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 قديركتكري ش
 
 

كعمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػا ىػػػػػػػػداني إليػػػػػػػػو مػػػػػػػػف كالباطنػػػػػػػػة،  الظٌػػػػػػػػاىرة  نعمػػػػػػػػومػػػػػػػػف  أنعػػػػػػػػـ عمػػػػػػػػيٌ أشػػػػػػػػكر ا  عمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػا         
ـٌ أتقػػػػػػػػٌدـ بالشػػػػػػػػكر الجزيػػػػػػػػؿ لمدرسػػػػػػػػٌي جميعنػػػػػػػػا، الٌػػػػػػػػالٌتكفيػػػػػػػػؽ كالٌسػػػػػػػػداد،  ذيف تفٌضػػػػػػػػمكا عمػػػػػػػػٌي ب فػػػػػػػػادتي بثمػػػػػػػػرة ثػػػػػػػػ

عمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػا قػػػػػػػػٌدـ لػػػػػػػػي مػػػػػػػػف دعػػػػػػػػـ  يكتكر بٌسػػػػػػػػاـ القكاسػػػػػػػػمعمميػػػػػػػػـ، كأخػػػػػػػػٌص بالٌشػػػػػػػػكر أسػػػػػػػػتاذم الفاضػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػدٌ 
لٌتصػػػػػػػػػػػكيب مػػػػػػػػػػػف بدايػػػػػػػػػػػة البدايػػػػػػػػػػػة كعمػػػػػػػػػػػ  تحٌممػػػػػػػػػػػو المشػػػػػػػػػػػٌقة كالعنػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػي الٌتكجيػػػػػػػػػػػو كا كمسػػػػػػػػػػػاندة كمتابعػػػػػػػػػػػة،

فمػػػػػػػػػػػو عظػػػػػػػػػػػيـ الٌشػػػػػػػػػػػكر كاالمتنػػػػػػػػػػػاف، كجػػػػػػػػػػػزاه ا  خيػػػػػػػػػػػر  حتٌػػػػػػػػػػ  خرجػػػػػػػػػػػت الٌرسػػػػػػػػػػػالة فػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػكرتيا النيائٌيػػػػػػػػػػػة،
 ؛كالٌشػػػػػػػػػػكر مكصػػػػػػػػػػكؿ ألعضػػػػػػػػػػاء لجنػػػػػػػػػػة المناقشػػػػػػػػػػةككٌفقػػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػػٌدد عمػػػػػػػػػػ  طريػػػػػػػػػػؽ الخيػػػػػػػػػػر خطػػػػػػػػػػاه، الجػػػػػػػػػػزاء، 

خراجيػػػػػػػػػػػا ب فضػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػالة، كتقػػػػػػػػػػػديـ ممحكظػػػػػػػػػػػاتيـ القٌيمػػػػػػػػػػػة إلثرائيػػػػػػػػػػػا لتفٌضػػػػػػػػػػػميـ بقبػػػػػػػػػػػكؿ مناقشػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػذه الرٌ  كا 
 صكرة.

 
 

 كالٌسداد كفيؽى التٌ  أس ؿي  كا ى 
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 ممٌخص:

 

ىر فػػػػػػػػػي محاسػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػؿ ة يتيمػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدٌ تتٌمػػػػػػػػػ فػػػػػػػػػي الٌتشػػػػػػػػػبيو "بػػػػػػػػػػػػػالمكسػػػػػػػػػكمة  سػػػػػػػػػالةص ىػػػػػػػػػذه الرٌ تػػػػػػػػػتمخٌ  
ة اليتيمػػػػػػػػػػة ألبػػػػػػػػػػػي منصػػػػػػػػػػػكر شػػػػػػػػػػػبيو فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػعر شػػػػػػػػػػعراء تتٌمػػػػػػػػػػػة لمتٌ دراسػػػػػػػػػػػة تحميمٌيػػػػػػػػػػككنيػػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػػػي العصػػػػػػػػػػر"

مفيػػػػػػػػػـك  فتناكلػػػػػػػػػتٍ . عراء فػػػػػػػػػي قصػػػػػػػػػائدىـىػػػػػػػػػؤالء الٌشػػػػػػػػػتػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػٌكميا الٌ  الٌتشػػػػػػػػػبييٌيةكرة عػػػػػػػػػالبي، لبيػػػػػػػػػاف الٌصػػػػػػػػػالثٌ 
مػػػػػػػػػف عممػػػػػػػػػاء البالغػػػػػػػػػة، كػػػػػػػػػالقيركاني، كالجرجػػػػػػػػػاني كضػػػػػػػػػياء الػػػػػػػػػٌديف بػػػػػػػػػف األثيػػػػػػػػػر،  مجمكعػػػػػػػػػةالٌتشػػػػػػػػػبيو عنػػػػػػػػػد 

المجػػػػػػػػػػػػاز كالٌتشػػػػػػػػػػػػبيو كاالسػػػػػػػػػػػػتعارة كالٌتمثيػػػػػػػػػػػػؿ، بػػػػػػػػػػػػيف  قػػػػػػػػػػػػتٍ ، كفرٌ أركانػػػػػػػػػػػػو تٍ نػػػػػػػػػػػػثػػػػػػػػػػػػـ بيٌ كالٌسػػػػػػػػػػػػبكي، كغيػػػػػػػػػػػػرىـ، 
ػػػػػػػػػػػػػ كعرضػػػػػػػػػػػػػتٍ  مٌتشػػػػػػػػػػػػػبيو الحٌسػػػػػػػػػػػػػٌي كالعقمػػػػػػػػػػػػػٌي، ل تعٌرضػػػػػػػػػػػػػتٍ ك فريػػػػػػػػػػػػػؽ بينيػػػػػػػػػػػػػا، متٌ ليف آراء البالغٌيػػػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػػػفا بعضن

 .حسٌيةكالمرٌكب كالٌصكرة الالٌتشبيو المفرد  ناقشتٍ ك 

المرسػػػػػػػػػػؿ المجمػػػػػػػػػػؿ فقػػػػػػػػػػد احتػػػػػػػػػػٌؿ المرتبػػػػػػػػػػة  الٌتشػػػػػػػػػػبيو مػػػػػػػػػػفتٌمػػػػػػػػػػة بكثػػػػػػػػػػرة الٌشػػػػػػػػػػكاىد تمٌيػػػػػػػػػػزت أشػػػػػػػػػػعار التٌ  
 م تجػػػػػػػػػػػاكزت ذالٌػػػػػػػػػػػ الٌتمثيمػػػػػػػػػػػيٌ شػػػػػػػػػػػبيو تػػػػػػػػػػػاله التٌ سػػػػػػػػػػػعيف مثػػػػػػػػػػػاالن، تػػػػػػػػػػػي تجػػػػػػػػػػػاكزت التٌ األكلػػػػػػػػػػػ  لكثػػػػػػػػػػػرة شػػػػػػػػػػػكاىده الٌ 

شػػػػػػػػػػػبيو ا التٌ أٌمػػػػػػػػػػػ، شػػػػػػػػػػػاىدنا البميػػػػػػػػػػػغ الٌػػػػػػػػػػػذم تجػػػػػػػػػػػاكز األربعػػػػػػػػػػػيفشػػػػػػػػػػػبيو تػػػػػػػػػػػاله التٌ  ،الٌثمػػػػػػػػػػػانيف شػػػػػػػػػػػاىدناشػػػػػػػػػػػكاىده 
 عشػػػػػػػػر أحػػػػػػػػدالٌتشػػػػػػػػبيو الٌضػػػػػػػػمني الٌػػػػػػػػذم بمػػػػػػػػغ ثػػػػػػػػـ ؿ فمػػػػػػػػـ يتجػػػػػػػػاكز األربعػػػػػػػػة عشػػػػػػػػر مثػػػػػػػػاالن، المرسػػػػػػػػؿ المفٌصػػػػػػػػ

فػػػػػػػػي شػػػػػػػػعر شػػػػػػػػعراء شػػػػػػػػبيو المقمػػػػػػػػكب د المفٌصػػػػػػػػؿ كالتٌ المؤٌكػػػػػػػػشػػػػػػػػبيو التٌ  أمثمػػػػػػػػةلػػػػػػػػكحظ انعػػػػػػػػداـ لكػػػػػػػػف ك  ،اىدناشػػػػػػػػ
 تتٌمة اليتيمة.

راسػػػػػػػػػػة، فمػػػػػػػػػػـ ة ىػػػػػػػػػػذا المكضػػػػػػػػػػكع  فػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػدـ تعػػػػػػػػػػٌرض البػػػػػػػػػػاحثيف لػػػػػػػػػػو بالبحػػػػػػػػػػث كالدٌ مػػػػػػػػػػ  أىمٌيػػػػػػػػػػتتجٌ  
كمػػػػػػػػػا أٌف   -عمػػػػػػػػػـ الباحثػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػدٌ  -صػػػػػػػػػةتمػػػػػػػػػة دراسػػػػػػػػػات عممٌيػػػػػػػػػة متخصٌ يفػػػػػػػػػردكا لكتػػػػػػػػػاب اليتيمػػػػػػػػػة أك لمتٌ 

يػػػػػػػػػػػك الركيػػػػػػػػػػػزة األساسػػػػػػػػػػػٌية كالقاعػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػف األكديػػػػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػػػػٌية فػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػـ البالغػػػػػػػػػػػة، ف شػػػػػػػػػػػبيومكضػػػػػػػػػػػكع التٌ 
 لبعض مباحث عمـ البياف كاالستعارة. 
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 :مةمقدٌ 

 

الـ عمػػػػػػػػػ  خيػػػػػػػػػر الة كالٌسػػػػػػػػػذم عمٌػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػالقمـ، عمٌػػػػػػػػػـ اإلنسػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػـ يعمػػػػػػػػػـ، كالٌصػػػػػػػػػالحمػػػػػػػػػد   الٌػػػػػػػػػ
 د بف عبد ا ، كبعد،البشر محمٌ 

تتمٌيػػػػػػػػػػز عػػػػػػػػػف غيرىػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف الٌمغػػػػػػػػػػات بخصػػػػػػػػػػائص  -لغػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػريـ –غػػػػػػػػػػة العربٌيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ ٌف المٌ 
فػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػـك البالغػػػػػػػػػػة كمباحثيػػػػػػػػػػا، ارسػػػػػػػػػػيف كثيػػػػػػػػػرة، فيػػػػػػػػػػي منبػػػػػػػػػػع البالغػػػػػػػػػػة كالبيػػػػػػػػػاف، كمنيػػػػػػػػػػؿ لمبػػػػػػػػػػاحثيف كالدٌ 

شػػػػػػػػبيو؛ مػػػػػػػػف ىنػػػػػػػػا جػػػػػػػػاءت أىمٌيػػػػػػػػة تخصػػػػػػػػيص البحػػػػػػػػث فػػػػػػػػي فػػػػػػػػرع أصػػػػػػػػيؿ مػػػػػػػػف عمػػػػػػػػكـ البالغػػػػػػػػة أال كىػػػػػػػػك التٌ 
 ؛راسػػػػػػػػػات كاألبحػػػػػػػػػاثتػػػػػػػػػي انصػػػػػػػػػٌبت عمييػػػػػػػػػا الدٌ ذم يعػػػػػػػػػٌد ركيػػػػػػػػػزة أساسػػػػػػػػػٌية مػػػػػػػػػف ركػػػػػػػػػائز عمػػػػػػػػػـ البالغػػػػػػػػػة الٌ الٌػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػا لممفاضػػػػػػػػػػػمة بػػػػػػػػػػػيف  كالٌشػػػػػػػػػػػعر خاصػػػػػػػػػػة، ة،فػػػػػػػػػػػي األدب عاٌمػػػػػػػػػػ الٌتشػػػػػػػػػػبيو اتالسػػػػػػػػػػتجالء جمالٌيػػػػػػػػػػػ فكػػػػػػػػػػػاف أساسن
   .عراءالشٌ 

ة اليتيمػػػػػػػػػػػػة" اسػػػػػػػػػػػػتقراء شػػػػػػػػػػػػعر شػػػػػػػػػػػػعراء" تتٌمػػػػػػػػػػػػحميمػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػع البحػػػػػػػػػػػػث المػػػػػػػػػػػػني  الكصػػػػػػػػػػػػفي التٌ اتٌ 
شػػػػػػػػػبيو، ثػػػػػػػػػـ تحميميػػػػػػػػػا لبيػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػا فييػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػدرة تػػػػػػػػػدكر حػػػػػػػػػكؿ التٌ تػػػػػػػػػي عرية الٌ كاىد الٌشػػػػػػػػػكاسػػػػػػػػػتخراج الٌشػػػػػػػػػ

كػػػػػػػػػػذلؾ بيػػػػػػػػػػاف أنػػػػػػػػػػكاع  ائد،اتػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي القصػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػبيو كبيػػػػػػػػػػاف جماليٌ ة عمػػػػػػػػػػ  تكظيػػػػػػػػػػؼ التٌ اعر التصػػػػػػػػػػكيريٌ الٌشػػػػػػػػػػ
سػػػػػػػػػػػالة ، فتشػػػػػػػػػػػٌكؿ جسػػػػػػػػػػػـ الرٌ حسػػػػػػػػػػػٌيةكرة ال، كأنػػػػػػػػػػػكاع الٌصػػػػػػػػػػػالمفػػػػػػػػػػػرد كالمرٌكػػػػػػػػػػػب، كالحٌسػػػػػػػػػػػي كالعقمػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػبيوالتٌ 

ة اليتيمػػػػػػػػػػػة"، بكتػػػػػػػػػػػاب "تتٌمػػػػػػػػػػػمييػػػػػػػػػػػد تعريفنػػػػػػػػػػػا كخاتمػػػػػػػػػػػة، حػػػػػػػػػػػكل التٌ  كثالثػػػػػػػػػػػة فصػػػػػػػػػػػكؿتمييػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػة ك مقدٌ  مػػػػػػػػػػػف
كانحيػػػػػػػػػػازه   ،أربعػػػػػػػػػػة أقسػػػػػػػػػػاـإلػػػػػػػػػػ  تقسػػػػػػػػػػيمنا جغرافي ػػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػػب أصػػػػػػػػػػقاعيـ عراء فيػػػػػػػػػػو ٌشػػػػػػػػػػملعػػػػػػػػػػالبي كتقسػػػػػػػػػػيـ الثٌ 

ا فشػػػػػػػػمؿ بياننػػػػػػػػ مػػػػػػػػف التمييػػػػػػػػد ثػػػػػػػػانيالجػػػػػػػػزء الأٌمػػػػػػػػا ، كتفضػػػػػػػػيميـ عمػػػػػػػػ  شػػػػػػػػعراء العػػػػػػػػراؽ ،اـإلػػػػػػػػ  شػػػػػػػػعراء الٌشػػػػػػػػ
مػػػػػػػػػػػػف  مثيػػػػػػػػػػػػؿكفػػػػػػػػػػػػٌرؽ بػػػػػػػػػػػيف الٌتشػػػػػػػػػػػػبيو كالمجػػػػػػػػػػػػاز كاالسػػػػػػػػػػػتعارة كالتٌ ، كمفيكمػػػػػػػػػػػو، كأركانػػػػػػػػػػػػو، شػػػػػػػػػػػػبيوالتٌ ألىمٌيػػػػػػػػػػػة 
 . المشيكريف البالغٌييف بعض كجية نظر

ة اليتيمػػػػػػػػػة، فػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػعر شػػػػػػػػػعراء تتٌمػػػػػػػػػ الػػػػػػػػػكاردة نكاعػػػػػػػػػوشػػػػػػػػػبيو المفػػػػػػػػػرد ب الفصػػػػػػػػػؿ الثٌػػػػػػػػػاني التٌ  كتنػػػػػػػػػاكؿ
مثيمػػػػػػػػػػػي ب فنػػػػػػػػػػػاقش التٌ شػػػػػػػػػػػبيو المرٌكػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػف التٌ  نيكتحػػػػػػػػػػػٌدث الفصػػػػػػػػػػػؿ الثٌػػػػػػػػػػػا ، كالعقمػػػػػػػػػػػي ،الحٌسػػػػػػػػػػػيٌ  كالٌتشػػػػػػػػػػػبيو

: فكقػػػػػػػػػػػػؼ عنػػػػػػػػػػػػد الٌصػػػػػػػػػػػػكرة الحركٌيػػػػػػػػػػػػة كالٌممسػػػػػػػػػػػػٌية كرة الحسػػػػػػػػػػػػٌيةالٌصػػػػػػػػػػػػ كنػػػػػػػػػػػػاقش الفصػػػػػػػػػػػػؿ الثٌالػػػػػػػػػػػػثكالٌضػػػػػػػػػػػػمني 
 .كالٌشمٌية كالٌذكقٌية كالٌصكتٌيةكالٌضكئٌية كالٌمكنٌية 

 كاليتيمػػػػػػػػػػة ة اليتيمػػػػػػػػػةكتػػػػػػػػػاب تتٌمػػػػػػػػػ: ؛ كػػػػػػػػػاف أبرزىػػػػػػػػػػاالكتػػػػػػػػػبنيػػػػػػػػػؿ البحػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػف مجمكعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف أٌمػػػػػػػػػات     
بػػػػػػػػػػف األثيػػػػػػػػػػر ضػػػػػػػػػػياء الػػػػػػػػػػٌديف كالمثػػػػػػػػػػؿ الٌسػػػػػػػػػػائر ل ،كأسػػػػػػػػػػرار البالغػػػػػػػػػػة لعبػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػاىر الجرجػػػػػػػػػػاني  ،عػػػػػػػػػػالبيلمثٌ 

المحٌكمػػػػػػػػػػة؛ منيػػػػػػػػػػا رسػػػػػػػػػػالة دكتػػػػػػػػػػكراه سػػػػػػػػػػائؿ العممٌيػػػػػػػػػػة كاألبحػػػػػػػػػػاث كغيرىػػػػػػػػػػا، كمػػػػػػػػػػا اعتمػػػػػػػػػػد مجمكعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف الرٌ 
ـ، 2007" اإلبالغيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الٌشػػػػػػػػػػاىد البالغػػػػػػػػػػي"، جامعػػػػػػػػػػة مؤتػػػػػػػػػػة، حمف الػػػػػػػػػػكقفي بعنػػػػػػػػػػكاف لنػػػػػػػػػػادر عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرٌ 
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كرسػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػتير بعنػػػػػػػػػكاف " الٌتشػػػػػػػػػبيو الٌتمثيمػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي الٌصػػػػػػػػػحيحيف" لفػػػػػػػػػائزة سػػػػػػػػػالـ صػػػػػػػػػال  يحيػػػػػػػػػ  أحمػػػػػػػػػد، 
ـٌ القػػػػػػػػػػػػػرل،  اكم ىػػػػػػػػػػػػػالؿ، بعنػػػػػػػػػػػػػكاف أدكات دراسػػػػػػػػػػػػػة بالغٌيػػػػػػػػػػػػػة تحميمٌيػػػػػػػػػػػػػة ألحمػػػػػػػػػػػػػد ىنػػػػػػػػػػػػػدك   ـ.1986جامعػػػػػػػػػػػػػة أ

ر الباحثػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػ  أٌم دراسػػػػػػػػػػػػة متخٌصصػػػػػػػػػػػػة ثػػػػػػػػػػػػكلػػػػػػػػػػػػـ تعالٌتشػػػػػػػػػػػػبيو فػػػػػػػػػػػػي لسػػػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػػػرب البػػػػػػػػػػػػف منظػػػػػػػػػػػػكر، 
 باليتيمة أك بتتٌمتيا.

فكانػػػػػػػػػػػت كميمػػػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػػف أمػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػ ٌف أٌم عمػػػػػػػػػػػؿ ال بػػػػػػػػػػػٌد أف تكاجيػػػػػػػػػػػو بعػػػػػػػػػػػض الٌصػػػػػػػػػػػعكبات، 
فػػػػػػػي كتػػػػػػػب  جمػػػػػػػة لػػػػػػػو  تر عثػػػػػػػر عمػػػػػػػفكثيػػػػػػػر مػػػػػػػنيـ لػػػػػػػـ يي  الٌترجمػػػػػػػة لدعػػػػػػػالـ كتػػػػػػػداخؿ أسػػػػػػػمائيـ مػػػػػػػف أبرزىػػػػػػػا،

لكثيػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف الٌشػػػػػػػػػػعراء الػػػػػػػػػػكارد ذكػػػػػػػػػػرىـ فػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػذلؾ عػػػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػػػكد دكاكيػػػػػػػػػػف خاٌصػػػػػػػػػػة  التٌػػػػػػػػػػراجـ المعركفػػػػػػػػػػة،
أسػػػػػػػػمكىـ  ؾللػػػػػػػػذ ،التٌتمػػػػػػػػة يػػػػػػػػرد ذكػػػػػػػػرىـ إاٌل فػػػػػػػػي اليتيمػػػػػػػػة أك فػػػػػػػػي، كػػػػػػػػكف أغمػػػػػػػػب ىػػػػػػػػؤالء الٌشػػػػػػػػعراء لػػػػػػػػـ التٌتمػػػػػػػػة

 "شعراء اليتيمة".

مػػػػػػػػٌد لػػػػػػػػي يػػػػػػػػد العػػػػػػػػػكف  لجميػػػػػػػػع مػػػػػػػػػفالن عمػػػػػػػػ  نعمػػػػػػػػو كفضػػػػػػػػمو، ثػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػكرم مكصػػػػػػػػكؿ كر   أكٌ ٌشػػػػػػػػلا
 كالمساعدة إلنجاز ىذا العمؿ .

 

 ي ىك نعـ المكل  كنعـ الككيؿ.كا  كليٌ 
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 الٌدهر كتتٌمتها لمٌثعالبي:نبذة عف كتاب يتيمة  تمهيد:

ة فات األدبٌيػػػػػػػػػػػالمصػػػػػػػػػػػنٌ  ىر فػػػػػػػػػػػي محاسػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػؿ العصػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػـٌ كتػػػػػػػػػػػاب يتيمػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػدٌ  يعػػػػػػػػػػػدٌ 
عراء كاألدبػػػػػػػػػاء ممػػػػػػػػػف كبيػػػػػػػػػرنا مػػػػػػػػػف نتػػػػػػػػػاج قػػػػػػػػػرائ  الٌشػػػػػػػػػعػػػػػػػػػالبي قػػػػػػػػػدرنا كأشػػػػػػػػػيرىا، جمػػػػػػػػػع فيػػػػػػػػػو أبػػػػػػػػػك منصػػػػػػػػػكر الثٌ 

ابػػػػػػػػع كصػػػػػػػػػدر مػػػػػػػػف غػػػػػػػػػرر شػػػػػػػػعراء القػػػػػػػػػرف الرٌ  اكثيػػػػػػػػػرن  قػػػػػػػػػد جمػػػػػػػػععاصػػػػػػػػركه أك سػػػػػػػػػبقكه قمػػػػػػػػيالن، فيػػػػػػػػػذا الكتػػػػػػػػاب 
يف؛ ممػػػػػػػػػػػػػػػككيـ كأمػػػػػػػػػػػػػػػرائيـ ككزرائيػػػػػػػػػػػػػػػـ كقضػػػػػػػػػػػػػػػاتيـ، ذكم الجػػػػػػػػػػػػػػػٌد مػػػػػػػػػػػػػػػنيـ كذكم القػػػػػػػػػػػػػػػرف الخػػػػػػػػػػػػػػػامس اليجػػػػػػػػػػػػػػػريٌ 

اـ ، مػػػػػػػػف بػػػػػػػػالد الٌشػػػػػػػػؾيػػػػػػػػـك ذاعمييػػػػػػػػا مبسػػػػػػػػكطة  مسػػػػػػػػمميفتػػػػػػػػي كانػػػػػػػػت يػػػػػػػػد الالمجػػػػػػػػكف، فػػػػػػػػي رقعػػػػػػػػة الػػػػػػػػبالد الٌ 
عمػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف  -مفكىػػػػػػػػػذه الحقبػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػزٌ  كغيرىػػػػػػػػػااؽ كجرجػػػػػػػػػاف كمصػػػػػػػػػر كالمغػػػػػػػػػرب كاألنػػػػػػػػػدلس كالعػػػػػػػػػر 

 .ماف في اآلداب كالعمـك كالفنكفالزٌ أنضر حقب  -ياسيالسٌ راب كاالضطٌ ؽ فييا مف التفرٌ 

الكػػػػػػػالـ بعػػػػػػػد أف بػػػػػػػرع فػػػػػػػي كتػػػػػػػاب مػػػػػػػف أشػػػػػػػير مؤٌلفػػػػػػػات الٌثعػػػػػػػالبي الٌػػػػػػػذم بػػػػػػػرع فػػػػػػػي حػػػػػػػكؾ ىػػػػػػػذا ال يعػػػػػػػدٌ ك     
ا بميغنػػػػػػػػا،ك  حػػػػػػػػكؾ فػػػػػػػػراء الٌثعالػػػػػػػػب، فنبػػػػػػػػغ فػػػػػػػػي الٌمغػػػػػػػػة كاألدب كالتٌػػػػػػػػاري ، كمػػػػػػػػا كصػػػػػػػػفو  كػػػػػػػػاف فاضػػػػػػػػالن فصػػػػػػػػيحن

 ، كغيرىما.(2)، كابف بٌساـ (1)ابف األنبارم

ألٌػػػػػػػػػؼ الثعػػػػػػػػػالبي تتٌمػػػػػػػػػة اليتيمػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػد أف ذاعػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػيرة اليتيمػػػػػػػػػة اٌلتػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػرجـ فييػػػػػػػػػا لمٌشػػػػػػػػػعراء كقٌسػػػػػػػػػميـ  -
يشػػػػػػػػتمؿ كػػػػػػػػٌؿ قسػػػػػػػػـ منيػػػػػػػػا عمػػػػػػػػ  أبػػػػػػػػكاب كفصػػػػػػػػكؿ،  :األقػػػػػػػػاليـ إلػػػػػػػػ  أربعػػػػػػػػة أقسػػػػػػػػاـ كفػػػػػػػػؽ تقسػػػػػػػػيمنا جغرافي ػػػػػػػػا

يػػػػػػػػػدىـ  مسػػػػػػػػػممكفتػػػػػػػػػي كضػػػػػػػػػع القسػػػػػػػػػـ منيػػػػػػػػػا لشػػػػػػػػػعراء صػػػػػػػػػقع مػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػقاع الػػػػػػػػػبالد الٌ  ص كػػػػػػػػػؿٌ كقػػػػػػػػػد خٌصػػػػػػػػػ
  :(3)حك اآلتيمة عم  النٌ عمييا في ذاؾ الكقت، كىي مقسٌ 

 :ؿالقسـ األكٌ 

 اـ كمػػػػػػػػػػػػاكغيػػػػػػػػػػػػرىـ مػػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػػؿ الٌشػػػػػػػػػػػػ ،آؿ حمػػػػػػػػػػػػداف كشػػػػػػػػػػػػعرائيـ أشػػػػػػػػػػػػعارمحاسػػػػػػػػػػػػف  ث عػػػػػػػػػػػػفتحػػػػػػػػػػػػدٌ 
، كعػػػػػػػػػددىـ مئػػػػػػػػػة كتسػػػػػػػػػعكف أخبػػػػػػػػػارىـلمػػػػػػػػػا لمػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػف  كمصػػػػػػػػػر كالمكصػػػػػػػػػؿ كالمغػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػع ذكػػػػػػػػػر ،يجاكرىػػػػػػػػػا

ئر البمػػػػػػػػداف، كعمٌػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػؾ  اـ عمػػػػػػػػ  غيػػػػػػػػرىـ مػػػػػػػػف سػػػػػػػػاشػػػػػػػػاعرنا، كقػػػػػػػػد فٌضػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا  القسػػػػػػػػـ شػػػػػػػػعراء الٌشػػػػػػػػ
ـ مػػػػػػػػف خطػػػػػػػػط عر قػػػػػػػػربيالقػػػػػػػػكـ قػػػػػػػػديمنا كحػػػػػػػػديثنا عمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف سػػػػػػػػكاىـ فػػػػػػػػي الٌشػػػػػػػػ زبب فػػػػػػػػي تبريػػػػػػػػكالٌسػػػػػػػػبقكلػػػػػػػػو: "

العػػػػػػػػػػػػرب كال سػػػػػػػػػػػػٌيما أىػػػػػػػػػػػػؿ الحجػػػػػػػػػػػػاز، كبعػػػػػػػػػػػػدىـ عػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػالد العجػػػػػػػػػػػػـ، كسػػػػػػػػػػػػالمة ألسػػػػػػػػػػػػنتيـ مػػػػػػػػػػػػف الفسػػػػػػػػػػػػاد 
مػػػػػػػػػػا جمػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػػعراء بط، كمػػػػػػػػػػداخمتيـ إٌيػػػػػػػػػػاىـ، كلً العػػػػػػػػػػارض أللسػػػػػػػػػػنة أىػػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػػراؽ لمجػػػػػػػػػػاكرة الفػػػػػػػػػػرس كالٌنػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػا كأمػػػػػػػػػراء مػػػػػػػػػف آؿ العصػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػؿ الٌشػػػػػػػػػ اـ بػػػػػػػػػيف فصػػػػػػػػػاحة البػػػػػػػػػداكة كحػػػػػػػػػالكة الحضػػػػػػػػػارة، كرزقػػػػػػػػػكا ممككن

                                                 
1
.265،وشهت األلبّاء في طبقاث األدباءيٌظس:-
2
.561-4/560،الّذخيزة في محاسه أهل الجشيزةيٌظس:-
3
.30 -1/12،: اليتيمةينظر-
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ٌض غىػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػي ال يمكػػػػػػػػػػػػف أف يي اـ مػػػػػػػػػػػػف العيػػػػػػػػػػػػكب الٌ عصػػػػػػػػػػػػب ألىػػػػػػػػػػػػؿ الٌشػػػػػػػػػػػػ"، كيعػػػػػػػػػػػػٌد ىػػػػػػػػػػػػذا التٌ (1) حمػػػػػػػػػػػػداف....
   البصر عنيا في كتاب اليتيمة.

 :انيالقسـ الثٌ 

نشػػػػػػػػػػػاء،أىػػػػػػػػػػػؿ العراؽ أشػػػػػػػػػػػعار محاسػػػػػػػػػػػف عػػػػػػػػػػػالبي لمحػػػػػػػػػػػديث عػػػػػػػػػػػفخٌصصػػػػػػػػػػػو الثٌ   مػػػػػػػػػػػف (2)ةكلػػػػػػػػػػػة الديممٌيػػػػػػػػػػػالدٌ  كا 
  .كنكادرىـ كفصكؿ مف رسائميـ أخبارىـؽ بيا مف كما يتعمٌ  ،األفاضؿطبقات 

 :الثالقسـ الثٌ 

، (4)كطبرسػػػػػػػػػػػتاف (3)أىػػػػػػػػػػػؿ الجبػػػػػػػػػػػؿ كفػػػػػػػػػػػارس كجرجػػػػػػػػػػػاف أشػػػػػػػػػػػعارمحاسػػػػػػػػػػػف  عمػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػالبيقصػػػػػػػػػػػره الثٌ 
مػػػػػػػػػف  إلييػػػػػػػػػايضػػػػػػػػػاؼ  . كمػػػػػػػػػاكقضػػػػػػػػػاتيا كشػػػػػػػػػعرائيا كسػػػػػػػػػائر فضػػػػػػػػػائميا ابيػػػػػػػػػاة ككتٌ يممٌيػػػػػػػػػكلػػػػػػػػػة الدٌ مػػػػػػػػػف كزراء الدٌ 

 .ألفاظيـكغرر  أخبارىـ

  :ابعالقسـ الرٌ 

كلػػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف إنشػػػػػػػػػػاء الدٌ ركاء النٌ ك  كمػػػػػػػػػػا كأشػػػػػػػػػػعارىـمحاسػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػؿ خراسػػػػػػػػػػاف  ث فيػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػفتحػػػػػػػػػدٌ 
ة أىػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف أخبػػػػػػػػػػارىـ، خاٌصػػػػػػػػػػ سػػػػػػػػػػتظرؼكمػػػػػػػػػػا يي  أعماليػػػػػػػػػػافيف عمػػػػػػػػػػ  ، كالمتصػػػػػػػػػػرٌ (6)ةكالغزنٌيػػػػػػػػػػ (5)ةامانيٌ الٌسػػػػػػػػػػ

                                                 
1
.34-1/33الٌثعالبي، اليتيمة، -
2
ذم سػكف بػالد الممػكؾ الٌساسػانٌية، اٌلػأحػد  تنتسب دكلة بني بكيػو أك الدكلػة الٌديميمٌيػة إلػ  يزدجػر الديممٌية: نسبة إل  الٌديمـ، مف قرل أصبياف،-

العمكٌيػػكف ضػػٌد العٌباسػػييف، فػػدارت بيػػنيـ الحػػركب لالسػػتيالء عمػػ  بغػػداد كالمكصػػؿ، فيػػاجـ الػػٌديمـ المكصػػؿ مػػٌرات عديػػدة  كقػػد كقػػؼ معيػػـالػػٌديمـ، 
المكصػػمي، ك  .2/544،معجػػـ البمػػدافينظػػر: يػػاقكت الحمػػكم، شػػياب الػػٌديف،   بحجػػة عػػدـ دفػػع ناصػػر الٌدكلػػة الحمػػداني  المػػاؿ المفػػركض عميػػو.

 .113-1/109 تاريخ المكصؿ،سميماف صائغ، 
3
 .2/119،معجـ البمدافينظر: ياقكت الحمكم، شياب الٌديف، جسجاى:هديٌحهشِْزجتييطثسظراىّخساظاى،-

4
 .4/13معجـ البمدافينظر: ياقكت الحمكم، شياب الٌديف، طثسظراى:هجوْػحهيالثلداىالكثيسجالْاظؼحيشولِاُرااالظن،هٌِااظرساتاذّآهل...،-

5
خضعت غزنة لمٌدكلػة الٌسػامانٌية التػي حكمػت خراسػاف كمػا كراء النيػر، إلػ  أف سػيطر  كقد قرل أصبياف،إحدل  : نسبة إل  سامافالٌسامانٌية-

  فػي تكػكيف جيكشػيا عمػ  األتػراؾ ممػا أدل إلػ اعتمدت الٌدكلػة الٌسػامانٌية كلٌما ،ػى389محمكد الغزنكم عم  الحكـ كقٌكض الٌدكلة الٌسامانٌية سنة 
كلػػـ يعػد لمدكلػػة الٌسػامانٌية أم نفػػكذ فػي عيػػد  ،ػىػ350عبػد الممػؾ األٌكؿ سػػنة تقػكيض مممكػتيـ كاسػػتيالئيـ عمػ  خراسػػاف فػي عيػػد الممػؾ السػػامانيٌ 

لنير فقد تـٌ ذم سيطر عم  غزنة كخراساف، أما القسـ الثٌاني مف الدكلة الٌسامانٌية الكاقعة في الجية الشرقية في منطقة ما كراء االٌ  محمكد الغزنيٌ 
نػػدا، طػػو، ك. 9/942معجػػـ البمػػداف، أسػػر ممكيػػا عبػػد الممػػؾ الٌسػػاماني . ينظػػر: : يػػاقكت الحمػػكم، شػػياب الػػٌديف،  كتػػـٌ  اسػػتيالء األتػػراؾ عميػػو،

.234، أطمس تاريخ الدكلة العباسٌية، المغمكث، ساميك .925-929 فصكؿ مف تاريخ الحضارة اإلسالمٌية،
6
ألمع ممػكؾ الٌدكلػة الغزنٌيػة، كفػي  غزنة، كىي مدينة بيف خراساف كاليند، كيعٌد محمكد بف سبكتكيف المشيكر بمحمكد الغزنيٌ :نسبة إل  الغزنٌية-

قمػػيـ  عصػػره بمغػػت مجػػدىا، كامتػػدت نفكذىػػا مػػف ناحيػػة الغػػرب إلػػ  خراسػػاف كأجػػزاء مػػف العػػراؽ كطبرسػػتاف، كمػػف الٌشػػرؽ بػػالد مػػا كراء الٌنيػػر كا 
الٌسػالجقة  ٌشماؿ تركستاف، كمف ناحية الجنكب إقميـ أفغانستاف،  ثـ غزا اليند كدخمت كثيػر مػف بالدىػا فػي اإلسػالـ، لكػفٌ البنجاب، كمف ناحية ال

، معجػـ البمػدافينظػر: الحمػكم، شػياب الػٌديف يػاقكت،  ػػػ.ى421نػي بقيػادة طغػرؿ بػؾ سػنةز قضكا عم  الٌدكلة الغزنٌية بعد كفػاة قائػدىـ محمػكد الغ
 .126-125فصكؿ مف تاريخ الحضارة اإلسالمٌية،ندا، طو، ، ك 176، مراحؿ تاريخها كحضارتها، الدكلة العباسٌيةزم، . كحمكدة، سك 4/201
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كعشػػػػػػػػػػػركف  كأربعػػػػػػػػػػػةارئيف عمييػػػػػػػػػػػا كالمقيمػػػػػػػػػػػيف بيػػػػػػػػػػػا. كفػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػذا القسػػػػػػػػػػػـ مائػػػػػػػػػػػة كالغربػػػػػػػػػػػاء الطٌػػػػػػػػػػػ نيسػػػػػػػػػػػابكر
أبيػػػػػػػػػػات،  ةف ليػػػػػػػػػػـ أٌيػػػػػػػػػػيضػػػػػػػػػػمٌ  أفدكف  أسػػػػػػػػػػماءىـعػػػػػػػػػػالبي ثمانيػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػعراء أكرد الثٌ  إلػػػػػػػػػػييـشػػػػػػػػػػاعران ، يضػػػػػػػػػػاؼ 

 .شعارىـألـ يحضره شيء مف  :، كما قاؿوكذلؾ ألنٌ 

، يان لشػػػػػػػػػعراء عصػػػػػػػػػرهعػػػػػػػػػالبي كػػػػػػػػػاف متقٌصػػػػػػػػػالثٌ  أفٌ  "ىريتيمػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػدٌ  "ز كتػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػا يمٌيػػػػػػػػػ أىػػػػػػػػػـٌ  كلعػػػػػػػػػؿٌ 
بعػػػػػػػػػػػض  أفٌ ، لػػػػػػػػػػػذا نجػػػػػػػػػػػد   مػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػنيـ البيػػػػػػػػػػػت أك البيتػػػػػػػػػػػيفبيػػػػػػػػػػػـ جميعػػػػػػػػػػػان حتٌػػػػػػػػػػػ اإلحاطػػػػػػػػػػػةيحػػػػػػػػػػػاكؿ 

ػػػػػػػػ، كلػػػػػػػػذلؾ يي آخػػػػػػػػر مرجػػػػػػػػع أدبػػػػػػػػيٌ  ذكػػػػػػػػر ليػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي أمٌ  فػػػػػػػػي اليتيمػػػػػػػػة ال أكردىػػػػػػػػـذيف عراء الٌػػػػػػػػالٌشػػػػػػػػ بكف إلػػػػػػػػ  نسى
ة اليتيمػػػػػػػػػػة أشػػػػػػػػػػبو بمكسػػػػػػػػػػكعة أدبٌيػػػػػػػػػػ إفٌ  :كيمكػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػكؿ. فػػػػػػػػػػالف مػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػعراء اليتيمػػػػػػػػػػة :اليتيمػػػػػػػػػػة ، فيقػػػػػػػػػػاؿ

رسػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػكرة  ، نسػػػػػػػػػػػتطيع مػػػػػػػػػػػف مقتطفاتيػػػػػػػػػػػابقميػػػػػػػػػػػؿ أك مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػبقكه عػػػػػػػػػػػالبيالثٌ  عصػػػػػػػػػػػر ألدبػػػػػػػػػػػاءرة مصػػػػػػػػػػػغٌ 
ة فػػػػػػػػي تمػػػػػػػػؾ الحقبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف تػػػػػػػػاري  ياسػػػػػػػػيٌ كالسٌ  ة كاالجتماعيػػػػػػػػةعػػػػػػػػف الحيػػػػػػػػاة األدبٌيػػػػػػػػ -إلػػػػػػػػ  حػػػػػػػػد  مػػػػػػػػا- ةتقريبٌيػػػػػػػػ

 .األدب العربيٌ 

يف كثالثمائػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػانكث أربػػػػػػػػػػععمػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػرحمتيف كانػػػػػػػػػػت األكلػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػنة  "اليتيمػػػػػػػػػػة"عػػػػػػػػػػالبي ؼ الثٌ صػػػػػػػػػػنٌ 
ليػػػػػػػػػػذا  متػػػػػػػػػػوكمػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػكؿ فػػػػػػػػػػي مقدٌ  -كقػػػػػػػػػػد كتبيػػػػػػػػػػا ،بابيػػػػػػػػػػزاؿ فػػػػػػػػػػي مرحمػػػػػػػػػػة الٌشػػػػػػػػػػ حينمػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػاف اللميجػػػػػػػػػػرة 

، شػػػػػػػػػارىا فػػػػػػػػػي اآلفػػػػػػػػػاؽا رأل انت. فمٌمػػػػػػػػػيكفييػػػػػػػػػا حقيػػػػػػػػػا أفة قصػػػػػػػػػيرة لػػػػػػػػػـ يسػػػػػػػػػتطع معيػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػدٌ  (1)لكتػػػػػػػػػاب ا
فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػكء مػػػػػػػػا يػػػػػػػػا ظػػػػػػػػر في، بػػػػػػػػدأ يعيػػػػػػػػد النٌ ةة كالخاٌصػػػػػػػػكمػػػػػػػػا لقيتػػػػػػػػو مػػػػػػػػف اىتمػػػػػػػػاـ كاستحسػػػػػػػػاف لػػػػػػػػدل العاٌمػػػػػػػػ

أف اكتمػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػكده ، بعػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػو قراءاتػػػػػػػػػو كدراسػػػػػػػػػاتو الكاسػػػػػػػػػعة أتاحتيػػػػػػػػػاع لديػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف معمكمػػػػػػػػػات جديػػػػػػػػػدة تجٌمػػػػػػػػػ
ىنػػػػػػػاؾ بعضػػػػػػػان  فٌ أو عػػػػػػػاد ليجػػػػػػػد كلكٌنػػػػػػػ ،طمقػػػػػػػو فػػػػػػػي اآلفػػػػػػػاؽأبػػػػػػػيف يديػػػػػػػو  ارضػػػػػػػي عٌمػػػػػػػ افمٌمػػػػػػػكقػػػػػػػكم مراسػػػػػػػو، 

ف يعػػػػػػػػكد أو لػػػػػػػػـ يشػػػػػػػػ  ، كلكٌنػػػػػػػػف يػػػػػػػػرد ذكػػػػػػػػرىـ فػػػػػػػػي كتابػػػػػػػػوأكف عراء كممػػػػػػػػف يسػػػػػػػػتحقٌ غفميػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف الٌشػػػػػػػػأممػػػػػػػػف 
إلػػػػػػػػػػ   افػػػػػػػػػػي اآلفػػػػػػػػػػاؽ ككصػػػػػػػػػػمت شػػػػػػػػػػيرتي ت سػػػػػػػػػػيرتيافينقضػػػػػػػػػػيا مػػػػػػػػػػف جديػػػػػػػػػػد بعػػػػػػػػػػد أف طػػػػػػػػػػار  اليتيمػػػػػػػػػػةإلػػػػػػػػػػ  

 "سػػػػػػػػػماه أ ف يضػػػػػػػػػع كتابػػػػػػػػػان عمػػػػػػػػػ  غػػػػػػػػػرار اليتيمػػػػػػػػػةأ، فػػػػػػػػػ ثر دبػػػػػػػػػاء كالرؤسػػػػػػػػػاءاأل اكانتسػػػػػػػػػخي األقطػػػػػػػػػارجميػػػػػػػػػع 
 أبكاب، حممت العناكيف اآلتية:أربعة قٌسمو إل   ".ة اليتيمةتتمٌ 

