد الشاعر تعكس مقدرة شعرية فائقة يف .2

 ".املسـتوى اخليايل"تراكيب جمازيّة خمتلفة تتجّسد وفق مظاهر متنّوعة حسب مسـتوÇت اللّغة السـ� 
متحقّقا يف �سـتعارة،والكناية، والتّشبيه التّمثييل، والتّشبيه " خاصيّة تصويريّة"ّجسل البحث  .3

عكس خفيّا لفكرة اخلروج عن أالصل �عتبارها من ٔالوان النّظم الشعري الّيت ت البليغ،والتّشبيه ا�مل
ة القراءة، والوصول للمقصد  ّ̂ اليت تساعد عىل ٕايراد الiم بطرق خمتلفة، بُغية توليد اجلودة املثرية ل

 .الباطين املنشود واملتعّدد الختالف السـياقات
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بناء الرتاكيب طورا، وصياغة املعىن املقصود اخلصائص أالسلوبيّة التّصويريّة لها قمية كبرية يف  .4
التّعظمي، و�فتخار، وإالعالء من : طورا آخر، وهو ما يفرز قاصد مضنيّة عديدة يف ٔاغلهبا تكون لـ

ذ، وتوضيح املعىن، وتقويته وجتميل العبارة  ّ̂ اليشء املوصوف، وانفجار رغبة جاحمة يف النفس، والتّ
رئ، والتّأثري فيه بiم ملتّوٍ للتالعب بأفاكره بّلك حيويّة وٕا²رة وغرابة، وجعلها بديعة يف نظر وذهن القا

 .وتأكيد ٕاىل ما يدعو ٕاليه بنوع اسـتفزازيّ 
بّني يف �سـتعارة تصويرًا دقيقًا مثريًا وممتعًا يف شلك مقاب` ربط فهيا بني امخلرة والaٔس مع ما  .5

 .اّ§هب، والفّضة: هو مثني، حنو
حنو مواله، فتارة يسعد به ويرفع من شأنه جبع� " ابن زمرك" ٕاظهار مشاعر رّكزت الكناية عىل .6
مبا فيه من شامئل الكرامة والفخر والُعال، وcرة ٔاخرى يُظهر شّدة باكئه Æ وشوقه " مالبس العزّ "

 .ملالقاته
ىل ُطغيان الطبيعة بألواهنا ؤاشاكلها ع" أالسلوب التّصويريّ "لقد ٔاثّر بشلك مبارش يف تكوين  .7

القصائد أالندلسـيّة، مفهنا ما ورد عفوي اخلاطر نتيجة رهافة حّسه ا§ي ُعرف به منذ نعومة ٔاظافره، 
ومهنا ما اجتلب اجتال� وتعّمد ٕاحقامه مبالغة وتلكّفا حسب السـياق املعروض فيه،كوهنا ُخترب عن حاٍ# 

  .نفسـيٍّة ذاتيٍّة انعكست عىل شعره
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        ::::واملصادرواملصادرواملصادرواملصادر    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش واملراجع واملراجع واملراجع واملراجع
                                                                        

، النيل، القاهرة، )ط.د(عبد هللا عيل الكبري وآخرون، دار املعارف، : لسان العرب، حتابن منظور،  1
  ).سلب(مادة  2058، ص )ت.د(
ة والنرش مكتب حتقيق الرتاث، مؤسسة الرسا# للطباع: القاموس احمليط، حتينظر، الفريوز�دي،  2

  ).سلب(مادة  98، ص م2005، بريوت، لبنان، 8والتوزيع، ط
ويف ). سلب(مادة  2058عبد هللا عيل الكبري وآخرون، ص: ينظر، ابن منظور، لسان العرب، حت 3

ٔاي ما يتشّلك عىل » ّلك لباس عىل إالنسان سلبٌ «مبعىن ) سلب(نعرث عىل مادة " العني"معجم 
: كتاب العني، حتاخلليل بن ٔامحد الفراهيدي، : ينظر. ته وما يمتّزي بهإالنسان من لباس ليأخذ طريق 