: القسػػػػػػػػـ الثٌػػػػػػػػاني كتتٌمػػػػػػػػةأىػػػػػػػػؿ الٌشػػػػػػػػاـ كالجزيػػػػػػػػرة،  أشػػػػػػػػعار فػػػػػػػػي محاسػػػػػػػػف ؿ:ة القسػػػػػػػػـ األكٌ تتٌمػػػػػػػػ
: فػػػػػػػػػي محاسػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػرٌم كىمػػػػػػػػػداف الػػػػػػػػػثة القسػػػػػػػػػـ الثٌ كتتٌمػػػػػػػػػفػػػػػػػػػي محاسػػػػػػػػػف أشػػػػػػػػػعار أىػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػراؽ، 

فػػػػػػػػي محاسػػػػػػػػف أىػػػػػػػػؿ خراسػػػػػػػػاف كمػػػػػػػػا يٌتصػػػػػػػػؿ  الرٌابػػػػػػػػع: كتتٌمػػػػػػػػة القسػػػػػػػػـ كأصػػػػػػػػفياف كسػػػػػػػػائر بػػػػػػػػالد الجبػػػػػػػػؿ،
يػػػػػػػػـ عػػػػػػػػالبي فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه األقسػػػػػػػػاـ تػػػػػػػػراجـ لشػػػػػػػػعراء عديػػػػػػػػديف، يبػػػػػػػػدك أنٌ قػػػػػػػػٌدـ الثٌ كقػػػػػػػػد  بيػػػػػػػػا مػػػػػػػػف سػػػػػػػػائر البمػػػػػػػػداف،
األقسػػػػػػػاـ األربعػػػػػػػة الٌسػػػػػػػابقة، فػػػػػػػ لحقيـ بيػػػػػػػذا القسػػػػػػػـ بعػػػػػػػد أف ذيف تػػػػػػػرجـ ليػػػػػػػـ فػػػػػػػي الٌػػػػػػػكػػػػػػػانكا أقػػػػػػػٌؿ شػػػػػػػيرة مػػػػػػػف 

ف أٌف غايتػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف تػػػػػػػػ ليؼ اليتيمػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػي خدمػػػػػػػػػة كبػػػػػػػػيٌ ، نمػػػػػػػػػاذج مػػػػػػػػف أشػػػػػػػػػعارىـ تمٌكػػػػػػػػف مػػػػػػػػف الكقػػػػػػػػػكؼ عمػػػػػػػػ 
ػػػػػػػػػػا، فيػػػػػػػػػػك عػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ الٌشػػػػػػػػػػعر الٌػػػػػػػػػػ الٌمغػػػػػػػػػػة العربٌيػػػػػػػػػػة؛ لغػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػريـ، ذم يجػػػػػػػػػػد فيػػػػػػػػػػو فضػػػػػػػػػػالن كعممن

ف سػػػػػػػػػػػائر األمػػػػػػػػػػػـ، كبمسػػػػػػػػػػػانيـ جػػػػػػػػػػػاء كتػػػػػػػػػػػػاب ا  ذم اختٌصػػػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػػػو دك محمػػػػػػػػػػػدة األدب كعمػػػػػػػػػػػـ العػػػػػػػػػػػرب الٌػػػػػػػػػػػ
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يصػػػػػػػػػػٌنؼ عممػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػدفكعان برغبػػػػػػػػػػة  كالٌثعػػػػػػػػػػالبي -صػػػػػػػػػػم  ا  عميػػػػػػػػػػو كسػػػػػػػػػػمـ–المنػػػػػػػػػػٌزؿ عمػػػػػػػػػػ  نبػػػػػػػػػػٌييـ محمػػػػػػػػػػد 
البعيػػػػػػػػػػد الغػػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػػي  كأثرىػػػػػػػػػػاداخمٌيػػػػػػػػػػة قكٌيػػػػػػػػػػة قكاميػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػٌب لمعربٌيػػػػػػػػػػة كاإلدراؾ العميػػػػػػػػػػؽ ألبعػػػػػػػػػػاد الكممػػػػػػػػػػة 

 . (1)كالٌرفاىية كالٌذكؽفس اإلنسانٌية اٌلتي قٌدر ليا نصيب مف الحٌس النٌ 

فػػػػػػػػػػي عصػػػػػػػػػػر  كاالجتماعٌيػػػػػػػػػػة تصػػػػػػػػػػٌكر جػػػػػػػػػػزءنا مػػػػػػػػػػف الحيػػػػػػػػػػاة الٌسياسػػػػػػػػػػٌية كتػػػػػػػػػػاب التٌتمػػػػػػػػػػة كثيقػػػػػػػػػػة كيعػػػػػػػػػػدٌ        
كقػػػػػػػد تكػػػػػػػٌرر -الفػػػػػػػرج عمػػػػػػػي بػػػػػػػف الحسػػػػػػػيف بػػػػػػػف ىنػػػػػػػدك فنجػػػػػػػد فػػػػػػػي شػػػػػػػعر أبػػػػػػػيالٌثعػػػػػػػالبي كمػػػػػػػف سػػػػػػػبقو بقميػػػػػػػؿ، 

كتشػػػػػػػػػػبييو ب قػػػػػػػػػػذع  لدميػػػػػػػػػػر مجػػػػػػػػػػد الٌدكلػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػف بكيػػػػػػػػػػو، انقػػػػػػػػػػدن  -ذكػػػػػػػػػػره فػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػزء الثٌالػػػػػػػػػػث مػػػػػػػػػػف اليتيمػػػػػػػػػػة
األلفػػػػػػػػاظ كأكثرىػػػػػػػػا فجػػػػػػػػكرنا، حػػػػػػػػيف صػػػػػػػػٌكره ضػػػػػػػػعيفنا يتنػػػػػػػػازؿ عػػػػػػػػف مممكتػػػػػػػػو لغيػػػػػػػػره كػػػػػػػػامرأة ييزنػػػػػػػػ  بيػػػػػػػػا كتػػػػػػػػدفع 

ـٌ يصػػػػػػػػٌكر ىػػػػػػػػذا الٌشػػػػػػػػاعر مػػػػػػػػا بمغػػػػػػػػو الزنػػػػػػػػاة كالٌمكطٌيػػػػػػػػكف مػػػػػػػػف  فػػػػػػػػي مجتمعػػػػػػػػو ليػػػػػػػػـ األجػػػػػػػػر مػػػػػػػػف كيسػػػػػػػػيا، ثػػػػػػػػ
جسػػػػػػػػػمانٌييف فجػػػػػػػػػكر كفسػػػػػػػػػؽ فكتػػػػػػػػػب رسػػػػػػػػػالة ىزلٌيػػػػػػػػػة يبػػػػػػػػػٌيف فييػػػػػػػػػا أٌنيػػػػػػػػػـ لػػػػػػػػػـ يقتصػػػػػػػػػركا عمػػػػػػػػػ  رغبػػػػػػػػػتيـ فػػػػػػػػػي ال

خٌصػػػػػػػػػػػػػيـ  -تعػػػػػػػػػػػػػال  -حتػػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػػمت بيػػػػػػػػػػػػػـ ىمميػػػػػػػػػػػػػـ إلػػػػػػػػػػػػػ  الٌركحػػػػػػػػػػػػػانٌييف، فػػػػػػػػػػػػػ رادكا المالئكػػػػػػػػػػػػػة، لكػػػػػػػػػػػػػٌف ا 
 .(2)بالعصمة

 شبيه:ة التٌ أهميٌ -

ؿ ة كبيػػػػػػػػػػرة ، فيػػػػػػػػػػك األسػػػػػػػػػػاس األكٌ شػػػػػػػػػػبيو لمػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف أىمٌيػػػػػػػػػػتخٌصػػػػػػػػػػص البحػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػػػة التٌ 
ا، كيكسػػػػػػػػػػبو ت كيػػػػػػػػػػدنا، كيزيػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػـ البيػػػػػػػػػػاف؛ ألٌنػػػػػػػػػػ  عنػػػػػػػػػػو اإلبيػػػػػػػػػػاـ، كمػػػػػػػػػػا أفٌ و يزيػػػػػػػػػػد المعنػػػػػػػػػػ  كضػػػػػػػػػػكحن

اني أفادىػػػػػػػػا كمػػػػػػػػاالن عػػػػػػػػٌنػػػػػػػػو إذا جػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي أعقػػػػػػػػاب الم"ف عمػػػػػػػػ  شػػػػػػػػرفو فػػػػػػػػي أنػػػػػػػػكاع البالغػػػػػػػػة،  فقػػػػػػػػكااتٌ  األدبػػػػػػػػاء
شػػػػػػػػػبيو مػػػػػػػػػف أكثػػػػػػػػػر التٌ  د أفٌ كقػػػػػػػػػد رأل المبػػػػػػػػػرٌ  ،فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػالـ العػػػػػػػػػرب ىػػػػػػػػػك جػػػػػػػػػارو ك  .(3)ة كجمػػػػػػػػػاالن"ككسػػػػػػػػػاىا حمٌػػػػػػػػػ

بػػػػػػػػػي أك جػػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػػيف الظٌ كالرٌ يكا عػػػػػػػػػيف المػػػػػػػػػرأة شػػػػػػػػػبٌ فاس منػػػػػػػػػو اس، كقػػػػػػػػػد كقػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػ  ألسػػػػػػػػػف الٌنػػػػػػػػػكػػػػػػػػػالـ الٌنػػػػػػػػػ
ة، عر بالعناقيػػػػػػػػػد كالعنػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػ بريؽ الفٌضػػػػػػػػػيؼ، كالفػػػػػػػػػـ بالخػػػػػػػػػاتـ، كالٌشػػػػػػػػػالٌسػػػػػػػػػ ة، كاألنػػػػػػػػػؼ بحػػػػػػػػػدٌ البقػػػػػػػػػرة الكحشػػػػػػػػػيٌ 

الٌنبكٌيػػػػػػػػػػػة  نةكالٌسػػػػػػػػػػػ الكػػػػػػػػػػػريـ  كقػػػػػػػػػػػد كثػػػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػػػتخدامو فػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػرآف .(4)عمػػػػػػػػػػػ  األلسػػػػػػػػػػػف فيػػػػػػػػػػػذا كػػػػػػػػػػػالـ جػػػػػػػػػػػارو 
البغػػػػػػػػػػػدادم " الجمػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػي ؼ فيػػػػػػػػػػػو  لٌ عمػػػػػػػػػػػ  عظػػػػػػػػػػػيـ مكانتػػػػػػػػػػػو كعمػػػػػػػػػػػٌك شػػػػػػػػػػػ نو، فػػػػػػػػػػػ ممػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػدؿٌ  المطيٌػػػػػػػػػػػرة،

كممت فيػػػػػػػػػو رجات عنػػػػػػػػد عممػػػػػػػػاء البالغػػػػػػػػة، ف قٌميػػػػػػػػا درجػػػػػػػػة مػػػػػػػػا اسػػػػػػػػتي ، كىػػػػػػػػك متفػػػػػػػػاكت الػػػػػػػػدٌ ف"تشػػػػػػػػبييات القػػػػػػػػرآ
شػػػػػػػػػبيو، كمػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػذفت منػػػػػػػػػو األداة أبمػػػػػػػػػغ ممػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػرت فيػػػػػػػػػو األداة ككجػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػبو، كمػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػذؼ أركػػػػػػػػػاف التٌ 

 .كىك ما سٌمي بالٌتشبيو البميغ منو األداة كالكجو أبمغ مما سبؽ
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عبيػػػػػػػػػػػػر ألسػػػػػػػػػػػػرار الحسػػػػػػػػػػػػف، أسػػػػػػػػػػػػاليب البالغػػػػػػػػػػػػة، كأجمػػػػػػػػػػػػع طػػػػػػػػػػػػرؽ التٌ  شػػػػػػػػػػػػبيو مػػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػػـٌ لتٌ يعػػػػػػػػػػػػٌد ا"ك
ذم ال يبػػػػػػػػػػػارل،   يكػػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػػنيـ المعجػػػػػػػػػػػز الٌػػػػػػػػػػػكمعػػػػػػػػػػػاني البراعػػػػػػػػػػػة، كفيػػػػػػػػػػػو تتفػػػػػػػػػػػاكت أقػػػػػػػػػػػدار القػػػػػػػػػػػائميف، حتٌػػػػػػػػػػػ

 .(1)شبيو"ذم ال ينظر إليو، لذلؾ كاف المعٌكؿ األكبر في عمـ البياف عم  باب التٌ اقط الٌ كالسٌ 

عراء فػػػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػػػكدة كالحسػػػػػػػػػػػف بشػػػػػػػػػػػرؼ المعنػػػػػػػػػػػ  كصػػػػػػػػػػػٌحتو، بػػػػػػػػػػػيف الٌشػػػػػػػػػػػككانػػػػػػػػػػػت العػػػػػػػػػػػرب تفاضػػػػػػػػػػػؿ "
كجزالػػػػػػػػة الٌمفػػػػػػػػظ كاسػػػػػػػػتقامتو، كتسػػػػػػػػٌمـ الٌسػػػػػػػػبؽ فيػػػػػػػػو لمػػػػػػػػف كصػػػػػػػػؼ ف صػػػػػػػػاب، كشػػػػػػػػٌبو فقػػػػػػػػارب، كبػػػػػػػػده فػػػػػػػػ غزر، 

كال تحفػػػػػػػػػػػؿ  جنيس كالمطابقػػػػػػػػػػػة،تعبػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػالتٌ  كلمػػػػػػػػػػػف كثػػػػػػػػػػػرت سػػػػػػػػػػػكار أمثالػػػػػػػػػػػو كشػػػػػػػػػػػكارد أبياتػػػػػػػػػػػو، كلػػػػػػػػػػػـ تكػػػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػػػػػا لممفاضػػػػػػػػػػػػمة بػػػػػػػػػػػػيف الٌشػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػبيو كػػػػػػػػػػػػاف أسافالتٌ  ،(2)باإلبػػػػػػػػػػػػداع كاالسػػػػػػػػػػػػتعارة " شػػػػػػػػػػػػبييٌية عراء، كالٌصػػػػػػػػػػػػكرة التٌ سن

 ي ككجدانو.تي تكشؼ قدرة المبدع عم  نقؿ أثر الٌصكرة الحسٌية إل  نفس المتمقٌ ىي الٌ 

فالتشػػػػػػػػػػػبيو لػػػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػػػف ألػػػػػػػػػػػكاف الٌتعبيػػػػػػػػػػػر األنيػػػػػػػػػػػؽ، تعمػػػػػػػػػػػد إليػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػٌنفس بػػػػػػػػػػػالفطرة حػػػػػػػػػػػيف تسػػػػػػػػػػػكقيا 
كالعاٌمػػػػػػػػػة، كالبمػػػػػػػػػدٌم كالقػػػػػػػػػركٌم، كالحضػػػػػػػػػرٌم الػػػػػػػػػٌدكاعي إليػػػػػػػػػو، سػػػػػػػػػكاء فػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػؾ العػػػػػػػػػرب كالعجػػػػػػػػػـ، كالخاٌصػػػػػػػػػة 

كالبػػػػػػػػػػػػدكٌم، فيػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػف الٌصػػػػػػػػػػػػكر البيانٌيػػػػػػػػػػػػة اٌلتػػػػػػػػػػػػي ال تخػػػػػػػػػػػػتٌص بجػػػػػػػػػػػػنس كال لغػػػػػػػػػػػػة؛ ألٌنػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف اليبػػػػػػػػػػػػات 
كالتٌػػػػػػػػػػػػػراث المشػػػػػػػػػػػػػاع بػػػػػػػػػػػػػيف األنػػػػػػػػػػػػػكاع البشػػػػػػػػػػػػػرٌية جميعنػػػػػػػػػػػػػا، ذلػػػػػػػػػػػػػؾ ألٌف  اإلنسػػػػػػػػػػػػػانٌية، كالخصػػػػػػػػػػػػػائص الفطرٌيػػػػػػػػػػػػػة

األشػػػػػػػػػياء، كيترتٌػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػ   سػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػيأساسػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػذه الٌصػػػػػػػػػفات المشػػػػػػػػػتركة أك المتضػػػػػػػػػادة اٌلتػػػػػػػػػي يراىػػػػػػػػػا اإلن
      .(3)ذلؾ استساغتو استعماؿ األلفاظ بعضيا مكاف بعض تجٌكزنا

كػػػػػػػػػائز األساسػػػػػػػػػٌية فػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػـ البيػػػػػػػػػاف، كقػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػبيو أحػػػػػػػػػد الرٌ التٌ  كصػػػػػػػػػفكة القػػػػػػػػػكؿ كخالصػػػػػػػػػتو ، فػػػػػػػػػ فٌ 
، كلتكضػػػػػػػػػػػػي  كثػػػػػػػػػػػػر كركده فػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػػػريـ لتقريػػػػػػػػػػػػب المعػػػػػػػػػػػػاني الحسػػػػػػػػػػػػٌية كالعقمٌيػػػػػػػػػػػػة لمعقػػػػػػػػػػػػؿ البشػػػػػػػػػػػػرمٌ 

عراء كنظميػػػػػػػػػػػـ، شػػػػػػػػػػػبيو فػػػػػػػػػػػي أشػػػػػػػػػػػعار الٌشػػػػػػػػػػػو، كمػػػػػػػػػػػا كثػػػػػػػػػػػر كركد التٌ أك كبرىػػػػػػػػػػػاف كدليػػػػػػػػػػػؿ لممشػػػػػػػػػػػبٌ  ،يـالمفػػػػػػػػػػػاى
شػػػػػػػػػػػبييات كآللئيػػػػػػػػػػػا، ممػػػػػػػػػػػا يضػػػػػػػػػػػفي ركنقنػػػػػػػػػػػا كبيجػػػػػػػػػػػة عمييػػػػػػػػػػػا، كىػػػػػػػػػػػذه ظػػػػػػػػػػػاىرة تزييننػػػػػػػػػػػا لقصػػػػػػػػػػػائدىـ بػػػػػػػػػػػدرر التٌ 

 مكضع البحث . "ة اليتيمةتتمٌ "شاعت في كتاب 

 :شبيهالتٌ مفهـك -

يػػػػػػػػػػػػكـ الٌمغػػػػػػػػػػػػكم الكقػػػػػػػػػػػػكؼ عمػػػػػػػػػػػػ  المف مػػػػػػػػػػػػف ال بػػػػػػػػػػػػٌد قبػػػػػػػػػػػػؿ الكلػػػػػػػػػػػػكج فػػػػػػػػػػػػي المكضػػػػػػػػػػػػكع كتفصػػػػػػػػػػػػيالتو
 كاالصطالحي لمٌتشبيو، فيك:

ػػػػػػػػػػػبو كالشلػػػػػػػػػػػبيو: الًمثػػػػػػػػػػػؿ، كالجمػػػػػػػػػػػع أشػػػػػػػػػػػباه، كأشػػػػػػػػػػػبو الٌشػػػػػػػػػػػلغػػػػػػػػػػػة يء: ماثمػػػػػػػػػػػو، كأشػػػػػػػػػػػبيت فالننػػػػػػػػػػػا : الشِّ
كشػػػػػػػػػػػابيو  كاحػػػػػػػػػػػد منيمػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػاحبو، كشػػػػػػػػػػابيتو كاشػػػػػػػػػػػتبو عمػػػػػػػػػػػٌي، كتشػػػػػػػػػػػابو الشػػػػػػػػػػػيئاف كاشػػػػػػػػػػػتبيا: أشػػػػػػػػػػبو كػػػػػػػػػػػؿٌ 

                                                 
 .74-73، أمالي في عمـ البياف كتاريخهعبد الرازؽ، عمي، - 1
 .33، الكساطةالجرجاني، عمي بف عبد العزيز،  - 2
3
 .1/48فّه الخّشبيه،يٌظس:الجٌدي،ػلي،-
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كالٌزبيػػػػػػػػػػدم عنػػػػػػػػػػد ابػػػػػػػػػػف منظػػػػػػػػػػكر الٌتشػػػػػػػػػػبيو كالٌتمثيػػػػػػػػػػؿ المالحظ أٌف فػػػػػػػػػػ .(1)شػػػػػػػػػػبيو الٌتمثيػػػػػػػػػػؿكالتٌ  : ماثمػػػػػػػػػػو،كأشػػػػػػػػػػبيو
مثيػػػػػػػػػػػؿ، كىػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػذىب  شػػػػػػػػػػػبيو كالتٌ غكيكف لػػػػػػػػػػػـ يفٌرقػػػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػػيف التٌ فػػػػػػػػػػػالمٌ   .بمعنػػػػػػػػػػػ  كاحػػػػػػػػػػػدمترادفػػػػػػػػػػػاف، فجػػػػػػػػػػػاءا 

يػػػػػػػػػرل أٌف الٌتمثيػػػػػػػػػؿ كالٌتشػػػػػػػػػبيو بػػػػػػػػػاب كاحػػػػػػػػػد، ال فػػػػػػػػػرؽ  الٌػػػػػػػػػذم األثيػػػػػػػػػر ابػػػػػػػػػفكالٌزمخشػػػػػػػػػرم ك يف بعػػػػػػػػػض البالغٌيػػػػػػػػػ
شػػػػػػػػػػبيو دكف أف يعٌرفػػػػػػػػػػكه، كقػػػػػػػػػػد أكثػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػدماء مػػػػػػػػػػف اسػػػػػػػػػػتعماؿ لفظػػػػػػػػػػة التٌ  . (2)بينيمػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػػؿ الكضػػػػػػػػػػع

 "، إذا كنػػػػػػػػػػػػت تريػػػػػػػػػػػػد أف تجعمػػػػػػػػػػػػو أسػػػػػػػػػػػػدنا،فنجػػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػػاحب الكتػػػػػػػػػػػػاب يقػػػػػػػػػػػػكؿ: "مػػػػػػػػػػػػررت برجػػػػػػػػػػػػؿ أسػػػػػػػػػػػػدو أبػػػػػػػػػػػػكه
فسػػػػػػػػػيبكيو يريػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػي المثػػػػػػػػػاؿ األٌكؿ أف يصػػػػػػػػػػفو . (3)يوكمػػػػػػػػػررت برجػػػػػػػػػؿ مثػػػػػػػػػؿ األسػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػكه، إذا كنػػػػػػػػػػت تشػػػػػػػػػبٌ 
ا فػػػػػػػػػي المثػػػػػػػػػاؿ الثٌػػػػػػػػػاني ف ٌنػػػػػػػػػو يقػػػػػػػػػٌرر أف األداة )مثػػػػػػػػػؿ( بالٌشػػػػػػػػػجاعة اٌلتػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػكاٌص األسػػػػػػػػػد، أٌمػػػػػػػػػ

 تدٌؿ عم  مصطم  الٌتشبيو.

ا:  اصطالحن

ؿ مػػػػػػػػػػف قدامػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػف جعفػػػػػػػػػر أكٌ  شػػػػػػػػػبيو، كلعػػػػػػػػػؿٌ كقػػػػػػػػػؼ كثيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف العممػػػػػػػػػاء عنػػػػػػػػػد مصػػػػػػػػػػطم  التٌ     
شػػػػػػػػػػبيو عنػػػػػػػػػػده أف يقػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػيئيف ، ف سػػػػػػػػػػاس التٌ شػػػػػػػػػػبيو بحثنػػػػػػػػػػا أقػػػػػػػػػػرب إلػػػػػػػػػػ  المنيػػػػػػػػػػاج العممػػػػػػػػػػيٌ التٌ  تنػػػػػػػػػػاكؿ

أشػػػػػػػػػياء ينفػػػػػػػػػرد كػػػػػػػػػؿ كاحػػػػػػػػػد منيمػػػػػػػػػا تعٌميمػػػػػػػػػا كيكصػػػػػػػػػفاف بيػػػػػػػػػا، كافتػػػػػػػػػراؽ فػػػػػػػػػي  معػػػػػػػػػافو بينيمػػػػػػػػػا اشػػػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػػػي 
فات أكثػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي الٌصػػػػػػػػػيئيف اشػػػػػػػػػتراكيما ىػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػا أكقػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػيف الٌشػػػػػػػػػ عنػػػػػػػػػده شػػػػػػػػػبيوكأحسػػػػػػػػػف التٌ  بصػػػػػػػػػفتيا...

فالٌتشػػػػػػػػبيو الٌػػػػػػػػذم يتحػػػػػػػػٌدث عنػػػػػػػػو قدامػػػػػػػػة  .(4)حػػػػػػػػادبيمػػػػػػػػا إلػػػػػػػػ  حػػػػػػػػاؿ االتٌ  ك  يػػػػػػػػدنانفرادىمػػػػػػػػا فييػػػػػػػػا، حتٌػػػػػػػػ مػػػػػػػػف
صػػػػػػػػػفات متعػػػػػػػػػٌددة يشػػػػػػػػػترؾ فييمػػػػػػػػػا الٌطرفػػػػػػػػػاف إلػػػػػػػػػ   كيستحسػػػػػػػػػنو ىػػػػػػػػػك الٌتشػػػػػػػػػبيو المرٌكػػػػػػػػػب الٌػػػػػػػػػذم تجتمػػػػػػػػػع فيػػػػػػػػػو

، كىػػػػػػػػػذا جمػػػػػػػػػٌي ككاضػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف ، ككػػػػػػػػػ ٌني بػػػػػػػػػو يغفػػػػػػػػػؿ الٌتشػػػػػػػػػبيو المفػػػػػػػػػرد مػػػػػػػػػف مفيكمػػػػػػػػػو لمٌتشػػػػػػػػػبيوحػػػػػػػػػٌد االٌتحػػػػػػػػػاد
 . األمثمة التي عرضيا

 : " ىػػػػػػػػػػك العقػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػ  أٌف أحػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػيئيف يسػػػػػػػػػػػدٌ مػػػػػػػػػػاشػػػػػػػػػػبيو بقكليالتٌ ني الٌ كالبػػػػػػػػػػاقاني ٌمػػػػػػػػػػؼ الرٌ كعػػػػػػػػػػرٌ 
فس، ف ٌمػػػػػػػػا شػػػػػػػػبيو مػػػػػػػػف أف يكػػػػػػػػكف فػػػػػػػػي القػػػػػػػػكؿ أك فػػػػػػػػي الػػػػػػػػنٌ أك عقػػػػػػػػؿ، كال يخمػػػػػػػػك التٌ  مسػػػػػػػػٌد اآلخػػػػػػػػر فػػػػػػػػي حػػػػػػػػٌس 

ا العقػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػي و، كأٌمػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػو بالمشػػػػػػػػػبٌ القػػػػػػػػػكؿ فنحػػػػػػػػػك قكلػػػػػػػػػؾ: زيػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػديد كاألسػػػػػػػػػد، فالكػػػػػػػػػاؼ عقػػػػػػػػػدت المشػػػػػػػػػبٌ 
"...فس فاالعتقػػػػػػػػػػػػاد لمعنػػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػذا القػػػػػػػػػػػػكؿالػػػػػػػػػػػػنٌ 

اـ بػػػػػػػػػػػػيف طػػػػػػػػػػػػابؽ التٌػػػػػػػػػػػػالتٌ  جعػػػػػػػػػػػػالٌمػػػػػػػػػػػػاني كالرٌ ني فالبػػػػػػػػػػػػاقالٌ  .(5) 
 ىػػػػػػػػػػك،و ىكى فك ٌنػػػػػػػػػػ ،فكػػػػػػػػػػ ٌف المشػػػػػػػػػػٌبو عػػػػػػػػػػيف المشػػػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػػػوبينيمػػػػػػػػػػا،  العالقػػػػػػػػػػة و بػػػػػػػػػػو أسػػػػػػػػػػاسى و كالمشػػػػػػػػػػبٌ المشػػػػػػػػػػبٌ 

، كىػػػػػػػػػذا يخػػػػػػػػػرج عػػػػػػػػػف اآلخػػػػػػػػػر" مسػػػػػػػػػدٌ  :" يسػػػػػػػػػدٌ مػػػػػػػػػاضػػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف قكلييتٌ  نا فػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػاب المماثمػػػػػػػػػة،دخالفييػػػػػػػػػ
 .الٌصفة في المشٌبو بو يجب أف تككف أقكل منيا في المشٌبو ة لمٌتشبيو ب فٌ مٌ عاالقاعدة ال
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 فػػػػػػػػػػػي أدؽٌ  قدامػػػػػػػػػػػة ف أفٌ يتبػػػػػػػػػػػيٌ  كالٌرٌمػػػػػػػػػػػاني نيبػػػػػػػػػػػيف تعريػػػػػػػػػػػؼ قدامػػػػػػػػػػػة كتعريػػػػػػػػػػػؼ البػػػػػػػػػػػاقالٌ كازٌنػػػػػػػػػػػا  ذا فػػػػػػػػػػػ
منيمػػػػػػػػا  يمػػػػػػػػا كلكػػػػػػػػف ينفػػػػػػػػرد كػػػػػػػػؿٌ تعمٌ  اتيمتقيػػػػػػػػاف فػػػػػػػػي صػػػػػػػػفعنػػػػػػػػده شػػػػػػػػبيو التٌ  ا، فطرفػػػػػػػػمنيمػػػػػػػػا شػػػػػػػػبيوتعريفػػػػػػػػو لمتٌ 

اـ بػػػػػػػػػػيف الطٌػػػػػػػػػػرفيف ىػػػػػػػػػػك أسػػػػػػػػػػاس أٌمػػػػػػػػػػا ىمػػػػػػػػػػا فيريػػػػػػػػػػاف أف الٌتطػػػػػػػػػػابؽ التٌػػػػػػػػػػ،  (1)بصػػػػػػػػػػفة أك أكثػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػف اآلخػػػػػػػػػػر
 العالقة في الٌتشبيو، مٌما يفسد المفيكـ.

شػػػػػػػػػػػػبيو بقكلػػػػػػػػػػػػو: " ىػػػػػػػػػػػػك الكصػػػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػػػ ٌف أحػػػػػػػػػػػػد المكصػػػػػػػػػػػػكفيف التٌ  كعػػػػػػػػػػػػٌرؼ أبػػػػػػػػػػػػك ىػػػػػػػػػػػػالؿ العسػػػػػػػػػػػػكرمٌ 
عر كفػػػػػػػػي سػػػػػػػػائر جػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي الٌشػػػػػػػػ ، نػػػػػػػػاب منابػػػػػػػػو أك لػػػػػػػػـ ينػػػػػػػػب، كقػػػػػػػػدشػػػػػػػػبيوينػػػػػػػػكب منػػػػػػػػاب اآلخػػػػػػػػر بػػػػػػػػ داة التٌ 

ف شػػػػػػػػػػابيو مػػػػػػػػػػف كجػػػػػػػػػػو كاحػػػػػػػػػػد، يء بالٌشػػػػػػػػػػتشػػػػػػػػػػبيو الٌشػػػػػػػػػػ بغيػػػػػػػػػػر أداة تشػػػػػػػػػػبيو، كيصػػػػػػػػػػ ٌ الكػػػػػػػػػػالـ  يء جممػػػػػػػػػػة، كا 
ف لػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػف مثميػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػػيائيا كعمكٌ مثػػػػػػػػػػػػؿ: كجيػػػػػػػػػػػػؾ كالٌشػػػػػػػػػػػػ ىػػػػػػػػػػػػا مس، أك كجيػػػػػػػػػػػػؾ مثػػػػػػػػػػػػؿ البػػػػػػػػػػػػدر، كا 

نٌ  كعظمتيا،  تعال :شبيو لمعن  يجمعيما في الحسف، كمثالو قكلو التٌ  ما تـٌ كا 

 كىاًر اٍلميٍنشىآتي لىهي اٍلجى اٍلبىٍحًر كىاألٍعالـً  ًفي كى
 (2) 

، كلػػػػػػػػػػػك اميػػػػػػػػػػػا ال مػػػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػالبتيا كرسػػػػػػػػػػػكخيفف بالجبػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػػػة ًعظى و الٌسػػػػػػػػػػػفقػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػبٌ 
 ." (3)يءى لكاف ىك ىكيء الشٌ أشبو الشٌ 

يء بمػػػػػػػػػا قاربػػػػػػػػػو كشػػػػػػػػػاكمو، مػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػػدة، أك شػػػػػػػػػبيو صػػػػػػػػػفة الٌشػػػػػػػػػالتٌ  أفٌ   ابػػػػػػػػػف رشػػػػػػػػػيؽ كيػػػػػػػػػرل
مناسػػػػػػػبة كمٌيػػػػػػػة لكػػػػػػػاف إٌيػػػػػػػاه، ففػػػػػػػي قػػػػػػػكليـ:" و لػػػػػػػك ناسػػػػػػػبو ؛ ألٌنػػػػػػػمػػػػػػػف جيػػػػػػػات كثيػػػػػػػرة ال مػػػػػػػف جميػػػػػػػع الجيػػػػػػػات

بحمػػػػػػػػػرة أكراؽ الػػػػػػػػػكرد كطراكتيػػػػػػػػػا، ال مػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػكل ذلػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػفرة  خػػػػػػػػػٌد كػػػػػػػػػالكرد" فقػػػػػػػػػد أرادكا تشػػػػػػػػػبيو الخػػػػػػػػػدٌ 
شػػػػػػػػػػػبيو يقػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػ  األعػػػػػػػػػػػراض ال عمػػػػػػػػػػػ  الجػػػػػػػػػػػكاىر؛ ألٌف الجػػػػػػػػػػػكاىر فػػػػػػػػػػػي األصػػػػػػػػػػػؿ كسػػػػػػػػػػػطو، كمػػػػػػػػػػػا أٌف التٌ 

اسػػػػػػػػـ العػػػػػػػػيف كاقػػػػػػػػع عمػػػػػػػػ    فٌ فػػػػػػػػ عػػػػػػػػيف كعػػػػػػػػيف الميػػػػػػػػاة، كجيػػػػػػػػد كجيػػػػػػػػد الػػػػػػػػريـ""ففػػػػػػػػي قػػػػػػػػكليـ:  يػػػػػػػػا كاحػػػػػػػػد،كمٌ 
عضػػػػػػػك اإلبصػػػػػػػػار عنػػػػػػػػد اإلنسػػػػػػػػاف كالميػػػػػػػػاة، كاسػػػػػػػػـ الجيػػػػػػػػد كاقػػػػػػػػع عمػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػذا العضػػػػػػػػك عنػػػػػػػػد اإلنسػػػػػػػػاف كعنػػػػػػػػد 

كعػػػػػػػػػػيف الميػػػػػػػػػػػاة،  يػػػػػػػػػػػايـ، كالكػػػػػػػػػػاؼ لممقاربػػػػػػػػػػػة، فػػػػػػػػػػالعيف لكثػػػػػػػػػػػرة سػػػػػػػػػػكادىا قاربػػػػػػػػػػت أف تكػػػػػػػػػػػكف سػػػػػػػػػػكداء كمٌ الػػػػػػػػػػرٌ 
 .(4)ا ىك بالمقاربةشبيو إنمٌ يـ، فالتٌ كالجيد النتصابو كطكلو يشبو جيد الرٌ 

شػػػػػػػػبيو فيػػػػػػػػك قػػػػػػػػائـ عمػػػػػػػػ  المقاربػػػػػػػػة لمتٌ  كضػػػػػػػػع حػػػػػػػػدٌ فػػػػػػػػالقيركاني يمتقػػػػػػػػي مػػػػػػػػع قدامػػػػػػػػة بػػػػػػػػف جعفػػػػػػػػر فػػػػػػػػي 
، لكٌنػػػػػػػػػػو يختمػػػػػػػػػػؼ عنػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي كقكفػػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػػد الٌتشػػػػػػػػػػبيييف المفػػػػػػػػػػرد كالمرٌكػػػػػػػػػػب، كذلػػػػػػػػػػؾ شػػػػػػػػػػبيوبػػػػػػػػػػيف ركنػػػػػػػػػػي التٌ 
فػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػفة أك  " أممػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػػدة، أك مػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػات كثيػػػػػػػػػرة ال مػػػػػػػػػف جميػػػػػػػػػع الجيػػػػػػػػػات عنػػػػػػػػػدما قػػػػػػػػػاؿ: "

                                                 
، رسػػػػػػػػػػػػػالة دكتػػػػػػػػػػػػػكراه، جامعػػػػػػػػػػػػػة اإلبالغيػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػػاهد البالغػػػػػػػػػػػػػيالػػػػػػػػػػػػػكقفي، نػػػػػػػػػػػػػادر عبػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػرحمف محمػػػػػػػػػػػػػد،  ينظػػػػػػػػػػػػػر:- 1

 .28،ـ2007مؤتة،
 .55/24الرحمف، - 2
 239كتاب الصناعتيف، - 3
 .1/237، العمدةينظر:  - 4
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جميػػػػػػػػػػػػع الٌصػػػػػػػػػػػػفات، فمػػػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػػػابيو مشػػػػػػػػػػػػابية كمٌيػػػػػػػػػػػػة لكػػػػػػػػػػػػاف إٌيػػػػػػػػػػػػاه، أٌم المشػػػػػػػػػػػػٌبو نػػػػػػػػػػػػة ال فػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػفات معيٌ 
 كالمشٌبو بو كاحد.

معػػػػػػػػػػػػاني  شػػػػػػػػػػػػبيو أف تثبػػػػػػػػػػػػت ليػػػػػػػػػػػػذا معنػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػففػػػػػػػػػػػػو عبػػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػػاىر الجرجػػػػػػػػػػػػاني بقكلػػػػػػػػػػػػو: " التٌ كيعرٌ 
ػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف أحكامػػػػػػػػػػو، ك ثباتػػػػػػػػػػؾ لمرٌ  ة حكػػػػػػػػػػـ الٌنػػػػػػػػػػكر، فػػػػػػػػػػي أنػػػػػػػػػػؾ جػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػجاعة األسػػػػػػػػػػد، كلمحٌجػػػػػػػػػػذاؾ، أك حكمن

ػػػػػػػػفٍ كمػػػػػػػػا يي  ،كالباطػػػػػػػػؿ ؿ بيػػػػػػػػا بػػػػػػػػيف الحػػػػػػػػؽٌ تفٌصػػػػػػػػ شػػػػػػػػبيو عنػػػػػػػػده قػػػػػػػػد يقػػػػػػػػع . فالتٌ (1)" األشػػػػػػػػياء كر بػػػػػػػػيفؿ بػػػػػػػػالنٌ صى
ٌبو أحػػػػػػػػػػػدىما يئيف إذا شيػػػػػػػػػػػالٌشػػػػػػػػػػػ أفٌ  الجرجػػػػػػػػػػػاني يػػػػػػػػػػػرلك  ة.ة كانػػػػػػػػػػػت أك حسػػػػػػػػػػػيٌ فػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػفة أك أكثػػػػػػػػػػػر معنكٌيػػػػػػػػػػػ
 باآلخر كاف ذلؾ عم  ضربيف:

أف يكػػػػػػػػكف مػػػػػػػػف جيػػػػػػػػة أمػػػػػػػػر بػػػػػػػػٌيف ال يحتػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػ  تػػػػػػػػ ٌكؿ. كاآلخػػػػػػػػر: أف يكػػػػػػػػكف الٌشػػػػػػػػبو محٌصػػػػػػػػالن  أحػػػػػػػػدهما:
 بضرب مف الت ٌكؿ.

تشػػػػػػػػبيو جمػػػػػػػػع بػػػػػػػػيف شػػػػػػػػيئيف فيمػػػػػػػػا يػػػػػػػػدخؿ تحػػػػػػػػت الحػػػػػػػػكاس، كتشػػػػػػػػبيو الخػػػػػػػػدكد بػػػػػػػػالكرد،  ىػػػػػػػػك كػػػػػػػػؿٌ  :فػػػػػػػػاألكؿ
 جؿ باألسد.باع، كتشبيو الرٌ شبيو مف جية الغريزة كالطٌ يؿ. ككذلؾ التٌ عر بالمٌ كالشل 

مس فػػػػػػػػي ة كالٌشػػػػػػػػذم يحصػػػػػػػػؿ بضػػػػػػػػرب مػػػػػػػػف التػػػػػػػػ ٌكؿ، مثػػػػػػػػؿ:" ىػػػػػػػػذه حٌجػػػػػػػػبو الٌػػػػػػػػكىػػػػػػػػك الٌشػػػػػػػػ-الثٌػػػػػػػػاني أٌمػػػػػػػػا
إال بتػػػػػػػػػػ ٌكؿ، فحقيقػػػػػػػػػػة ظيػػػػػػػػػػكر الٌشػػػػػػػػػػمس كغيرىػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف األجسػػػػػػػػػػاـ أف ال  شػػػػػػػػػػبيو ال يػػػػػػػػػػتـٌ فيػػػػػػػػػػذا التٌ  -يػػػػػػػػػػكر"الظٌ 

يء لػػػػػػػػؾ إذا لػػػػػػػػـ كلػػػػػػػػذلؾ يظيػػػػػػػػر الٌشػػػػػػػػيكػػػػػػػػكف دكنيػػػػػػػػا حجػػػػػػػػاب ممػػػػػػػػا يحػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػيف العػػػػػػػػيف كبػػػػػػػػيف رؤيتيػػػػػػػػا، 
، ككػػػػػػػػػذلؾ الحٌجػػػػػػػػػة الٌدامغػػػػػػػػػة (2)لػػػػػػػػػؾ إذا كنػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف كراء حجػػػػػػػػػاب، كال يظيػػػػػػػػػر بينػػػػػػػػػؾ كبينػػػػػػػػػو حجػػػػػػػػػاب يكػػػػػػػػػف

، كلعمٌػػػػػػػػػػو أٌكؿ مػػػػػػػػػػف تنٌبػػػػػػػػػػو ليػػػػػػػػػػذا الٌنػػػػػػػػػػكع مػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػكر إلػػػػػػػػػػ  الكضػػػػػػػػػػكح تكػػػػػػػػػػكف كاضػػػػػػػػػػحة الٌداللػػػػػػػػػػة، فيػػػػػػػػػػؤٌكؿ الظٌ 
 الٌتشبيو.

 ينا بػػػػػػػػػػػػػو، يشػػػػػػػػػػػػػتركاف فيمػػػػػػػػػػػػػاينا كمشػػػػػػػػػػػػػبٌ ف؛ مشػػػػػػػػػػػػػبٌ فيشػػػػػػػػػػػػػبيو يسػػػػػػػػػػػػػتدعي طػػػػػػػػػػػػػر التٌ  كاكي أفٌ كيػػػػػػػػػػػػػرل الٌسػػػػػػػػػػػػػ
مثػػػػػػػػػػؿ أف يشػػػػػػػػػػتركا فػػػػػػػػػػي الحقيقػػػػػػػػػػة، كيختمفػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي الٌصػػػػػػػػػػفة، أك  بينيمػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف كجػػػػػػػػػػو كيفترقػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػي آخػػػػػػػػػػر،

طػػػػػػػػػػػػػػكالن كقصػػػػػػػػػػػػػػرنا، كالثٌػػػػػػػػػػػػػػاني: كػػػػػػػػػػػػػػالٌطكيميف، إذا ؿ: كاإلنسػػػػػػػػػػػػػػانيف: إذا اختمفػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػفة؛ بػػػػػػػػػػػػػػالعكس، فػػػػػػػػػػػػػػاألكٌ 
ػػػػػػػػا و شػػػػػػػػبيو مػػػػػػػػف مشػػػػػػػػبٌ عريػػػػػػػػؼ أركػػػػػػػػاف التٌ ىػػػػػػػػذا التٌ فػػػػػػػػي  الٌسػػػػػػػػٌكاكي فقػػػػػػػػد جمػػػػػػػػع ،(3)اختمفػػػػػػػػا حقيقػػػػػػػػة: إنسػػػػػػػػاننا كفرسن

االخػػػػػػػػػػتالؼ فػػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػػع الٌصػػػػػػػػػػفات يبطػػػػػػػػػػؿ الٌتشػػػػػػػػػػبيو،  و بػػػػػػػػػػٌيف أفٌ ، كمػػػػػػػػػػا أٌنػػػػػػػػػػبوو بػػػػػػػػػػو ككجػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػكمشػػػػػػػػػػبٌ 
ٌنمػػػػػػػػػػا الٌشػػػػػػػػػػؾ تشػػػػػػػػػػابو ككػػػػػػػػػػذل يئيف كمي ػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػػع الٌصػػػػػػػػػػفات يجعميمػػػػػػػػػػا كاحػػػػػػػػػػدنا، فػػػػػػػػػػال يكػػػػػػػػػػكف تشػػػػػػػػػػبيينا، كا 

 الٌتشابو.ينتقؿ إل  

                                                 
1
.87 أسرار البالغة، -
2
 .92-90،أسرار البالغةالجرجاني، ينظر:  -
3
 .439،مفتاح العمـكينظر:  -
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معنػػػػػػػػػػ ، اللػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػ  مشػػػػػػػػػػاركة أمػػػػػػػػػػر آلخػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػبيو بقكلػػػػػػػػػػو:ىك الدٌ ؼ التٌ أٌمػػػػػػػػػػا القزكينػػػػػػػػػػي فعػػػػػػػػػػرٌ 
كػػػػػػػػرت فيػػػػػػػػو أداة   تشػػػػػػػػبيينا بػػػػػػػػال خػػػػػػػػالؼ، كىػػػػػػػػك مػػػػػػػػا ذي دخؿ فيػػػػػػػػو مػػػػػػػػا يسػػػػػػػػمٌ ، لييػػػػػػػػيخػػػػػػػػرج منػػػػػػػػو االسػػػػػػػػتعارة  ثػػػػػػػػـٌ 
  شػػػػػػػػبيو، مثػػػػػػػػؿ: زيػػػػػػػػد كاألسػػػػػػػػد، أك كاألسػػػػػػػػد بحػػػػػػػػذؼ زيػػػػػػػػد لقيػػػػػػػػاـ قرينػػػػػػػػة، ك يفػػػػػػػػٌرؽ بينػػػػػػػػو كبػػػػػػػػيف مػػػػػػػػا يسػػػػػػػػمٌ التٌ 

و، ممشػػػػػػػػبٌ و بػػػػػػػػو خبػػػػػػػػرنا لشػػػػػػػػبيو، ككػػػػػػػػاف اسػػػػػػػػـ المشػػػػػػػػبٌ تشػػػػػػػػبيينا عمػػػػػػػػ  المختػػػػػػػػار، كىػػػػػػػػك مػػػػػػػػا حػػػػػػػػذفت فيػػػػػػػػو أداة التٌ 
ُ صُمممممممٌ   ُنْممممممم :، كقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػال أك فػػػػػػػي حكػػػػػػػـ الخبػػػػػػػر ٌٌ ػَُْمممممممٌِ لَيُمممممممٌْ ىَممممممم  َّشْ ِؼُمممممممٌ

كالػػػػػػػبكـ  ـٌ أم ىػػػػػػػـ كالٌصػػػػػػػ ،(1)
ػػػػػػػػػاكي فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػكف التٌ كٌ فػػػػػػػػػالقزكيني يمتقػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػع الٌسػػػػػػػػػ ،  (2)كالعمػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػكد طػػػػػػػػػرفيف يمتقيػػػػػػػػػاف  اشػػػػػػػػػبيو قائمن

.ال  اللتقاء بينيما جزئي  افي صفة أك معن  كيختمفاف في آخر، ف  كٌمي 

ف تعػػػػػػػػػػٌددت– لكٌنيػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػد عممػػػػػػػػػػاء البالغػػػػػػػػػػة،تعػػػػػػػػػػٌددت  الٌتشػػػػػػػػػػبيو قػػػػػػػػػػد ىكػػػػػػػػػػذا نػػػػػػػػػػرل أٌف مفػػػػػػػػػػاىيـ  -كا 
فات، كال شػػػػػػػػيئيف أك أكثػػػػػػػػر فػػػػػػػػي صػػػػػػػػفة مػػػػػػػػف الٌصػػػػػػػػ يػػػػػػػػربط بػػػػػػػػيفشػػػػػػػػبيو التٌ  تمتقػػػػػػػػي فػػػػػػػػي معنػػػػػػػػ  كاحػػػػػػػػد ىػػػػػػػػك أفٌ 

ػػػػػػػػا، كلػػػػػػػك كػػػػػػػاف كػػػػػػػذلؾ لكػػػػػػػػاف الٌشػػػػػػػيبشػػػػػػػيكػػػػػػػكف التٌ  ، كىػػػػػػػذا يخػػػػػػػػرج ىػػػػػػػػك ىػػػػػػػك عينػػػػػػػو، فكػػػػػػػافيء و متطابقنػػػػػػػا تمامن
شػػػػػػػػػبيو مشػػػػػػػػػتركيف فػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػفة أك أكثػػػػػػػػػر لمتٌ  ب كجػػػػػػػػػكد ركنػػػػػػػػػيفو يتكٌجػػػػػػػػػدائػػػػػػػػػرة المفيػػػػػػػػػكـ األصػػػػػػػػػمي ب ٌنػػػػػػػػػعػػػػػػػػػف 

ٌنمػػػػػػػػػا يكرة كتكضػػػػػػػػػيحيا فػػػػػػػػػي نفػػػػػػػػػس المتمقٌػػػػػػػػػإلبػػػػػػػػػراز الٌصػػػػػػػػػ ؛فةيفػػػػػػػػػكؽ أحػػػػػػػػػدىما اآلخػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذه الٌصػػػػػػػػػ ، كا 
 .يدخمنا في باب المماثمة كالمشابية

 شبيه:أركاف التٌ -

بو، شػػػػػػػػػبيو، ككجػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػكىمػػػػػػػػػا طرفػػػػػػػػػا التٌ  ،و بػػػػػػػػػوكالمشػػػػػػػػػبٌ و، المشػػػػػػػػػبٌ : أركػػػػػػػػػاف أربعػػػػػػػػػةمػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػبيو التٌ  يتكػػػػػػػػػٌكف 
 شبيو.كأداة التٌ 

 شبه:أٌكال: طرفا التٌ 

 }الكامؿ{ :(3)عبد المحسف بف محمد الٌصكرمقكؿ كمثالو اف،كناف األساسيٌ و بو، كىما الرٌ و كالمشبٌ المشبٌ 

يكػػػركفى كىالمىهيػػػـ  ًمػػػٍف مىٍعشىػػػرو يىتىخى
ـٍ مػػػػػٍف حػػػػػذًُها  ككأٌنمػػػػػا أُالميهيػػػػػ

 

ػػػػػػػػٍكهىرً حتٌػػػػػػػػ    ػػػػػػػػأنكهيـ تٌجػػػػػػػػاري الجى  كى
 (4)بالقتػػػًؿ فٍضػػػالتي القىنػػػا الميتىكىس ػػػرً 

 

و بػػػػػػػػػػػػػو )ىـ( العائػػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػػ  كممػػػػػػػػػػػػػة) معشػػػػػػػػػػػػػر(، كالمشػػػػػػػػػػػػػبٌ الٌضػػػػػػػػػػػػػمير و فػػػػػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػػػػػت األٌكؿفالمشػػػػػػػػػػػػػبٌ 
، رو بػػػػػػػػػػػو فضػػػػػػػػػػػالت القنػػػػػػػػػػػا المتكٌسػػػػػػػػػػػاني أقالميػػػػػػػػػػػـ، كالمشػػػػػػػػػػػبٌ و فػػػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػػػت الثٌػػػػػػػػػػػار الجػػػػػػػػػػػكىر، كالمشػػػػػػػػػػػبٌ تٌجػػػػػػػػػػػ

                                                 
.2/18 البقرة، -1

 164، : اإليضاح في عمكـ البالغةينظر2-
مػػػػػف  ىػػػػػك أبػػػػػك محمػػػػػد عبػػػػػد المحسػػػػػف بػػػػػف محٌمػػػػػد بػػػػػف أحمػػػػػد بػػػػػف غالػػػػػب بػػػػػف غمبػػػػػكف الٌصػػػػػكرم، أحػػػػػد المحسػػػػػنيف الفضػػػػػالء، كالمجيػػػػػديف األدبػػػػػاء، شػػػػػعره بػػػػػديع األلفػػػػػاظ،--3

.3/232 كفيات األعياف كأنباء الٌزماف،، نقؿ عنو ابف خمكاف ،1/363 اليتيمة،محاسف أىؿ الٌشاـ، ينظر: الٌثعالبي، 
.47،تتمة اليتيمة، كالثعالبي، 201، الديكاف-4
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، فػػػػػػػػػػي ترصػػػػػػػػػػيعيا ار الجػػػػػػػػػػكاىريـ تٌجػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػ نٌ  كيرتٌبكنيػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي مكاقعيػػػػػػػػػػا ركف ألفػػػػػػػػػػاظيـفيػػػػػػػػػػؤالء القػػػػػػػػػػكـ يتخٌيػػػػػػػػػػ
 .المتكٌسرة ماحالرٌ بقايا تيا تشبو أقالميـ مف ميارتيا كقكٌ  كما أفٌ 

، (1)عميػػػػػػػػػػػػػو الٌسػػػػػػػػػػػػػياؽ، كقيػػػػػػػػػػػػػاـ القرينػػػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػػػرط فػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػذؼ و إذا دؿٌ كيمكػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػذؼ المشػػػػػػػػػػػػػبٌ 
 قكلو تعال :و كمثال

 مىا أىٍدرىاؾى مىا ًهيىٍه كى
اًميىةه  (10) نىاره حى

 

 (2). 

، دٌؿ عميػػػػػػػػػػو الٌسػػػػػػػػػػياؽ ، أم: ىػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػار حاميػػػػػػػػػػةتقػػػػػػػػػػديره)ىي( كو فػػػػػػػػػػي اآليػػػػػػػػػػة فقػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػذؼ المشػػػػػػػػػػبٌ 
 .ىيو" في قكلو تعال : "ما

إٌمػػػػػػػػػػػا أف يككنػػػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػػػٌييف كتشػػػػػػػػػػػبيو الخػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػالكرد فػػػػػػػػػػػي المبصػػػػػػػػػػػرات، ككتشػػػػػػػػػػػبيو  شػػػػػػػػػػػبيوطرفػػػػػػػػػػػا التٌ ك 
المشػػػػػػػػػػػػمكمات، ككتشػػػػػػػػػػػػبيو  كيػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػالعنبر فػػػػػػػػػػػػيبصػػػػػػػػػػػػكت الفػػػػػػػػػػػػراري  فػػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػػمكعات، ككالنٌ (3)األطػػػػػػػػػػػػيط

، كىنػػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػػا اعـ بػػػػػػػػػػػالحرير فػػػػػػػػػػػي المممكسػػػػػػػػػػػاتالٌريػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػالخمر فػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػذكقات، ككتشػػػػػػػػػػػبيو الجمػػػػػػػػػػػد الٌنػػػػػػػػػػػ
قيؽ عنػػػػػػػػػد تشػػػػػػػػػبييو بػػػػػػػػػ عالـ اليػػػػػػػػػاقكت المنتشػػػػػػػػػرة عمػػػػػػػػػ  رمػػػػػػػػػاح مػػػػػػػػػف زبرجػػػػػػػػػد، يسػػػػػػػػػتند إلػػػػػػػػػ  الخيػػػػػػػػػاؿ، كالٌشػػػػػػػػػ

    } مجزكء الكامؿ    { ففي قكؿ الصنكبرم:، (4)بالحسٌيات كع مقركفكىذا النٌ 
ػػػػػػػػػػػرك الشكقيػػػػػػػػػػػػ  ككػػػػػػػػػػػأٌف ميٍحمى
ُيكتو نيًشػػػػػػػػػػػػر  أٍعػػػػػػػػػػػػالـي يػػػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػػػػٌعدٍ   بى أٍك تىصى ػػػػػػػػػػكك  ًؽ إذا تىصى
مػػػ  ًرمػػػاحو مػػػٍف  ػػػدٍ فى عى بىٍرجى  (5)زى

 

ػػػػػػػػػػػا مأعال ف أفٌ اعر أف يبػػػػػػػػػػػيٌ يريػػػػػػػػػػػد الٌشػػػػػػػػػػػ رمػػػػػػػػػػػاح  نشػػػػػػػػػػػرت عمػػػػػػػػػػػ  األحمػػػػػػػػػػػر ة مػػػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػػػاقكتنحكتػػػػػػػػػػػمن
 كالكاقػػػػػػػػػػع، كلكػػػػػػػػػػفٌ  برجػػػػػػػػػػد كىػػػػػػػػػػذه لػػػػػػػػػػـ تشػػػػػػػػػػاىد قػػػػػػػػػػط لعػػػػػػػػػػدـ كجكدىػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػالـ الحػػػػػػػػػػٌس مػػػػػػػػػػف الزٌ  نحكتػػػػػػػػػػةم

مػػػػػػػػػػاح كالزبرجػػػػػػػػػػد كرة المتخٌيمػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف األعػػػػػػػػػػالـ كاليػػػػػػػػػػاقكت كالرٌ فػػػػػػػػػػت منيػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػذه الٌصػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػي ت لٌ العناصػػػػػػػػػػر الٌ 
، بػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف ، لػػػػػػػػػذا ال يمكػػػػػػػػػف إدراجيػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػمف العقمػػػػػػػػػيٌ مكجػػػػػػػػػكدة فػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػالـ الكاقػػػػػػػػػع كتػػػػػػػػػدرؾ بػػػػػػػػػالحٌس 

 و بو محسكساف.و كالمشبٌ المشبٌ 

و ا كالمشػػػػػػػػػػػبٌ و عقمي ػػػػػػػػػػالمشػػػػػػػػػػػبٌ  أك يكػػػػػػػػػػكف كتشػػػػػػػػػػبيو العمػػػػػػػػػػػـ بالحيػػػػػػػػػػاة، ،رفػػػػػػػػػػػاف عقميػػػػػػػػػػيفكقػػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػػكف الطٌ 
بع، أك بػػػػػػػػػػػػالعكس كتشػػػػػػػػػػػػبيو العطػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػالخمؽ ة بالٌسػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػو حسػػػػػػػػػػػػي ا كتشػػػػػػػػػػػػبيو العػػػػػػػػػػػػدؿ بالقسػػػػػػػػػػػػطاس، كالمنٌيػػػػػػػػػػػػ

                                                 
1
 .15 لساف العرب، أدكات التشبيه في. كىالؿ، أحمد ىنداكم، 523، المصطمحات البالغية معجـ ينظر: مطمكب، أحمد، -
2
  .11-101/10القارعة-
3
 أطط.، مادة: لساف العربابف منظكر، ، ينظر:   صكت األمعاء مف  الجكعاألطيط: -

4
 169 ،في عمـك البالغة اإليضاحالقزكيني،  . ك440-439، مفتاح العمـكينظر: السكاكي،  -

5
.416  الديكاف،-
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ف شػػػػػػػػػػػاء ا  إ  البحػػػػػػػػػػػثسػػػػػػػػػػػيتـ تفصػػػػػػػػػػػيمو الحقنػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػذا  كالعقمػػػػػػػػػػػيٌ  كىػػػػػػػػػػػذا الٌنػػػػػػػػػػػكع؛ الحٌسػػػػػػػػػػػيٌ  ،(1)الكػػػػػػػػػػػريـ
 .تعال 

 به:ثانينا: كجه الشٌ 

كقد يككف كجو الٌشبو كاحدنا أك غير كاحد،  شبيو تحقيقنا أك تخييالن،طرفا التٌ ذم يشترؾ فيو ىك المعن  الٌ 
ٌما أف  تفصيالت عند الٌسكاكي مجمكعةكغير الكاحد لو  يككف بعضيا حسٌيا ف ٌما أف يككف حٌسي ا أك عقمي ا، كا 
جاعة، كاألسد في الشٌ  ، نحك: عميٌ حقيؽعم  كجو التٌ ر ا أف يتقرٌ فيذا المعن  المشترؾ إمٌ ، (2)كبعضيا عقمٌيا

رث بف اأبي الحكقكؿ ك ، أظير األسدلكٌنيا في ك  جاعة ىي المعن  المشترؾ بينيما كىي مكجكدة في اإلنساففالشٌ 
 }الرمؿ                                                        {      :(3)التٌمار الكاسطي

 اُػػػػد أتينػػػػاؾ مػػػػرارنا كمػػػػرارنا كمػػػػرار 
 

 (4)اكمثػػؿ البػػدر ال يبػػدك نهػػارن فػػاذا أنػػت  
 

 حقيؽ.عم  كجو التٌ  يكر نيارنافي عدـ الظٌ بالبدر  و الكاسطي ممدكحوشبٌ 

، خييػػػػػػػػػػؿ كيػػػػػػػػػػؿ كالتٌ عمػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػبيؿ التٌ  و بػػػػػػػػػػو إالٌ خييػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػا ال يمكػػػػػػػػػف كجػػػػػػػػػػكده فػػػػػػػػػػي المشػػػػػػػػػبٌ كالمػػػػػػػػػراد بالتٌ 
األسػػػػػػػػػكد، فكجػػػػػػػػػو باب رأس الٌشػػػػػػػػػشػػػػػػػػػعر يب فػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػؿ المظمػػػػػػػػػـ بكجػػػػػػػػػكد الٌشػػػػػػػػػجػػػػػػػػػكـ فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػكاد المٌ كتشػػػػػػػػػبيو النٌ 

 .(5)بو متخيلؿ، كىك أجراـ بيضاء المعة متفٌرقة كسط مساحة سكداءالشٌ 

و بعدمػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػراء عػػػػػػػػػػػف بٌ فػػػػػػػػػػػع إذا شيػػػػػػػػػػػيء العػػػػػػػػػػػديـ النٌ بو العقمػػػػػػػػػػػي: ككجػػػػػػػػػػػكد الٌشػػػػػػػػػػػككجػػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػػ
و بالحيػػػػػػػػػػاة فػػػػػػػػػػي ككنيمػػػػػػػػػػا جيتػػػػػػػػػػي إدراؾ فيمػػػػػػػػػػا طرفػػػػػػػػػػاه معقػػػػػػػػػػكالف، ككػػػػػػػػػػالعمـ إذا الفائػػػػػػػػػػدة، أك كػػػػػػػػػػالعمـ إذا شػػػػػػػػػػبٌ 

يػػػػػػػػػػػػادة و بالقسػػػػػػػػػػػػطاس فػػػػػػػػػػػػي تحصػػػػػػػػػػػػيؿ مػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػيف الزٌ ، أك كالعػػػػػػػػػػػػدؿ إذا شػػػػػػػػػػػػبٌ  كر فػػػػػػػػػػػػي اليدايػػػػػػػػػػػػةو بػػػػػػػػػػػػالنٌ بٌ شيػػػػػػػػػػػػ
و بخمػػػػػػػػػؽ كػػػػػػػػػريـ فػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتطابة بٌ و بػػػػػػػػػو محسػػػػػػػػػكس، ككػػػػػػػػػالعطر إذا شيػػػػػػػػػو معقػػػػػػػػػكؿ كالمشػػػػػػػػػبٌ قصػػػػػػػػػاف فالمشػػػػػػػػػبٌ كالنٌ 
و بػػػػػػػػػػو و محسػػػػػػػػػػكس كالمشػػػػػػػػػػبٌ نف فػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػدـ الخفػػػػػػػػػػاء فالمشػػػػػػػػػػبٌ يت بالٌسػػػػػػػػػػجكـ إذا شػػػػػػػػػػبٌ اىمػػػػػػػػػػا، ككػػػػػػػػػػالنٌ فس إيٌ الػػػػػػػػػػنٌ 

 .(6)معقكؿ

ـٌ مػػػػػػػػػػػف التٌ  شػػػػػػػػػػػبيوكالتٌ  و بٌ إذا شيػػػػػػػػػػػ : كالخػػػػػػػػػػػدٌ يٌ ، فالحٌسػػػػػػػػػػػيٌ شػػػػػػػػػػػبيو بالكجػػػػػػػػػػػو الحٌسػػػػػػػػػػػبالكجػػػػػػػػػػػو العقمػػػػػػػػػػػي أعػػػػػػػػػػػ
بػػػػػػػػػػػة إذا كيػػػػػػػػػػػة الطيٌ بو بػػػػػػػػػػػاليمس فػػػػػػػػػػػي الخفػػػػػػػػػػػاء، ككالنٌ كت الضػػػػػػػػػػػعيؼ إذا شيػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػالكرد فػػػػػػػػػػػي الحمػػػػػػػػػػػرة ككالٌصػػػػػػػػػػػ

 .(7)يت بالعنبر في طيب الرائحةشبٌ 
                                                 

1
.440، مفتاح العمكـينظر: السكاكي، -
2
.446-440 نفسه،ينظر: -
3
لـ أعثر عم  ترجمة لو.-

4
.61، تتمة اليتيمةالثعالبي،  -
5
.169 ،في عمـك البالغة اإليضاحينظر: القزكيني،  -
6
.442،مفتاح العمكـينظر: السكاكي،  -
7
.441 ، نفسه ينظر: -
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يقػػػػػػػػػكد إلػػػػػػػػػ  فسػػػػػػػػػاد رفػػػػػػػػػاف، كىػػػػػػػػػذا تػػػػػػػػػي يشػػػػػػػػػترؾ فييػػػػػػػػػا الطٌ فات الٌ فة أك الٌصػػػػػػػػػككجػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػبو ىػػػػػػػػػك الٌصػػػػػػػػػ
قميمػػػػػػػػػػو مصػػػػػػػػػػم  ككثيػػػػػػػػػػره مفسػػػػػػػػػػد، بػػػػػػػػػػ ف  حػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػػالـ كػػػػػػػػػػالمم  فػػػػػػػػػػي الٌطعػػػػػػػػػػاـ"، ألفٌ قػػػػػػػػػػكؿ القائػػػػػػػػػػؿ:" النٌ 

ذم يرفػػػػػػػػػع الفاعػػػػػػػػػػؿ الٌػػػػػػػػػحػػػػػػػػػك ىػػػػػػػػػذا ال يقػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي النٌ  لكػػػػػػػػػفٌ  جعػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي الٌطعػػػػػػػػػاـ بالقػػػػػػػػػػدر المطمػػػػػػػػػكب،يي 
سػػػػػػػاد، بػػػػػػػؿ د فػػػػػػػي الكػػػػػػػالـ فقػػػػػػػد اسػػػػػػػتقاـ كانتفػػػػػػػ  الفًجػػػػػػػ، فػػػػػػػ ف كي كغيرىػػػػػػػا مػػػػػػػف القكاعػػػػػػػد كينصػػػػػػػب المفعػػػػػػػكؿ بػػػػػػػو

ا، كاإلىمػػػػػػػػػاؿ مفسػػػػػػػػػدنا ال فػػػػػػػػػي  كحصػػػػػػػػػؿ الٌنفػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػو، فالكجػػػػػػػػػو بينيمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػكف االسػػػػػػػػػتعماؿ مصػػػػػػػػػمحن
 .(1)القمة كالكثرة

 شبيه: أدكات التٌ  ثالثنا:

يػػػػػػػػػػا حرفػػػػػػػػػاف، كأسػػػػػػػػػػماء، كأفعػػػػػػػػػاؿ، ككمٌ  :كىػػػػػػػػػػي ؛عمػػػػػػػػػ  المماثمػػػػػػػػػػة كاالشػػػػػػػػػتراؾ لفػػػػػػػػػظ يػػػػػػػػػػدؿٌ  ي كػػػػػػػػػػؿٌ ىػػػػػػػػػ
دددددداةددددددي  ِدددددداز ددددددْزجّقدددددددػددددددد ُا، و بػػػػػػو فػػػػػػي صػػػػػػفتوو مػػػػػػف المشػػػػػػبٌ تفيػػػػػػد قػػػػػػرب المشػػػػػػبٌ  القدددددددهاًأظاظإ

شدددددثيَالر 
(2)

دددددْ ر رددددديي ُّدددددياولدددددحأّالْظددددديلحال ، َتدددددََتوشدددددازلرَالوشدددددث لتِدددددا لدددددبّ ددددد الوشدددددث   

ثَةيّجَالش 
(3)

.

 الكاؼ كك ٌف:  كالحرفاف ىما:

 كقكلو تعال :و بو، الكاؼ: كىي األصؿ لبساطتيا، كاألصؿ فييا أف يمييا المشبٌ  - أ

 ٍردىةن كىٱلد هىافً فىًاذىا  .(4) ٱنشىقكًت ٱلسكمىآءي فىكىانىٍت كى

 }الطكيؿ{الٌمحية:           يصؼ خطٌ (5)ميمي البغدادمد بف عبد الكاحد التٌ محمٌ كقكؿ ك 

 بػػػدا خػػػطه مػػػف أهػػػكال كالبػػػدًر طالعنػػػا
 

ػػػػهي   بػػػػا (6) كعاًرضي  (7)ُػػػػد الح فيػػػػه كزىغى
 

ـٌ معنػػػػػػػػػ كقػػػػػػػػػد يمييػػػػػػػػػا مفػػػػػػػػػرد ال  و بػػػػػػػػػو.صػػػػػػػػػمت مباشػػػػػػػػػرة بالبػػػػػػػػػدر كىػػػػػػػػػك المشػػػػػػػػػبٌ فالكػػػػػػػػػاؼ اتٌ  شػػػػػػػػػبيو بػػػػػػػػػو، التٌ  يػػػػػػػػػت
 ،كقكلو تعال : (8)بناو بو مركٌ كذلؾ إذا كاف المشبٌ 

 ٍلنىػػػػػػالي ػػػػػػاءو أىٍنزى يىػػػػػػاًة الػػػػػػدهٍنيىا كىمى ثىػػػػػػؿى اٍلحى ـٍ مى السكػػػػػػمىاًء فىػػػػػػاٍختىمىطى ًبػػػػػػًه نىبىػػػػػػاتي األىٍرًض ًمػػػػػػفى  كىاٍضػػػػػػًرٍب لىهيػػػػػػ
يىاحي تفىأىٍصبىحى هىًشيمنا ى  كلي الر  مى  كيؿ  شىٍيءو ميٍقتىًدرنا ٍذري كىافى المكهي عى كى

(9). 

                                                 
 .227ينظر: القزكيني، اإليضاح في عمـك البالغة،  -1
.51،المصطمحات البالغيةينظر: مطمكب، أحمد، معجـ  -2
.13 لساف العرب، أدكات التشبيه فيينظر: ىالؿ، أحمد ىنداكم،  -3
.55/37السدوي، -4
.79 تتٌمة اليتيمة، عاش في نيسابكر كىك في ريعاف شبابو، ثـ سكف غزنة، لو شعر األديب الٌظريؼ اٌلذم شرب ماء دجمة كتغذل بنسيـ العراؽ، ينظر: الٌثعالبي،- -5
 ، مادة: عرض.لساف العربعارضو: منبت الشعر في الكجو، ينظر:ابف منظكر،  -6
 : زغب.، مادةلساف العربينظر:ابف منظكر، .  كزغبا: الفعؿ مف الٌزغب، كىك الٌشعر الٌصغير، 79، اليتيمةتتٌمة الٌثعالبي،  -7
.180ينظر: القزكيني، اإليضاح في عمـك البالغة،  -8
.18/45 الكهؼ، -9
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نيا بالمػػػػػػػػػػاء، بػػػػػػػػػػؿ المقصػػػػػػػػػػكد تشػػػػػػػػػػبيو حاليػػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػػي نضػػػػػػػػػػارتيا كمػػػػػػػػػػا فمػػػػػػػػػػيس المقصػػػػػػػػػػكد تشػػػػػػػػػػبيو الحيػػػػػػػػػػاة الػػػػػػػػػػدٌ 
 ياح.ره الرٌ كارفنا ثـ تطيٌ بات يككف مخضٌران يعقبيا مف اليالؾ بحاؿ النٌ 

 :"ىكزيػػػػػػػػدنا أسػػػػػػػػده  األصػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي قػػػػػػػػكليـ:" كػػػػػػػػ فٌ  ب مػػػػػػػػف الكػػػػػػػػاؼ كأٌف، كقيػػػػػػػػؿ: إفٌ حػػػػػػػػرؼ مرٌكػػػػػػػػ كػػػػػػػػ ٌف: - ب
 ، كقكلو تعال :عم  اإلطالؽ  وعم  المشبٌ  تدخؿ زيدنا ك سد، كك فٌ  إفٌ 

   ػػػػػٍرعى سيػػػػػكمنا فىتىػػػػػرىل اٍلقىػػػػػٍكـى ًفيهىػػػػػا صى اًنيىػػػػػةى أىيكػػػػػاـو حي ثىمى ػػػػػٍبعى لىيىػػػػػاؿو كى ـٍ سى مىػػػػػٍيًه رىهىا عى ػػػػػخك ػػػػػازي سى ـٍ أىٍعجى ػػػػػأىنكهي كى
اًكيىةو   . (1)نىٍخؿو خى

 .العائد عم  القكـ صؿ مباشرة بالمشٌبو كىك الٌضمير ) ىـ(فالحرؼ ) ك ٌف( اتٌ 

 }المنسرح{                                 :   (2)ككقكؿ أبي الغكث بف نحرير المنيحي

 كػػػػػػػػػػػػػأٌف حٌناءهػػػػػػػػػػػػػا براحتهػػػػػػػػػػػػػا
 

ُى    (3)هػػػػػػاٍت بهجرتً مىػػػػػػتى دمػػػػػػاءي مػػػػػػف 

 (3)هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابهجرتً 
 

 )حناءىا(.صؿ مباشرة بالمشٌبو كىك فالحرؼ ) ك ٌف( اتٌ 

مػػػػػػػػػػف لفظتػػػػػػػػػػي" مثػػػػػػػػػػؿ  شػػػػػػػػػػتؽٌ مثػػػػػػػػػػؿ" كمػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي معناىػػػػػػػػػػا كمفظػػػػػػػػػػة "نحػػػػػػػػػػك"، كمػػػػػػػػػػا يي ":كاألسػػػػػػػػػػماء ىػػػػػػػػػػي
 .كشبو"، نحك مماثؿ كمشابو كما رادفيما

كقكؿ أبي كغيرىا،  ، نحك: يشبو كيشابو كيماثؿ كيضارع كيحاكي كيضاىيىناؾ أفعاؿ تفيد الٌتشبيو
 } الخفيؼ {                                                                           :(4)المطاع

 أٌيهػػػػػػػا الٌشػػػػػػػادفي الٌػػػػػػػذم صػػػػػػػاغىهي المٌػػػػػػػػ       
 ظػػػػػػػؿك بػػػػػػػيفى الم حػػػػػػػاًظ لحظيػػػػػػػؾ يىٍحكػػػػػػػي     

 

ٍسػػػػػػػػفو كطيػػػػػػػػبً    ػػػػػػػػػػػػػػػػػهي بػػػػػػػػديعنا مػػػػػػػػٍف كػػػػػػػػؿ  حي

ـى ُمبػػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػػؾى بػػػػػػػػػػػيفى القيمػػػػػػػػػػػكبً  سيػػػػػػػػػػٍق
(5) 

 

أسػػػػػػػػػػػػدنا"، ىػػػػػػػػػػػػذا إذا قػػػػػػػػػػػػرب  : "عممػػػػػػػػػػػػت زيػػػػػػػػػػػػدناشػػػػػػػػػػػػبيو، كقػػػػػػػػػػػػكليـذكر فعػػػػػػػػػػػػؿ ينبػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػف التٌ كقػػػػػػػػػػػػد ييػػػػػػػػػػػػ
 .(6)شبيو، ف ف بعد أدن  تبعيد، قيؿ: خمتو كحسبتو كنحكىماالتٌ 

                                                 
1
.44/4الحاُة،  -
2
. كلػػػػػػػػـ أعثػػػػػػػػر لػػػػػػػػو عمػػػػػػػػ  غيػػػػػػػػر ىػػػػػػػػذه 90، تتمػػػػػػػػة اليتيمػػػػػػػػةىػػػػػػػػك مػػػػػػػػف أظػػػػػػػػرؼ الٌنػػػػػػػػاس، كأممحيػػػػػػػػـ شػػػػػػػػعرنا، كأحضػػػػػػػػرىـ جكابنػػػػػػػػا، ينظػػػػػػػػر: الثعػػػػػػػػالبي،  -

 الٌترجمة.
3
.90،  نفسه -
4
، كشاعرنا، كٌلي إمرة دمشؽ سنة  - ىػػػ. ينظر: 438ىػػػػػ، ثـ عزؿ عنيا، ثـٌ عاد إلييا، تكفي سنة 412أبك المطاع بف ناصر الٌدكلة بف حمداف الٌتغمبي، كاف أديبنا فاضالن

.1671-2/1670 لنبالء،سير أعالـ ا. كالٌذىبي، شمس الٌديف، 1/187دمية القصر كعيصرة أهؿ العصر،الباخرزم،عمي بف الحسيف بف عمي، 
5
.12، تتمة اليتيمةالثعالبي،  -

6
 .180 اإليضاح،ينظر: القزكيني،  -
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و أك قمػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػبيو صػػػػػػػػػػادقنا قمػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي كصػػػػػػػػػػفو ك ٌنػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػف التٌ  مػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػرل ابػػػػػػػػػػف طباطبػػػػػػػػػػا أفٌ ك 
ادؽ عنػػػػػػػػد ابػػػػػػػػف شػػػػػػػػبيو الٌصػػػػػػػػفمػػػػػػػػف التٌ  .(1)دؽ قمػػػػػػػػت فيػػػػػػػػو: تػػػػػػػػراه أك تخالػػػػػػػػو أك يكػػػػػػػػادككػػػػػػػػذا، كمػػػػػػػػا قػػػػػػػػارب الٌصػػػػػػػػ
  }الطكيؿ{                                                 طباطبا قكؿ امرئ القيس: 

 هػػػػػػاكأنك  جػػػػػػكـي إليهػػػػػػا كالنه  نظػػػػػػرتي 
 

 (2)فٌػػػػػاؿً قي لً  تشػػػػػبه  رهبػػػػػافو  مصػػػػػابيحي  
 

ىبػػػػػػػػػػػػاف لمصػػػػػػػػػػػػابيحيـ د الرٌ جػػػػػػػػػػػػكـ بمصػػػػػػػػػػػػابي  رىبػػػػػػػػػػػػاف لفػػػػػػػػػػػػرط ضػػػػػػػػػػػػيائيا، كتعيٌػػػػػػػػػػػػاعر النٌ و الٌشػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػبٌ 
يػػػػػػػػػػػؿ كتتضػػػػػػػػػػػاءؿ جػػػػػػػػػػػكـ زاىػػػػػػػػػػػرة مضػػػػػػػػػػػيئة طػػػػػػػػػػػكاؿ المٌ ح، فكػػػػػػػػػػػذلؾ النٌ ابإلػػػػػػػػػػػ  الٌصػػػػػػػػػػػ كقيػػػػػػػػػػػاميـ عمييػػػػػػػػػػػا لتنيػػػػػػػػػػػر

أحيػػػػػػػػػػػاء العػػػػػػػػػػػرب بالباديػػػػػػػػػػػة إذا قفمػػػػػػػػػػػت  اؿ" ألفٌ لقفٌػػػػػػػػػػػ كقػػػػػػػػػػػاؿ: "تشػػػػػػػػػػػبٌ  و،فيػػػػػػػػػػػباح كتضػػػػػػػػػػػاؤؿ المصػػػػػػػػػػػابي  لمٌصػػػػػػػػػػ
ؽ تمػػػػػػػػػػؾ ماء بتفػػػػػػػػػػرٌ جػػػػػػػػػػكـ كمكاقعيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف الٌسػػػػػػػػػػو النٌ ، فشػػػػػػػػػػبٌ يتػػػػػػػػػػدل بيػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػراف ليي إلػػػػػػػػػػ  مكاضػػػػػػػػػػعيا أكقػػػػػػػػػػدت النٌ 

بعػػػػػػػػد مكػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػ  حسػػػػػػػػب منػػػػػػػػازؿ القفٌػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػف أحيػػػػػػػػاء العػػػػػػػػرب، كييتػػػػػػػػدل يػػػػػػػػراف كاجتماعيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي مكػػػػػػػػاف النٌ 
 .(3)يراف المكقدة ليـاؿ بالنٌ جكـ كما ييتدم القفٌ بالنٌ 

 شبيه كحذفها: مراتب ذكر أركاف التٌ 

 ، كىي:(4)عؼة كالضٌ شبيو كحذفيا مراتب ثمافو في القكٌ ب عم  ذكر أركاف التٌ يترتٌ 

سيؿ بف  صال  أبي  ة، ككقكؿال يكجد فييا قكٌ  ،جاعة"كاألسد في الشٌ ذكر األركاف األربعة، مثؿ" زيد  األكل :
 }الخفيؼ                                                  {:   (5)يسابكرمأحمد النٌ 

ػػػػػاكشػػػػػرابو كأٌنػػػػػه المسػػػػػؾي   نفحن
 

 (6)ه التكريػػػػػػدي الٌطعػػػػػػـً زانىػػػػػػ طٌيػػػػػػبي  
 

الٌشػػػػػػػػراب بالمسػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي نفحػػػػػػػػو كرائحتػػػػػػػػو كربػػػػػػػػط و يػػػػػػػػا، فقػػػػػػػػد شػػػػػػػػبٌ شػػػػػػػػبيو كمٌ اعر أركػػػػػػػػاف التٌ ذكػػػػػػػػر الٌشػػػػػػػػ
 شبيو )ك ٌف(.بينيما بحرؼ التٌ 

، كىػػػػػػػػػػػػذه المرتبػػػػػػػػػػػػة : زيػػػػػػػػػػػػد أك محٌمػػػػػػػػػػػػدجاعة"، أمٌ و، مثػػػػػػػػػػػػؿ" كاألسػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػي الٌشػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػذؼ المشػػػػػػػػػػػػبٌ  الثٌانيػػػػػػػػػػػػة:
 ة.كاألكل  في القكٌ 

 ة.قكٌ مف الجاعة"، كفييا نكعي األداة، مثؿ" زيد أسد في الشٌ  حذؼ الثٌالثة:

                                                 
1
.28-27 عر،عيار الشٌ ينظر:  -
2
.124، الديكاف -

3
.28 عر،عيار الشٌ  ابف طباطبا، ينظر: -
4
-  ،  .202اإليضاح،. كالقزكيني، 465-464ينظر: الٌسكاٌكي، مفتاح العمـك

5
.309 اليتيمة، تتمةجمع بيف األدب الٌديكاني كالٌشعر الكتابي، لو مكانة في تقٌدمو كبراعتو، ينظر: الٌثعالبي، -
6
  .312 ،نفسو -
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 ة.الثة في القكٌ كىي كالثٌ جاعة"، و، مثؿ:" أسد في الشٌ مشبٌ شبيو كالالتٌ أداة ترؾ  الرٌابعة:

بو مػػػػػػػف حيػػػػػػػث الٌشػػػػػػػة، لعمػػػػػػػـك كجػػػػػػػو كفييػػػػػػػا نػػػػػػػكع قػػػػػػػكٌ  ،بو، مثػػػػػػػؿ:" زيػػػػػػػد كاألسػػػػػػػد"الٌشػػػػػػػتػػػػػػػرؾ كجػػػػػػػو  الخامسػػػػػػػة:
 }الكامؿ                                            {اىر.كمنو قكؿ األمير أبي المطاع: الظٌ 

 الفػػػػػػداءى لنفًسػػػػػػهكمفػػػػػػارؽه نفسػػػػػػي 
 قػػػػػػًدلً كرأيػػػػػػت منػػػػػػه مثػػػػػػؿى لؤلػػػػػػًؤ عً 

 

 كٌدٍعػػػػتي صػػػػبرم عنػػػػهي فػػػػي تكديًعػػػػهً  
 (1)مػػػػػػػف ثغػػػػػػػرًل كحديًثػػػػػػػًه كدمكًعػػػػػػػهً 

 

 شبيو،مثؿ:" كاألسد"، كىي كالخامسة.و ككجو التٌ ترؾ المشبٌ  الٌسادسة:

 زيد أسد" كىي أقكل الجميع. "بو، مثؿ:شبيو ككجو الشٌ التٌ  أداة حذؼ الٌسابعة:

 }البسيط{                      : (2)ا  بف محمد الدكغابادمككقكؿ عبد 

ـٍ فاٌنػػػػؾ فػػػػي أٍفػػػػ  ُمػػػػره  ًؽ العػػػػالكاسػػػػم
 

 (3)دل خػػػػاؿي عمػػػػ  خػػػػد  الٌنػػػػ فأنػػػػتى  كافخػػػػرٍ  
 

 ابعة.كر، مثؿ:" أسد"، كىي كالسٌ و بو بالذٌ إفراد المشبٌ  الثٌامنة:

إيجػػػػػػػػاز كبيػػػػػػػػاف فيػػػػػػػػك يقػػػػػػػػٌرب شػػػػػػػػبيو المفػػػػػػػػرد؛ لمػػػػػػػػا فيػػػػػػػػو مػػػػػػػػف شػػػػػػػػبيو البميػػػػػػػػغ ىػػػػػػػػك أعمػػػػػػػػ  مراتػػػػػػػػب التٌ فالتٌ 
تػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػربط فات الٌ و ىػػػػػػػػػك، كيتػػػػػػػػػرؾ لمعقػػػػػػػػػؿ المجػػػػػػػػػاؿ لتخٌيػػػػػػػػػؿ الٌصػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػو كيجعمػػػػػػػػػو ك ٌنػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػبٌ المشػػػػػػػػػبٌ 

ف كػػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػػػي الجنػػػػػػػػػػدم ينفػػػػػػػػػػرد بػػػػػػػػػػرأم مخػػػػػػػػػػالؼ آلراء البالغٌيػػػػػػػػػػيف، فيػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػرل شػػػػػػػػػػبيوبػػػػػػػػػػيف طرفػػػػػػػػػػي التٌ  ، كا 
شػػػػػػػػػبييات البميغػػػػػػػػػة أٌف كثيػػػػػػػػػران مػػػػػػػػػف الٌتشػػػػػػػػػبييات المرسػػػػػػػػػمة المفٌصػػػػػػػػػمة أجمػػػػػػػػػؿ كألطػػػػػػػػػؼ كأبػػػػػػػػػرع مػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػض التٌ 

، فالجنػػػػػػػػػدم اعتمػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػي رأيػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػذا عمػػػػػػػػػ  الحػػػػػػػػػٌس كالػػػػػػػػػٌذكؽ الفٌنػػػػػػػػػٌي فػػػػػػػػػي (4)لمجػػػػػػػػػٌرد أٌنيػػػػػػػػػا مؤٌكػػػػػػػػػدة مجممػػػػػػػػػة
حكمػػػػػػػػو عمػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػض الٌشػػػػػػػػكاىد البالغٌيػػػػػػػػة، كلكػػػػػػػػف يبقػػػػػػػػ  البميػػػػػػػػغ ىػػػػػػػػك األقػػػػػػػػكل مػػػػػػػػف بػػػػػػػػيف أنػػػػػػػػكاع الٌتشػػػػػػػػبييات 

 األخرل؛ ألٌنو يقكـ عم  الحذؼ.                