  . 261، ص )ت.د(، )ب.د(، )ط.د(ýدي اYزويم، ٕابراهمي السامرايئ، سلس` املعامج والفهارس، 
  .2058عبد هللا عيل الكبري وآخرون، ص : ابن منظور، لسان العرب، حت 4
  .35، ص )ت.د(، القاهرة، مرص، )ط.د(ر، دار املعارف، ٔامحد صق: الباقالين، ٕاجعاز القرآن، حت 5
  .50ينظر، نفسه، ص  6
، ص )ب.د(، )ط.د(، )د.د(ٔابو فهر محمود محمد شاكر، : عبد القاهر اجلرجاين، دالئل إالجعاز، حت 7
81.  
محمد احلبيب ابن اخلوجة، دار الغرب : ، مهناج البلغاء ورساج أالد�ء، حتٔابو حازم القرطاجين 8
  .364م، ص 1986، بريوت، لبنان، 3ساليم، طاالٕ 
  .364ينظر، نفسه، ص  9
، عني ملي`، )ط.د(ٔامحد الزعيب، دار الهدى للطباعة والنرش والتوزيع، : ابن خ�ون، املقدمة، حت 10

  .648، ص )ت.د(اجلزائر، 
  .93م، ص 1998، القاهرة، 1صالح فضل، عمل أالسلوب مبادئه وٕاجراءاته، دار الرشوق، ط 11
، )ب.د(، 2شكري محمد عياد، مدخل ٕاىل عمل أالسلوب، مكتبة مبارك العامة، اجلربة العامة، ط 12

  .14م، ص 1992
، ص )ت.د(، )ب.د(، 3عبد السالم املسدي، أالسلوبية وأالسلوب، ا8ار العربية للكتاب، ط 13
81.  
، 37م، ص1992، القاهرة، 3سعد مصلوح، أالسلوب دراسة لغوية ٕاحصائية، عامل الكتب، ط 14
38.  
، م1998، القاهرة، )ط.د(ٔاسلوب �لتفات يف البالغة القرآنية، دار الفكر العريب، حسن طبل،  15
  .35ص 
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، )اجسـتريرسا# م) (عرص بين أالمحر(ٔامين يوسف ٕابراهمي جرار، احلركة الشعرية يف أالندلس  36
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واملشهور ٔانه هو التشبيه احملذوف واملشهور ٔانه هو التشبيه احملذوف واملشهور ٔانه هو التشبيه احملذوف واملشهور ٔانه هو التشبيه احملذوف ]]]]    [[[[............اللطف واحلسن ال من البالغة اللطف واحلسن ال من البالغة اللطف واحلسن ال من البالغة اللطف واحلسن ال من البالغة مبمبمبمبعىن املطابقة ملقتعىن املطابقة ملقتعىن املطابقة ملقتعىن املطابقة ملقتىضىضىضىض احلال  احلال  احلال  احلال 
عبد املتعال الصعيدي، بغية . لغرابته" التشبيه البعيدالتشبيه البعيدالتشبيه البعيدالتشبيه البعيد"ٔايًضا بـ " التشبيه البليغ"، وقد مسي »أالداةأالداةأالداةأالداة
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66Wolfgang Iser, L'acte de lecture: théorie de l'effet esthétique, p 169.        

محمود درويش، جم` قراءات، : لـ" حا# حصار"ٔاسلوبية يف ديوان -قراءة سـمييورشـيد بن قسمية،  67
، 4لكيّة االٓداب واللّغات، جامعة محمد خيرض، بسكرة، اجلزائر، العدد قسم االٓداب واللّغة العربية، 

  .208، صم2012



 مرمي ٔاقرين/ د -ط            "                          ابن زمرك أالندليس"خصائص االٔسلوب التّصويريّة يف قصائد 
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