 :مثيؿكالمجاز كاالستعارة كالتٌ شبيو الفرؽ بيف التٌ -

  شبيو كالمجاز:ؿ: الفرؽ بيف التٌ المحكر األكٌ 

يـ اختمفػػػػػػػكا فػػػػػػػي لكػػػػػػػنٌ شػػػػػػػبيو بابنػػػػػػػا مػػػػػػػف أبػػػػػػػكاب البالغػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػة، عممػػػػػػػاء البيػػػػػػػاف فػػػػػػػي عػػػػػػػٌد التٌ  اتٌفػػػػػػػؽ
 في ذلؾ: عديدة آراء ليـك  ،ال أـعٌده مف المجاز 

                                                 
.99، تتمة اليتيمةالثعالبي، ، ك929الديكاف، -1
2
 .274، ة اليتيمةتتمٌ ىك معجزة بمدتو في الٌشعر، فقد استظير كتاب اليتيمة كٌمو، كلو قريحة ثاقبة، ينظر: الٌثعالبي، -

3
.277،  نفسه -
4
 .2/298،فّه الخّشبيهيٌظس:-



  18

 

المتشػػػػػػػػػابييف فػػػػػػػػػي أكثػػػػػػػػػر األشػػػػػػػػػياء  ألفٌ  ؛مػػػػػػػػػف المجػػػػػػػػػازشػػػػػػػػػبيو التٌ  ر أفٌ يقػػػػػػػػػرٌ  القيركانػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػابف رشػػػػػػػػػيؽ
أٌمػػػػػػػػػػػا عبػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػاىر  ، (1)مػػػػػػػػػػػا يتشػػػػػػػػػػػابياف بالمقاربػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػ  المسػػػػػػػػػػػامحة كاالصػػػػػػػػػػػطالح، ال عمػػػػػػػػػػػ  الحقيقػػػػػػػػػػػةإنٌ 

 .(2)الجرجاني فيرل أٌف الٌتمثيؿ يككف مجازنا إذا جاء عم  حٌد االستعارة
المعػػػػػػػػػاني، كلػػػػػػػػػو و معنػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف ألٌنػػػػػػػػػ؛ "التشػػػػػػػػػبيو لػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػف المجػػػػػػػػػازأفٌ ازم الػػػػػػػػػرٌ  الػػػػػػػػػٌديف فخػػػػػػػػػريػػػػػػػػػرل ك 

ػػػػػػػػ حػػػػػػػػركؼ كألفػػػػػػػػاظ تػػػػػػػػدؿٌ  الػػػػػػػػة عميػػػػػػػػو كضػػػػػػػػعنا، كػػػػػػػػاف الكػػػػػػػػالـ حقيقػػػػػػػػة، ح بػػػػػػػػذكر األلفػػػػػػػػاظ الدٌ رٌ عميػػػػػػػػو، فػػػػػػػػ ذا صي
يؼ فػػػػػػػػي المضػػػػػػػػاء، لػػػػػػػػـ يرة، كلػػػػػػػػو رأم كالٌسػػػػػػػػمس فػػػػػػػػي الٌشػػػػػػػػفػػػػػػػػ ذا قمػػػػػػػػت زيػػػػػػػػد كاألسػػػػػػػػد، كىػػػػػػػػذا الخبػػػػػػػػر كالٌشػػػػػػػػ

إلػػػػػػػ  أٌنػػػػػػػػو ال  هفقػػػػػػػػد نػػػػػػػكٌ  ككػػػػػػػذلؾ المطػػػػػػػٌرزم ،(3)فػػػػػػػظ عػػػػػػػف مكضػػػػػػػػكعو فػػػػػػػال يكػػػػػػػكف مجػػػػػػػػازنا"يكػػػػػػػف منػػػػػػػؾ نقػػػػػػػػؿ لمٌ 
ألٌنػػػػػػػػػػو ؛كىػػػػػػػػػػك يعػػػػػػػػػػٌده تكطئػػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػػاب االسػػػػػػػػػػتعارة كالٌتمثيؿيء، شػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػي  المجػػػػػػػػػػازبػػػػػػػػػػاب ٌد الٌتشػػػػػػػػػػبيو مػػػػػػػػػػف عيػػػػػػػػػػيى 

، لكٌنػػػػػػػو يػػػػػػػػرل أٌف الٌتمثيػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػ  حػػػػػػػػٌد االسػػػػػػػتعارة ىػػػػػػػػك الٌػػػػػػػػذم يعػػػػػػػػٌد فػػػػػػػػي كاألصػػػػػػػؿ ليمػػػػػػػػا، كىمػػػػػػػػا كػػػػػػػػالفرع لػػػػػػػػو
مػػػػػػػػف بػػػػػػػػاب المجػػػػػػػػػاز، شػػػػػػػػبيو يعػػػػػػػػٌد التٌ  جعمتػػػػػػػػو التػػػػػػػػي لػػػػػػػػـ يػػػػػػػػذكر المطػػػػػػػػٌرزم األسػػػػػػػػباب الٌ ، ك  (4)بػػػػػػػػاب المجػػػػػػػػاز

 .لالستعارة كالٌتمثيؿ ه أصالن إاٌل أٌنو يعدٌ 

و مجػػػػاز كمٌػػػػ أكمجػػػػاز فيػػػػو، و حقيقػػػػة ال الكػػػػالـ كمٌػػػػ ذيف يػػػػركف أفٌ بػػػػف األثيػػػػر عمػػػػ  الٌػػػػضػػػػياء الػػػػٌديف  كيػػػػردٌ 
، لكٌنػػػػػو الٌػػػػػذيف يعػػػػػٌرض بيػػػػػـىػػػػػك لػػػػػـ يػػػػػذكر أسػػػػػماء ىػػػػػؤالء ك ، (5)كػػػػػال الػػػػػرأييف فاسػػػػػد ال حقيقػػػػػة فيػػػػػو، فيػػػػػك يػػػػػرل أفٌ 

ع فػػػػي الكػػػػالـ، كتشػػػػبيو، المجػػػػاز ينقسػػػػـ إلػػػػ  قسػػػػميف: تكٌسػػػػ أفٌ فػػػػي معػػػػرض حديثػػػػو عػػػػف االسػػػػتعارة ف يبػػػػيٌ ل يعػػػػكد 
 شػػػػػبيو المحػػػػػذكؼ: أفو بػػػػػو، كالتٌ و كالمشػػػػػبٌ اـ: أف يػػػػػذكر المشػػػػػبٌ شػػػػػبيو التٌػػػػػشػػػػػبيو ضػػػػػرباف: تػػػػػاـ كمحػػػػػذكؼ؛ فالتٌ كالتٌ 

ـٌ عػػػػاد كقٌسػػػػـ المجػػػػاز   اسػػػػتعارة،و بػػػػو، كيسػػػػمٌ و دكف المشػػػػبٌ يػػػػذكر المشػػػػبٌ  فػػػػي الكػػػػالـ، كتشػػػػبيو،  عإلػػػػ : تكٌسػػػػ ثػػػػ
(6)  جػػػػد كػػػػاف مجػػػػازنايمػػػػا كي الثػػػػة ، ف يٌ كاسػػػػتعارة، كال يخػػػػرج عػػػػف أحػػػػد ىػػػػذه األقسػػػػاـ الثٌ 

 بػػػػف األثيػػػػرضػػػػياء الػػػػٌديف ف ،
 .مف المجاز ال يخرج عف ىذه األقساـ الٌثالثة، فيك الٌتشبيو يقٌرر ب فٌ  -في ىذا الٌسياؽ – األثير

 أٌكلهمػػػػػػػػػػا  لسػػػػػػػػػػببيف: الٌتشػػػػػػػػػػبيو مػػػػػػػػػػف المجػػػػػػػػػػاز، فعػػػػػػػػػػٌد لضػػػػػػػػػػياء الػػػػػػػػػػٌديف بػػػػػػػػػػف األثيػػػػػػػػػػر انتصػػػػػػػػػػر العمػػػػػػػػػػكمٌ 
عنػػػػػػػػػده مضػػػػػػػػػمر األداة  ألفٌ  كثانيهمػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػبيو أقػػػػػػػػػرب منيػػػػػػػػػا إليػػػػػػػػػو، و عػػػػػػػػػٌد الكنايػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف المجػػػػػػػػػاز، كالتٌ ألٌنػػػػػػػػػ

  .(7) عٌده مف المجازعدـ شبيو ك إنكار التٌ شبيو عيٌد في االستعارة، ليذا ال يمكف مف التٌ 

                                                 
1
.222،العمدةينظر: -
2
44دالئؿ اإلعجاز ينظر:  -

3
 .77،نهاية اإليجاز-
4
 .38،  شرح مقامات الحريرمينظر: -
5
.1/59،المثؿ السائرينظر:  -
6
.1/356،نفسهينظر:  -
7
.1/135  الٌطراز،ينظر:  -
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ا فيػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػاألداة، نحػػػػػػػػػكإذا كػػػػػػػػػاف مصػػػػػػػػػرٌ شػػػػػػػػػبيو حقيقػػػػػػػػػة كلػػػػػػػػػيس مجػػػػػػػػػازنا، التٌ  بكي أفٌ الس ػػػػػػػػػيػػػػػػػػػرل ك  زيػػػػػػػػػد  :حن
 بػػػػػػػػػػف األثيػػػػػػػػػػرنجػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػٌديف إذا حػػػػػػػػػػذفت أداتػػػػػػػػػػو فيػػػػػػػػػػك مجػػػػػػػػػػاز الحػػػػػػػػػػذؼ، كيسػػػػػػػػػػتنكر عمػػػػػػػػػػ   وكاألسػػػػػػػػػػد، كلكٌنػػػػػػػػػػ

بػػػػػػػػف األثيػػػػػػػػر نجػػػػػػػػـ الػػػػػػػػٌديف فػػػػػػػػي حػػػػػػػػيف نجػػػػػػػػد . (1)ري  مجػػػػػػػػاز، نحػػػػػػػػك: زيػػػػػػػػد كاألسػػػػػػػػدشػػػػػػػػبيو الٌصػػػػػػػػالتٌ  فٌ إ :قكلػػػػػػػػو
م و يػػػػػػػػػػػرل رأبػػػػػػػػػػػاب الحقيقػػػػػػػػػػػة، كلكٌنػػػػػػػػػػػ شػػػػػػػػػػػبيو مػػػػػػػػػػػفالتٌ  إفٌ  :ذيف قػػػػػػػػػػػالكاعمػػػػػػػػػػػ  العممػػػػػػػػػػػاء الٌػػػػػػػػػػػ يعتػػػػػػػػػػػرض الحمبػػػػػػػػػػػي

  .(2)و مف باب المجازأنٌ  فيجميكر العمماء 

فاالتٌفػػػػػػػػػػػػاؽ بػػػػػػػػػػػػيف عممػػػػػػػػػػػػاء البالغػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػػٌد الٌتشػػػػػػػػػػػػبيو مػػػػػػػػػػػػف أكديػػػػػػػػػػػػة البالغػػػػػػػػػػػػة كاضػػػػػػػػػػػػ ، لكػػػػػػػػػػػػٌف 
ه مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػاب المجػػػػػػػػػاز أـ ال، فػػػػػػػػػالٌرازم كالمطػػػػػػػػػٌرزم كتػػػػػػػػػبعيـ الٌسػػػػػػػػػبكي و اخػػػػػػػػػتالفيـ فػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػدٌ نػػػػػػػػػاألكضػػػػػػػػػ  م

فػػػػػػػػػػالٌرازم ال يعػػػػػػػػػػػٌد تشػػػػػػػػػػبيو الٌرجػػػػػػػػػػػؿ  (غيػػػػػػػػػػػر مقنعػػػػػػػػػػة ألسػػػػػػػػػػباب)اتٌفقػػػػػػػػػػكا عمػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػػدـ جعمػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف المجػػػػػػػػػػػاز 
باألسػػػػػػػػػػد مجػػػػػػػػػػازنا، فػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػيف إٌف الٌرجػػػػػػػػػػؿ ال يمكػػػػػػػػػػف أف يكػػػػػػػػػػكف فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػجاعة األسػػػػػػػػػػد، كال يمكػػػػػػػػػػف لمخبػػػػػػػػػػر 

يقػػػػػػػػػػة، كالمطػػػػػػػػػػٌرزم حػػػػػػػػػػيف يعػػػػػػػػػػٌد الٌتشػػػػػػػػػػبيو أصػػػػػػػػػػالن أف يكػػػػػػػػػػكف فػػػػػػػػػػي ظيػػػػػػػػػػكره كشػػػػػػػػػػيرتو كظيػػػػػػػػػػكر الٌشػػػػػػػػػػمس حق
لالسػػػػػػػػػتعارة، كاالسػػػػػػػػػتعارة فػػػػػػػػػي نظػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػف المجػػػػػػػػػاز كىػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػرع لػػػػػػػػػو، فػػػػػػػػػاألكل  أف يكػػػػػػػػػكف األصػػػػػػػػػؿ مجػػػػػػػػػازنا، 
كالػػػػػػػػػٌرأم األرجػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػك رأم الٌسػػػػػػػػػػبكي الػػػػػػػػػػذم عػػػػػػػػػٌد الٌتشػػػػػػػػػػبيو البميػػػػػػػػػغ مػػػػػػػػػػف المجػػػػػػػػػػاز دكف غيػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػػف أنػػػػػػػػػػكاع 

قتػػػػػػػػرب مػػػػػػػػف المشػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػو فػػػػػػػػي صػػػػػػػػفة أك أكثػػػػػػػػر مػػػػػػػػف الٌتشػػػػػػػػبيو؛ ألٌف ذكػػػػػػػػر أداة الٌتشػػػػػػػػبيو تبػػػػػػػػٌيف أٌف المشػػػػػػػػٌبو ي
بكػػػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػػػفاتو، فيػػػػػػػػػػػذا  صػػػػػػػػػػػفاتو، بينمػػػػػػػػػػػا إذا حػػػػػػػػػػػذفت األداة يصػػػػػػػػػػػب  المشػػػػػػػػػػػٌبو ك ٌنػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػيف المشػػػػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػػػػو

، ألٌف المشػػػػػػػػػػٌبو اليمكػػػػػػػػػػف أف يكػػػػػػػػػػكف مبالغػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الٌتشػػػػػػػػػػبيو فيػػػػػػػػػػك مجػػػػػػػػػػاز، كلػػػػػػػػػػيس عمػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػبيؿ الحقيقػػػػػػػػػػة
 عيف المشٌبو بو.

فمعظػػػػػػػػػـ عممػػػػػػػػػاء البالغػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػذيف جػػػػػػػػػاؤكا بعػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػاىر الجرجػػػػػػػػػاني ي خػػػػػػػػػذكف برأيػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػذم    
، كحٌجػػػػػػػػػتيـ فػػػػػػػػػي (3)ال يػػػػػػػػػرل التشػػػػػػػػػبيو مجػػػػػػػػػازنا، كال كادينػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف أكديتػػػػػػػػػو، إاٌل إذا جػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػٌد االسػػػػػػػػػتعارة

بطيػػػػػػػػؿ الٌتشػػػػػػػػبيو مػػػػػػػػف  -كمػػػػػػػػا ىػػػػػػػػك حػػػػػػػػاؿ الٌتشػػػػػػػػبيو البميػػػػػػػػغ -فػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػؾ إذا كػػػػػػػػاف المشػػػػػػػػٌبو عػػػػػػػػيف المشػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػو
 خؿ في باب المماثمةأصمو كد

  : شبيه كاالستعارة: الفرؽ بيف التٌ المحكر الثٌاني

ضػػػػػػػػػػػػػياء الػػػػػػػػػػػػػٌديف بػػػػػػػػػػػػػف األثيػػػػػػػػػػػػػر قػػػػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػػػػٌد الٌتشػػػػػػػػػػػػػبيو أصػػػػػػػػػػػػػالن  رأينػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػي المحػػػػػػػػػػػػػكر الٌسػػػػػػػػػػػػػابؽ أفٌ 
تقػػػػػػػػػػػػػكـ إاٌل عمػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػذؼ أحػػػػػػػػػػػػػد طرفػػػػػػػػػػػػػي  لالسػػػػػػػػػػػػػتعارة، كىػػػػػػػػػػػػػذا كػػػػػػػػػػػػػالـ دقيػػػػػػػػػػػػػؽ، سػػػػػػػػػػػػػٌيما كأف االسػػػػػػػػػػػػػتعارة ال

شػػػػػػػػػبيو كاالسػػػػػػػػػتعارة يخرجػػػػػػػػػاف كميمػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف الفػػػػػػػػػرؽ بينيمػػػػػػػػػا، فػػػػػػػػػ ٌف التٌ  ، الٌتشػػػػػػػػػبيو؛ المشػػػػػػػػػٌبو أك المشػػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػػو
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2
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.67،دالئل األعجاسيٌظس:الجسجاًي،ػثدالقاُس،-
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فكالىمػػػػػػػػػػا يمتقيػػػػػػػػػػاف  . (1)القيركانػػػػػػػػػػي كمػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػرل ابػػػػػػػػػػف رشػػػػػػػػػػيؽ بػػػػػػػػػػاف البعيػػػػػػػػػػدكيقرٌ ، األغمػػػػػػػػػػض إلػػػػػػػػػػ  األكضػػػػػػػػػػ  
 .إبيامو كغمكضو ؿ، كيزيولمشبٌ يكٌض  ا المشٌبو بوككف في 

إذا ذكػػػػػػػػػر المنقػػػػػػػػػكؿ    الفػػػػػػػػػرؽ بينيمػػػػػػػػػا فيقػػػػػػػػػكؿ:كيقػػػػػػػػػؼ ضػػػػػػػػػياء الػػػػػػػػػٌديف بػػػػػػػػػف األثيػػػػػػػػػر طػػػػػػػػػكيالن؛ ليكٌضػػػػػػػػػ
شػػػػػػػػبيو و تشػػػػػػػػبيو مضػػػػػػػػمر األداة قيػػػػػػػػؿ فيػػػػػػػػو: "زيػػػػػػػػد أسػػػػػػػػد"، أم: كاألسػػػػػػػػد، فػػػػػػػػ داة التٌ كالمنقػػػػػػػػكؿ إليػػػػػػػػو عمػػػػػػػػ  أٌنػػػػػػػػ

ذا ظيػػػػػػػػػرت ال تزيػػػػػػػػػؿ عنػػػػػػػػػو البالغػػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػػذا بخػػػػػػػػػالؼ مػػػػػػػػػا إذا ذي  كػػػػػػػػػر المنقػػػػػػػػػكؿ إليػػػػػػػػػو دكف فيػػػػػػػػػو مضػػػػػػػػػمرة، كا 
لكػػػػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػبيو، كمتػػػػػػػػػػػ  أظيػػػػػػػػػػػرت أزالػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػف االمنقػػػػػػػػػػػكؿ، ف ٌنػػػػػػػػػػػو ال يحسػػػػػػػػػػػف فيػػػػػػػػػػػو  ظيػػػػػػػػػػػكر أداة التٌ 

 .(2)اٌتصؼ بو مف البالغة، كىذا ىك االستعارة

شػػػػػػبيو بغيػػػػػػر حػػػػػػرؼ شػػػػػػبيو باالسػػػػػػتعارة فػػػػػػي بعػػػػػػض المكاضػػػػػػع، كالفػػػػػػرؽ "التٌ  فيػػػػػػرل أفٌ  نيالقرطػػػػػػاجٌ أٌمػػػػػػا 
ف كػػػػػػاف فييػػػػػػا معنػػػػػػ  التٌ  شػػػػػػبيو بغيػػػػػػر شػػػػػػبيو ال يسػػػػػػكغ فييػػػػػػا، كالتٌ شػػػػػػبيو فتقػػػػػػدير حػػػػػػرؼ التٌ بينيمػػػػػػا أٌف االسػػػػػػتعارة كا 

فريػػػػػؽ بينيمػػػػػا بقػػػػػكؿ كيضػػػػػرب أمثمػػػػػة لمتٌ ،  (3)"شػػػػػبيو كاجػػػػػب فيػػػػػوحػػػػػرؼ التٌ  قػػػػػديرت ألفٌ حػػػػػرؼ عمػػػػػ  خػػػػػالؼ ذلػػػػػؾ؛ 
 }البسيط  {                                                           مشقي:الكأكاء الدٌ 

 كأمطرت ليٍؤليؤنا مف نىرجسو كسىقىت
 

رىدً كردنا كعٌضت عم  العيٌناًب بالبى  
(4) 

 

، فنقكؿ: كعٌضت عم  مثؿ لو: "يسكغ تقدير "مثؿ" في ىذا البيتالبيت بقك ي عم  ىذا ؽ القرطاجنٌ يعمٌ ك 
 }الكامؿ                 { العٌناب بمثؿ البرد، كال يسكغ ذلؾ في االستعارة، نحك قكؿ ابف نباتة:

 ابىػػػػػكالره  األبػػػػػاطحى  حتٌػػػػػ  إذا بهػػػػػرى 
 

 (5)ٌكارً النهػػػػػ فً يي عٍ أى ًبػػػػػ ؾى ٍيػػػػػلى إً  تٍ رى ظىػػػػػنى  
 

 .(6) كار"بمثؿ أعيف النٌ ؾ نظرت إلي : "رأف تقدٌ  و ال يص ٌ ألنٌ 

شػػػػػػػػػػػػػبيو يختمػػػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػػػػتعارة بثبػػػػػػػػػػػػػكت األداة أك التٌ  أفٌ بػػػػػػػػػػػػػف األثيػػػػػػػػػػػػػر نجػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػٌديف  كيػػػػػػػػػػػػػرل
ليكػػػػػػػػػكف  ؛شػػػػػػػػػبيو، كسػػػػػػػػػقكطيا فػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػاب االسػػػػػػػػػتعارة مػػػػػػػػػع كجػػػػػػػػػكب ذكػػػػػػػػػر المسػػػػػػػػػتعارتقػػػػػػػػػديرىا فػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػاب التٌ 

ذا حػػػػػػػػػػػذفناىا كقمنػػػػػػػػػػػا: كاألسػػػػػػػػػػػد" زيػػػػػػػػػػد إذا ذكػػػػػػػػػػػرت األداة فػػػػػػػػػػػي " مٌ أ، (7)شػػػػػػػػػػبيوأبمػػػػػػػػػػغ مػػػػػػػػػػػف التٌ  فيػػػػػػػػػػػك تشػػػػػػػػػػبيو، كا 
ضػػػػػػػػػياء  نجػػػػػػػػػدإذ كىػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػٌرأم يجانبػػػػػػػػػو الٌتكفيػػػػػػػػػؽ  -يػػػػػػػػػرل نجػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػٌديفكمػػػػػػػػػا  - أسػػػػػػػػػد" فيػػػػػػػػػك اسػػػػػػػػػتعارة زيػػػػػػػػػده "

مػػػػػػػػا شػػػػػػػػبيو إنٌ التٌ  أفٌ  فػػػػػػػػيقػػػػػػػػائـ بينيمػػػػػػػػا الػػػػػػػػٌديف بػػػػػػػػف األثيػػػػػػػػر يػػػػػػػػرٌد عميػػػػػػػػو كعمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف رأل رأيػػػػػػػػو بػػػػػػػػ ٌف الفػػػػػػػػرؽ 
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شػػػػػػػػػػبيو ال يكػػػػػػػػػػكف كالكػػػػػػػػػػاؼ ككػػػػػػػػػػ ٌف كمػػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػػرل مجراىمػػػػػػػػػػا، فمػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػـ يظيػػػػػػػػػػر فيػػػػػػػػػػو أداة التٌ  ؛يكػػػػػػػػػػكف ب داتػػػػػػػػػػو
نمػػػػػػػػا يكػػػػػػػػكف اسػػػػػػػػتعارة، عنػػػػػػػػدىـ تشػػػػػػػػبيينا إذا لػػػػػػػػـ نجعػػػػػػػػؿ: )زيػػػػػػػػد أسػػػػػػػػد( تشػػػػػػػػبيينا مضػػػػػػػػمر أٌننػػػػػػػػا  يػػػػػػػػرل  بػػػػػػػػؿ، كا 

نمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػك كاألسػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػجاعتو، فيجػػػػػػػػػب أف تقػػػػػػػػػدل  األداة اسػػػػػػػػػتحاؿ المعنػػػػػػػػػ ؛ ألفٌ  ر زيػػػػػػػػػدنا لػػػػػػػػػيس أسػػػػػػػػػدنا، كا 
  .(1)ا كي ال يستحيؿ المعن شبيو ىنأداة التٌ 

مظيػػػػػػػػػػػر األداة الٌتشػػػػػػػػػػػبيو  يػػػػػػػػػػػرل أفٌ فقػػػػػػػػػػػد خمػػػػػػػػػػػط بػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػرأييف، فيػػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػيف  ا العمػػػػػػػػػػػكمٌ أٌمػػػػػػػػػػػ
شػػػػػػػػػبيو مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػف التٌ  أفٌ ك يػػػػػػػػػة، فرقػػػػػػػػػة بينػػػػػػػػػو كبػػػػػػػػػيف االسػػػػػػػػػتعارة تفرقػػػػػػػػػة لفظال تخفػػػػػػػػػ  التٌ  بالكػػػػػػػػػاؼ ككػػػػػػػػػ فٌ 

فيػػػػػػػػػػك ينجػػػػػػػػػػذب فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػٌرأم األٌكؿ إلػػػػػػػػػػ   األداة قػػػػػػػػػػد يمتػػػػػػػػػػبس باالسػػػػػػػػػتعارة، مثػػػػػػػػػػؿ: "جػػػػػػػػػػاءني أسػػػػػػػػػد"،مضػػػػػػػػػمر 
ابػػػػػػػػػػف األثيػػػػػػػػػػر الحمبػػػػػػػػػػي، كيظيػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػياء الػػػػػػػػػػٌديف بػػػػػػػػػػف األثيػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػيف ينجػػػػػػػػػػذب فػػػػػػػػػػي الثٌػػػػػػػػػػاني 

و بػػػػػػػػيف مشػػػػػػػػبٌ  شػػػػػػػػبيو حكػػػػػػػػـ إضػػػػػػػػافي ال يكجػػػػػػػػد إالٌ التٌ   فٌ بػػػػػػػػ التٌنػػػػػػػػاقض جمٌيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي رأيػػػػػػػػو حينمػػػػػػػػا يعػػػػػػػػكد كيقػػػػػػػػٌرر
فيػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف غيػػػػػػػػر إشػػػػػػػػارة تي  ؾ، بػػػػػػػػؿيػػػػػػػػا ال تفتقػػػػػػػػر إلػػػػػػػػ  شػػػػػػػػيء مػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػو بػػػػػػػػو بخػػػػػػػػالؼ االسػػػػػػػػتعارة، ف نٌ كمشػػػػػػػػبٌ 

ؿ و يكجػػػػػػػػد فػػػػػػػػرؽ كاضػػػػػػػػ  بػػػػػػػػيف: " زيػػػػػػػػد األسػػػػػػػػد" ك " جػػػػػػػػاءني أسػػػػػػػػد" فػػػػػػػػي كػػػػػػػػكف األكٌ ليػػػػػػػػذا ف ٌنػػػػػػػػإلػػػػػػػػ  آخػػػػػػػػر، 
 .(2)اني استعارةو يشير إليو، كالثٌ ألنٌ  ؛شبيوينجذب إل  التٌ 

يػػػػػػػػػػذا التٌنػػػػػػػػػػاقض فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػٌرأم كاضػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػيف مقكلتػػػػػػػػػػو األكلػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػي التبػػػػػػػػػػاس االسػػػػػػػػػػتعارة بالٌتشػػػػػػػػػػبيو ف
ـٌ  ا فػػػػػػػػي " زيػػػػػػػػد األسػػػػػػػػد" فػػػػػػػػي مضػػػػػػػػمر األداة، ثػػػػػػػػ عكدتػػػػػػػػو فػػػػػػػػي نيايػػػػػػػػة كالمػػػػػػػػو ليؤٌكػػػػػػػػد كػػػػػػػػكف الٌتشػػػػػػػػبيو كاضػػػػػػػػحن

 األداة.  المحذكؼ

رغػػػػػػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػػػػػػػذا االخػػػػػػػػػػػػػتالؼ بػػػػػػػػػػػػػػيف عممػػػػػػػػػػػػػػاء البالغػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػي التٌفرقػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػيف االسػػػػػػػػػػػػػػتعارة كالٌتشػػػػػػػػػػػػػػبيو 
الٌتشػػػػػػػػػػػػػػػػػبيو  لالسػػػػػػػػػػػػػػػػػتعارة، كأفٌ  الٌتشػػػػػػػػػػػػػػػػػبيو أصػػػػػػػػػػػػػػػػػالن  يكػػػػػػػػػػػػػػػػػكف المحػػػػػػػػػػػػػػػػػذكؼ األداة، إاٌل أٌف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ال ينفػػػػػػػػػػػػػػػػػي أف

المحػػػػػػػػػػذكؼ األداة مػػػػػػػػػػف أعمػػػػػػػػػػ  درجػػػػػػػػػػات البالغػػػػػػػػػػة كالقػػػػػػػػػػٌكة فػػػػػػػػػػي الٌتشػػػػػػػػػػبيو، كأٌف حػػػػػػػػػػذؼ األداة مػػػػػػػػػػف الٌتشػػػػػػػػػػبيو 
يػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػكـ عمػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػذؼ أحػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػٌركنيف ال عمػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػذؼ نقمػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػتعارة، سػػػػػػػػػٌيما كأنٌ يال يمكػػػػػػػػػف أف 

 األداة ، كىذا ىك الفيصؿ بينيما.

 :االستعارةك  مثيؿشبيه كالتٌ الفرؽ بيف التٌ الث: المحكر الثٌ 

ابف رشػػػػػػػػػػػػػيؽ فػػػػػػػػػػػػػتعػػػػػػػػػػػػػٌددت آراء البالغٌيػػػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػػػي تفػػػػػػػػػػػػػريقيـ بػػػػػػػػػػػػػيف الٌتشػػػػػػػػػػػػػبيو كالٌتمثيػػػػػػػػػػػػػؿ كاالسػػػػػػػػػػػػػتعارة 
بغيػػػػػػػػػػػػػر أداتػػػػػػػػػػػػػو،  كعمػػػػػػػػػػػػػ  غيػػػػػػػػػػػػػر  أٌف الٌتمثيػػػػػػػػػػػػػؿ كاالسػػػػػػػػػػػػػتعارة مػػػػػػػػػػػػػف الٌتشػػػػػػػػػػػػػبيو، إال أٌنيمػػػػػػػػػػػػػايػػػػػػػػػػػػػرل القيركانػػػػػػػػػػػػػي 

 ر أٌف الٌتشبيو أعـٌ كأشمؿ مف الٌتمثيؿ كاالستعارة.. فيك يقرٌ (3)أسمكبو

                                                 
1
358-1/357،المثؿ السائرينظر: -
2
 .4-2/3ك .1/137 الٌطراز، ينظر:-

3
 .1/232العمدة،ينظر: -
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ا بػػػػػػػػػػػيف التٌ القػػػػػػػػػػػاىر الجرجػػػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػػػف أكائػػػػػػػػػػػؿ الٌػػػػػػػػػػػكييعىػػػػػػػػػػػٌد عبػػػػػػػػػػػد  شػػػػػػػػػػػبيو ذيف كضػػػػػػػػػػػعكا حػػػػػػػػػػػدنا كاضػػػػػػػػػػػحن
يء أمػػػػػػػػػرنا بٌيننػػػػػػػػػا ال يحتػػػػػػػػػاج يء بالٌشػػػػػػػػػمثيػػػػػػػػػؿ عنػػػػػػػػػدما قٌسػػػػػػػػػـ التشػػػػػػػػػبيو إلػػػػػػػػػ  قسػػػػػػػػػميف: أحػػػػػػػػػدىما تشػػػػػػػػػبيو الٌشػػػػػػػػػكالتٌ 

 كيػػػػػػػػػؿ، شػػػػػػػػػبيو بضػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػف التٌ شػػػػػػػػػبيو األصػػػػػػػػػمي، كاآلخػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػ ف يتحٌصػػػػػػػػػؿ التٌ إلػػػػػػػػػ  ت كيػػػػػػػػػؿ، كىػػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػػك التٌ 
بنػػػػػػػػا، أك ا مفػػػػػػػػردنا أك مركٌ تشػػػػػػػػبيو يكػػػػػػػػكف الكجػػػػػػػػو فيػػػػػػػػو حسػػػػػػػػي   مثيػػػػػػػػؿ، فكػػػػػػػػؿٌ مثيمػػػػػػػػي أك التٌ شػػػػػػػػبيو التٌ كىػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػك التٌ 

تشػػػػػػػبيو كػػػػػػػاف كجػػػػػػػو  ككػػػػػػػؿٌ  ،ة فيػػػػػػػك تشػػػػػػػبيو غيػػػػػػػر تمثيمػػػػػػػيالحقيقٌيػػػػػػػ ةكػػػػػػػاف مػػػػػػػف الغرائػػػػػػػز كمػػػػػػػف الٌطبػػػػػػػاع العقمٌيػػػػػػػ
ػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػ ٌكؿ  بنػػػػػػػػػا غيػػػػػػػػػر حقيقػػػػػػػػػيٌ مركٌ  بو فيػػػػػػػػػو عقمينػػػػػػػػػا مفػػػػػػػػػردنا أكالٌشػػػػػػػػػ ، لػػػػػػػػػذلؾ يػػػػػػػػػك تشػػػػػػػػػبيو تمثيمػػػػػػػػػيٌ فكمحتاجن

كالٌتمثيػػػػػػػػؿ أخػػػػػػػػٌص  أٌف الٌتشػػػػػػػػبيو عػػػػػػػػاـٌ  فيػػػػػػػػك يػػػػػػػػرل .(1) تشػػػػػػػػبيو تمثػػػػػػػػيالن  تمثيػػػػػػػػؿ تشػػػػػػػػبيينا كلػػػػػػػػيس كػػػػػػػػؿٌ  ؿٌ عػػػػػػػػٌد كػػػػػػػػ
بيػػػػػػػػػػذا يمتقػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػع القيركانػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي ، كىػػػػػػػػػػك  تشػػػػػػػػػػبيو تمثػػػػػػػػػػيالن  تمثيػػػػػػػػػػؿ تشػػػػػػػػػػبيو، كلػػػػػػػػػػيس كػػػػػػػػػػؿٌ  منػػػػػػػػػػو، فكػػػػػػػػػػؿٌ 

 شمكلٌية الٌتشبيو لمٌتمثيؿ.

 }الطكيؿ {                                                        : (2)اعرففي قكؿ الشٌ 
 رأل الثرٌيا لمفٍ  في الٌصبحً  كُد الحى 

 

 (4)نٌكرا حيفى  (3)اٌلحٌيةو مي  كعنقكدً  
 

شػػػػػبييات بػػػػػديعيا، و تشػػػػػبيو حسػػػػػف كال يقػػػػػكؿ: ىػػػػػك تمثيػػػػػؿ، كمػػػػػا تقػػػػػكؿ: ابػػػػػف المعتػػػػػز حسػػػػػف التٌ يػػػػػرل أٌنػػػػػ
ػػػػػرات بعضػػػػػيا  كيضػػػػػرب  بو فيػػػػػو مػػػػػف طريػػػػػؽ التػػػػػ ٌكؿ،مػػػػػا ال يكجػػػػػد الٌشػػػػػ بعض، ككػػػػػؿٌ بػػػػػفيػػػػػك يعنػػػػػي تشػػػػػبيو المبصى

مثيػػػػؿ، شػػػػبيو كالتٌ ؽ بػػػػيف التٌ كليفػػػػرٌ  شػػػػبييات،لمعتػػػػز ليثبػػػػت أٌنػػػػو حسػػػػف التٌ دة مػػػػف أشػػػػعار ابػػػػف اأمثمػػػػة كشػػػػكاىد متعػػػػدٌ 
 }المنسرح                                       {                               و:كمف ذلؾ قكل

 ياـ كُػػػػػػػدٍ الٌصػػػػػػػ دكلػػػػػػػةي  ُػػػػػػػد انقضػػػػػػػتٍ 

ػػػػػػػػػػػػػ ا كفػػػػػػػػػػػػػاغرو رٌيػػػػػػػػػػػػػيتمػػػػػػػػػػػػػك الثٌ   لو رً شى
 

 بالعيػػػػػػػػدً  الهػػػػػػػالؿً  ـي قٍ سيػػػػػػػػ بٌشػػػػػػػرى  
 (5)عنقػػػػػػػكدً  ألكػػػػػػػؿً  فػػػػػػػالي  يفػػػػػػػتحي 

 

  مػػػػػػػػػا ال يصػػػػػػػػػ ٌ  ، فيػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػرل أفٌ شػػػػػػػػػبيوا الجرجػػػػػػػػػاني دلػػػػػػػػػيالن عمػػػػػػػػػ  التٌ مػػػػػػػػػجػػػػػػػػػاء بي فالبيتػػػػػػػػػاف الٌسػػػػػػػػػابقاف
ابػػػػػػػػف المعتػػػػػػػػز  : إفٌ ابقةالمثػػػػػػػػؿ ال يسػػػػػػػػتعمؿ فيػػػػػػػػو، فػػػػػػػػال نقػػػػػػػػكؿ فػػػػػػػػي األبيػػػػػػػػات الٌسػػػػػػػػ أف يسػػػػػػػػٌم  تمثػػػػػػػػيالن  فمفػػػػػػػػظ
ٌنمػػػػػػػػا  مػػػػػػػػا يصػػػػػػػػ ٌ مك  .(6)قػػػػػػػػاؿ: صػػػػػػػػال  بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد القػػػػػػػػدكس كثيػػػػػػػػر األمثػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػي شػػػػػػػػعرهيي  حسػػػػػػػػف األمثػػػػػػػػاؿ، كا 

  }السريع                          {   :صال  بف عبد القدكسأف يستعمؿ فيو لفظ المثؿ قكؿ 
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 ،ٌرعػػػػػػػػػػػػػة عنيػػػػػػػػػػػػػافىػػػػػػػػػػػػػذه أصػػػػػػػػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػػػػػػػرة ؛ ألٌف جػػػػػػػػػػػػػٌؿ محاسػػػػػػػػػػػػػف الكػػػػػػػػػػػػػالـ مت الجرجػػػػػػػػػػػػػاني أفٌ  كيػػػػػػػػػػػػػرل
فكػػػػػػػػػػٌؿ اسػػػػػػػػػػتعارة مجػػػػػػػػػػاز، كلػػػػػػػػػػيس كػػػػػػػػػػٌؿ مػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػتعارة،  المجػػػػػػػػػػاز أعػػػػػػػػػػـٌ  كىػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػرل أفٌ  كراجعػػػػػػػػػػة إلييػػػػػػػػػػا،

ة بػػػػػػػػػػػػالفرع لػػػػػػػػػػػػو، أك صػػػػػػػػػػػػكرة شػػػػػػػػػػػػبيو كاألصػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػػػتعارة، كىػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػبييكالتٌ ، (2)مجػػػػػػػػػػػػاز اسػػػػػػػػػػػػتعارة 
الجرجػػػػػػػػػاني يقػػػػػػػػػٌرر أف  فعبػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػاىر، (3)شػػػػػػػػػبيو أبػػػػػػػػػدنااالسػػػػػػػػػتعارة تعتمػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػ  التٌ ك مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػكره، مقتضػػػػػػػػػبة 

 معتمدة عميو. شبيو أصؿ لالستعارة كىي فرع لو التٌ 

مثيػػػػػػػػؿ، فيمػػػػػػػػا مػػػػػػػػف بػػػػػػػػاب كاحػػػػػػػػد شػػػػػػػػبيو كالتٌ فػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػيف التٌ  و البػػػػػػػػف األثيػػػػػػػػر أٌنػػػػػػػػضػػػػػػػػياء الػػػػػػػػٌديف يػػػػػػػػرل ك 
متػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػو، كىػػػػػػػػػك كمػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػاؿ: مثٌ  ،يءيء بيػػػػػػػػػذا الٌشػػػػػػػػػيت ىػػػػػػػػػذا الٌشػػػػػػػػػفػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػؿ الكضػػػػػػػػػع، إذ يقػػػػػػػػػاؿ: شػػػػػػػػػبٌ 

 .(4)قكا بينيماذيف فرٌ عم  العمماء الٌ  يحت ٌ 

ىػػػػػػػػػػػػػذا الخػػػػػػػػػػػػػالؼ بػػػػػػػػػػػػػيف الفػػػػػػػػػػػػػريقيف يقػػػػػػػػػػػػػرب أف يكػػػػػػػػػػػػػكف لفظينػػػػػػػػػػػػػا، كلػػػػػػػػػػػػػيس كراءه  أفٌ  كيػػػػػػػػػػػػػرل العمػػػػػػػػػػػػػكمٌ 
شػػػػػػػػػبيو كالكػػػػػػػػػاؼ ككػػػػػػػػػ ٌف، مثيػػػػػػػػػؿ تظيػػػػػػػػػر فيػػػػػػػػػو أداة التٌ كػػػػػػػػػٌؿ مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػف التٌ  كىػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػرل أفٌ كبيػػػػػػػػػر فائػػػػػػػػػدة، 

شػػػػػػػػػبيو أكثػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػا يطمػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا كانػػػػػػػػػت األداة شػػػػػػػػػبيو، كال يفترقػػػػػػػػػاف بحػػػػػػػػػاؿ؛ ألٌف التٌ فيػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػاب التٌ 
مثيػػػػػػػػؿ، كال يقػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػو تمثيػػػػػػػػؿ األداة فيػػػػػػػػو غيػػػػػػػػر ظػػػػػػػػاىرة فيػػػػػػػػك مػػػػػػػػف بػػػػػػػػاب التٌ ا مػػػػػػػػا كانػػػػػػػػت فيػػػػػػػػو ظػػػػػػػػاىرة، كأٌمػػػػػػػػ

مثيػػػػػػػػػػػػػؿ االسػػػػػػػػػػػػػتعارة كالتٌ  إال إذا كػػػػػػػػػػػػاف كاردنا عمػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػٌد االسػػػػػػػػػػػػػتعارة، كيخمػػػػػػػػػػػػػص إلػػػػػػػػػػػػػ  نتيجػػػػػػػػػػػػػة مفادىػػػػػػػػػػػػػا أفٌ 
 ةمػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف منػػػػػػػػػو مضػػػػػػػػػمر األدا شػػػػػػػػػبيو، فػػػػػػػػػ فٌ مػػػػػػػػػف أكديػػػػػػػػػة المجػػػػػػػػػاز، بخػػػػػػػػػالؼ التٌ  كالكنايػػػػػػػػػة جميعيػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػدٌ 

، كىػػػػػػػػػك مجػػػػػػػػػاز، كمػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف مظيػػػػػػػػػر األداة فمػػػػػػػػػيس معػػػػػػػػػدكدنا مػػػػػػػػػف ثيػػػػػػػػػؿمفيػػػػػػػػػك معػػػػػػػػػدكد مػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػتعارة كالتٌ 
ػػػػػػػػػ ف عي ػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي  -بؽاكمػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػٌر فػػػػػػػػػي المحػػػػػػػػػكر الٌسػػػػػػػػػ –فػػػػػػػػػالعمكم (،5)ٌد فػػػػػػػػػي البالغػػػػػػػػػةالمجػػػػػػػػػاز كا  كػػػػػػػػػاف متناقضن

مػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػاب االسػػػػػػػػػػػتعارة أحياننػػػػػػػػػػػا كفػػػػػػػػػػػي مكقػػػػػػػػػػػؼ آخػػػػػػػػػػػر عػػػػػػػػػػػٌده مػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػاب شػػػػػػػػػػػبيو مضػػػػػػػػػػػمر األداة التٌ عػػػػػػػػػػػٌده 
ثػػػػػػػػػػـ يعػػػػػػػػػػػكد لينػػػػػػػػػػاقض نفسػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػٌرة أخػػػػػػػػػػػرل حينمػػػػػػػػػػا ينفػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػكف الٌتشػػػػػػػػػػػبيو مظيػػػػػػػػػػر األداة مػػػػػػػػػػػف الٌتشػػػػػػػػػػبيو، 
 .انتصر لضياء الٌديف بف األثير حيف عٌد الٌتشبيو مف المجاز في حيف كجدناه قدالمجاز، 

 :في تفريقيـ بيف الٌتشبيو كالٌتمثيؿقسميف انقسمكا  عمماء البالغةخالصة القكؿ ف ٌف 

                                                 
1
 .89،الديكاف-
2
 .398، 27، أسرار البالغةينظر: -
3
 .29 ،نفسه: ينظر -
4
 1/388،المثؿ السائرينظر:-

5
.2/4، راز ألسرار البالغةالطٌ ينظر: -

ٌف مػػػػػػػػػػػػفٍ  ػػػػػػػػػػػػ هي بتىػػػػػػػػػػػػأدٌ  كا   بافػػػػػػػػػػػػي الص 

 ُنػػػػػػػػػػػػػا ناضػػػػػػػػػػػػػرناكرً مي    تػػػػػػػػػػػػػرالي حتٌػػػػػػػػػػػػػ

 

 هً فػػػػي غرًسػػػػ سػػػػق  المػػػػاءى يي  كػػػػالعكدً  
 (1)هً ًسػػػػبٍ يي  مػػػػفٍ  تى صػػػػرٍ ذم أبٍ الٌػػػػ بعػػػػدى 
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شػػػػػػػػػػػػبيو، كلػػػػػػػػػػػػػـ يفصػػػػػػػػػػػػمكا بينيمػػػػػػػػػػػػا، كمػػػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػؤالء العممػػػػػػػػػػػػػاء يػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػي التٌ مثؿ التٌ األكٌ الفريػػػػػػػػػػػػؽ  أدرج
 ذيف فصمكا بينيما.ىما بابنا كاحدنا كانتقد العمماء الٌ عدٌ  الذمبف األثير ضياء الٌديف 

شػػػػػػػػػػبيو التٌ  يػػػػػػػػػػرل أفٌ  -فػػػػػػػػػػي نيايػػػػػػػػػػة اإليجػػػػػػػػػػاز- ازمالرٌ فػػػػػػػػػػبينيمػػػػػػػػػػا، فػػػػػػػػػػٌرؽ فقػػػػػػػػػػد  انيالثٌػػػػػػػػػػأٌمػػػػػػػػػػا الفريػػػػػػػػػػؽ 
ف كػػػػػػػػػػاف كالىمػػػػػػػػػػا  مثيػػػػػػػػػػؿ فيػػػػػػػػػػكغيػػػػػػػػػػر معػػػػػػػػػػدكد مػػػػػػػػػػف المجػػػػػػػػػػاز بخػػػػػػػػػػالؼ التٌ  معػػػػػػػػػػدكد مػػػػػػػػػػف جممػػػػػػػػػػة قكاعػػػػػػػػػػده، كا 

 معدكدنا مف أكدية البالغة.
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 ة اليتيمةفي شعر شعراء تتمٌ  المفرد كالحٌسٌي كالعقمٌي  شبيهالتٌ : األٌكؿالفصؿ 
 

 المفرد شبيهالتٌ ؿ: المبحث األكٌ                                  

 

 

 كالعقميٌ  يٌ الحسٌ شبيه : التٌ انيالمبحث الثٌ                     
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 ؿ:المبحث األكٌ 

 

 ة اليتيمة:شبيه المفرد  في شعر شعراء تتمٌ التٌ 

، مرٌكبػػػػػػػػة شػػػػػػػػبيو المفػػػػػػػػرد كلػػػػػػػػيس صػػػػػػػػكرةشػػػػػػػػبيو ككجػػػػػػػػو الشػػػػػػػػبو لفظنػػػػػػػػا مفػػػػػػػػردنا فػػػػػػػػي التٌ يكػػػػػػػػكف طرفػػػػػػػػا التٌ 
بو أك حػػػػػػػػػذفيما، كمثالػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي كىػػػػػػػػك يقسػػػػػػػػػـ إلػػػػػػػػػ  أنػػػػػػػػكاع أربعػػػػػػػػػة باالعتمػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػكد األداة ككجػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػ

 قكلو تعال : 

  َحَنُِ ٍَّغَ اىْنَ لِشًََِِّىَِِ حَجْشُِ  ِيٌِْ لِِ ٌٍَْجٍ مَ ىْجِبَ هِ ًََّ دٍَٰ ٌُّحٌ ا ْنَوُ ًَمَ َُ لِِ ٍَؼْضِهٍ َّ   ُنََِّ اسْمَب ٍَّؼَنَ  ًَى (1) 

 -عميػػػػػػػػػو الٌسػػػػػػػػػالـ -دنا نػػػػػػػػػكحذم جػػػػػػػػػرت فيػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػفينة سػػػػػػػػػيٌ و ا  تعػػػػػػػػػال  مػػػػػػػػػكج البحػػػػػػػػػر الٌػػػػػػػػػشػػػػػػػػػبٌ  فقػػػػػػػػػد
مفػػػػػػػػػػػػرداف كليسػػػػػػػػػػػػا  الحسػػػػػػػػػػػػٌياف و بػػػػػػػػػػػػوو كالمشػػػػػػػػػػػػبٌ ، فالمشػػػػػػػػػػػػبٌ فػػػػػػػػػػػػي عظمتيػػػػػػػػػػػػا كضػػػػػػػػػػػػخامتيا الٌراسػػػػػػػػػػػػيات بالجبػػػػػػػػػػػػاؿ
 كىذه األقساـ يمكف تفصيميا عم  النحك اآلتي:، مرٌكبتيف صكرتيف

 ؿ:: المرسؿ المفصٌ المحكر األٌكؿ

األداة، بو، فيػػػػػػػػػػػػػك مرسػػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػػذكر األداة ككجػػػػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػػػػ شػػػػػػػػػػػػػبيوكع مػػػػػػػػػػػػػف التٌ ىػػػػػػػػػػػػػذا الٌنػػػػػػػػػػػػػ ذكر فػػػػػػػػػػػػػيييػػػػػػػػػػػػػ
 كع أقػػػػػػػػػؿٌ شػػػػػػػػػبيو، كىػػػػػػػػػذا الٌنػػػػػػػػػتشػػػػػػػػػبيو تػػػػػػػػػاـ لكجػػػػػػػػػكد جميػػػػػػػػػع أركػػػػػػػػػاف التٌ  ، كىػػػػػػػػػك(2)بوؿ لػػػػػػػػػذكر كجػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػكمفٌصػػػػػػػػػ

و منػػػػػػػػػع المشػػػػػػػػػبٌ ت ، فيػػػػػػػػػيو بػػػػػػػػػو كىػػػػػػػػػك األداةو كالمشػػػػػػػػػبٌ شػػػػػػػػػبيو بالغػػػػػػػػػة لكجػػػػػػػػػكد حػػػػػػػػػاجز بػػػػػػػػػيف المشػػػػػػػػػبٌ مراتػػػػػػػػػب التٌ 
 أكثػػػػػػػػر،ب مػػػػػػػػف المشػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػو فػػػػػػػػي صػػػػػػػػفة أك تجعػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػٌبو يقتػػػػػػػػر  إذ أٌنيػػػػػػػػا و،بػػػػػػػػو أف يكػػػػػػػػكف عػػػػػػػػيف المشػػػػػػػػبٌ 

 .فة المذككرةشابو بينيما في ىذه الصٌ بو يحصر التٌ ذكر كجو الشٌ  كما أفٌ 

 } الخفيؼ {                              :(3)سكافييقكؿ أبك جعفر محٌمد بف عبد ا  اإل

 دًّالمػػػػػػػكرًد: هػػػػػػػؿ تػػػػػػػرل لػػػػػػػؾى بيػػػػػػػ ُمػػػػػػػتي 
 يننػػػػػػالً ننػػػػػػا كى كٍ بيػػػػػػبى لى كػػػػػػي الحى حٍ ُػػػػػػاؿى :أى  

 

 دًّانا منػػػػؾى ًجػػػػرحيػػػػؿو يسػػػػكؤي  مػػػػفٍ  
ػػػػػيمنا كى ًسػػػػػنى كى  ػػػػػاكً حى ا أي مى  (4)دًّايػػػػػًه صى

 

                                                 
1
.11/42، هكد-
 
2
.348ك242،معجـ المصطمحات البالغيةينظر، مطمكب، أحمد، -

3
، طبقات المعتزلةىػػ، ينظر: ابف المرتض ، أحمد بف يحي ، 240عالـ فاضؿ، لو سبعكف كتابنا في عمـ الكالـ، ككاف خٌياطنا، تكفي سنة -

.78ذيكر في الٌطبقة الٌسابعة،  
4
.232 تتمة اليتيمة،الثعالبي، -
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 ،تػػػػػػػػو معػػػػػػػػو كىػػػػػػػػك يمػػػػػػػػتمس منػػػػػػػػو العػػػػػػػػذر كػػػػػػػػي ال يرحػػػػػػػػؿفػػػػػػػػي حكاريٌ  الػػػػػػػػكرد بالحبيػػػػػػػػب اعرالٌشػػػػػػػػ ويشػػػػػػػػبٌ 
كعمػػػػػػػػػ   ،حمرتػػػػػػػػو كنضػػػػػػػػػارتو كرٌقتػػػػػػػػوني أحػػػػػػػػاكي الحبيػػػػػػػػػب فػػػػػػػػي كثيػػػػػػػػػرنا، فيجيبػػػػػػػػو الػػػػػػػػكرد: بػػػػػػػػػ نٌ  هفرحيمػػػػػػػػو يسػػػػػػػػكؤ 

ب ال يبقػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػاؿ كاحػػػػػػػػػػد، متقمٌػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػيض مػػػػػػػػػف ذلػػػػػػػػػػؾ أحاكيػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػدكده كجفكتػػػػػػػػػػو، فالحبيػػػػػػػػػب النٌ 
شػػػػػػػػػبيو األربعػػػػػػػػػة، فيػػػػػػػػػك مرسػػػػػػػػػؿ ب حسػػػػػػػػػب الفصػػػػػػػػػكؿ، فقػػػػػػػػػد جمعػػػػػػػػػت األبيػػػػػػػػػات أركػػػػػػػػػاف التٌ متقمٌػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػذلؾ الػػػػػػػػػكرد

بو؛ لكننػػػػػػػػا كليننػػػػػػػػا كنسػػػػػػػػيمنا كصػػػػػػػػدنا، كقػػػػػػػػد أضػػػػػػػػف  الجنػػػػػػػػاس بػػػػػػػػيف لكجػػػػػػػػكد األداة، كمفٌصػػػػػػػػؿ لكجػػػػػػػػكد كجػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػ
 ٌتشبييٌية في البيت الثٌاني.كممتي )لكنان كليننا( إيقاعنا مكسيقي ا ىادئنا عم  الٌصكرة ال

 } السريع   {                                              :(1)عيرمكيقكؿ أبك شبؿ الشٌ 

ٌكاُػػػػػةن  ػػػػػامًع حى رىأىٍيػػػػػتي فػػػػػي الجى
(2) 

 عميػػػػػػػػػػًه  طرطػػػػػػػػػػكره كدرٌاعػػػػػػػػػػةه 
ـي الٌػػػذم ػػػٍف هػػػذا العظػػػي : مى  فقمػػػتي
 ًِ أجػػػػػػػاءىلي جبريػػػػػػػؿي عػػػػػػػٍف رب ػػػػػػػهً 

: هػػػػػػػذا شػػػػػػػاعره ميفمػػػػػػػؽه   فقيػػػػػػػؿى
 

 ها  شػػػيخه لػػػهي شػػػافي طً كٍسػػػفػػػي  
 لهػػػػػػػػػػػػا ذيػػػػػػػػػػػػػكؿه كجربػػػػػػػػػػػػػافي 
ػػػػػػمطافي   كىأٌنػػػػػػهي فػػػػػػي الٌتيػػػػػػًه سي
ـٍ عنػػػػػػػػػدىلي كحػػػػػػػػػيه كتبيػػػػػػػػػافي  أ

 

 (3)لػػػػػػػػػػه أمػػػػػػػػػػاديحي كديػػػػػػػػػػكافي 
 

ػػػػػػػػػػمطاف فػػػػػػػػػػي التٌ عيرم ممدكحػػػػػػػػػػو بالٌسػػػػػػػػػػالٌشػػػػػػػػػػ و أبػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػبؿيشػػػػػػػػػػبٌ   الء، فيػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػاعر بػػػػػػػػػػارعيى يػػػػػػػػػػو كالخي
 ونػػػػػػػػزؿ عميػػػػػػػػو بػػػػػػػػكحي مػػػػػػػػف رٌبػػػػػػػػ -عميػػػػػػػػو الٌسػػػػػػػػالـ -جبريػػػػػػػػؿ ، ككػػػػػػػػ فٌ مميىػػػػػػػػـ يمتمػػػػػػػػؾ مفػػػػػػػػاتي  البيػػػػػػػػاف كالبالغػػػػػػػػة

فػػػػػػػػػػػي بو )ؿ لكجػػػػػػػػػػػكد كجػػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػبيو مرسػػػػػػػػػػػؿ لكجػػػػػػػػػػػكد األداة )كػػػػػػػػػػػ ٌف( كمفٌصػػػػػػػػػػػفالتٌ  - سػػػػػػػػػػػبحانو كتعػػػػػػػػػػػال  -
 ، الذم تكٌسط ركني الٌتشبيو، كاألصؿ أف يت ٌخر.يو(التٌ 

ف ميشكافكيقكؿ العميد أبك منصكر ب
 }البسيط {                           :          (4)

 عتيػػػػػػػػػهي مٍ األلحػػػػػػػػػاًظ طى كشػػػػػػػػػاًدفو فػػػػػػػػػاتًف 
ػػػػػػػػهي كػػػػػػػأفك خػػػػػػػطك ًعػػػػػػػػ  ذارو شػػػػػػػؽك عارضى

 

 جانيٍـّ ألحزانػػػػػػػي كأٍشػػػػػػػسيػػػػػػػ (5)ريػػػػػػػاؽي تً  
ٍسًف خى  ًر بًف ميشػكافً صٍ طه أبي نى في الحي

(6) 

ميشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافً 
(6) 

 

                                                 
1
ر، كقػػػػػػػػد صػػػػػػػػٌنفو ، فيػػػػػػػػك مػػػػػػػػف بػػػػػػػػاب الٌشػػػػػػػػعير يتطٌيػػػػػػػػب كيتمػػػػػػػػاجف كيشػػػػػػػػعالٌتتمػػػػػػػػةأعثػػػػػػػػر عمػػػػػػػػ  ترجمػػػػػػػػة لػػػػػػػػو، سػػػػػػػػكل مػػػػػػػػا كرد فػػػػػػػػي  لػػػػػػػـ-

ت ددددددددا ،ةدددددددْ هديٌدددددددح.103، تتٌمػػػػػػػة اليتيمػػػػػػػة ، ينظػػػػػػػر:الثعػػػػػػػالبي ضػػػػػػػمف القسػػػػػػػـ الخػػػػػػػاٌص بشػػػػػػػعراء العػػػػػػػراؽ دددددددؼيسيقدددددددغةستدددددددي  ّتدددددددابالش 

.1/308ّ،3/397،معجم البلدانالوٌصْز،يٌظس:الذوْي،ياقْخ،
2
 ،ها ج:دْ .لسان العزبالذْ :الجوغالكثيس،يٌظس:اتيهٌظْز،-
3
 .103،  تتمة اليتيمةالثعالبي،  -

4
.250، نفسهيصفو الٌثعالبي بقكلو: الكٌتاب ألسنة الٌزماف كصدكر الٌناس كىك صدكرىـ، كشمس ديكاف الٌرسائؿ، ينظر: -
5
 منظكر، لساف العرب، مادة: ترؽ. التِّرياؽ: دكاء يعال  الٌسـ، ينظر: ابف-

6
ّلحال صًْي ح،ّلْلدٍهعؼْ ،ّلاىهي.251، تتمة اليتيمةالثعالبي، - ّأتًْصستيهشكاىلاذةاإلًشاًلوذوْ تيظثكركيي،ُّْهيألوغهلْكالد 

.8/235الكامل في الخّاريخ،صزي،ُـــ،يٌظس:اتياألثيس،ػليالج431هيالكر ابالوفلقيي،لَلراتحةيةايحالجْ ج،ذْةيظٌح
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قػػػػػػػػد ك أبػػػػػػػػي نصػػػػػػػػر بػػػػػػػػف مشػػػػػػػػكاف،  شػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػاعر نقػػػػػػػػش خػػػػػػػػٌط عػػػػػػػػارض الفتػػػػػػػػ  فػػػػػػػػي حسػػػػػػػػنو بخػػػػػػػػطٌ 
كقػػػػػػػػد زاد فػػػػػػػػي حسػػػػػػػػنو خػػػػػػػػٌط  ، كيػػػػػػػػكمر الٌشػػػػػػػػاعر بحسػػػػػػػػف جمػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػي نصػػػػػػػػر،شػػػػػػػػبيوذكػػػػػػػػر جميػػػػػػػػع أركػػػػػػػػاف التٌ 

 عذاره حٌت  غدا مضربنا لدمثاؿ.

 }المنسرح   {              ميمي البغدادم:              د بف عبد الكاحد التٌ كيقكؿ محمٌ 

ػػػػػػػػػػعر كػػػػػػػػػػالبحًر فػػػػػػػػػػي تالطي   ًمػػػػػػػػػػهً الش 
(1)ًمػػػػػػػػػهً سػػػػػػػػػًؾ فػػػػػػػػػي لطائً كالمً  فمنػػػػػػػػػهي 

 

 

 مػػػػػػػػػػػػابيف ممفكًظػػػػػػػػػػػػًه كسػػػػػػػػػػػػائًغهٍ  
 (2)دابًغػػػػػػهٍ سػػػػػػًؾ فػػػػػػي مى كمنػػػػػػه كالمً 

 

ػػػػػػػػػبٌ شيػػػػػػػػػ كمنػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػك  ،ائغفػػػػػػػػػي تالطػػػػػػػػػـ أمكاجػػػػػػػػػو، فمنػػػػػػػػػو الممفػػػػػػػػػكظ كالٌسػػػػػػػػػ العظػػػػػػػػػيـ عر بػػػػػػػػػالبحرو الشِّ
ذم يػػػػػػػػدبغ كف األسػػػػػػػػكد الٌػػػػػػػػكالمسػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي المٌػػػػػػػػمػػػػػػػػا ىػػػػػػػػك  كمنػػػػػػػػو فػػػػػػػػي أكعيتػػػػػػػػو، كيػػػػػػػػةرائحتػػػػػػػػو الزٌ  تفػػػػػػػػكحكالمسػػػػػػػػؾ 

 .في الثٌانيةداءة كالرٌ  في األكل  بو، بجامع الجكدة

 } الكامؿ {  اف:         دفي كصؼ ىم (3)يقكؿ أبك العالء محٌمد بف عمي بف الحسيفك 

ػػػػػؿى العيػػػػػال صى   يػػػػػا أيههػػػػػا الممػػػػػؾ الٌػػػػػذم كى
ػػػػفىرو أطىػػػػؿك عمػػػػٌي فػػػػي  ُػػػػٍد ًخٍفػػػػتي فػػػػي سى

 أنتمػػػػػػػػي   بمناسػػػػػػػػبي   بمػػػػػػػػده  إليػػػػػػػػهً 

 

 كًخهيي ؿي شيػػػػػػٍثػػػػػػًح مً بٍ فػػػػػػي القيػػػػػػ هي ياني بٍ ًصػػػػػػ

 

 بػػػػػػػػػػالجكًد كاإلنعػػػػػػػػػػاـً كاإلٍحسػػػػػػػػػػاًف  
 كػػػانكفى فػػػي رمضػػػافى مػػػٍف هىمػػػذافً 

 البمػػػػػػدافً    مػػػػػػفى    لكٌنػػػػػػه   ُػػػػػػًذره 

ه فػػي  العى يي شيػػكى   (4)كالٌصػػبيافً  ؿً ٍقػػكخي
 

كشػػػػػػػػػػػػيكخو  ،كالٌدمامػػػػػػػػػػػػة يكخ فػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػب الٌشػػػػػػػػػػػػبصػػػػػػػػػػػػبيانو  والٌشػػػػػػػػػػػػاعر ىمػػػػػػػػػػػػذاف، فيػػػػػػػػػػػػك يشػػػػػػػػػػػػبٌ  يػػػػػػػػػػػػذـٌ 
كلكػػػػػػػػػي يتعٌمػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػي كصػػػػػػػػػفو لدمامػػػػػػػػػة المكػػػػػػػػػاف فقػػػػػػػػػد  ،فكيػػػػػػػػػر كالجيػػػػػػػػػؿيش كسػػػػػػػػػكء التٌ بياف فػػػػػػػػػي الطٌػػػػػػػػػكالٌصػػػػػػػػػ

ذم يتطمٌػػػػػػػػػػب الٌصػػػػػػػػػػبر عمػػػػػػػػػػ  ربطػػػػػػػػػػو بقسػػػػػػػػػػكة الٌزمػػػػػػػػػػاف، فكػػػػػػػػػػانكف شػػػػػػػػػػير شمسػػػػػػػػػػٌي يتمٌيػػػػػػػػػػز ببػػػػػػػػػػرده كثمجػػػػػػػػػػو الٌػػػػػػػػػػ
يتطمٌػػػػػػػػػب الٌصػػػػػػػػػبر كالجمػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػكمو، فقػػػػػػػػػد ربػػػػػػػػػط الشػػػػػػػػػيريف ببمػػػػػػػػػد  قسػػػػػػػػػكتو، كرمضػػػػػػػػػاف شػػػػػػػػػير قمػػػػػػػػػرمٌ 
 .و مرسؿ مفٌصؿكقد ذكر األركاف األربعة فيك تشبي بحاجة إل  صبر عم  تحٌمؿ أىمو

 المرسؿ المجمؿ:المحكر الثٌاني: 

كع كىػػػػػػػػػػػك أقػػػػػػػػػػػكل رتبػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف الٌنػػػػػػػػػػػ، (5)بوكجػػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػػ كمجمػػػػػػػػػػػؿ لحػػػػػػػػػػػذؼاألداة،  مرسػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػذكرىػػػػػػػػػػػك ك 
 ، كقكلو تعال :حذؼ لكجو الٌشبو إيجاز مف لما فيو ؿاألكٌ 

                                                 
1
، مادة: لطـ.لساف العربلطائـ المسؾ: أكعيتو، ينظر: ابف منظكر، -

2
 .80، تتمة اليتيمةالثعالبي، -
3
 .126، نفسهفي الٌنظـ كالٌنثر، كقد تقٌمد ديكاف الٌرسائؿ،  ينظر:  المعدكديف أصمو مف ىمداف، كنش  في الٌرٌم، ، كىك مف أفراد الٌدىر-

4
.132نفسه،-
5
.340ك342،معجـ المصطمحات البالغيةينظر، مطمكب، أحمد، -
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ًِ ًََىَوُ اىْجٌََاسِ اىَُْنشَآثُ لِِ اىْبَذْشِ مَ ىْؤَػْي
 (1). 

، ذكػػػػػػػػػػر كاالنتصػػػػػػػػػػاب خامةكالٌضػػػػػػػػػػ رتفػػػػػػػػػػاعفػػػػػػػػػػي االجبػػػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػػػ  اليابسػػػػػػػػػػة كالفف فػػػػػػػػػػي البحػػػػػػػػػػر فالٌسػػػػػػػػػػ
 بو فيك مجمؿ.األداة )الكاؼ( فيك مرسؿ، كحذؼ كجو الشٌ 

 }الخفيؼ{                        في البكاء:                        يقكؿ أبك المطاعك 
 غيػػػػػػػري مسػػػػػػػتنكرو كغيػػػػػػػري بػػػػػػػديعو 

 حػػػػػديثو  مػػػػػكعه كأٌنهػػػػػا مػػػػػفٍ لػػػػػي دي 

 
 

ػ (2) فه ًجػذم تى يبيفى الٌ  أفٍ    مكعيضي
 (3)دمػػػػكعي كحػػػػديثه كأٌنػػػػه مػػػػفٍ 

 

كالكجػػػػػػػػػػػػػد  مكع مػػػػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػػػػبٌ لػػػػػػػػػػػػػيس مػػػػػػػػػػػػػف الغريػػػػػػػػػػػػػب أف يبػػػػػػػػػػػػػيف كيكتشػػػػػػػػػػػػػؼ المسػػػػػػػػػػػػػتكر بػػػػػػػػػػػػػيف الٌضػػػػػػػػػػػػػ
يػػػػػػػػا مكع كك نٌ و الػػػػػػػػدٌ ، فقػػػػػػػػد شػػػػػػػػبٌ ككجػػػػػػػػد ، فدمكعػػػػػػػػو عػػػػػػػػيف كجاسػػػػػػػػكس عمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػا فػػػػػػػػي قمبػػػػػػػػو مػػػػػػػػف حػػػػػػػػبٌ كالعشػػػػػػػػؽ

ييػػػػػػػػػػػا مكع كيؤدٌ ييػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػدٌ تػػػػػػػػػػػي تؤدٌ سػػػػػػػػػػػائؿ الٌ و مػػػػػػػػػػػف دمكعػػػػػػػػػػػو بجػػػػػػػػػػػامع الرٌ جػػػػػػػػػػػزء مػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػديث كحديثػػػػػػػػػػػو ك ٌنػػػػػػػػػػػ
شػػػػػػػػػبيو شػػػػػػػػبيييف بحػػػػػػػػرؼ التٌ و بػػػػػػػػو فػػػػػػػػي كػػػػػػػػال التٌ و كالمشػػػػػػػػبٌ كقػػػػػػػػد ربػػػػػػػػط بػػػػػػػػيف المشػػػػػػػػػبٌ  ،يفالحػػػػػػػػديث بػػػػػػػػيف المحٌبػػػػػػػػ

بمغػػػػػػػػػة الجسػػػػػػػػػد كبمغػػػػػػػػػة  كقػػػػػػػػػد عٌبػػػػػػػػػر عٌمػػػػػػػػػا يريػػػػػػػػػد،بو فيػػػػػػػػػك مجمؿفيػػػػػػػػػك مرسػػػػػػػػػؿ، كحػػػػػػػػػذؼ كجػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػ ""كػػػػػػػػػ فٌ 
 ٌف دمكعػػػػػػػػػو كحديثػػػػػػػػػو يعٌبػػػػػػػػػر كتػػػػػػػػػٌكج ىػػػػػػػػػذا الٌتشػػػػػػػػػبيو بػػػػػػػػػالعكس كالتٌبػػػػػػػػػديؿ فػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػت الثٌػػػػػػػػػاني، ككػػػػػػػػػ الٌمسػػػػػػػػػاف،

 كٌؿ منيما عف اآلخر كبدرجة متساكية.

 }الكامؿ{                                                  :في مكضع آخر مطاعالأبك  يقكؿك 

 هً لنفًسػػػػ نفسػػػػي الفػػػػداءى  ؽه فػػػػارً كمي 
 لً دً ٍقػػػػعً  لؤلػػػػؤً  مثػػػػؿى  منػػػػهي  كرأيػػػػتي 

 
 

 هً فػػي تكديًعػػ كٌدعػتي صػػبرم عنػهي  
 (4)هً كدمكًعػػػػ هً كحديًثػػػػ لً غػػػػرً ثى  مػػػػفٍ 

 

حٌبػػػػػػػػات ب أسػػػػػػػػنانوو صػػػػػػػػبره حينمػػػػػػػػا فارقػػػػػػػػو، كقػػػػػػػػد شػػػػػػػػبٌ نفػػػػػػػػد اعر ممدكحػػػػػػػػو بنفسػػػػػػػػو، فقػػػػػػػػد يفتػػػػػػػػدم الٌشػػػػػػػػ
و حذفػػػػػػػػو كتػػػػػػػػرؾ دمكعػػػػػػػػو بجػػػػػػػػامع الجمػػػػػػػػاؿ، لكٌنػػػػػػػػقطػػػػػػػػرات ك  ،مػػػػػػػػف كممػػػػػػػػات ثغػػػػػػػػره اٌلتػػػػػػػػي رٌصػػػػػػػػعتؤلػػػػػػػػؤ عقػػػػػػػػد المٌ 

، كقػػػػػػػػػػد عقػػػػػػػػػػد الٌشػػػػػػػػػػاعر صػػػػػػػػػػكرنا شػػػػػػػػػػبيو بػػػػػػػػػػاألداة "مثػػػػػػػػػؿ" لمقػػػػػػػػػارئ المجػػػػػػػػػػاؿ لمتخٌيػػػػػػػػػػؿ، كربػػػػػػػػػػط بػػػػػػػػػيف طرفػػػػػػػػػػي التٌ 
تشػػػػػػػػػػبييٌية، فتعػػػػػػػػػػٌدد المشػػػػػػػػػػٌبو كانفػػػػػػػػػػرد المشػػػػػػػػػػبو بػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػذلؾ المتعػػػػػػػػػػٌدد، معتمػػػػػػػػػػدنا فيػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػمكب المٌػػػػػػػػػػٌؼ 
كالٌنشػػػػػػػػػر المجمػػػػػػػػػؿ، فكػػػػػػػػػاف المشػػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػػو حٌبػػػػػػػػػات عقػػػػػػػػػد الٌمؤلػػػػػػػػػؤ كالمشػػػػػػػػػٌبو ىػػػػػػػػػك األسػػػػػػػػػناف كاأللفػػػػػػػػػاظ كالػػػػػػػػػٌدمكع، 

 فس نصػػػػػػػػػػاعة كلمعاننػػػػػػػػػا كشػػػػػػػػػػكالن عمػػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػنٌ كلكٌنيػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػػكد عمػػػػػػػػػ  الٌمؤلػػػػػػػػػػؤ لمػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػ ثير إيجػػػػػػػػػابٌي 
عجابنا  .كا 
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 }الطكيؿ                {                    : (1)يامييقكؿ أبك الحسف عمٌي بف محمد التٌ ك 

يكًتػػػهً   فػػػي الًعػػػالفتىػػػ كمػػػكتي   (2)ز  مثػػػؿي حى
 هً بعمكًمػػػػػػػػػ النيػػػػػػػػػؿي العيػػػػػػػػػ هي فاتىػػػػػػػػػ كمػػػػػػػػػفٍ 

 
 

 هٍ ماًمػػػؿ  مثػػػؿي حً هي فػػػي الػػػذي كعيشػػػتي  
 (3)هٍ سػػػػػػػامً حي بً  ًغهػػػػػػػابٍ يى مٍ فى  هً كأُالًمػػػػػػػ

 

، فسػػػػػػػػػػيبق  ذكػػػػػػػػػػره ىػػػػػػػػػػك الحيػػػػػػػػػػاةمكتػػػػػػػػػػو فكػػػػػػػػػػ ٌف ت الفتػػػػػػػػػػ  ميتػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػٌز كشػػػػػػػػػػرؼ ك مػػػػػػػػػػ و الٌشػػػػػػػػػػاعرشػػػػػػػػػػبٌ 
شػػػػػػػػبيو و سػػػػػػػػيندثر، فالجػػػػػػػػامع فػػػػػػػػي التٌ ألٌنػػػػػػػػ بػػػػػػػػالمكت،قبكلػػػػػػػػو العػػػػػػػػيش ذلػػػػػػػيالن كيشػػػػػػػػٌبو   بعػػػػػػػػد كفاتػػػػػػػػو، خالػػػػػػػدنا حتٌػػػػػػػػ

، بػػػػػػػػػاألداة "مثػػػػػػػػػؿ"شػػػػػػػػػبيو بػػػػػػػػػيف ركنػػػػػػػػػي التٌ كقػػػػػػػػػد ربػػػػػػػػػط  ،اني االنػػػػػػػػػدثار كالفنػػػػػػػػػاءكفػػػػػػػػػي الثٌػػػػػػػػػ ،ؿ ىػػػػػػػػػك الخمػػػػػػػػػكداألكٌ 
 كفي ىذيف البيتيف ثالث حكـ تشٌؼ عف تجارب الٌشاعر كخبرتو بالحياة.

فػػػػػػػػػي مػػػػػػػػدح طبيػػػػػػػػػب مػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػؿ  (4)كيقػػػػػػػػكؿ أبػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػابف كػػػػػػػػػكيرات الٌرممػػػػػػػػيٌ 
 }المجتثٌ  {                                                مصر يدع  أبا الٌربيع:

 ربيػػػػػػػػػػػػػػػػعه  أبػػػػػػػػػػػػػػػػك الٌربيػػػػػػػػػػػػػػػػعً 
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌداءى داكا إذا رأل

 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػي البرايػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػهي 

 

 لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ جسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو كركحً  
 بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدكاًء الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريحً  ق

(5)خميفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه لممسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيحً 
 

 

بيػع فػي إدخػاؿ كىػك الرٌ  ،بػرء المرضػ  قدرتو عم  في -عميو الٌسالـ –مسي  سٌيد البيب بالالطٌ اعر و الشٌ فقد شبٌ    
، بوح بكجػو الٌشػاء، ذكػر األداة، كلػـ يصػرٌ مػداكاة الػدٌ البيجة إل  نفكسيـ كأركاحيـ، فيػك يٌتسػـ بالميػارة كالحػذؽ فػي 

البيت بالجناس التٌاـ المماثؿ بقكلو: الٌربيع ربيع، كىذا الجناس تكشي  لمٌتشبيو اٌلذم يبػرز المشػٌبو ) الٌطبيػب(  تٌكجك 
 في صكرة الٌربيع، كىك كناية عف الٌشباب اٌلذيف ىـ في أجمؿ أٌياـ العمر.

 }الطكيؿ      {                 يقكؿ :              (6)الٌدامغانيأبك عمٌي الحسف بف محٌمد 
 }الطكيؿ

تٍ  ػػػػػػػ  الٌرؤسػػػػػػػاءي األٌكلػػػػػػػكفى كأصػػػػػػػبىحى  مضى
 
 

 

عػػػػػالي كػػػػػالطهمكًؿ الػػػػػٌدكارسً (1)ًعػػػػػراصي   المى
(2) 
 (2)الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدكارسً 
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ىػػػػػػػػ، كنسػػػػػػػب إلػػػػػػػ  ًتيامػػػػػػػة كىػػػػػػػي 416كػػػػػػػاف مػػػػػػػف الٌشػػػػػػػعراء المجيػػػػػػػديف، قػػػػػػػدـ القػػػػػػػاىرة مسػػػػػػػتخفينا كمعػػػػػػػو كتػػػػػػػب كثيػػػػػػػرة، قتػػػػػػػؿ فػػػػػػػي سػػػػػػػجنو سػػػػػػػر ا سػػػػػػػنة  -

 .4/263 النجـك الزٌاهرة،مكة.ينظر: ابف تغرم بردل، جماؿ الٌديف،  
2
.53،يمةتتٌمة اليت. كالثعالبي، 525كردت في الديكاف: مثؿ حياتو، كبعمكمو كآدابو، ينظر:  -
3
.53،تتمة اليتيمة،كالثعالبي .525، الديكاف-
4
 82، تتمة اليتيمة، كردت إحدل نكادره في التتمة، ينظر: االٌثعالبي، اكاف مف أظرؼ الٌناس كأممحيـ نكادرن  -
5
 .82نفسو، -
6
ـٌ أدبائيػػػػػػػػػػا كشػػػػػػػػػػعرائيا، ينظػػػػػػػػػػر: الثعػػػػػػػػػػالبي، - . كقػػػػػػػػػػكمس: تقػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػي إقمػػػػػػػػػػيـ 172 تتمػػػػػػػػػػة اليتيمػػػػػػػػػػة،ىػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػف رؤسػػػػػػػػػػاء إقمػػػػػػػػػػيـ قػػػػػػػػػػكمس، كمػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػ

.4/414، معجـ البمدافطبرستاف، أىـ مدنيا الٌدامغاف، كىي بيف الرٌم كنيسابكر، ينظر: الحمكم، ياقكت، 
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 لػػػػػػػػػػػػػكف باآلثػػػػػػػػػػػػػارتػػػػػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػػامرة ب ىميػػػػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػػػػد غادرىػػػػػػػػػػػػػا ممككيػػػػػػػػػػػػػا األكٌ تشػػػػػػػػػػػػػبيو األحيػػػػػػػػػػػػػاء الٌ 
 بو.حاؿ، كلـ يصٌرح الٌشاعر بكجو الشٌ ر التغيٌ ارسة بجامع الكحشة مف ائمة الدٌ الزٌ 

 }الطكيؿ{                  ، يقكؿ:مطافعٌرض لعمؿ السٌ ٌير بترؾ التٌ كقد عي  الحسف بف محٌمد الٌدامغانيأبك عمي 

ػػػػػارك كى مي  (3)تً ٍيػػػػػيى البي  ٍف ًحمػػػػػسى كيػػػػػذركنػػػػػي أى   من
 ن مػػػػػؼى الٌسػػػػػالمًة كػػػػػالغً ففقػػػػػري الفتػػػػػ  خى 

 
 

ػػػػػػػػػػا بقػػػػػػػػػػكتو ال يىػػػػػػػػػػُى    ٍرعي لػػػػػػػػػػهي ًضػػػػػػػػػػ ره دي نكعن
ػػػػػقٍ يػػػػرى فػػػػػي نٍفػػػػعو عمػػػػػ  عى كال خى  (4)ٍفعي بػػػػًه صى

 

 

ػػػػػػػػػػػا قانعنػػػػػػػػػػػا بالقميػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف الطٌ اعر مالزمتػػػػػػػػػػػو لبيتػػػػػػػػػػػو مكرٌ ؿ الٌشػػػػػػػػػػػيفٌضػػػػػػػػػػػ فقػػػػػػػػػػػر  يشػػػػػػػػػػػٌبوعػػػػػػػػػػػاـ، فيػػػػػػػػػػػك من
فػػػػػػػػال خيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي  فػػػػػػػػالغن  ىػػػػػػػػك غنػػػػػػػػ  الػػػػػػػػٌنفس،  الغن ،بػػػػػػػػكصػػػػػػػػٌحتو اإلنسػػػػػػػػاف مػػػػػػػػع محافظتػػػػػػػػو عمػػػػػػػػ  سػػػػػػػػالمتو 

القناعػػػػػػػػػػػة، كقػػػػػػػػػػػد ذكػػػػػػػػػػػر األداة كحػػػػػػػػػػػذؼ كجػػػػػػػػػػػو ع ك الترفٌػػػػػػػػػػػالجػػػػػػػػػػػامع بينيمػػػػػػػػػػػا ك ة كاليػػػػػػػػػػػكاف، الغنػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػع المذلٌػػػػػػػػػػػ
 الٌشبو.

 }المتقارب           { سكافي في الٌشيب:          اإلأبك جعفر محٌمد بف عبد ا  كيقكؿ 

ػػػػػػػػػفرٍشػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػيبي أى تي لشى  سػػػػػػػػػاطً ؿك البً جى
 ريػػػػػػػػػػػػػػهً كً نٍ ال تي  :يًسػػػػػػػػػػػػػػفٍ نى لً  تي ٍمػػػػػػػػػػػػػػقي فى 

 
 

ـٍ يى   ػػػػا غيػػػػرى راسػػػػيتى ٍسػػػػفمػػػػ  ًطٍب مجًمسن
ـٍ لممى  ػػػػػػراًسػػػػػػيًب كى ًشػػػػػػفكػػػػػػ (5)راسً ي كى

 

 

، فبعػػػػػػػػػػػد أف فػػػػػػػػػػػرش اذم اسػػػػػػػػػػػتطاب شػػػػػػػػػػػيبو الجمػػػػػػػػػػػكس عمييػػػػػػػػػػػاعر الكراسػػػػػػػػػػػي برأسػػػػػػػػػػػو الٌػػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػػيشػػػػػػػػػػػبٌ 
ػػػػػػػػػػا إال رأس الٌشػػػػػػػػػػػ شػػػػػػػػػػيبول  ذيفمٌػػػػػػػػػػػاحػػػػػػػػػػة كاالسػػػػػػػػػػػتقرار الاعر بجػػػػػػػػػػػامع الرٌ أجػػػػػػػػػػػٌؿ البسػػػػػػػػػػػاط لػػػػػػػػػػـ يختػػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػػو مجمسن
، ككٌشػػػػػػػػػ  الٌتشػػػػػػػػػبيو بمكسػػػػػػػػػيقا الجنػػػػػػػػػاس ح بكجػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػبومػػػػػػػػػف المعنػػػػػػػػػ ، ذكػػػػػػػػػر األداة كلػػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػػرٌ  افسػػػػػػػػػتنبطي

 (.قكلو ) كراسي كراسيفي التٌاـ المرٌكب المتشابو 

 }الكامؿ {                                يقكؿ: (6)أبك محٌمد لطؼ ا  بف المعاف  

 ـٍ هً فػػػػػي أكنػػػػػافً  عػػػػػاشي يي  ذيفى الٌػػػػػ ذهػػػػػبى 
مىػػػػػؼو كػػػػػأفك كجػػػػػكهىهي بى كى   ـٍ قيػػػػػتي فػػػػػي خى

 

ـي الٌسػػػػػػػػـي الًكػػػػػػػػهيػػػػػػػػكى    راؼي األٍشػػػػػػػػ ةي ادى را
ػػػػػخي  فػػػػػاؼي بػػػػػزي الٌشػػػػػعيًر إذا عى (1)اللي جى

 

 

                                                                                                                                                                  
1
لسػػػػػػػػػاف ينظػػػػػػػػػر: ابػػػػػػػػػف منظػػػػػػػػػكر، دكارس: مػػػػػػػػػف الفعػػػػػػػػػؿ درس أم عفػػػػػػػػػا،  عػػػػػػػػػراص: كػػػػػػػػػؿ بقعػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف البيػػػػػػػػػكت لػػػػػػػػػيس فييػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػاء،  -

 . ، كمادة: درسمادة عرصالعرب، 
2
  .175، ،تتمة اليتيمةالثعالبي -
3
، مادة :حمس.، لساف العربحمس البيييت: مالزمو، ينظر: ابف منظكر -

4
.944،تتمة اليتيمة، الثعالبي -
5
.232، نفسو -
6
لـ أعثر عم  ترجمة لو. -
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ادة الكػػػػػػػػػػراـ، فقػػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػػب  يعػػػػػػػػػػيش بػػػػػػػػػػيف اعر حظٌػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػ  أٌيػػػػػػػػػػاـ عاشػػػػػػػػػػيا بػػػػػػػػػػيف الٌسػػػػػػػػػػينػػػػػػػػػػدب الٌشػػػػػػػػػػ
خبػػػػػػػػػػز الٌشػػػػػػػػػػعير الجػػػػػػػػػػاؼ، ب الكالحػػػػػػػػػػة المجٌعػػػػػػػػػػدة كجػػػػػػػػػػكىيـ، كقػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػٌبو سػػػػػػػػػػمكف بػػػػػػػػػػالجفكة كالقسػػػػػػػػػػكةأنػػػػػػػػػػاس يتٌ 

  .كسكء المنظر، ذكر األداة كحذؼ كجو الٌشبو بجامع القسكة كالجفاؼ

 

 }الخفيؼ {                                           يقكؿ:     (2) أبك قيس التيمي

ػػػػػ ػػػػػءى كٍ سى  تػػػػػابً كً  ةن لكجػػػػػهً ءى كٍ ةن سى
ػػػػكى   طه ايًسػػػػ منػػػػهي  الحػػػػركؼى  فك أى كى

 
 

 يػػػػػػػػكؼي ٌم زي دى لىػػػػػػػػ هً ؿه ألفاًظػػػػػػػػكيػػػػػػػ 
ػػػػكى  (3)يكؼي سيػػػػ طرى منػػػػهي ٌف السكػػػػأى كى

 

 

تػػػػػػػػػػرؾ األثػػػػػػػػػػر الٌسػػػػػػػػػػياط فػػػػػػػػػػي حركفػػػػػػػػػػو تشػػػػػػػػػػبو ففكػػػػػػػػػػٌؿ ألفاظػػػػػػػػػػو زائفػػػػػػػػػة؛  اعر ىػػػػػػػػػػذا الكتػػػػػػػػػػابالٌشػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػذـٌ 
بكجػػػػػػػػػػو ة، كلػػػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػػػرلح بجػػػػػػػػػػامع القسػػػػػػػػػػكة كالحػػػػػػػػػػدٌ  ،القاتمػػػػػػػػػػةيكؼ كسػػػػػػػػػػطكره كالٌسػػػػػػػػػػ ،ة معانييػػػػػػػػػػالقسػػػػػػػػػػك الٌسػػػػػػػػػػٌيء 

 .المضارع كال يخف  ما في القافيتيف مف بديع الجناس الٌشبو،

 }الخفيؼ {                       :(4)أبك الخٌطاب محٌمد بف عمٌي الجبميٌ كيقكؿ 

 تالػػػػػػػػػةو مػػػػػػػػػف ثراهػػػػػػػػػاخكريػػػػػػػػػاضو م
ػػػػػػػ ككػػػػػػػأٌف الغصػػػػػػػكفى  (5)كافو فيهػػػػػػػا عى

 

 

ًُيػػػػػػػػػػافه   ككػػػػػػػػػػأٌف األطيػػػػػػػػػػارى فيهػػػػػػػػػػا 

 الػػػػػٌركضً  ؿً مىػػػػػككػػػػػأٌف الميػػػػػالى فػػػػػي خى 

 

   ارى تغمػػػػػػػػػز باألعػػػػػػػػػػػػككػػػػػػػػػأٌف الٌنػػػػػػػػػكٌ 

 قػػػػػػكدً هػػػػػػا كعي فػػػػػػي بػػػػػػركدو مػػػػػػف زهرً  
 دكدً تتبػػػػػػػارل زهػػػػػػػكنا بحسػػػػػػػًف القيػػػػػػػ

 

 عػػػػػػػكدو بعػػػػػػػكدً تتغٌنػػػػػػػ  فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ  

ػػػػػػػػػؿه تى   نػػػػػػػػػكدً تى بي ٍحػػػػػػػػػسػػػػػػػػػيكؼه تيسى
 (6)ػػػػػػػييًف مٍنػػػػهي عمػػػػ  ابنػػػػًة العيٍنقػػػػكدً 

 

يػػػػػػػػػػػػاض ر الرٌ يصػػػػػػػػػػػػكٌ  الٌشػػػػػػػػػػػػاعرشػػػػػػػػػػػػبييية، فكر التٌ بيعػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي  تشػػػػػػػػػػػػكيؿ الٌصػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػد عناصػػػػػػػػػػػػر الطٌ تتٌ 
ف سػػػػػػػػبح  تتبػػػػػػػػاى تػػػػػػػػية الٌ خمػػػػػػػػالنٌ تشػػػػػػػػبو نػػػػػػػػت بحمػػػػػػػػؿ منسػػػػػػػػكجة مػػػػػػػػف زىرىػػػػػػػػا، فالغصػػػػػػػػكف فػػػػػػػػي طكليػػػػػػػػا كقػػػػػػػػد تزيٌ 

الميػػػػػػػػػاه تجػػػػػػػػػرم فػػػػػػػػػي أنيػػػػػػػػػار ك ، بجػػػػػػػػػامع صػػػػػػػػػكتيا العػػػػػػػػػذب الٌشػػػػػػػػػجيٌ  يقيػػػػػػػػػاف تغٌنػػػػػػػػػيػػػػػػػػػا ك نٌ  راألطيػػػػػػػػػاك ىا، قػػػػػػػػػدٌ 

                                                                                                                                                                  
1
.289،تتمة اليتيمة،الثعالبي-

2
.105،  ،تتمة اليتيمةىك مف أىؿ النيركاف، كيقاؿ: مف أىؿ الحيرة، كلشعره حالكة كطالكة، ينظر: الثعالبي -
3
.105نفسو، -

4
محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػف إبػػػػػػػػػػراىيـ أبػػػػػػػػػػك الخٌطػػػػػػػػػػاب البغػػػػػػػػػػدادم، المعػػػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػػػالجبمي، مػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػؿ األدب، حسػػػػػػػػػػف الٌشػػػػػػػػػػعر، فصػػػػػػػػػػي  -

.380-54/379، تاريخ  مدينة دمشؽ  ابف عساكر،  الترٌفض، ينظر:القكؿ، ممي  الٌنظـ، كاف رافضي ا شديد 
5
، مادة: عكف.لساف العربعكاف: طكيمة ، كالعكانة النخمة، ينظر: ابف منظكر، -

6
 .107الٌثعالبي، تتٌمة اليتيمة، -
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ػػػػػػػػػػػتي ؼ ك سػػػػػػػػػػػيكض كالٌ الػػػػػػػػػػػرٌ  شػػػػػػػػػػػبيو كاألداة بجػػػػػػػػػػػامع الٌممعػػػػػػػػػػػاف كالبريػػػػػػػػػػػؽ، ذكػػػػػػػػػػػر طرفػػػػػػػػػػػي التٌ  تحػػػػػػػػػػػت البنػػػػػػػػػػػكد ؿٌ سى
 شبييات الٌسابقة.كحذؼ كجو الٌشبو في التٌ 

 }الكامؿ {في التصٌكؼ: (1)د طاىر بف الحسيف بف يحي  المخزكمي البصرمقاؿ أبك محمٌ ك 

ؼي أفٍ   الفتػػػ  الُيػػػؾى يي  لػػػيسى التصػػػكه
 ف قىػػػػػتٍ سػػػػػكدو كبػػػػػيضو  لي  (2)بطرائػػػػػؽو 

 

ػػػػػػػإٌف التك   ؼه عػػػػػػػػارى تى بسه مي ٍمػػػػػػػؼى مى كه صى
 

 

ٌػػعي النه  نسػػجً  مػػفٍ  كعميػػهً    حػػكًس مُر
ػػػػ   أٌنػػػػهي كى كى   عي قىػػػػبٍ رابه   أى فيهػػػػا   غي

 

(3)  فيه اإللهى كيخشعي تى   الفى شى خٍ يى 
 

 

ؼ ليس صكٌ فالتٌ المرٌقعة بالغراب األبقع، بجامع الٌسكاد،  المٌدعي الٌتصٌكؼفت  و الٌشاعر ثياب اليشبٌ 
يرل ك مكقفو مف الٌتصٌكؼ،  عف يكشؼ في األبيات الٌسابقة، فيك كالخشكع لو -تعال  –ما بخشية ا  باس إنٌ بالمٌ 

ٌصكؼ في أبقع، بؿ التٌ يا غراب كداء أك البيضاء كك نٌ أٌف التصٌكؼ ليس في لبس الفت  المالبس المرٌقعة السٌ 
 .لو خشية اإللو كفي الخشكع

 }الخفيؼ{                   طالب الٌصكرم: بك محٌمد عبد المحسف بف محٌمد بفأكيقكؿ 

 دٍ كالبىػػػػ تى ٍبػػػػقك مى تى  أفٍ  ؿً ٍبػػػػُى  فٍ ًمػػػػ كنػػػػتى 
 رٍ ًصػػػػػػ فٍ أى يك ًبػػػػػػمىػػػػػػما عى تي مٍ كى ٍشػػػػػػـٌ أى ثيػػػػػػ

 

 كرارنا كنيػػػػػػػدٍ رنا كُىػػػػػػػٍكػػػػػػػًر كأعمػػػػػػ  ذً  
ػػػػتى تي  ػػػػٌم  كى سى ػػػػا يي مى (4)نيػػػػرا  مي مك سى

 

 
 

 

ينيمػػػػػػػػػػػا، بفعػػػػػػػػػػة ياء كالرٌ بالبػػػػػػػػػػدر المنيػػػػػػػػػػػر بجػػػػػػػػػػامع الٌضػػػػػػػػػػػ كلػػػػػػػػػػة الحمػػػػػػػػػػػدانيمنيػػػػػػػػػػػر الدٌ و الٌشػػػػػػػػػػاعر يشػػػػػػػػػػبٌ 
ح بكجػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػبو، كتظيػػػػػػػػر الٌتكريػػػػػػػػة جمٌيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػي كممػػػػػػػػة )منيػػػػػػػػرا( اٌلتػػػػػػػػػي تحمػػػػػػػػؿ داللتػػػػػػػػيف؛ قريبػػػػػػػػػة كلػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػرٌ 

 كىي صفة القمر المنير كبعيدة كىي اسـ الممدكح.

  ؿ:د المفصٌ شبيه المؤكٌ التٌ المحكر الثٌالث: 

كقػػػػػػػػػػكؿ الٌشػػػػػػػػػػاعر ، (5)بوذكر فيػػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػاألداة كييػػػػػػػػػػ ىػػػػػػػػػػذا الٌنػػػػػػػػػػكع مػػػػػػػػػػف الٌتشػػػػػػػػػػبيو تحػػػػػػػػػػذؼ مػػػػػػػػػػف
 }الكافر {                              بدر الٌديف بف الٌنحكية:                     

 يئناًضػػػػػػػرنا مي دٍ بىػػػػػػػ هي الىػػػػػػػمى جى  تي بٍ ًسػػػػػػػحى 
 
 
 
 

 

ػػػػػػذاؾ الجى  فٍ ًمػػػػػػ ري دٍ البىػػػػػػ فى ٍيػػػػػػأى كى    (6)اؿً مى
 
 

 

                                                 
1
الكمػػػػػػػػػػائـ فػػػػػػػػػػي تفسػػػػػػػػػػير شػػػػػػػػػػعر ؽ فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػعره،  كلػػػػػػػػػػو مصػػػػػػػػػػٌنفات، منيػػػػػػػػػػا: كتػػػػػػػػػػاب فتػػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػػك بصػػػػػػػػػػرٌم المكلػػػػػػػػػػد كالمنشػػػػػػػػػػ ، رازٌم الػػػػػػػػػػكطف، متكفٌػػػػػػػػػػ -

 .29المتنبي. ينظر: الٌثعالبي، تتٌمة اليتيمة، 
2
ْييللضسّزجالش ؼسي ح.- الرٌ 
3
.32الٌثعالبي، تتٌمة اليتيمة ،  -
4
.48،تتمة اليتيمة ، ، الثعالبي213الديكاف،  -
أٌم شاىد حكؿ التشبيو المؤكد المفٌصؿعم  في تتمة اليتيمة  أعثر. كلـ 348+340،معجـ المصطمحات البالغيةينظر، مطمكب، أحمد، -5

.148حدائؽ الٌسحر في دُائؽ الٌشعر،ينظر: العمرم، رشيد الٌديف محٌمد ،   -6
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ػػػػػػ  كجػػػػػػو الٌشػػػػػػبو كحػػػػػػذؼ األداة.ك  الطٌػػػػػػرفيف الحبيػػػػػػب بالبػػػػػػدر المضػػػػػػيء، ذكػػػػػػر كجػػػػػػو الٌشػػػػػػاعر جمػػػػػػاؿ وى بل شى
ـٌ يعػػػػكد فيفٌضػػػػػؿ المشػػػػٌبو عمػػػػػ   كمػػػػنيـ مػػػػف سػػػػػٌماه تشػػػػبيو التٌفضػػػػػيؿ، بػػػػ ف يشػػػػػٌبو الٌشػػػػاعر شػػػػيئنا بشػػػػػيء آخػػػػر، ثػػػػػ

 .(1)المشٌبو بو

 }البسيط{                  :  (2) زياد بف حمؿ بف سعد بف عميرة بف حريث ككقكؿ الٌشاعر

ػػػـي البي هيػػػ ـٍ ياءن ًحػػػطىػػػعى  كري حي  فى تىٍسػػػأليهي

 

ـي   ٍمقػػػاًء إذا تى ي الٌمقىػػػًفػػػكى   ـٍ بيهىػػػ ًبهػػػ
(3) 

 

شػػػػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػػػػاعر ممدكحيػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػالبحكر العظيمػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي جكدىػػػػػػػػػػػا ككرميػػػػػػػػػػػا كعطائيػػػػػػػػػػػا، فقػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػذؼ 
 ، كختـ البيت ببديع الجناس المحٌرؼ.)عطاء(األداة كذكر كجو الٌشبو كىك 

 الخفيؼ                                                          :كقاؿ الٌشاعر

 ياءً ًضػػػػػػكى  ةو عىػػػػػػفٍ فػػػػػػي رً  ـه ٍجػػػػػػنى  أنػػػػػػتى 

 
 
 

 

 (4) بنػػػارٍ غى ُنا كى رٍ شىػػػ كفي ييػػػالعي  يػػػؾى مً تى جٍ تى  
 
 

 

 حذؼ األداة كذكر كجو الٌشبو.و الٌشاعر ممدكحو بالٌنجـ في الٌرفعة كالٌضياء، شبٌ 

 د المجمؿ ) البميغ(: المحكر الرٌابع: المؤكٌ 

و بػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػبيو المفػػػػػػػػػػرد، إذ يصػػػػػػػػػػب  المشػػػػػػػػػػبٌ ذركة البالغػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي التٌ  شػػػػػػػػػػبيوىػػػػػػػػػػذا الٌنػػػػػػػػػػكع مػػػػػػػػػػف التٌ  يعػػػػػػػػػػدٌ 
و بػػػػػػػػػو لحمػػػػػػػػػة كاحػػػػػػػػػدة ال و يجعػػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػٌبو كالمشػػػػػػػػػبٌ كىػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػف أبمػػػػػػػػػغ أنػػػػػػػػػكاع الٌتشػػػػػػػػػبيو؛ ألٌنػػػػػػػػػ عػػػػػػػػػيف المشػػػػػػػػػبو،

، فحػػػػػػػػػذؼ األداة ككجػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػبو يفػػػػػػػػػت  البػػػػػػػػػاب أمػػػػػػػػػاـ ذىػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػارئ فكػػػػػػػػػٌؿ طػػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػػرآة ل خػػػػػػػػػر ،تنفصػػػػػػػػالف
لمػػػػػػػػػا  مت تٌينػػػػػػػػاالستكشػػػػػػػػاؼ جميػػػػػػػػع الٌصػػػػػػػػفات الممكنػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف الطٌػػػػػػػػرفيف، كقػػػػػػػػد يكػػػػػػػػكف مصػػػػػػػػػدر المبالغػػػػػػػػة فيػػػػػػػػو 

د لحػػػػػػػػذؼ األداة، كمجمػػػػػػػػؿ لحػػػػػػػػذؼ و بػػػػػػػػو، فيػػػػػػػػك مؤٌكػػػػػػػػو عػػػػػػػػيف المشػػػػػػػػبٌ فيػػػػػػػػو مػػػػػػػػف مبالغػػػػػػػػة فػػػػػػػػي جعػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػبٌ 
 .بوكجو الشٌ 

يغنػػػػػػػػا لمػػػػػػػػا فيػػػػػػػػو مػػػػػػػػف اختصػػػػػػػػار مػػػػػػػػف جيػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػا فيػػػػػػػػو مػػػػػػػػف تصػػػػػػػػكير كتخٌيػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف جيػػػػػػػػة ي بمكسػػػػػػػػمٌ 
ػػػػػػػػالٌشػػػػػػػػ كجػػػػػػػػو أخػػػػػػػػرل؛ ألفٌ   كيػػػػػػػػؿ، كىػػػػػػػػذا مػػػػػػػػا مػػػػػػػػذىب، كفػػػػػػػػت  بػػػػػػػػاب التٌ  فيػػػػػػػػو كػػػػػػػػؿٌ  فٌ ذؼ ذىػػػػػػػػب الظٌػػػػػػػػبو إذا حي

 : كقكلو تعال ، (5)ة كجماالن شبيو قكٌ يكسب التٌ 

                                                 
.331،معجـ المصطمحات البالغيةمطمكب، أحمد،  ينظر: -1

 الحماسة البصرٌية، ككاف قد سكف صنعاء كلـ يستطبيا فعاد إل  كطنو ببطف الٌرٌمة،  ينظر:ىك أحد بني العدكٌية مف تميـ،لـ يترجـ لو أحد سكل ما كرد في حاشية كتاب  -2
.507-2/506، الحماسة البصرٌية البصرم، عمي بف أبي الفرج بف الحسيف،

.2/518نفسه، -3
لـ أعثر عم  قائمو.  -4

.330،معجـ المصطمحات البالغيةينظر: مطمكب، أحمد، -5
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 إمن  املؤٍنٌُ إخٌة
(1). 

المػػػػػػػػػػػؤمنيف بػػػػػػػػػػػاإلخكة فػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػكاٌدىـ كتػػػػػػػػػػػراحميـ كتماسػػػػػػػػػػػؾ صػػػػػػػػػػػفكفيـ،  -تعػػػػػػػػػػػال  –و ا  فقػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػبٌ 
 كمنو قكلو تعال : كحذؼ األداة ككجو الٌشبو، مما أكسب المعن  قٌكة كبالغة.

ّْشث اجلب ه لن ّج عشا  ًًع
(2). 

ػػػػػػثلػػػػػػجتي كا فتًسػػػػػػالجبػػػػػػاؿ يػػػػػػكـ القيامػػػػػػة كقػػػػػػد ني  -سػػػػػػبحانو كتعػػػػػػال  –شػػػػػػٌبو ا   رت يٌ ت مػػػػػػف أصػػػػػػكليا، فصي
فيػػػػي  مػػػػاء، كىػػػػك فػػػػي الحقيقػػػػة ىبػػػػاءك ٌنػػػػو ذم يظػػػػٌف مػػػػف يػػػػراه مػػػػف بيعػػػػد راب الٌػػػػاظر، كالٌسػػػػلعػػػػيف الٌنػػػػ امنبث ػػػػىبػػػػاء 
.كيجكز أف يكػػػػػكف كجػػػػػػو كػػػػػػذلؾ ىػػػػػػي ليسػػػػػتك فػػػػػي ككنيػػػػػػا تيػػػػػرل عمػػػػػػ  ىيئػػػػػة شػػػػػيء بينيمػػػػػػا  كالجػػػػػامع ،رابكالٌسػػػػػ

 . (3) كالٌسراب تككف بعد تسييرىا غبارنا منتشرناخمخؿ إذ الٌشبو التٌ 

ـٌ حػػػػػػػػػذؼ أداة التٌ فكمػػػػػػػػػا ظيػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي  شػػػػػػػػػبيو كالكجػػػػػػػػػو معنػػػػػػػػػا، كىػػػػػػػػػذه المرتبػػػػػػػػػة األمثمػػػػػػػػػة الٌسػػػػػػػػػابقة  فقػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػ
حػػػػػػػػػػػػػذؼ  إذ المبالغػػػػػػػػػػػػػة فييػػػػػػػػػػػػػا مضػػػػػػػػػػػػػاعفة، ألفٌ  ،(4)ٌكاكيأقػػػػػػػػػػػػػكل المراتػػػػػػػػػػػػػب عنػػػػػػػػػػػػػد عممػػػػػػػػػػػػػاء البالغػػػػػػػػػػػػػة كالٌسػػػػػػػػػػػػػ

 فس تػػػػػػػػػذىب كػػػػػػػػػؿٌ و يجعػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػنٌ و  بػػػػػػػػػو اٌدعػػػػػػػػػاء، كحػػػػػػػػػذؼ كجػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػبٌ و عػػػػػػػػػيف المشػػػػػػػػػبٌ المشػػػػػػػػػبٌ  األداة أفػػػػػػػػػاد أفٌ 
بػػػػػػػػػيف  شػػػػػػػػػبيو البميػػػػػػػػػغ، فيػػػػػػػػػك يجمػػػػػػػػػعمػػػػػػػػػذىب فػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػدير الكجػػػػػػػػػو، كليػػػػػػػػػذا أطمػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػو البالغيػػػػػػػػػكف اسػػػػػػػػػـ التٌ 

. كبعػػػػػػػػػػػض الٌنقٌػػػػػػػػػػػاد يقػػػػػػػػػػػٌدر أداة (5)شػػػػػػػػػػػبيوشػػػػػػػػػػػبيو البميػػػػػػػػػػػغ أقػػػػػػػػػػػكل أنػػػػػػػػػػػكاع التٌ فالتٌ  البيػػػػػػػػػػػاف كالمبالغػػػػػػػػػػػة كاإليجػػػػػػػػػػػاز،
 }الكافر {         كقكؿ المتنبي:            ، شبيو البميغ مما يفسد المعن التٌ محذكفة في 

ػػػػرنا كمى دى بىػػػػ ػػػػكطى ٍت ُمى  بػػػػافو  (6)الػػػػٍت خي

 

نىػػػػػ  رى ػػػػػزاالن كفاحػػػػػٍت عٍنبىػػػػػرنا كى (7)ٍت غى
 

 

ابؽ فيقػػػػػػػػػػكؿ: بػػػػػػػػػػدت مثػػػػػػػػػػؿ قمػػػػػػػػػػر كمالػػػػػػػػػػت ر األداة فػػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػػت الٌسػػػػػػػػػػيسػػػػػػػػػػتنكر الجرجػػػػػػػػػػاني عمػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف يقػػػػػػػػػػدٌ 
...، كيػػػػػػػػػرل أفٌ   عر، كخػػػػػػػػػركج بػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػػالـ عػػػػػػػػػاميٌ قػػػػػػػػػدير فيػػػػػػػػػو إفسػػػػػػػػػاد لمٌشػػػػػػػػػىػػػػػػػػػذا التٌ  مثػػػػػػػػػؿ خػػػػػػػػػكط بػػػػػػػػػافو

 .(8)مرذكؿ

 } الطكيؿ:          {ياميالحسف عمٌي بف محمد التٌ  يأبشبيو البميغ قكؿ كمثاؿ التٌ 

                                                 
1
 10/ 49الحجرات،  -

2
20/ 78النب ،  -

3
.30/13، ركح المعاني في تفسير القرآف الكريـ كالسبع المثانيينظر: األلكسي، محمكد شكرم، -
4
،ينظر: - .464 مفتاح العمـك
5
.126،عمـ البياففيكد، بسيكني عبدالفٌتاح،-

6
 ، مادة:خكط.لساف العرباعـ، ينظر: ابف منظكر، خكط: الغصف النٌ  -

7
.140،الديكاف -
8
.302،دالئؿ اإلعجاز ينظر: -
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ػػػ ٌنمػػػابك نػػػارنا فػػػي القي أرل الحي  مػػػكًب كا 
ؽك عي   فاٌنهػػػػػػػا يػػػػػػػكفى الغانيػػػػػػػاتً تىػػػػػػػكى

 

ػػػػعهدي أنفػػػػاًس المي    ب  شػػػػراريهاًحػػػػتىصى
(1)هافاري ًشػػ شػػفاره كأشػػفاري الجفػػكفً 

 

 

ة قػػكٌ  بجػػامع الٌسػػيؼ  كحػػدٌ  كرمكشػػيفٌ  فػػي القمػػكب مشػػتعمة، كعيػػكف الحسػػناكات رنػػاب يشػػٌبو الٌشػػاعر الحػػبٌ 
، ة كبالغػػة كجمػػاالن مػػف الٌتشػػبييات الٌسػػابقة، ممػػا يزيػػد المعنػػ  قػػكٌ  حػػذؼ األداة ككجػػو الٌشػػبوفكقتػػؿ الحبيػػب،   ثيرالتٌػػ

طر الثٌػاني مػف ي الٌشػكزاده الجناس إيقاعنا عذبنا بيف شفار كأشػفار، إلػ  جانػب تكػرار صػكت الٌشػيف ثػالث مػرات فػ
 البيت الثٌاني.

 }المتقارب {             ي استيداء رقعة الشطرن :  ف (2) بف المطٌرزا ككقكؿ

ٌنػػػػػػػػػػةه  تى أٍنػػػػػػػػػػ أبػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػاهرو   لػػػػػػػػػػي جي
 فػػػػػػػػكفي الجي  تى كأٍنػػػػػػػػ يػػػػػػػػكفي العي  كنحػػػػػػػػفي 

 
 

ػػػػػػػػهً نٍ تي اسٍ  يػػػػػػػػكؿه ُػػػػػػػػدً نػػػػػػػػدم خي كعً   تٍ ضى
ػػػػػػػػحى  دٍ ُىػػػػػػػػكى  ػػػػػػػػُى  تٍ رى ضى  ًِ هػػػػػػػػافالر   باتي صى

 
 

ػػػػػػػػػػػأى   ػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػفٍ  ـي ظىػػػػػػػػػػػؿه كأعٍ جى  هانً أٍ شى
 هػػػػػػػػػػػػػافانً يػػػػػػػػػػػػػكًف بأجٍ العي  في ٍسػػػػػػػػػػػػػكحي 

 
 
 

 هاةن رهػػػػػػػػػػػػػػػػػفى أرسػػػػػػػػػػػػػػػػػانً ٌمقىػػػػػػػػػػػػػػػػػعى مي 

ػػػػػػػػػػػػػػػفى  (3)هادانً ٍيػػػػػػػػػػػػػػػمى بً  يك مىػػػػػػػػػػػػػػػعى  فك مى
 

 

 ، فجمػػػػػػػػػػػػػػاؿ العيػػػػػػػػػػػػػكف ال يكػػػػػػػػػػػػػػكف إالٌ اعر نفسػػػػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػػػالعيكف كأبػػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػاىر بػػػػػػػػػػػػػالجفكفو الٌشػػػػػػػػػػػػػيشػػػػػػػػػػػػػبٌ 
 بو في الٌشطريف.، حذؼ األداة ككجو الشٌ الحافظة لمعيكف بجماؿ الجفكف

 }المديد                                                    {:  غٌزالن تم كيقكؿ ابف المطٌرز
 ظػػػػػػػػػالـه مػػػػػػػػػا منػػػػػػػػػهي منتصػػػػػػػػػره 
 حػػػػػػػػػؿك مػػػػػػػػػٍف ُمبػػػػػػػػػي بمنزلػػػػػػػػػةو 

لػػػػػػي يبػػػػػػات يسػػػػػػق ـى كى ػػػػػػدا  ني المي
 يينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفىةو حٍ يي كى 

ػػػػػػػػحى   هي مهػػػػػػػػبيبنػػػػػػػػا  كي يػػػػػػػػا  حى   في سى
 ٌؿ ناحيػػػػػػػػػةو كيػػػػػػػػػ هي مػػػػػػػػػفٍ هيػػػػػػػػػجٍ كى 

 
 
 

 

 أبػػػػػػػػػػػػػػدنا  يجنػػػػػػػػػػػػػػي كأعتػػػػػػػػػػػػػػذري  
 لػػػػػػػػػػػـ ينمهػػػػػػػػػػػا ُبمػػػػػػػػػػػهي بشػػػػػػػػػػػري 
 كلىػػػػػػػػػػهي  مػػػػػػػػػػف طٍرًفػػػػػػػػػػًه سػػػػػػػػػػكىري 
ػػػػػػػػعري   حػػػػػػػػارى فػػػػػػػػي أرجاًئهػػػػػػػػا الش 

 ري ظىػػػػػػػػػػػػػػػنى   لمحػػػػػػػػػػػػػػػبٍّ   كمٌػػػػػػػػػػػػػػػهي 
ػػػػػػػػػُى  هي يػػػػػػػػػثي مػػػػػػػػػا ُابمتىػػػػػػػػػحى  ري مى

(4)
 

 
 

شػػػػػػػػػػراقتو كاسػػػػػػػػػػتدارتو فػػػػػػػػػػي جمالػػػػػػػػػػوقمػػػػػػػػػػر ، فكجييػػػػػػػػػػا الحسػػػػػػػػػػناء اعر بالحبيبػػػػػػػػػػةالٌشػػػػػػػػػػ يتغٌنػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػف  ،كا 
 بو.حذؼ األداة ككجو الشٌ حيث نظرت إليو، 

                                                 
1
الشطر الثاني في الٌديكاف: سيكؼ كأشفار الجفكف شفارىا. ،52تتمة اليتيمة،  الثعالبي،، ك 249الديكاف،  -

.74، تتمة اليتيمة،شعراء بغداد، يكٌن  أبا القاسـ، كاسمو عبد الٌرحمف بف محمد. ينظر: الثعالبيمف  -2
.74نفسو ، -3
74،نفسو-4
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 }الكامؿ {       :   (1)أبك العٌباس خسره  فيركز بف ركف الٌدكلةكيقكؿ األمير 

ػػػػػػإٌنػػػػػ   غى ري لػػػػػػدل الػػػػػػكى ٍبػػػػػزى دي الهً ي أنػػػػػػا األسى
 ميدم كالٌسػػػػػػػػػماحةي خػػػػػػػػػادً ٍبػػػػػػػػػعى  كالػػػػػػػػٌدهري 

 
 
 

 

ػػػػػنػػػػػا كمى القى (2)يسػػػػػي خً    يافً يى بي أٍسػػػػػالً خى
(3)ييافً رل أٍضػػػػػػػػػم كالػػػػػػػػػكى كاألرضي دارً 

 

 
 

جاع فػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػاحة المعركػػػػػػػػػػػػة، ٌشػػػػػػػػػػػػالسػػػػػػػػػػػػد باألو نفسػػػػػػػػػػػػو يشػػػػػػػػػػػػبٌ اعر بشػػػػػػػػػػػػجاعتو، فيػػػػػػػػػػػػك نػػػػػػػػػػػػ  الٌشػػػػػػػػػػػػيتغٌ 
يػػػػػػػػػػػا كالخمػػػػػػػػػػػؽ أضػػػػػػػػػػػيافو، فكمٌ  ، كاألرض داره ،ة لػػػػػػػػػػػومػػػػػػػػػػػماحة خادٌسػػػػػػػػػػػرماحػػػػػػػػػػػو القنػػػػػػػػػػػا، كمخالبػػػػػػػػػػػو  أسػػػػػػػػػػػيافو، كال

 .والشبٌ  ة، حذؼ منيا األداة ككجوغتشبييات بمي

 }الكافر   {                       األمير أبك العٌباس خسره فيركز بف ركف الٌدكلة:كيقكؿ 

ػػػػػػ تى ٍحػػػػػػتى  ـي اهي رى تىػػػػػػ  ًع أيٍسػػػػػػدناالٌنٍقػػػػػػ حً نٍ جي
 راءتٍ داةي إذا تىػػػػػػػػػالعيػػػػػػػػػ هي كؿي لىػػػػػػػػػقيػػػػػػػػػتى 

 
 
 

 

ػػػػػا غً هىػػػػػكً ارً عى فػػػػػي مى  ـي ًهػػػػػمٍ هى تي    اابى ضى
(4)ارابىػػػػػػػػٌنػػػػػػػػا  تي ا كي نىػػػػػػػػتى يٍ أال يػػػػػػػػا لى 

 

 
 

ة مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػدة كطػػػػػػػػػيس المعركػػػػػػػػػة كضػػػػػػػػػراكتيا شػػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػػاعر األبطػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػاحة الػػػػػػػػػكغ  المغبػػػػػػػػػرٌ 
يػػػػػػػػػػـ كػػػػػػػػػػانكا ترابنػػػػػػػػػػا قبػػػػػػػػػػؿ فريسػػػػػػػػػػتيا، يتمٌنػػػػػػػػػػ  األعػػػػػػػػػػداء لػػػػػػػػػػك أنٌ باألسػػػػػػػػػػكد الٌشػػػػػػػػػػجاعة الغاضػػػػػػػػػػبة كىػػػػػػػػػػي تيػػػػػػػػػػاجـ 

ا القرآنػػػػػػػػػػي يتجمٌػػػػػػػػػػ  التٌنػػػػػػػػػػاص كقػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػذؼ األداة ككجػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػبو.بطػػػػػػػػػػاؿ، األىػػػػػػػػػػؤالء مكاجيػػػػػػػػػة  فػػػػػػػػػػي  كاضػػػػػػػػػػحن
 . (5) ًََّقٌُهُ اىْنَ لِشُ َّ  ىَْْخَنِِ مُنجُ حُشَا ً الٌشطر الثٌاني مف البيت الثٌاني مع اآلية القرآنٌية 

 }السريع{     بف الحسيف:                     العالء محٌمد بف عميٌ كيقكؿ أبك 

ػػػػػػػٍزفه لى  ؿً ٍحػػػػػػػالمى  دى ٍنػػػػػػػعً  فأنػػػػػػػتى   انىػػػػػػػمي
ػػػػػػػػػػمىػػػػػػػػػػطٍ مى كى   ؼه رى ظٍ تى ٍسػػػػػػػػػػكًؿ مي كي أٍ بي المى

 

 ريػػػػػػػػزي بٍ ًد إً ٍقػػػػػػػػالنك  دً ٍنػػػػػػػػعً ي كى ًمػػػػػػػػهٍ يى  
(7)يػػػػػزي مً هٍ دً  (6)ةً إلػػػػػ  الكيدنىػػػػػ كى ٍهػػػػػكى 

 

 

بغمامػػػػػػػػػػة خيػػػػػػػػػػر كبسػػػػػػػػػػحابة ممطػػػػػػػػػػرة عنػػػػػػػػػػد المحػػػػػػػػػػؿ كالجفػػػػػػػػػػاؼ،  الكػػػػػػػػػػريـ يشػػػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػػػاعر ممدكحػػػػػػػػػػو
 .قد ذىب خالص،طعامو لذيذ، فيك كريـ سخيٌ كعند النٌ 

 }مجزكء الكامؿ {في مدح أبيو:          (8)كيقكؿ أبك المحاسف سعد بف محٌمد بف منصكر
                                                 

لٌثعػػػػػالبي ذكػػػػػره فػػػػػي مػػػػػف ممػػػػػكؾ آؿ بكيػػػػػو كشػػػػػعرائيـ، قتمػػػػػو أخػػػػػكه فخػػػػػر الٌدكلػػػػػة خكفنػػػػػا عمػػػػػ  انتقػػػػػاؿ الممػػػػػؾ لكلػػػػػده، كىػػػػػك متفػػػػػرد بػػػػػيف أبنػػػػػاء الممػػػػػكؾ فضػػػػػالن كأدبنػػػػػا، كػػػػػٌرر ا -1
111، تتمة اليتيمة، كفي 2/264اليتيمة

 ، مادة: خيس.لساف العربخيسي القنا: رماحو مف الشجر الكثيؼ، كيطمؽ عم  مكضع األسد كذلؾ، ينظر: ابف منظكر،  -2
.111تتمة اليتيمة، الثعالبي، -3

.113 ، نفسه -4
.91/ 48النبأ،  -5
، مادة: كدف.لساف العربالكدنة: كثرة الٌشحـ كالٌمحـ، ينظر: ابف منظكر،  -6

.999تتمة اليتيمة، الثعالبي، -7
8
ػػػا كأدبنػػا، كشػػػرؼ انتسػػػاب ، كقػػػد تػػكل  الرياسػػػة خمفنػػػا ألبيػػو سػػػنة  - ىػػػػ، درس الفقػػػو، كركل 410ىػػك رئػػػيس جرجػػػاف، كػػاف أجمػػػع الرؤسػػػاء مػػػف  أىػػؿ زمانػػػو عممن

ػا فػي اسػتراباذ، ينظػر: ابػف الجػكزم، تتمػػة ،  ككػاف الٌثعػػالبي مػف المقػٌربيف منػو كمػف كالػده، ينظػر: 16/78، المنػػتظـ فػي تػاريخ الممػكؾ كاألمػـالحػديث، قتػؿ ظممن
 .167-165،  اليتيمة
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 ُػػػػػػػػػػػػدىحى الٌنػػػػػػػػػػػػكل ًزٍنػػػػػػػػػػػػدى الغػػػػػػػػػػػػراـً 
 يي الٌػػػػػػػػػػػػػػػذمي الٌظٍبػػػػػػػػػػػػػػػًسػػػػػػػػػػػػػػػفٍ نى بً كى 
ػػػػػػػػػػػػػػري في فى  ػػػػػػػػػػػػػػالتك  ؿي ٍيػػػػػػػػػػػػػػلى   (1)هي كعي  اـً مى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػرل ديمػػػػػػػػػػػػػػػػكعى الميٍسػػػػػػػػػػػػػػػػتىهاـً    كمى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأٍ عاطيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػهي كى  اـً دى سى المي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػري التك دٍ بىػػػػػػػػػػػػػػػػػ هي هيػػػػػػػػػػػػػػػػػجٍ كى كى  (2)اـً مى
 

 

ػػػػػػػػػ الٌشػػػػػػػػػاعر وشػػػػػػػػػبٌ  مػػػػػػػػػاـ فػػػػػػػػػي التٌ  ركاد، ككجيػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتدارتو ببػػػػػػػػػديػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي الٌسػػػػػػػػػعر الممػػػػػػػػػدكح بالمٌ شى
 ، حذؼ األداة ككجو الٌشبو.يرمنتصؼ الشٌ 

 }كيؿالطٌ {                     : (3)الميكالياألمير أبك إبراىيـ نصر بف أحمد كيقكؿ 

ُى ةه ضى نى حٍ إذا مً   رٍ بً طى ًعؾى فاصٍ رٍ دى ٍت بً ا
بًر كى غي  أسيؾى رى فى   ةه حى كٍ دى  بري الصك ٍصفي الصك

 

 ميرٍ دى العي اعى يها إذا سى ض  قى تى ٍؽ بً ثً كى  
ـى غي  رٍ مى ري الثك ظً تى نٍ ًح يى كٍ ٍصفي الدك كما دا

(4)
 

 

كح بر دكحػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػاداـ غصػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػدٌ بر، فالٌصػػػػػػػػػػػػػبغصػػػػػػػػػػػػػف الٌصػػػػػػػػػػػػػرأس الممػػػػػػػػػػػػػدكح الٌشػػػػػػػػػػػػػاعر و شػػػػػػػػػػػػػبٌ 
، كزٌيػػػػػػػػػػػف الٌتشػػػػػػػػػػػبيو كقػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػذؼ كجػػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػػبو كاألداة بػػػػػػػػػػػة،بر عكاقبػػػػػػػػػػػو ثمػػػػػػػػػػػار طيٌ مػػػػػػػػػػػر، فالٌصػػػػػػػػػػػينتظػػػػػػػػػػػر الثٌ 

 بالجناس التٌاـ المماثؿ ) الٌصبر كالٌصبر(.

 }المتقارب{                  :(5)القاضي أبك أحمد منصكر بف محٌمد األزدم اليركمٌ  كيقكؿ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػػػػػػػػًرُةه  عذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه ائؿي مي مى شى
 فك الػػػػػػػػػػػٌدمكعي فهػػػػػػػػػػػٌف العتػػػػػػػػػػػابي كهيػػػػػػػػػػػ

 

 تىعىػػػػػػػػػػػػػػػادىؿى رٌُتيهػػػػػػػػػػػػػػػا كالصػػػػػػػػػػػػػػػفاءٍ  
ـي كهػػػػػػػػٌف الهػػػػػػػػكاءٍ  ػػػػػػػػدا كهػػػػػػػػف  المي
(6)

 

 

المػػػػػػػػػػػداـ بك مكع الػػػػػػػػػػػدٌ بالعتػػػػػػػػػػػاب ك بشػػػػػػػػػػػمائمو و قػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػبٌ  خالؽ الممػػػػػػػػػػػدكح مشػػػػػػػػػػػرقة عذبػػػػػػػػػػػة رقيقػػػػػػػػػػػة، ففػػػػػػػػػػػ
 بجامع الٌرٌقة كالٌمطؼ، حذؼ األداة ككجو الٌشبو مف جميع الٌتشبييات الٌسابقة. اليكاء،بك 

 }البسيط{  يقكؿ:                     (7)عبد ا  الحسيف بف عمٌي البغكمٌ أبك ك 

غمػػػػػػائـه 
ػػػػ مٌمػػػػا  ي ميٍنشػػػػػػأىةه مػػػػػػف جفػػػػػػكني كٍهػػػػػػ  ػػػػـً بقمبػػػػًي مػػػػف غى  ٍـّ كمػػػػٍف غيمى

                                                 
، مادة: فرع.لساف العربفركعو: شعره، ينظر: ابف منظكر، -1

.168تتمة اليتيمة، الثعالبي، -2
ىػػػػػػػػك مػػػػػػػػف خراسػػػػػػػػاف، كيػػػػػػػػرل الٌثعػػػػػػػػالبي أنػػػػػػػػو لػػػػػػػػـ يػػػػػػػػر مثمػػػػػػػػو فػػػػػػػػي الجمػػػػػػػػع بػػػػػػػػيف شػػػػػػػػرؼ األصػػػػػػػػؿ ككمػػػػػػػػاؿ المجػػػػػػػػد، ككػػػػػػػػـر الٌطبػػػػػػػػع، كبػػػػػػػػيف اآلداب العربٌيػػػػػػػػة كالفارسػػػػػػػػٌية  -3

 .185-184 ،نفسه كالمممككٌية، كلو شعر بارع.ينظر: 
.186نفسه، -4
، 4/399 اليتيمػػػػػػػػػة،، كلػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػعر ممػػػػػػػػػي ،  كنثػػػػػػػػػر لطيػػػػػػػػػؼ، تكػػػػػػػػػٌرر ذكػػػػػػػػػره فػػػػػػػػػي كصػػػػػػػػػفو الٌثعػػػػػػػػػالبي ب ٌنػػػػػػػػػو ذك شػػػػػػػػػمائؿ حسػػػػػػػػػنة، كثيػػػػػػػػػر الفضػػػػػػػػػائؿ، مػػػػػػػػػف أعيػػػػػػػػػاف ىػػػػػػػػػراة -5
 .240-232 كتتٌمة اليتيمة،، 4/399
 .240تتمة اليتيمة ، الثعالبي،-6
كلػػػػػػػػػـ تخػػػػػػػػػٌرج مثمػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػعر  -فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػمطنة عمػػػػػػػػػاف -قػػػػػػػػػدـ دمشػػػػػػػػػؽ كركل الحػػػػػػػػػديث فييػػػػػػػػػا، جمػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػيف ممػػػػػػػػػي  الٌشػػػػػػػػػعر كالٌنثػػػػػػػػػر. كػػػػػػػػػاف مفخػػػػػػػػػرة كػػػػػػػػػن  رسػػػػػػػػػتاؽ-7

 .244 تتٌمة اليتيمة،. كالٌثعالبي، 99/267تاريخ مدينة دمشؽ،كالٌنثر. ينظر: ابف عساكر، 
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هػػػػػػا نىفىسػػػػػػيرٍ كبى   ُيهػػػػػػا نػػػػػػاري شػػػػػػكؽو ريحي
ػػػػها صػػػػحفي خػػػػٌدم كهػػػػي مي   ةه مىػػػػحً مٍ كأرضي

 

 كرٍعػػػديها أٌنتػػػي كالقىٍطػػػري فػػػيضي دمػػػي
(1)بمحؿو ييرل مٍف صي ًب الد يىـً  بٍ جً عٍ أى 

 

فكٌكنػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػحائب مػػػػػػػػػػػف جفكنػػػػػػػػػػػو، ناشػػػػػػػػػػػئة  شػػػػػػػػػػػبييات البميغػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػذه المقطكعػػػػػػػػػػػة،التٌ  تتتابعػػػػػػػػػػػ
ـٌ، فشػػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػػرؽ ىػػػػػػػػػذه الغمػػػػػػػػػائـ  ممػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي قمبػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػـٌ   ب نفاسػػػػػػػػػو،بنػػػػػػػػػار شػػػػػػػػػكقو، كشػػػػػػػػػٌبو ريحيػػػػػػػػػا كالغػػػػػػػػػ

ه،  كقػػػػػػػػػػػد و األرض بصػػػػػػػػػػػحف خػػػػػػػػػػػدٌ كرعػػػػػػػػػػػدىا ب ٌناتػػػػػػػػػػػو كأنينػػػػػػػػػػػو، كشػػػػػػػػػػػٌبو مػػػػػػػػػػػاء قطرىػػػػػػػػػػػا بفػػػػػػػػػػػيض دمػػػػػػػػػػػو، كشػػػػػػػػػػػبٌ 
 شبييات الٌسابقة.بو مف جميع التٌ حذؼ الٌشاعر األداة ككجو الشٌ 

 }الكامؿ {          :            (2)أبك القاسـ عالي بف عمي بف عبد ا  الشيرازمكيقكؿ  

ـي   أعيػػػػػػػػػػػػػادي ؾى لمػػػػػػػػػػػػػكرل ًكػػػػػػػػػػػػػمٍ مي  أٌيػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػا ذا بقيػػػػػػػػػتى عمػػػػػػػػػ  األنػػػػػػػػػاـً ميمٌمكن  كا 
ػػػػػػٌدل ػػػػػػدكدي ًلجى ػػػػػػعىًت الجي ٍعضى  يػػػػػػا مػػػػػػٍف تىضى
فكديهػػػػػػا  هػػػػػػذم الٌسػػػػػػعادةي ُػػػػػػٍد أتىٍتػػػػػػؾى كي

 

 كثبػػػػػػػػػاتي سػػػػػػػػػعًدؾى لمػػػػػػػػػكرل استسػػػػػػػػػعادي  
 (3)فػػػػػػػػػاألرضي ركضه كالٌسػػػػػػػػػماءي عهػػػػػػػػػادي 
 (3)عهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي 

ٍجػػػػػػػػػػػػًدًل األمجػػػػػػػػػػػػادي  نػػػػػػػػػػػا لراًسػػػػػػػػػػػػًخ مى  كىعى
قاًلػػػػػػػػػػػػًد الػػػػػػػػػػػػدهنيا إليػػػػػػػػػػػػؾى تيقػػػػػػػػػػػػادي  بمى
(4) 

 

عادة فييمػػػػػػػػػػا، كيشػػػػػػػػػػٌبو اـ ممػػػػػػػػػػؾ الممػػػػػػػػػػدكح باألعيػػػػػػػػػػاد بجػػػػػػػػػػامع الفػػػػػػػػػػرح كالٌسػػػػػػػػػػالٌشػػػػػػػػػػاعر أٌيػػػػػػػػػػو فقػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػبٌ 
 كض كالبسػػػػػػػػػػػػػػػتاف المزىػػػػػػػػػػػػػػػر بجػػػػػػػػػػػػػػػامع الخصػػػػػػػػػػػػػػػب كالجمػػػػػػػػػػػػػػػاؿحكػػػػػػػػػػػػػػػـ الممػػػػػػػػػػػػػػػدكح بػػػػػػػػػػػػػػػالرٌ  األرض إذا اسػػػػػػػػػػػػػػػتمرٌ 

 الخمؽ. نيمر يسقي الٌركض كيعـٌ خيره عم ماء مطرىا م، كالسٌ كالعطاء

 }مجزكء الكامؿ{  :       (5)د الٌرشيدم الٌمككرمٌ أبك الفضؿ أحمد بف محمٌ كيقكؿ 
 }الكامؿ

 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدهري يمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفت 
 لعػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ريػػػػػػػػػػػػػػػػػػحو عاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼو  أك

 كيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكدلي نٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى السكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعا

 (6)ليٍعػػػػػػػػػػػػػػبى الٌصػػػػػػػػػػػػػػكالًج بػػػػػػػػػػػػػػالكرلٍ  
 مػػػػػػػػػػػػػػػف ذرىلٍ  عصػػػػػػػػػػػػػػػفٍت بكػػػػػػػػػػػػػػػؼٍّ 

 دًة  كالٌشػػػػػػػػػػػػػػػػػقاًء بػػػػػػػػػػػػػػػػػال بيػػػػػػػػػػػػػػػػػرىلٍ 

                                                 
1
.246، تتٌمة اليتيمةالٌثعالبي،  -
2
.268 ، نفسهكشاعر كخطيب، فصي  القمـ كالٌمساف، عارؼ ب مكر الٌسمطاف. ينظر:  ىك أديب كفقيو كعالـ-
3
، مادة: عيد.لساف العربالعياد: أٌكؿ المطر السنكم، ينظر: ابف منظكر،  -

4
 .268،تتٌمة اليتيمةالٌثعالبي،  -

5
ىػػػػػػػػػك صػػػػػػػػػاحب شػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػيـ، كطبػػػػػػػػػع كػػػػػػػػػريـ، كلسػػػػػػػػػاف فصػػػػػػػػػي ، كصػػػػػػػػػاحب مجػػػػػػػػػد كأدب كىػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػف أكالد ىػػػػػػػػػاركف الٌرشػػػػػػػػػيد، كلػػػػػػػػػي القضػػػػػػػػػاء ثػػػػػػػػػـ  -

 .269 ،الكزارة ثـ الٌسفارة، كقد لٌقب بتاج القضاة كزيف الكفاة. ينظر: نفسو 
6
، مػػػػػػػػػػػادة: ربلسػػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػػ، ينظػػػػػػػػػػػر: ابػػػػػػػػػػػف منظػػػػػػػػػػػكر، الصػػػػػػػػػػػكال : مفردىػػػػػػػػػػػا: صػػػػػػػػػػػكل  كصػػػػػػػػػػػكلجاف كصػػػػػػػػػػػكلجانة: العػػػػػػػػػػػكد المعػػػػػػػػػػػكجٌ -

 صم .
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 الػػػػػػػػػػػػػػٌدهري ٌُنػػػػػػػػػػػػػػاصه كمػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
 
 
 

 

ُي   (1)بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرلٍ نٍ إنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافي  إاٌل  
 

بمعػػػػػػػػػػػب الٌصػػػػػػػػػػػكال  بػػػػػػػػػػػالكرة، أك كمعػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػٌري  العاصػػػػػػػػػػػؼ و الٌشػػػػػػػػػػػاعر لعػػػػػػػػػػػب الػػػػػػػػػػػٌدىر بػػػػػػػػػػػالفت  شػػػػػػػػػػػبٌ 
يء كالعبػػػػػػػػػث بػػػػػػػػػو، كمػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػٌبيو بقٌنػػػػػػػػػاص مػػػػػػػػػاىر يء لمٌشػػػػػػػػػتعصػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػ كراؽ الػػػػػػػػػٌذرة، بجػػػػػػػػػامع تحريػػػػػػػػػؾ الٌشػػػػػػػػػ

 بجامع الميارة في تصكيب اليدؼ نحك اإلنساف اٌلذم شٌبيو بالقنبرة.

 أبػػػػػػػػػػػػي الخيػػػػػػػػػػػػر كىنػػػػػػػػػػػػاؾ تشػػػػػػػػػػػػبييات بميغػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػاب إضػػػػػػػػػػػػافة المشػػػػػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػػػػػو لممشػػػػػػػػػػػػٌبو، كقػػػػػػػػػػػػكؿ
 }المتدارؾ {                                        :  (2)المفٌضؿ بف سعيد بف عمرك

 ػالػػػػ مسػػػػكٌيةي  رً ٍشػػػػالنك  كمسػػػػكٌيةي 
 
 
 
 

 

 (3)المنظػػػػػرً  مسػػػػػكٌيةي  ػػػػػػغدائرً  
 

كالٌسػػػػػػػػػػػكاد كاالرتيػػػػػػػػػػػاح  رائحتػػػػػػػػػػػو نشػػػػػػػػػػػكةفػػػػػػػػػػػي  بالمسػػػػػػػػػػػؾ الحسػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػر كالغػػػػػػػػػػػدائر كالمنظػػػػػػػػػػػرالنٌ ٌبو شيػػػػػػػػػػػ
 ككجو الٌشبو. ، حذؼ األداةلرؤيتو عم  الٌترتيب

 }هجصًّالثعيظ{:الوطاع يكمنو قكؿ أب

 اٌمػػػػػػػػاؽ لى رأيػػػػػػػػت عنػػػػػػػػد الفػػػػػػػػر 
 أربعػػػػػػػػػةن مػػػػػػػػػا لهػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػبيهه 

 رو ٍغػػػػػػػػػػثى  ر  دي ظو كى ٍفػػػػػػػػػػلى  ر  دي  فٍ ًمػػػػػػػػػ
 
 
 
 

 

ػػػػػ   لحينػػػػػي كشػػػػػـؤ جػػػػػٌدم ـك جى
ػػػ فٍ فػػػيمى   مدً ٍجػػػكى ي كى تً كى بٍ بػػػه صى

 (4)ٍقػػػػػػػػػػػدً عً  ر  دي عو كى ٍمػػػػػػػػػػػدى  ر  دي كى 
 

ككػػػػػػػػػػػػػاف كجػػػػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػػػػبو االرتيػػػػػػػػػػػػػاح ، ؤلؤمع كالعقػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػالمٌ غػػػػػػػػػػػػػر كالػػػػػػػػػػػػػدٌ فػػػػػػػػػػػػػظ كالثٌ المٌ الٌشػػػػػػػػػػػػػاعر  و شػػػػػػػػػػػػػبٌ 
، ثػػػػػػػػـ حػػػػػػػػذؼ األداة ككجػػػػػػػػػو و بػػػػػػػػو إلػػػػػػػػ  المٌشػػػػػػػػػو، مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػاب إضػػػػػػػػافة المشػػػػػػػػػبٌ  كالٌنصػػػػػػػػاعة كالٌشػػػػػػػػكؿ كالجمػػػػػػػػاؿ

 الٌشبو، كمثؿ ىذه األمثمة قميؿه كركدىا في التٌتمة.

ة اليتيمػػػػػػػػػػة، شػػػػػػػػػبيو المقمػػػػػػػػػكب فػػػػػػػػػي تتٌمػػػػػػػػػد المفٌصػػػػػػػػػؿ كالتٌ المؤٌكػػػػػػػػػ شػػػػػػػػػبيوحػػػػػػػػػكؿ التٌ  لػػػػػػػػػكحظ انعػػػػػػػػػداـ األمثمػػػػػػػػػة      
سػػػػػػػػعيف تػػػػػػػػي تجػػػػػػػػاكزت التٌ شػػػػػػػػبيو المرسػػػػػػػػؿ المجمػػػػػػػػؿ المرتبػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػ  لكثػػػػػػػػرة شػػػػػػػػكاىده الٌ فػػػػػػػػي حػػػػػػػػيف احتػػػػػػػػٌؿ التٌ 

ؿ فمػػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػػبيو المرسػػػػػػػػػػؿ المفٌصػػػػػػػػػػا التٌ عػػػػػػػػػػيف بيتنػػػػػػػػػػا، أٌمػػػػػػػػػػبذم تجػػػػػػػػػػاكز األر شػػػػػػػػػػبيو البميػػػػػػػػػػغ الٌػػػػػػػػػػمثػػػػػػػػػػاالن، تػػػػػػػػػػاله التٌ 
 عشر مثاالن. يتجاكز األربعة

                                                 
1
حياة الحيكاف الٌدميرم، كماؿ الٌديف محمد بف مكس ،  قنبرة كقٌبرة: نكع مف الٌطير يشبو الحٌمرة، ينظر:. 269تتمة اليتيمة ،  عالبي،الثٌ -

 .3/464الكبرل،
2
.14، ٌمة اليتيمةتتىك مف معٌرة الٌنعماف، يمٌقب بالعزيزم الختصاصو بعزيز الٌدكلة أبي شجاع فاتؾ.ينظر: الٌثعالبي، -
3
.15ًفعَ،-
4
.99تتمة اليتيمة ،  ، كالثعالبي،123الٌديكاف، -
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 نياالمبحث الثٌ 

 

 شبيه الحٌسٌي كالعقميٌ التٌ 

 رفيف أك عقمٌيتهما:حسٌية الطٌ 

ا أف يككنػػػػػػػػػػا محسكسػػػػػػػػػػيف أك معقػػػػػػػػػػكليف، إٌمػػػػػػػػػػكىمػػػػػػػػػػا و بػػػػػػػػػػو، و كالمشػػػػػػػػػػبٌ المشػػػػػػػػػػبٌ ف الٌطرفػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػف يتكػػػػػػػػػػكٌ 
ػػػػػػػػػػا، أك كالمشػػػػػػػػػػبٌ  و معقػػػػػػػػػػكالن أك أف يكػػػػػػػػػػكف المشػػػػػػػػػػبٌ  ػػػػػػػػػػا كالمشػػػػػػػػػػبٌ المشػػػػػػػػػػبٌ أف يكػػػػػػػػػػكف و بػػػػػػػػػػو محسكسن و بػػػػػػػػػػو و محسكسن

 .معقكالن 

 رفاف حسٌياف:الطٌ  ؿ:المحكر األكٌ 

: ىػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػدرؾ ىػػػػػػػػػػك أىك يشػػػػػػػػػػبيو الحٌسػػػػػػػػػػفالتٌ  و بػػػػػػػػػػو محسكسػػػػػػػػػػيفو كالمشػػػػػػػػػػبٌ يكػػػػػػػػػػكف فييمػػػػػػػػػػا المشػػػػػػػػػػبٌ 
م ، فػػػػػػػػػػي ، كمػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػبيو الخػػػػػػػػػػدكد بػػػػػػػػػػالكرد، كالقػػػػػػػػػػٌد بػػػػػػػػػػالرٌ اىرةالخمػػػػػػػػػػس الظٌػػػػػػػػػػ مادتػػػػػػػػػػو ب حػػػػػػػػػػدل الحػػػػػػػػػػكاٌس 

بػػػػػػػػػػػالعنبر فػػػػػػػػػػػي المشػػػػػػػػػػػمكمات، كيػػػػػػػػػػػة عيؼ بػػػػػػػػػػػاليمس فػػػػػػػػػػػي المسػػػػػػػػػػػمكعات، كالنٌ كت الٌضػػػػػػػػػػػالمبصػػػػػػػػػػػرات، كالٌصػػػػػػػػػػػ
ي شػػػػػػػػػػػػبيو الحٌسػػػػػػػػػػػػاعـ بػػػػػػػػػػػػالحرير فػػػػػػػػػػػػي المممكسػػػػػػػػػػػػات. كالتٌ يػػػػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػػػػالخمر فػػػػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػػػػذكقات، كالجمػػػػػػػػػػػػد الٌنػػػػػػػػػػػػكالرٌ 

 كاحػػػػػػػد منيػػػػػػػا مكجػػػػػػػكد يػػػػػػػدرؾ بػػػػػػػالحٌس، لكػػػػػػػفٌ  ب مػػػػػػػف أمػػػػػػػكر كػػػػػػػؿٌ شػػػػػػػبيو الخيػػػػػػػالي كىػػػػػػػك المرٌكػػػػػػػيػػػػػػػدخؿ فيػػػػػػػو التٌ 
نٌ في عال ركيبية ليس ليا كجكد حقيقيٌ ىيئتو التٌ   .(1)أك خياليمتخٌيؿ  ما ليا كجكدـ الكاقع، كا 

 ففي قكلو تعال : 

ًٌَظَنٌُّا أََّّوُ ًَاقِغٌ  ِيٌِْ ًَإِرْ َّخَقْنَ  اىْجَبَوَ لٌَْقَيٌُْ مَؤََّّوُ ظُيَّت
(2). 

ذ اقتمعنػػػػػػػػػػػػاة، الجبػػػػػػػػػػػػؿ بالٌظمٌػػػػػػػػػػػػ -تعػػػػػػػػػػػػال –شػػػػػػػػػػػػٌبو ا   فرفعنػػػػػػػػػػػػاه فػػػػػػػػػػػػكؽ بنػػػػػػػػػػػػي إسػػػػػػػػػػػػرائيؿ  الجبػػػػػػػػػػػػؿ أم كا 
  .ة البصريدرؾ بحاسٌ  الجبؿ كالٌظٌمة ؛رفيفمف الطٌ  كؿٌ فة غماـ مف الظالـ، و ظمٌ ك نٌ 

  كمنو قكلو تعال :

َػَ دَ مَ ىْؼُشْ ٌُُِ اىْقَذٌِِّدَخََّ  ًَاىْقَََشَ قَذَّسَّْ هُ ٍَنَ صِه
(3). 

                                                 
1
.169 ،في عمـك البالغة اإليضاحينظر: القزكيني، -
2
.7/171 األعراؼ،-
3
.94/ 94يس،-
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ػػػػػػػػػػػػػػا  القػػػػػػػػػػػػػػديـالٌنخػػػػػػػػػػػػػػؿ القمػػػػػػػػػػػػػػر بعرجػػػػػػػػػػػػػػكف  - سػػػػػػػػػػػػػػبحانو كتعػػػػػػػػػػػػػػال  -و ا  فقػػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػػبٌ  يكػػػػػػػػػػػػػػكف معكج 
 ، يدركاف بحاسة البصر.، ككالىما حسٌيافكمتقٌكسنا

 كمنو قكلو تعال :

 ّزِّ مفشًا ّخَخؼٌُ ًّؤميٌُ مَ  حؤمو األّؼ ً ، ًاىن س ٍثٌٍ هلًٌاى  (1). 

ذم عػػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػػزاء الٌػػػػػػػػػػ غػػػػػػػػػػافميف عػػػػػػػػػػكفار بػػػػػػػػػػ نيـ يػػػػػػػػػػ كمكف كيتمتٌ الكفٌػػػػػػػػػػ الكػػػػػػػػػػريـ ر القػػػػػػػػػػرآفي فقػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػكٌ 
  فالٌطرفاف حسٌياف. ،اب يف الذٌ كؿ األىنعاـ غافمة عف سكٌ فيـ ي كمكف كما ت ينتظرىـ، 

 : تعال  قكلو كعميو

       ِّمممممًٌ  يفإِّعممممم  أَسعمممممين  ػيمممممْيٌ س ممممم ً صَشْصَمممممشاً      ،ممممممزع جْ ػممممم دٌ لنْممممموَ مممممم ُ ػَمممممزَا ِ ً ُّمممممزُس

 .(2) حنْضِعُ اىن طَ مؤَهنٌ أَػْجَ صُ َّخْوٍ ٍنْقَؼِش ،َّذْظٍ ٍغْخََِشٍّ 

تقتمػػػػػػػػػػع  ي الػػػػػػػػػػرٌ حػػػػػػػػػػيف كانػػػػػػػػػػت  -الـعميػػػػػػػػػػو الٌسػػػػػػػػػػ–عػػػػػػػػػػادان قػػػػػػػػػػكـ ىػػػػػػػػػػكد   الكػػػػػػػػػػريـ و القػػػػػػػػػػرآفشػػػػػػػػػػبٌ فقػػػػػػػػػػد 
خػػػػػػػػػػػػػؿ المقتمػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػف ب عجػػػػػػػػػػػػػاز النٌ  –كػػػػػػػػػػػػػانكا ذكم أىجسػػػػػػػػػػػػػاـ عظػػػػػػػػػػػػػاـ ك رؤكسػػػػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػػػػتجعميـ بػػػػػػػػػػػػػال رؤكس ، 

 جذكره، فالٌطرفاف حسٌياف.

 }الكافر{في كصؼ البرؽ:            (3)صيصيفي كمنو قكؿ أبي الٌرماح ال

 مسػػػػػػتطيالن   أحمػػػػػػرى   إذا مػػػػػػا الحى 
 
 
 
 

 

ػػػػازنجيًّػػػػا   الٌميػػػػؿى  حسػػػػبتي    (4)جريحن
 

ااالنٌ  نجي األسكد الجري كالمشٌبو بو الزٌ كقد تخممو ضكء البرؽ  األسكد الٌميؿو فالمشبٌ   ، ككالزؼ دمن
 }مجزكء الكامؿ {م:             في قكؿ الصنكبر أٌما حسٌياف. رفيف الطٌ 

 الشػػػػػػػػػػػقيؽً  ككػػػػػػػػػػػأٌف محمػػػػػػػػػػػرك  

 رٍ يػػػػػػػػػػػػػػاُكتو نيًشػػػػػػػػػػػػػػ أعػػػػػػػػػػػػػػالـي 
 

 أك تصػػػػػػػػػػػػػػػػػٌعدٍ  إذا تصػػػػػػػػػػػػػػػػػٌكبى 
ػػػػعمػػػػ  رً  فى  ػػػػرٍ بى زى  احو مػػػػفٍ مى  (5)دٍ جى

 

                                                 
1
.47/12  محمد، -
2
. 20 – 18/ 54القمر،-
3
 .89 : تتٌمة اليتيمة،جعمو ضمف شعراء أىؿ العراؽ.ينظرلـ أعثر عم  ترجمة لو، كلـ يترجـ لو الٌثعالبي، كقد -

4
.89،نفسه-
5
.416  الديكاف، -



  43

 

ػػػػػػػػػػا مخمكقػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف اليػػػػػػػػػػاقكت نشػػػػػػػػػػرت عمػػػػػػػػػػ   رمػػػػػػػػػػاح مخمكقػػػػػػػػػػة  يريػػػػػػػػػػد اعرالٌشػػػػػػػػػػف أف يبػػػػػػػػػػٌيف أٌف أعالمن
 كالكاقػػػػػػػع، قػػػػػػػط لعػػػػػػػدـ كجكدىػػػػػػػا فػػػػػػػي عػػػػػػػالـ الحػػػػػػػٌس  بيػػػػػػػذه الٌصػػػػػػػكرة المرٌكبػػػػػػػة مػػػػػػػف الٌزبرجػػػػػػػد، كىػػػػػػػذه لػػػػػػػـ تشػػػػػػػاىد

كرة المتخٌيمػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػي ت ٌلفػػػػػػػػػػت منيػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػذه الٌصػػػػػػػػػػكلكػػػػػػػػػػٌف العناصػػػػػػػػػػر الٌ  كيمكػػػػػػػػػػف أف نصػػػػػػػػػػنعيا بيػػػػػػػػػػذا الكصػػػػػػػػػػؼ،
كاليػػػػػػػػاقكت كالٌرمػػػػػػػػاح كالٌزبرجػػػػػػػػد مكجػػػػػػػػكدة فػػػػػػػػي عػػػػػػػػالـ الكاقػػػػػػػػع كتػػػػػػػػدرؾ بػػػػػػػػالحٌس، لػػػػػػػػذا ال يمكػػػػػػػػف مػػػػػػػػف األعػػػػػػػػالـ 

و كالمشػػػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػػػو محسكسػػػػػػػػػػاف، فالحٌسػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػك الٌشػػػػػػػػػػيء مػػػػػػػػػػف المشػػػػػػػػػػبٌ  إدراجيػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػمف العقمػػػػػػػػػػي، بػػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػػؿٌ 
 .(1)ىك أك ماٌدتو ب حدل الحكاٌس الٌظاىرة، فدخؿ فيو الخيالي المدرؾ

 المحكر الثٌاني: الٌطرفاف عقمٌياف:

لعقػػػػػػػػػػػػؿ ، كتشػػػػػػػػػػػػبيو با تػػػػػػػػػػػػي ال تػػػػػػػػػػػػدرؾ إالٌ ة الٌ ىػػػػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػػػػاني الكمٌيػػػػػػػػػػػػتشػػػػػػػػػػػػبيو المعقػػػػػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػػػػػالمعقكؿ: 
المكجػػػػػػػػػػػػػكد العػػػػػػػػػػػػػارم عػػػػػػػػػػػػػف الفائػػػػػػػػػػػػػدة  تشػػػػػػػػػػػػػبيوك الفقػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػالكفر، ك  ،المػػػػػػػػػػػػػرض بػػػػػػػػػػػػػاليالؾ، ك العمػػػػػػػػػػػػػـ بالحيػػػػػػػػػػػػػاة

 شػػػػػػػػػػػبيو الػػػػػػػػػػػكىميٌ البالغيػػػػػػػػػػػكف التٌ  دخؿكييػػػػػػػػػػػفيػػػػػػػػػػػك عكػػػػػػػػػػػس الحٌسػػػػػػػػػػػي،  ،بػػػػػػػػػػػالمكتالجيػػػػػػػػػػػؿ كتشػػػػػػػػػػػبيو  ،بالمعػػػػػػػػػػػدكـ
و لػػػػػػػػػك الخمػػػػػػػػػس الظػػػػػػػػػاىرة، مػػػػػػػػػع أٌنػػػػػػػػػ كىػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػاليس مػػػػػػػػػدركنا بشػػػػػػػػػيء مػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػكاٌس  ،شػػػػػػػػػبيو العقمػػػػػػػػػيٌ التٌ  فػػػػػػػػػي

  .(2)درؾ إال بيادرؾ لـ يي أي 

 }الطكيؿ{عمٌي بف محٌمد التليامي:                  كمثالو قكؿ أبي الحسف 

ػػكى   هً يكًتػػؿي حى ٍثػػز  مً ًعػػ  فػػي الٍ تىػػفى الٍ  كتي مى
ػػػػػػكى   هً كًمػػػػػػمي عي بً  الى عيػػػػػػؿي الٍ ٍيػػػػػػنى  هي اتىػػػػػػفى  فٍ مى

 
 
 
 

 

 هٍ ماًمػػػؿي حً ٍثػػػؿ  مً هي فػػػي الػػػذه تي يشىػػػعً كى  
ػػػػػػػػفميبًغهػػػػػػػػا بحي  هً الًمػػػػػػػػكأٍُ   (3)هٍ امً سى

 

ذكػػػػػػػػػػػره يبقػػػػػػػػػػػ  خالػػػػػػػػػػػدنا،  ألفٌ  ؛و لػػػػػػػػػػػـ يمػػػػػػػػػػػتك ٌنػػػػػػػػػػػبالحيػػػػػػػػػػػاة، ك  مػػػػػػػػػػػكت الفتػػػػػػػػػػػ  عزيػػػػػػػػػػػزناالٌشػػػػػػػػػػػاعر و شػػػػػػػػػػػبٌ 
  .فالمكت كالحياة أمراف عقمٌياف

 

  تشبيه المعقكؿ بالمحسكس: المحكر الثٌالث:

، (4)ا، كمػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػبيو المنٌيػػػػػػػػػػة بالسػػػػػػػػػػبيعو بػػػػػػػػػػو حسػػػػػػػػػػي  كالمشػػػػػػػػػػبٌ ا، و عقمي ػػػػػػػػػػأف يكػػػػػػػػػػكف المشػػػػػػػػػػبٌ  كىػػػػػػػػػػك
لتقريبيػػػػػػػػػػا  كر المحسكسػػػػػػػػػػةبالٌصػػػػػػػػػػكتشػػػػػػػػػػبيييا ة كثػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػػػريـ إيضػػػػػػػػػػاح األمػػػػػػػػػػكر المعنكٌيػػػػػػػػػػ كقػػػػػػػػػػد

 .إل  الٌذىف

                                                 
1
.168 ، في عمـك البالغة اإليضاحكالقزكيني، ، 461، مفتاح العمـكينظر: الٌسٌكاكي،  -
2
.168 ، في عمـك البالغة اإليضاحينظر: القزكيني، -
3
كردت في الديكاف: مثؿ حياتو، كبعمكمو كآدابو. .53،تتمة اليتيمة،، كالثعالبي525، الديكاف -

4
.944،  في عمـك البالغة اإليضاحينظر: القزكيني،  -
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 }الطكيؿ {:                              (1)كقكؿ أبي بكر عمٌي بف الحسف القيستاني

مكػػػػػٍس  تمتٌػػػػػٍع مػػػػػفى الػػػػػٌدنيا فأكُاتيهػػػػػا  خي
   سىػػػهـو مػػػفى العػػػيًش فػػػايزلػػػكسػػػاًرٍع إ

ػػػافى األنػػػًس بػػػاألنًس كانتىًبػػػٍه   كُػػػض  زىمى
دىٍع       ػػػػػػػدو كى ـك غى  كىال تتقىػػػػػػػاضى اليىػػػػػػػكـى هػػػػػػػ

 كالػػػرٌاحي زيتيهػػػا باحً ٍصػػػكالمً  هػػػي الػػػٌركحي 
 ال نفسػػػي كعٌمػػػا اختبػػػرت عػػػفٍ  أنىب ٍئػػػؾى 

 

لىػػػػػػهي نىفىػػػػػػٍس   ٍمػػػػػػري الفتػػػػػػ  مٌميػػػػػػتى أطكى  كعي
ػػػا كال احتىػػػبىٍس  ـه ُػػػطه يكمن ػػػٍه  فمػػػا ارتىػػػدك سى
ػػػػػػٍف ٌنًعػػػػػػٍس  ًُيػػػػػؿى ًلمى ظ ػػػػػؾى إٍذ ال حػػػػػػظك   ًلحى
ٍس  ػػػػػػدو فاالشػػػػػػتغاؿي ًبػػػػػػًه هىػػػػػػكى  حػػػػػػديثى غى

 ٍس ييقتػػػػػػبى   عٌنػػػػػػي إٌنمػػػػػػا الػػػػػػرٌأمي  ؾى فػػػػػػدكنى 
 (2)أحاديػػث تػػركل عػػف ُتػػادة عػػف أنػػٍس 

 

، كح( عقمػػػػػػػػػػػيٌ )الػػػػػػػػػػػرٌ و فالمشػػػػػػػػػػػبٌ الخمػػػػػػػػػػػر زيتيػػػػػػػػػػػا، الػػػػػػػػػػػٌركح بالمصػػػػػػػػػػػباح فػػػػػػػػػػػي نكرىػػػػػػػػػػػا ك  الٌشػػػػػػػػػػػاعر ويشػػػػػػػػػػػبٌ 
 البصر.يدرؾ ب كالمصباح حٌسيٌ 

  تشبيه المحسكس بالمعقكؿ:المحكر الرٌابع: 

ـ، محسػػػػػػػػػػػػكس بالٌشػػػػػػػػػػػػ "العطػػػػػػػػػػػػر"و  كىػػػػػػػػػػػػك كمػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػػػبيو العطػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػالخمؽ الكػػػػػػػػػػػػريـ، فالمشػػػػػػػػػػػػبٌ 
 كالخمؽ الكريـ يدرؾ بالعقؿ. 

 كمثالو في قكلو تعال :

ِطَيْؼُيَ  مَؤَّعوُ سُءًُطُ اىشََّْ طِني 
(3). 

يػػػػػػػػػػػػا اىرة، كلكنٌ الخمػػػػػػػػػػػػس الظٌػػػػػػػػػػػػ ياطيف كالغػػػػػػػػػػػػكؿ كأنيابيػػػػػػػػػػػػا ممػػػػػػػػػػػػا ال يػػػػػػػػػػػػدرؾ ب حػػػػػػػػػػػػدل الحػػػػػػػػػػػػكاٌس فالٌشػػػػػػػػػػػػ
، فقػػػػػػػػد شػػػػػػػػٌبو طمػػػػػػػػع شػػػػػػػػجرة الٌزقػػػػػػػػكـ فػػػػػػػػي ة البصػػػػػػػػردركػػػػػػػػت لكػػػػػػػػاف إدراكيػػػػػػػػا عػػػػػػػػف طريػػػػػػػػؽ حاٌسػػػػػػػػلػػػػػػػػك كجػػػػػػػػدت ف ي 

: كىػػػػػػػػك و بػػػػػػػػو الػػػػػػػػكىميو بػػػػػػػػو العقمػػػػػػػػي المشػػػػػػػػبٌ كقػػػػػػػػد أىدخػػػػػػػػؿ العممػػػػػػػػاء مػػػػػػػػع المشػػػػػػػػبٌ قبحيػػػػػػػػا بػػػػػػػػرؤكس الٌشػػػػػػػػياطيف. 
كقػػػػػػػػكؿ ،  (4)يػػػػػػػػا لػػػػػػػػك كجػػػػػػػػدت لػػػػػػػػـ تػػػػػػػػدرؾ ًإال بػػػػػػػػولكنٌ  ،لعػػػػػػػػدـ كجكدىػػػػػػػػا ًإدراؾ أىجزائػػػػػػػػو بػػػػػػػػالحكاٌس مػػػػػػػػاال يمكػػػػػػػػف 

  }الطكيؿ                                                   {:امرئ القيس

ٍشػػػػػػػػػرىًفيه  أىيٍقتيمنػػػػػػػػػي كالمى
ػػػػػػػػػػػػػػاًجًعي (5)  ميضى

 
 
 
 

 

ٍرؽه كأىنيػػػػػػػاب أىٍغػػػػػػػػكىاؿك    (6)؟مسػػػػػػػنكنةه زي
 

                                                 
1
. كالحمكم، 264 تتٌمة اليتيمة،كاف مبدعنا في الٌشعر كالٌنثر، مشيكرنا في أىؿ خراساف، كاف مٌطمعنا عم  العمـك كالفمسفة،  ينظر: الٌثعالبي، -

.4/1678 معجـ األدباء،ياقكت، 
2
 .266-265، تتمة اليتيمةالثعالبي، -
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فػػػػػػػػالغكؿ ال كجػػػػػػػػكد لػػػػػػػػو فػػػػػػػػي عػػػػػػػػالـ الكاقػػػػػػػػع شػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػاعر الٌسػػػػػػػػيكؼ فػػػػػػػػي حػػػػػػػػٌدتيا ب نيػػػػػػػػاب الغػػػػػػػػكؿ، 
 كالحٌس، كلكٌنو لك كجد لـ تدرؾ أنيابو إال بالٌنظر.

 ،تػػػػػػػػػػػػػػػو: أىٌف الػػػػػػػػػػػػػػػكىمي ال كجػػػػػػػػػػػػػػػكد لييئتػػػػػػػػػػػػػػػو كال لجميػػػػػػػػػػػػػػػع مادٌ الفػػػػػػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػػػػكىمي ك الخيػػػػػػػػػػػػػػػاليك 
 .(1)الخيالي جميع مادتو مكجكدة دكف ىيئتو ك 

 ة مسػػػػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػػػكاٌس العمػػػػػػػػػػػػكـ العقمٌيػػػػػػػػػػػ غيػػػػػػػػػػػػر جػػػػػػػػػػػائز، ألفٌ كع ىػػػػػػػػػػػػذا الٌنػػػػػػػػػػػ أفٌ  ازميػػػػػػػػػػػرل الػػػػػػػػػػػرٌ ك 
كاألصػػػػػػػػػػػيؿ  كالمعقػػػػػػػػػػػكؿ فػػػػػػػػػػػرع، فػػػػػػػػػػػال يجػػػػػػػػػػػكز جعػػػػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػػػػرع أصػػػػػػػػػػػالن كمنتييػػػػػػػػػػػة إلييػػػػػػػػػػػا، كالمحسػػػػػػػػػػػكس أصػػػػػػػػػػػؿ 

ػػػػػػػػػػا، فػػػػػػػػػػال الكجػػػػػػػػػػو  ر أفٌ الػػػػػػػػػػرازم يعػػػػػػػػػػكد ليقػػػػػػػػػػرٌ  لكػػػػػػػػػػفٌ ، يػػػػػػػػػػكرة فػػػػػػػػػػي الظٌ مس كالحٌجػػػػػػػػػػيجػػػػػػػػػػكز القػػػػػػػػػػكؿ: الٌشػػػػػػػػػػ فرعن
ػػػػػػػػػا كيجعػػػػػػػػػؿ كاألصػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػؾ المحسػػػػػػػػػكس شػػػػػػػػػبييات أف يقػػػػػػػػػدٌ الحسػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذه التٌ  ر المعقػػػػػػػػػكؿ محسكسن

  .(2)شبيوالتٌ  ، كحينئذو يص ٌ ةعم  طريؽ المبالغ

 }مجزكء الٌرمؿ{               :(3) الخمرةكصؼ في  العميد أبك سيؿ محمد بف الحسفيقكؿ ك 

 هػػػػػػػػػػػكاءو   فػػػػػػػػػػػي كشػػػػػػػػػػػعاعو 
 هػػػػػػػػيى فػػػػػػػػي الػػػػػػػػدكف  جنػػػػػػػػيفه 

 
 
 
 

 

 العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفي  تتحامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي  
 (4)جنػػػػػػػكفي كٍهػػػػػػػيى فػػػػػػػي الػػػػػػػرٌأًس 

 

ة إشػػػػػػػػػعاعو، كىػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػالجنيف و الٌشػػػػػػػػػاعر الخمػػػػػػػػػرة بشػػػػػػػػػعاع فػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػكاء تتجافػػػػػػػػػاه العيػػػػػػػػػكف لشػػػػػػػػػدٌ ٌشػػػػػػػػػبٌ 
 اعر.تخٌيمو الشٌ  و بو عقميٌ كالمشبٌ  و حٌسيٌ أس جنكف، فالمشبٌ ت ثيرىا في الرٌ  لكفٌ  ،ؽفي الزٌ 

 }مجزكء الخفيؼ {      :(5)كيقكؿ القاضي أبك الحسف المؤٌمؿ بف الخميؿ بف أحمد البيستي

ػػػػػػػػػػػػػ  هي يػػػػػػػػػػػػػا  زماننػػػػػػػػػػػػػا   نعيمي
 دو قكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعى كنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـو      مي 

ـه طيبيػػػػػػػػػػ  ه   كػػػػػػػػػػالكرل   يمػػػػػػػػػػ
 

 أك كخٍمػػػػػػػػػػػًؽ المؤٌمػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػ

 
 

 

 عمػػػػػػػػػػ   يػػػػػػػػػػدم  لػػػػػػػػػػـ ييعػػػػػػػػػػٌرجٍ  
سكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً عى كشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اعو      ميجى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمي     بجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً   دً هك سى
ػػػػػػػػػػػأحٍ  بػػػػػػػػػػػفً  الخميػػػػػػػػػػػؿً   فً   (6)دً مى
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المجٌسػػػػػػػػػػػػد، كشػػػػػػػػػػػػٌبو طيػػػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػػػػذا الٌزمػػػػػػػػػػػػاف عاع  سػػػػػػػػػػػػيـ المعقٌػػػػػػػػػػػػد كبالٌشػػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػػػاعر زمانػػػػػػػػػػػو بالنٌ شػػػػػػػػػػػبٌ 
ـٌ بجفػػػػػػػػػكف الٌسػػػػػػػػػعػػػػػػػػػاس الٌػػػػػػػػػبػػػػػػػػػالكرل كالنٌ  ػػػػػػػػػا خاطفنػػػػػػػػػا، أك كخمػػػػػػػػػؽ ابػػػػػػػػػف الخميػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػف  يراف المػػػػػػػػػؤٌرؽذم يمػػػػػػػػػ لمامن
 و بو) الخمؽ( أمر عقمي.ة الٌشـ لكٌف المشبٌ يب يمكف إدراكو بحاسٌ أحمد، فالطٌ 

 أك أحدىما حسٌي كاآلخر عقمٌي. ىكذا تنٌكع الٌطرفاف بيف معقكؿ كمحسكس؛ فقد جاءا حٌسييف أك عقمٌييف،
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 ة اليتيمةفي شعر شعراء تتمٌ  بشبيه المركٌ : التٌ نياالفصؿ الثٌ 

 

 مثيميٌ التٌ ؿ:  الٌتشبيه المبحث األكٌ 

 

 منيٌ اني: الٌتشبيه الضٌ المبحث الثٌ 
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 ب:شبيه المركٌ التٌ 

أك أحػػػػػػػػػػػػػدىما مفػػػػػػػػػػػػػرد بيف، مػػػػػػػػػػػػػركٌ  ٌمػػػػػػػػػػػػػا أف يككنػػػػػػػػػػػػػا ف؛ ب مػػػػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػػػػرفيف شػػػػػػػػػػػػػبيو المرٌكػػػػػػػػػػػػػف التٌ يتكػػػػػػػػػػػػػكٌ 
 حك اآلتي:ب عم  النٌ كاآلخر مركٌ 

 ب: ب بمركٌ تشبيه مركٌ  الن:أكٌ 

كيفٌيػػػػػػػػػة حاصػػػػػػػػػمة  ؛ المشػػػػػػػػػٌبو كالمشػػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػرٌكبيف، فيككنػػػػػػػػػافرفيفف كػػػػػػػػػؿه مػػػػػػػػػف الطٌػػػػػػػػػكىػػػػػػػػػك أف يكػػػػػػػػػك 
اىممممممذ َّْْ  إِّعََمممممم  ٍَثَمممممموُ اىْذََْمممممم ةِ   كقكلػػػػػػو تعػػػػػػال :(، 1)  صػػػػػػارت شػػػػػػيئنا كاحػػػػػػدنامػػػػػػف مجمػػػػػػكع أشػػػػػػياء قػػػػػػد تضػػػػػػامنت حتٌػػػػػػ

ا أَخَمممممزَثِ اىْمممممؤَسْ ُ صُخْشُلَيَممممم  مَََممممم ءٍ أَّْضَىْنَممممم هُ ٍِمممممَِ اىغَّمممممََ ءِ لَممممم خْخَيَ َ  ِممممموِ َّبَممممم ثُ اىْمممممؤَسْ ِ ٍََِّممممم  َّؤْمُممممموُ اىنَّممممم طُ ًَاىْؤَّْؼَممممم ًُ دَخعمممممَٰ إِرَ 

  أًَْ َّيَمممم سًا لَجَؼَيْنَ ىَمممم  دََِممممْذًا مَممممؤَُْ ىَممممٌْ حَ ْممممَِ  ِ ىْممممؤٍَْظِ مَممممزَٰىِلَ    ًَاصعَّّنَممممجْ ًَظَممممَِّ أَىْيُيَمممم  أَّعيُممممٌْ قَمممم دِسًَُُ ػَيَْْيَمممم  أَحَ ىَمممم  أٍَْشَُّمممم  ىَْْيًمممم   

)ُّفََِّوُ اىْآَّ ثِ ىِقًٌٍَْ َّخَفَنعشًَُُ
2). 

نيا فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػرعة زكاليػػػػػػػػػا كانقػػػػػػػػػراض نعيميػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػد اإلقبػػػػػػػػػاؿ بحػػػػػػػػػاؿ نبػػػػػػػػػات يت حػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػدٌ بٌ شيػػػػػػػػػفقػػػػػػػػػد 
ػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػا التػػػػػػػػػػ ف األرض، كىػػػػػػػػػػك تشػػػػػػػػػػبيو صػػػػػػػػػػكرة كتكػػػػػػػػػػاثؼ كزٌيػػػػػػػػػػ ؼٌ األرض فػػػػػػػػػػي جفافػػػػػػػػػػو كذىابػػػػػػػػػػو حطامن

 .(3)كابف األثير يرل أنو مف أبدع ما يجيء في بابوبصكرة، 

 ب: تشبيه  مفرد بمركٌ  -ثانينا

  كمثالو قكلو تعال :يككف فيو المشٌبو مفردنا كالمشٌبو بو مرٌكبنا، 

     ُلَّ َّقْممممذِسًَُُ ٍََِّمممم  مَغَممممبٌُاْ ػَيَممممَ  َممممِْءٍ    ػَ صِمممموٍ َّممممًٌٍْلِممممِ  ٍَّثَمممموُ اىَّممممزَِِّ مَفَممممشًُاْ  ِممممشَ ِّيٌِْ أَػََْمممم ىُيٌُْ مَشٍََمممم دٍ ا ْممممخَذَّثْ  ِمممموِ اىممممشِّّخ

)رَىِلَ ىٌَُ اىضَّالَهُ اىْبَؼِْذ
4). 

ا يحصمكف شيئنا ممٌ  ال ،ياح في يـك عاصؼالرٌ  ذم تذركهماد الٌ فار بصكرة الرٌ أعماؿ الكٌ  -تعال –ا  و فقد شبٌ  
ي  في يـك ت بو الرٌ و بو )رماد اشتدٌ ذيف كفركا( مفرد ، كالمشبٌ ، فالمشٌبو)أعماؿ الٌ فقد ضاعت ىباء منثكرنا ،كسبكا

 }الخفيؼ {           اـ:أبي تمٌ كمنو ما يككف مضمر األداة، كقكؿ  مرٌكب. عاصؼ(

ػػػػعٍ مى  ػػػػكا حي حي بى ره أٍصػػػػشى  اليعىػػػػالمى  كفى صي
 
 

ػػػػػػػػػػػػػػاألحٍ  كعى ري كدي    (5)اضً رى كاألٍعػػػػػػػػػػػػػػ ابً سى
 

                                                 
1
.342،معجـ المصطمحات البالغيةينظر: مطمكب، أحمد، -
2
 .10/24،  يكنس -

3
411-1/404،المثؿ السائرينظر: -

4
18/  14إبراىيـ، -

5
1/393شرح الديكاف، -
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فالمشػػػػػػػػػػػٌبو مفػػػػػػػػػػػرد كالمشػػػػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػػػػو مرٌكػػػػػػػػػػػب  ب،شػػػػػػػػػػػبيو المرٌكػػػػػػػػػػػفقكلػػػػػػػػػػػو :"حصػػػػػػػػػػػكف المعػػػػػػػػػػػالي" مػػػػػػػػػػػف التٌ 
سػػػػػػػػػػػكاىـ ييـ فػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػنعيـ المعػػػػػػػػػػػالي أف يناليػػػػػػػػػػػا أحػػػػػػػػػػػد فقػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػبٌ  كالتٌقػػػػػػػػػػػدير : ىػػػػػػػػػػػـ كحصػػػػػػػػػػػكف المعػػػػػػػػػػػالي، 

  .(1)بالحصكف في منعيا مف بيا كحمايتو

 ب بمفرد : مركٌ تشبيه  -ثالثنا

 }الكامؿ{مدح المعتصـ: اـ في كمنو قكؿ أبي تمٌ   و مرٌكبنا، كالمشٌبو بو مفردنا،كفيو يككف المشبٌ  

 مػػػػػػػػاا نظريكي يصػػػػػػػػاحبٌي تقٌصػػػػػػػػ يػػػػػػػػا
 

 ري تيصػػػكك  كيػػػؼى  األرضً  تريػػػا كجػػػكلى  
 

ػػػػػػا ُػػػػػػد شػػػػػػابهي   تريػػػػػػا نهػػػػػػارنا مشمسن
 

)ري ًمػػػػقٍ مي  مػػػػا هػػػػكى بػػػػا فكأنك الره  زهػػػػري  
2) 

 

 .(3)ىػػػػػػػػػر األبػػػػػػػػػيض بضػػػػػػػػػكء القمػػػػػػػػػر، كىػػػػػػػػػك قميػػػػػػػػػؿ االسػػػػػػػػػتعماؿالمشػػػػػػػػػمس مػػػػػػػػػع الزٌ  يػػػػػػػػػارو النٌ فقػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػبٌ 
 فصيؿ في المباحث اآلتية.الكقكؼ عمييا بشيء مف التٌ  شبييات المرٌكبة سيتـٌ كىذه التٌ 

 ؿالمبحث األكٌ 

 مثيمي:التٌ الٌتشبيه 

شػػػػػػػػػػػػبيو الٌتمثيمػػػػػػػػػػػػي كمفيكمػػػػػػػػػػػػو، كانقسػػػػػػػػػػػػـ عممػػػػػػػػػػػػاء البالغػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي آرائيػػػػػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػػػػػٌددت اآلراء حػػػػػػػػػػػػكؿ التٌ 
صػػػػػػػكرة منتزعػػػػػػػة مػػػػػػػف يػػػػػػػو بو فكجػػػػػػػو الٌشػػػػػػػ إاٌل أنيػػػػػػػا ال تخػػػػػػػرج عػػػػػػػف كػػػػػػػكف حػػػػػػػكؿ تحديػػػػػػػد مفيػػػػػػػكـ جػػػػػػػامع لػػػػػػػو، 

شػػػػػػػػػبيو أبعػػػػػػػػػد ب أكثػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػاف التٌ مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف المرٌكػػػػػػػػػككمٌ  ،بػػػػػػػػػةكرة مركٌ كيشػػػػػػػػػترط فيػػػػػػػػػو أف تكػػػػػػػػػكف الٌصػػػػػػػػػ د،متعػػػػػػػػػدٌ 
 .كأبمغ

شبيو كىك عنده مف نعكت ائتالؼ الٌمفظ مثيؿ كالتٌ كاف أٌكؿ مف فٌرؽ بيف التٌ  لعٌؿ قدامة بف جعفرك 
ا يدٌؿ عم  معن  آخر، كذلؾ كالمعن ، كذلؾ في قكلو:" التٌ  مثيؿ أف يريد الٌشاعر إشارة إل  معن  فيضع كالمن

 .(4)المعن  اآلخر كالكالـ ينبئاف عٌما أراد أف يشير إليو" 

                                                 
1
. 1/404 المثؿ السائر،ينظر: ابف األثير، -
2
1/333،الديكافشرح -

3
 .1/415،المثؿ السائرينظر: ابف األثير، -
4
 .332معجـ المصطمحات البالغٌية،، كمطمكب، أحمد، 160-159، نقد الٌشعر -
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ا بػػػػػػػػػػػيف الٌتمثيػػػػػػػػػػػؿ عبػػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػػاىر الجرجػػػػػػػػػػػاني  كيعػػػػػػػػػػػدٌ  مػػػػػػػػػػػف أكائػػػػػػػػػػػؿ الٌػػػػػػػػػػػذيف كضػػػػػػػػػػػعكا حػػػػػػػػػػػد ا كاضػػػػػػػػػػػحن
، (1)كمػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػٌدـ ذكػػػػػػػػػػره فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػػث  –كالٌتشػػػػػػػػػػبيو الٌصػػػػػػػػػػري  حينمػػػػػػػػػػا قٌسػػػػػػػػػػـ الٌتشػػػػػػػػػػبيو إلػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػربيف:

 ،ؿو كالمشػػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػرنا بٌيننػػػػػػػػػا ال يحتػػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػ كٌ بو بػػػػػػػػػيف المشػػػػػػػػػبٌ يكػػػػػػػػػكف فيػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػ ؿفالقسػػػػػػػػػـ األكٌ 
 شبيو الٌتمثيمي.إل  ت ٌكؿ فيك التٌ ذم يحتاج اني الٌ ثٌ أٌما ال ،شبيو األصميكقد أسماه التٌ 

فكػػػػػػػػػػػػٌؿ تشػػػػػػػػػػػػبيو يكػػػػػػػػػػػػكف فيػػػػػػػػػػػػو كجػػػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػػػبو حسػػػػػػػػػػػػي ا مفػػػػػػػػػػػػردنا أك مرٌكبنػػػػػػػػػػػػا، أك كػػػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػػػف الغرائػػػػػػػػػػػػز 
كالٌطبػػػػػػػػػاع العقمٌيػػػػػػػػػة الحقيقٌيػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػف الٌنػػػػػػػػػكع األٌكؿ عنػػػػػػػػػد الجرجػػػػػػػػػاني، أٌمػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف كجػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػبو فيػػػػػػػػػو 

ػػػػػػػػا إلػػػػػػػػ  تػػػػػػػػ ٌكؿ فػػػػػػػػي تحصػػػػػػػػيمو فيػػػػػػػػك تشػػػػػػػػبيو تمثيمػػػػػػػػي، كىػػػػػػػػذا عقمي ػػػػػػػػا مفػػػػػػػػردنا أك مرٌكبنػػػػػػػػا غيػػػػػػػػر حقيقػػػػػػػػي  كمحتاجن
تشػػػػػػػػػبيو  تمثيػػػػػػػػػؿ تشػػػػػػػػػبيو كلػػػػػػػػػيس كػػػػػػػػػؿٌ  فكػػػػػػػػػؿٌ  ىػػػػػػػػػك الفػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػيف الٌضػػػػػػػػػربيف؛ فػػػػػػػػػاألٌكؿ عػػػػػػػػػاـ كالثٌػػػػػػػػػاني خػػػػػػػػػاص

  .(2)تمثيالن 

 عنػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػاىر ذم يحتػػػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػ ٌكؿاني كىػػػػػػػػػػك الٌضػػػػػػػػػػرب الٌػػػػػػػػػػنتكقٌػػػػػػػػػػؼ عنػػػػػػػػػػد القسػػػػػػػػػػـ الثٌػػػػػػػػػػ
كمػػػػػػػف ىػػػػػػػذه الٌنمػػػػػػػاذج ب كمنيػػػػػػػا مػػػػػػػا ىػػػػػػػك مفػػػػػػػرد، ىػػػػػػػك مرٌكػػػػػػػ منيػػػػػػػا مػػػػػػػا عميػػػػػػػو فيػػػػػػػك يعطػػػػػػػي أمثمػػػػػػػة، الجرجػػػػػػػاني

ـٌ إاٌل بضػػػػػػػػػػرب  " ىػػػػػػػػػػذه حجػػػػػػػػػػة كالٌشػػػػػػػػػػمس فػػػػػػػػػػي الٌظيػػػػػػػػػػكر"، فيػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػرل أٌف تشػػػػػػػػػػبيو الحجػػػػػػػػػػة بالٌشػػػػػػػػػػمس ال يػػػػػػػػػػت
فحقيقػػػػػػػػػػػة ظيػػػػػػػػػػػكر الٌشػػػػػػػػػػمس كغيرىػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف األجسػػػػػػػػػػػاـ أف ال يكػػػػػػػػػػكف دكنيػػػػػػػػػػػا حجػػػػػػػػػػػاب، ممػػػػػػػػػػػا  ،مػػػػػػػػػػف التػػػػػػػػػػػ ٌكؿ

يكػػػػػػػػف بينػػػػػػػػؾ كبينػػػػػػػػو حجػػػػػػػػاب، كال لػػػػػػػػذلؾ يظيػػػػػػػػر الٌشػػػػػػػػيء لػػػػػػػػؾ إذا لػػػػػػػػـ  ؛يحػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػيف العػػػػػػػػيف كبػػػػػػػػيف رؤيتيػػػػػػػػا
ؿ تتفػػػػػػػػاكت تفاكتنػػػػػػػػا شػػػػػػػػػديدنا،  كٌ طريقػػػػػػػػػة التٌػػػػػػػػ و يػػػػػػػػرل أفٌ كمػػػػػػػػا أٌنػػػػػػػػ، (3)مػػػػػػػػف كراء حجػػػػػػػػػاب افيظيػػػػػػػػر لػػػػػػػػؾ إذا كػػػػػػػػ

رب األٌكؿ، كمنػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا فمنػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػػرب م خػػػػػػػػػػذه كيسػػػػػػػػػػيؿ الكصػػػػػػػػػػكؿ إليػػػػػػػػػػو ، بػػػػػػػػػػؿ يكػػػػػػػػػػاد يػػػػػػػػػػداخؿ الٌضػػػػػػػػػػ
 .(4)يغمض حٌت  ييحتاج في استخراجو إل  فضؿ ركٌية كلطؼ كتفكير

، كمػػػػػػػػػا ييحتػػػػػػػػػاج فيػػػػػػػػػو إلػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػدر انيلثٌػػػػػػػػػاكع تػػػػػػػػػي عرضػػػػػػػػػيا الجرجػػػػػػػػػاني عمػػػػػػػػػ  الٌنػػػػػػػػػالٌ  األمثمػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػف
كقػػػػػػػػػػػد أكفػػػػػػػػػػػده الميمٌػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػ   (5)اج لكعػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػف معػػػػػػػػػػػداف األشػػػػػػػػػػػقرمٌ سػػػػػػػػػػػؤاؿ الحٌجػػػػػػػػػػػؿ  كٌ كبيػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف التٌػػػػػػػػػػػ

 أجابػػػػػػػػو : " كػػػػػػػػانكا حمػػػػػػػػاة الٌسػػػػػػػػرج نيػػػػػػػػارنا، فػػػػػػػػ ذا أليمػػػػػػػػكا ، بقكلػػػػػػػػو: كيػػػػػػػػؼ كػػػػػػػػاف بنػػػػػػػػك الميمٌػػػػػػػػب فػػػػػػػػييـ اجالحٌجػػػػػػػػ
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مف شعراء خراساف، يكٌن  أبا مالؾ، كأٌمو مف عبد القيس، استفرغ شعره في مدح الميٌمب ككلده، كيركل أٌف عبد الممؾ بف مركاف  -
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 .1/490نسب معد كاليمف الكبير، ،بك منذر ىشاـ بف محٌمد بف الٌسائبالكمبي، أ . ك283-282 الٌشعراء،
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قػػػػػػػػػػة المفرغػػػػػػػػػػة، ال قػػػػػػػػػػاؿ كعػػػػػػػػػػب: كػػػػػػػػػػانكا كالحم (1) اج: فػػػػػػػػػػ ٌييـ كػػػػػػػػػػاف أنجػػػػػػػػػػدقػػػػػػػػػػاؿ الحٌجػػػػػػػػػػففرسػػػػػػػػػػاف البيػػػػػػػػػػات، 
 .(2)درل أيف طرفاىا"يي 

فالجرجػػػػػػػػػػاني يػػػػػػػػػػػرل أٌنػػػػػػػػػػػو ال يفيمػػػػػػػػػػػو حػػػػػػػػػػػٌؽ فيمػػػػػػػػػػػو إاٌل مػػػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػػػو نظػػػػػػػػػػػر يرتفػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػف طبقػػػػػػػػػػػة "
فػػػػػػػػػػػػي اآلداب كالحكػػػػػػػػػػػػـ المػػػػػػػػػػػػػ ثكرة عػػػػػػػػػػػػف الفضػػػػػػػػػػػػػالء كذكم  ىػػػػػػػػػػػػػـ كالحمقػػػػػػػػػػػػة( ال تػػػػػػػػػػػػػراه إالٌ )قكلػػػػػػػػػػػػو: فة، العاٌمػػػػػػػػػػػػ

يصػػػػػػػػػعب الٌتمييػػػػػػػػػز  ،لػػػػػػػػػ  ت ٌمػػػػػػػػػؿ كتػػػػػػػػػدقيؽ لفيػػػػػػػػػـ كجػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػبوفيػػػػػػػػػك تشػػػػػػػػػبيو يحتػػػػػػػػػاج إ، (3)"العقػػػػػػػػػكؿ الكاممػػػػػػػػػة
، كأيػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػدايتيا مييػػػػػػػػػز بػػػػػػػػػيف طرفػػػػػػػػػي الحمقػػػػػػػػػة المفرغػػػػػػػػػةبيػػػػػػػػػنيـ فػػػػػػػػػي الٌشػػػػػػػػػجاعة كالٌرفعػػػػػػػػػة، كمػػػػػػػػػا يصػػػػػػػػػعب التٌ 

 ل.ساكم األخر تكأيف نيايتيا، ف ٌم نقطة في محيطيا 

الٌتشػػػػػػػػبيو، ف مػػػػػػػػ الفػػػػػػػػرع فػػػػػػػػي الكقػػػػػػػػكؼ عنػػػػػػػػد ىػػػػػػػػذا يفالبالغٌيػػػػػػػػ مػػػػػػػػف عمػػػػػػػػ  سػػػػػػػػابقيوالجرجػػػػػػػػاني  تفػػػػػػػػٌكؽ
بو يكػػػػػػػػكف ظػػػػػػػػاىرنا فػػػػػػػػي شػػػػػػػػبيو الٌصػػػػػػػػري ، فكجػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػكقػػػػػػػػد أجيػػػػػػػػد نفسػػػػػػػػو فػػػػػػػػي بيػػػػػػػػاف الفػػػػػػػػركؽ بينػػػػػػػػو كبػػػػػػػػيف التٌ 

 .(4)الن مثيمي مؤكٌ ري ، كيككف في التٌ الصٌ 

شػػػػػػػػػػػبيو  كيػػػػػػػػػػػؿ، سػػػػػػػػػػػكاء أكػػػػػػػػػػػاف التٌ فالجرجػػػػػػػػػػػاني يػػػػػػػػػػػرل أٌف الفػػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػػيف الٌنػػػػػػػػػػػكعيف ينحصػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي التٌ 
 كيػػػػػػػػؿ، كفػػػػػػػػي حاجتػػػػػػػػو إلػػػػػػػػ  إعمػػػػػػػػاؿ العقػػػػػػػػؿ كالفكػػػػػػػػر فيػػػػػػػػو، كىػػػػػػػػك متفػػػػػػػػاكت فػػػػػػػػي درجػػػػػػػػة التٌ  .مركبنػػػػػػػػا ـمفػػػػػػػػردنا أ

ٌشػػػػػػػػػػبو أك فػػػػػػػػػػػي فريؽ عنػػػػػػػػػػده بػػػػػػػػػػيف الٌتمثيػػػػػػػػػػؿ كالٌتشػػػػػػػػػػبيو مبنػػػػػػػػػػٌي عمػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػاس الكضػػػػػػػػػػكح فػػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػػػو الفػػػػػػػػػػالتٌ 
ر التٌفريػػػػػػػػؽ عنػػػػػػػػده قػػػػػػػػائـ فػػػػػػػػي الطٌػػػػػػػػرفيف، كفػػػػػػػػي كيفٌيػػػػػػػػة انتزاعػػػػػػػػو منيمػػػػػػػػا، فمػػػػػػػػدا خفائػػػػػػػػو، كعمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػدل تحٌققػػػػػػػػو

شػػػػػػػػػػػػبيو التمثيمػػػػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػػػػده لػػػػػػػػػػػػيس شػػػػػػػػػػػػيئنا عمػػػػػػػػػػػػ  الٌظيػػػػػػػػػػػػكر كالكضػػػػػػػػػػػػكح، أك عمػػػػػػػػػػػػ  الخفػػػػػػػػػػػػاء كالغمػػػػػػػػػػػػكض، فالتٌ 
و يكػػػػػػػػاد يػػػػػػػػداخؿ ؿ؛ فمنػػػػػػػػو مػػػػػػػػا يقػػػػػػػػرب م خػػػػػػػػذه كيسػػػػػػػػيؿ الكصػػػػػػػػكؿ إليػػػػػػػػو، حتٌػػػػػػػػ  إٌنػػػػػػػػكاحػػػػػػػػدنا مػػػػػػػػف حيػػػػػػػػث التٌػػػػػػػػ كٌ 

ٌنسػػػػػػػػػيـ ل، ككاسػػػػػػػػػةنحػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػكليـ:" ألفاظػػػػػػػػػو كالمػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػي الٌسال يحتػػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػ ٌكؿذم ال الٌضػػػػػػػػػرب األٌكؿ الٌػػػػػػػػػ
و ال يسػػػػػػػػتغمؽ كال يشػػػػػػػػتبو فػػػػػػػػي معنػػػػػػػػاه كال ، فيػػػػػػػػك يصػػػػػػػػؼ الٌمفػػػػػػػػظ ب ٌنػػػػػػػػ"، ككالعسػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي الحػػػػػػػػالكةةفػػػػػػػػي الٌرقٌػػػػػػػػ

كالمػػػػػػػػػاء يسػػػػػػػػػكغ فػػػػػػػػػي الحمػػػػػػػػػؽ، كالٌنسػػػػػػػػػيـ الٌػػػػػػػػػذم  يصػػػػػػػػػعب الكقػػػػػػػػػكؼ عميػػػػػػػػػو، كلػػػػػػػػػيس بكحشػػػػػػػػػٌي غريػػػػػػػػػب، فيػػػػػػػػػك
 .(5)طعمو، فيذا كٌمو ت ٌكؿ بشيء مف الٌمطؼ يمذٌ  اٌلذميسرم في البدف، ككالعسؿ 

يظيػػػػػػػػػػػػػر فريػػػػػػػػػػػػؽ آخػػػػػػػػػػػػػر  ليضػػػػػػػػػػػػيؼ شػػػػػػػػػػػػػركطنا أخػػػػػػػػػػػػرل عمػػػػػػػػػػػػػ  المفيػػػػػػػػػػػػكـ الٌػػػػػػػػػػػػػذم أٌصػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػػو ثػػػػػػػػػػػػـ 
ذم أغفمػػػػػػػػػػو الٌػػػػػػػػػػ ركيػػػػػػػػػػبكىػػػػػػػػػػك التٌ  ؿ شػػػػػػػػػػرطنا آخػػػػػػػػػػرإلػػػػػػػػػػ  التٌػػػػػػػػػػ كٌ  يضػػػػػػػػػػيؼالٌسػػػػػػػػػػٌكاكي  الجرجػػػػػػػػػػاني، فيػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػك

كاعمػػػػػػػػػػـ أٌف الٌتشػػػػػػػػػػبيو متػػػػػػػػػػ  " يقػػػػػػػػػػكؿ:اكي فالٌسػػػػػػػػػػكٌ ، الجرجػػػػػػػػػػاني كلػػػػػػػػػػـ يجعمػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػرطنا فػػػػػػػػػػي مفيكمػػػػػػػػػػو لمٌتمثيػػػػػػػػػػؿ

                                                 
1
، مادة: نجد.لساف العرب أنجد: أشجع، أك أسم  منزلة، ينظر:ابف منظكر،-

2
.94، :أسرار البالغةينظر-
3
 .3/194 الكامؿ في الٌمغة كاألدب،المبٌرد، -
4
 جامعة أـ القرل.-، السعكدٌية 1986الة ماجستير، رس، 55،  حيحيفالصٌ  التمثيمي فيشبيه التٌ  ،نظر: أحمد، فائزة سالـ صال  يحي ي -

5
.93، :أسرار البالغةينظر -



  52

 

ػػػػػػػػ كجيػػػػػػػػو غيػػػػػػػػر حقيقػػػػػػػػٌي،كػػػػػػػػاف  ػػػػػػػػا مػػػػػػػػف عػػػػػػػػٌدة أمػػػػػػػػكر خي  كيمثٌػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػ  ،(1)ٌص باسػػػػػػػػـ الٌتمثيػػػػػػػػؿ"ككػػػػػػػػاف منتزعن
  }مجزكء الكامؿ {                         :ب بيات البف المعتز الٌتشبييات المرٌكبة ىذه

ػػػػًد العىػػػػديكٌ  سى مػػػػ  حى  (2)اٍصػػػػًبٍر عى
 

ػػػػػػػػػها  فالٌنػػػػػػػػػاري  تٍأكيػػػػػػػػػؿي  بىٍعضى
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػاٌف صػػػػػػػػػػػػػػػػبرىؾى ُاًتميػػػػػػػػػػػػػػػػهٍ  
ـٍ  تىًجػػػػػػٍد  مػػػػػػا    (3)تىٍأكيميػػػػػػهٍ إٍف  لىػػػػػػ

 

 كيبرىف الٌسٌكاكي عم  ذلؾ بقكلو تعال : 

ىَممممم   ظُيََُممممم ثٍ لِمممممِ ًَحَمممممشَمَيٌُْ  ِنُمممممٌسِىٌِْ اىيعممممموُ رَىَمممممبَ دٌَْىَممممموُ ٍَممممم  أَضَممممم ءَثْ لَيَََّممممم  َّممممم سًا اعْمممممخٌَْقَذَ اىعمممممزُِ مَََثَممممموِ ٍَمممممثَيُيٌُْ﴿

 .(4)﴾ُّبَِْشًَُُ

مػػػػػػػػع فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذه اآليػػػػػػػػة ىػػػػػػػػك رفػػػػػػػػع الطٌ يو المنػػػػػػػػافقيف بمػػػػػػػػف اسػػػػػػػػتكقد نػػػػػػػػارنا كجػػػػػػػػو تشػػػػػػػػب حيػػػػػػػػث يػػػػػػػػرل أفٌ 
ب الحرمػػػػػػػػػػػاف كالخيبػػػػػػػػػػػػة، النقػػػػػػػػػػػػالب ي مطمػػػػػػػػػػػػكب بسػػػػػػػػػػػبب مباشػػػػػػػػػػػػرة أسػػػػػػػػػػػػبابو القريبػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػع تعقٌػػػػػػػػػػػػإلػػػػػػػػػػػ  تمٌنػػػػػػػػػػػػ

الٌتشػػػػػػػػػػػبيو مرٌكػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػف جمػػػػػػػػػػػؿ  أم أفٌ  .(5)جمػػػػػػػػػػػةمػػػػػػػػػػػف أمػػػػػػػػػػػكر  األسػػػػػػػػػػػباب، كأٌنػػػػػػػػػػػو أمػػػػػػػػػػػر تػػػػػػػػػػػكٌىمٌي منتػػػػػػػػػػػزع 
فػػػػػػػػػػػالقزكيني  ،فػػػػػػػػػػػي الٌتشػػػػػػػػػػػبيو الٌتمثيمػػػػػػػػػػػي البالغػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػػػرأم ذىػػػػػػػػػػػب جميػػػػػػػػػػػكر عممػػػػػػػػػػػاء متعػػػػػػػػػػػٌددة، كا  

ػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػددو أمػػػػػػػػػػريف، أك أمػػػػػػػػػػكر "يكػػػػػػػػػػكفبقكلػػػػػػػػػػو:  ه ديؤٌكػػػػػػػػػ فيػػػػػػػػػػك     ،(6)"كجػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػبو فيػػػػػػػػػػو كصػػػػػػػػػػفنا منتزعن
 شبيو تمثيمي ا.ركيب فحسب كي يككف التٌ يشترط التٌ 

ضػػػػػػػػػياء مػػػػػػػػػنيـ الٌزمخشػػػػػػػػػرم ك شػػػػػػػػػبيو كالٌتمثيػػػػػػػػػؿ ، التٌ فريػػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػػيف ىنػػػػػػػػػاؾ فريػػػػػػػػػؽ ذىػػػػػػػػػب إلػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػدـ التٌ 
 ،فممٌتشػػػػػػػػػبيو مػػػػػػػػػدلكالت كثيػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػي بالغػػػػػػػػػة الكٌشػػػػػػػػػاؼ ،يمػػػػػػػػػابػػػػػػػػػف األثيػػػػػػػػػر، فالٌزمخشػػػػػػػػػرم لػػػػػػػػػـ يفػػػػػػػػػٌرؽ بينيف الػػػػػػػػػدٌ 

كىػػػػػػػػػػي أقػػػػػػػػػػػرب إلػػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػػتعماؿ الٌمغػػػػػػػػػػػكم، فيػػػػػػػػػػػك يطمقػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػ  الٌتشػػػػػػػػػػػبيو، كعمػػػػػػػػػػػ  االسػػػػػػػػػػػتعارة الٌتمثيمٌيػػػػػػػػػػػة، 
كمػػػػػػػػػػف األدلٌػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػ  أٌف الزمخشػػػػػػػػػػرم ال يفػػػػػػػػػػٌرؽ بػػػػػػػػػػيف الٌتشػػػػػػػػػػبيو كالٌتمثيػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي  (7)كعمػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػرض المعنػػػػػػػػػػ 

 االستعماؿ، تفسيره لقكلو تعال :

ْاىْذََرِي ىٌَََْثُ اىْؤَصٌَْاثِ أَّنَشَ إَُِّ صٌَْحِلَ ٍِِ ًَاغْضُضْ ٍَشِْْلَ لِِ ًَاقَِْذ
(8). 
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ثثثثثثث حيثثثثثثث  اف ي  "فتشثثثثثثثبي  بقولثثثثثثث   اآليثثثثثثث  ريفس   وتمثيثثثثثثث  الحميثثثثثثثر  صثثثثثثثو ب أصثثثثثثثوات   الثثثثثثثر 

خراجػػػػػػػػوبالن  ثثثثثثثثا  أصثثثثثثثثوات   ف جع ، ثػػػػػػػػـ إخػػػػػػػػالء الكػػػػػػػػالـ مػػػػػػػػف لفػػػػػػػػظ الٌتشػػػػػػػػبيو، كا   مػػػػػػػػكامخػػػػػػػػرج االسػػػػػػػػتعارة، كا 
فػػػػػػػػراط فػػػػػػػػي التٌثبػػػػػػػػيط عػػػػػػػػف  حميػػػػػػػػرنا كصػػػػػػػػكتيـ نياقنػػػػػػػػا مبالغػػػػػػػػة فػػػػػػػػع الٌصػػػػػػػػكت، ر شػػػػػػػػديدة فػػػػػػػػي الػػػػػػػػٌذـ كالٌتيجػػػػػػػػيف، كا 

 .(1)بمكاف" لو كالٌترغيب عنو كتنبيو عم  أٌنو مف كراىة ا  

ف كػػػػػػػػػػػاف الٌزمخشػػػػػػػػػػػرم يسػػػػػػػػػػػٌميو يف أصػػػػػػػػػػػكاتيـ بػػػػػػػػػػػالحمير لػػػػػػػػػػػيس تمثػػػػػػػػػػػيالن،فتشػػػػػػػػػػػبيو الػػػػػػػػػػػرافع  تمثػػػػػػػػػػػيالن، كا 
ؽ بػػػػػػػػػيف الٌتمثيػػػػػػػػػؿ و لػػػػػػػػػـ يفػػػػػػػػػرٌ إٌنػػػػػػػػػ :قيػػػػػػػػػؿو أصػػػػػػػػػكاتيـ بالٌنيػػػػػػػػػاؽ فيجعمػػػػػػػػػو تمثػػػػػػػػػيالن، مػػػػػػػػػف ىنػػػػػػػػػا و يشػػػػػػػػػبٌ أٌنػػػػػػػػػ كمػػػػػػػػػا

و ال يكجػػػػػػػػػػد دليػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػ  عػػػػػػػػػػدـ تفريػػػػػػػػػػؽ الٌزمخشػػػػػػػػػػرم كىنػػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػػف الٌدارسػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػرل أٌنػػػػػػػػػػ كالٌتشػػػػػػػػػػبيو.
 .(2)بينيما إاٌل كالمو في ىذه اآلية، فذلؾ ىك الٌدليؿ الذم ال يتطٌرؽ إليو االحتماؿ

، فيمػػػػػػػػا  يمػػػػػػػػافػػػػػػػػرؽ بين و اليػػػػػػػػرل أٌنػػػػػػػػشػػػػػػػػبيو كالٌتمثيػػػػػػػػؿ، فيػػػػػػػػك األثيػػػػػػػػر ال يفػػػػػػػػٌرؽ بػػػػػػػػيف التٌ ابػػػػػػػػف  كػػػػػػػػذلؾ
متػػػػػػػػو يء كمػػػػػػػا يقػػػػػػػاؿ: مثٌ يء بيػػػػػػػذا الٌشػػػػػػػػيت ىػػػػػػػػذا الٌشػػػػػػػمػػػػػػػف بػػػػػػػاب كاحػػػػػػػػد فػػػػػػػي أصػػػػػػػؿ الكضػػػػػػػػع، إذ يقػػػػػػػاؿ: شػػػػػػػبٌ 

  .(3)قكا بينيماذيف فرٌ عم  العمماء الٌ  بو، كىك يحت ٌ 

 ،كجيػػػػػػػػػػو منتػػػػػػػػػػزع مػػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػػٌدد تشػػػػػػػػػػبيوه مثيػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػك التٌ تمػػػػػػػػػػؾ اآلراء، فيقػػػػػػػػػػكؿ: سػػػػػػػػػػكقي  الدٌ ص كيمٌخػػػػػػػػػػ
 حقيقػػػػػػػػػػيٌ  رر ككنػػػػػػػػػػو غيػػػػػػػػػػاكي حػػػػػػػػػػيف قػػػػػػػػػػرٌ يػػػػػػػػػػذكر تعريػػػػػػػػػػؼ الٌسػػػػػػػػػػكٌ ىػػػػػػػػػػك أم مػػػػػػػػػػف أمػػػػػػػػػػريف أك مػػػػػػػػػػف أمػػػػػػػػػػكر ، ك 

مثيػػػػػػػػػؿ فالٌدسػػػػػػػػػكقي ينتيػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػ  أٌف كجػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػبو فػػػػػػػػػي التٌ ،  و باسػػػػػػػػػـ الٌتمثيػػػػػػػػػؿخٌصػػػػػػػػػك كمنتػػػػػػػػػزع مػػػػػػػػػف متعػػػػػػػػػدد 
ػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف ألفػػػػػػػػػػػػاظ متعػػػػػػػػػػػػدٌ  ، أـ مػػػػػػػػػػػػرٌكبيفرفػػػػػػػػػػػػاف مفػػػػػػػػػػػػرديف أك دة، سػػػػػػػػػػػػكاء أكػػػػػػػػػػػػاف الطٌ يجػػػػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػػكف منتزعن

عقمي ػػػػػػػػػػا أك كىمي ػػػػػػػػػػا،  كأحػػػػػػػػػػدىما مرٌكبنػػػػػػػػػػا كاآلخػػػػػػػػػػر مفػػػػػػػػػػردنا، كسػػػػػػػػػػكاء أكػػػػػػػػػػاف ذلػػػػػػػػػػؾ الكصػػػػػػػػػػؼ المنتػػػػػػػػػػزع حسػػػػػػػػػػي ا أ
 .(4)كىذا ىك مذىب الجميكر

أمػػػػػػػػػػريف أك مػػػػػػػػػػف مرٌكػػػػػػػػػػب يقػػػػػػػػػػكـ عمػػػػػػػػػػ  كجػػػػػػػػػػكد ىيئػػػػػػػػػػة حاصػػػػػػػػػػمة مػػػػػػػػػػف الٌتمثيمػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػبيو شػػػػػػػػػػبيو تٌ فال
فيػػػػػػػػك  -كمػػػػػػػػا يػػػػػػػػرل  الجرجػػػػػػػػاني -ؿ كٌ ة أمػػػػػػػػكر ، كىػػػػػػػػك بػػػػػػػػذلؾ يحتػػػػػػػػاج  إلػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػرب مػػػػػػػػف الت ٌمػػػػػػػػؿ كالتٌػػػػػػػػعػػػػػػػػدٌ 

كثيػػػػػػػرة،  فػػػػػػػي كجػػػػػػػكهيجمػػػػػػػع بػػػػػػػيف صػػػػػػػكرتيف تتفقػػػػػػػاف ك يرسػػػػػػػـ صػػػػػػػكرة فنٌيػػػػػػػة جميمػػػػػػػة مكٌكنػػػػػػػة مػػػػػػػف عػػػػػػػدة أجػػػػػػػزاء، 
 .كرة متكاممة األجزاءص فتمتقي جميعيا لتككٌ 

مػػػػػا يعػػػػػكد ذلػػػػػؾ شػػػػػبيو كأكثرىػػػػػا كركدنا فػػػػػي القػػػػػرآف الكػػػػػريـ، كفػػػػػي األشػػػػػعار، ربٌ كىػػػػػك مػػػػػف أجمػػػػػؿ أنػػػػػكاع التٌ 
كقػػػػد كثػػػػر كركده   ثير فيػػػػو.اسػػػػتمالة القػػػػارئ أك المخاطػػػػب كالتٌػػػػ عمػػػػ مػػػػف الٌتشػػػػبيو  إلػػػػ  القػػػػدرة الفنٌيػػػػة ليػػػػذا الٌنػػػػكع 

 مانيف شاىدنا. ، إذ تجاكز الثٌ ة اليتيمةفي شعر شعراء تتمٌ 

                                                 
1
 .234/ 3،، الكشاؼالزمخشرم -

2
 .402البالغة القرآنٌية في تفسير الٌزمخشرم كأثرها في الٌدراسات البالغٌية، ينظر: أبك مكس ، محٌمد حسيف،  -

3
 .26كينظر: ىذا البحث، ، 1/388،المثؿ السائرينظر: -

-
4
 .295-2/294حاشية الٌدسكقي،ينظر: 
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 }البسيط {   في دير دمشؽ: اهمضأيقكؿ أبك المطاع في يـك 

ػػػػػ  نامػػػػػا أنػػػػػس ال أنػػػػػسى يػػػػػـك الػػػػػٌدير مجمسى
ػػػػػػػا مى غى  هي كافيتيػػػػػػػ  زهػػػػػػػرو  فتيػػػػػػػةو   فػػػػػػػي (1)سن

 هرًتػػػػػهٍ زي  كالفجػػػػػري يتمػػػػػك الػػػػػٌدج  فػػػػػي إثػػػػػرً 
 

 ًـ عى كفي عم  الن  ـو تي عى كنحف في نً  
 رـً كمف كى  ما شئتي مف أدبو فيهـٍ 

(3)ـً هزً نٍ مي  إثرى  (2)كطاعفو بسنافو 
 

 

 كىػػػػػػػػػػػك يتبػػػػػػػػػػػع كككػػػػػػػػػػػب الٌزىػػػػػػػػػػػرة مكانػػػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػػػؿ ليجمػػػػػػػػػػػكه كيحػػػػػػػػػػػؿٌ الفجػػػػػػػػػػػر يطػػػػػػػػػػػارد المٌ  الٌشػػػػػػػػػػػاعر يصػػػػػػػػػػػٌكر
ػػػػػػػػػا الالمػػػػػػػػع، بصػػػػػػػػػكرة رجػػػػػػػػػؿ يحمػػػػػػػػػؿ رمحػػػػػػػػو يطػػػػػػػػػارد ػػػػػػػػػا منيزمن ، ككجػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػبو المنتػػػػػػػػػزع مػػػػػػػػػف الطٌػػػػػػػػػرفيف شخصن

و بػػػػػػػػو مرٌكبػػػػػػػػاف، و كالمشػػػػػػػػبٌ صػػػػػػػػكرة شػػػػػػػػيء يػػػػػػػػرتبط بشػػػػػػػػيء المػػػػػػػػع ليجمػػػػػػػػك شػػػػػػػػيئنا أسػػػػػػػػكد ىاربنػػػػػػػػا، فالمشػػػػػػػػبٌ  كىػػػػػػػػ
 منيما صكرة مرٌكبة. تكقد انتيزع

 }الكامؿ{   :ع ندمائهرئيسنا جالسنا عم  رأس بركة م (4)كيصؼ أبك الحسيف أحمد المعٌرم

 محٌمدو  ئيس أبي الٌرضاءً ُؿ لمرٌ 
 البهٌيًة سادةي الػػ ؾى بركتً  مف حكؿً 

 تٍ هى بى شٍ ُياـه  أى  كهـٍ  لك أنصفكؾى 
 

سػػػػػػػػػفى كالءً  يكليػػػػػػػػػهً  ُػػػػػػػػػكؿى امػػػػػػػػػرئو    حي
 عراءً كالعممػػػػػػػػػػػػػػاًء كالٌشػػػػػػػػػػػػػػ رٌاءً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي 

ػػػػػػػهـ أمثالىهػػػػػػػا فػػػػػػػي المػػػػػػػاءً  (5)أشخاصي
 

 

عراء  الٌرضػػػػػػػػػػػاء يحػػػػػػػػػػيط بػػػػػػػػػػػو الٌسػػػػػػػػػػادة القػػػػػػػػػػػٌراء كالعممػػػػػػػػػػاء كالٌشػػػػػػػػػػػفقػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػػػاعر الػػػػػػػػػػػٌرئيس أبػػػػػػػػػػا 
كىػػػػػػػػػـ يجمسػػػػػػػػػكف حػػػػػػػػػكؿ البركػػػػػػػػػة، بػػػػػػػػػ ٌنيـ لػػػػػػػػػك أنصػػػػػػػػػفكه النعكسػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػكرتيـ كىػػػػػػػػػـ قيػػػػػػػػػاـ ف شػػػػػػػػػبيت صػػػػػػػػػكرىـ 
المنعكسػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػاء، أم لقػػػػػػػػػامكا عمػػػػػػػػػ  رؤكسػػػػػػػػػيـ كمػػػػػػػػػا يتػػػػػػػػػراءكف فػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػاء، ككجػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػبو صػػػػػػػػػػكرة 

 و بو مرٌكباف.و كالمشبٌ منعكسة لشيء يتكٌسطو أشياء أخرل. فالمشبٌ 

 }البسيط{                :(6)كيقكؿ أبك الفت  بف ديرداف الييكدٌم الكزير

 يطكيني كينشرني كالٌشكؽي  سهرتي 
 نجكـى الٌصبًح الئحةن  حٌت  رأيتي 

 

 إل  غزاؿو بديًع الحسًف مغنكجً  
 (7)كأٌنها زيبؽه في كؼ  مفمكجً 

 
 

                                                 
1
مادة: غمس. لساف العرب،غمس: الٌظممة آخر الٌميؿ، ينظر: ابف منظكر، -

2
، مادة: سنف.نفسهسناف: حديدة الٌرم ،ينظر:  -

3
.12،  تتمة اليتيمة، كالثعالبي، 138 الديكاف، -
4
ػػػػا فػػػػي كالمػػػػو: قػػػػد قنعػػػػت - مػػػػف الػػػػدنيا بكسػػػػرة ككسػػػػكة،  كسػػػػٌماه غيػػػػره أحمػػػػد بػػػػف حمػػػػدكف،  -كا –كصػػػػفو الٌثعػػػػالبي بػػػػالقنكع ألٌنػػػػو قػػػػاؿ يكمن

. كقد نقؿ عف الثعالبي.3/71 ،بغية الٌطمب في تاريخ حمب، كابف العديـ، 13، تتمة اليتيمةينظر: الٌثعالبي، 

5
.14 تتمة اليتيمة، الثعالبي،-

لـ أعثر عم  ترجمة لو.-6

7
.56  تتمة اليتيمة، الثعالبي، -
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، حتٌػػػػػػػػ  الٌ ظػػػػػػػػٌؿ الٌشػػػػػػػػاعر سػػػػػػػػيراننا يشػػػػػػػػٌده الٌشػػػػػػػػكؽ إلػػػػػػػػ  حبيبتػػػػػػػػو  تػػػػػػػػي تشػػػػػػػػبو الغػػػػػػػػزاؿ حسػػػػػػػػننا كجمػػػػػػػػاالن
، ئبػػػػػػػػػؽ الاٌلمػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػٌؼ رجػػػػػػػػػؿ مصػػػػػػػػػاب بالفػػػػػػػػػال يػػػػػػػػػا الزٌ كك نٌ  ،معػػػػػػػػػةكالحػػػػػػػػػت نجكمػػػػػػػػػو الاٌل  ،ٌدل الفجػػػػػػػػػربػػػػػػػػػت

مفمػػػػػػػػكج   كػػػػػػػػٌؼ مرٌقشػػػػػػػػة ببقػػػػػػػػع بيضػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؼٌ فقػػػػػػػػد شػػػػػػػػٌبو صػػػػػػػػكرة الٌصػػػػػػػػب  كقػػػػػػػػد تخٌممتػػػػػػػػو الٌنجػػػػػػػػكـ بصػػػػػػػػكرة 
مػػػػػػػػػو أشػػػػػػػػػياء تخمٌ تتحمػػػػػػػػػؿ الزئبػػػػػػػػػؽ الفضػػػػػػػػػي الاٌلمػػػػػػػػػع ، كالجػػػػػػػػػامع بينيمػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػك صػػػػػػػػػكرة سػػػػػػػػػط  أبػػػػػػػػػيض مبقٌػػػػػػػػػع 

 رفاف مرٌكباف.فضٌية المعة، كالطٌ 

 }البسيط{                                    كيقكؿ ابف المطٌرز:

ـي الجػػػػػػػػػكزاًء فاصػػػػػػػػػمةه   كأٌنمػػػػػػػػػا أنجػػػػػػػػػ
 سػػػػػػاؽى فػػػػػػي ميداًنػػػػػػه كػػػػػػرةن  ممنطػػػػػػؽه 

 

ـ    لـ      يغًب     عف  الثيرٌيا  كبدري الت

 (2)مف الٌذهبً  (1)الٌمجيًف بطبطابو مف 
 

 

صػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػاعر نجػػػػػػػػكـ الجػػػػػػػػكزاء كقػػػػػػػػد انفصػػػػػػػػمت عػػػػػػػػف الثرٌيػػػػػػػػا كمػػػػػػػػا زاؿ البػػػػػػػػدر فػػػػػػػػي كبػػػػػػػػد الٌسػػػػػػػػماء 
لػػػػػػػـ يغػػػػػػػب، بصػػػػػػػكرة رجػػػػػػػؿ متسػػػػػػػابؽ يسػػػػػػػكؽ فػػػػػػػي ميػػػػػػػداف الٌسػػػػػػػباؽ كػػػػػػػرة مػػػػػػػف الفٌضػػػػػػػة بخشػػػػػػػبة عريضػػػػػػػة مػػػػػػػف 

 ي ا، كالٌطرفاف مرٌكباف.صكرة شيء أصفر المع يتبع شيئنا فضٌ  بوالٌذىب، فكجو الشٌ 

 }الكافر{        أبك الٌرماح الفصيصي يقكؿ في كصؼ البرؽ:ك 
 إذا مػػػػػػػػػػػػا الحى أحمػػػػػػػػػػػػرى ميٍسػػػػػػػػػػػػتطيالن 

 

ريحػػػػػػػان    (3)حسػػػػػػبتي اٌلميػػػػػػؿى زنجٌيػػػػػػان جى
 

 اعر الٌميػػػػػػػػػػػػؿ إذا مػػػػػػػػػػػػا الح  البػػػػػػػػػػػػرؽ كظيػػػػػػػػػػػػر فيػػػػػػػػػػػػو بممعانػػػػػػػػػػػػو محمػػػػػػػػػػػػر ا كسػػػػػػػػػػػػط الٌسػػػػػػػػػػػػماءيشػػػػػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػػػػػ
ماء  الحمػػػػػػػػػػػراء مػػػػػػػػػػػف جركحػػػػػػػػػػػو، فكجػػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػػبو صػػػػػػػػػػػكرة المظممػػػػػػػػػػػة الٌسػػػػػػػػػػػكداء، بزنجػػػػػػػػػػػي  أسػػػػػػػػػػػكد تسػػػػػػػػػػػيؿ الػػػػػػػػػػػدٌ 

 مرٌكبة مف شيء أسكد تخرج منو أشياء حمراء.
 }الكامؿ{  الفستؽ بقكلو:  (4)كيصؼ أبكعمي محٌمد البدكجردمٌ 

 أعددته      بفستؽو   إلٌي  أعًجبٍ 

 برجًد في حريرو أخضرو الزٌ  مثؿً 

 

 الخرطكـً    عم  العادٌيًة   عكننا  

ؽ    (1)عاجو في غشاًء أديـً  (5)في حي
 (1)أديـً 

 

                                                 
 الطبطابة: خشبة عريضة يمعب بيا بالكرة، ينظر: الزبيدم، تاج العركس، مادة: طبب.  -1
 . 45تتمة اليتيمة،  الثعالبي،-2
.89، نفسو-3
د فػػػػػػػي ىػػػػػػػك مػػػػػػػف أىػػػػػػػؿ أصػػػػػػػفياف المقيمػػػػػػػيف فػػػػػػػي الػػػػػػػرٌم، مػػػػػػػف المتقػػػػػػػٌدميف فػػػػػػػي الػػػػػػػٌنظـ فػػػػػػػي الٌشػػػػػػػعر كالٌنثػػػػػػػر، إمػػػػػػػاـ فػػػػػػػي العربٌيػػػػػػػة، فاضػػػػػػػؿ كبيػػػػػػػر، حمػػػػػػػك الٌشػػػػػػػعر، لػػػػػػػو نقػػػػػػػ-4

فػػػػػػػػي المعػػػػػػػػاني عمػػػػػػػػ  الٌشػػػػػػػػعراء، أديػػػػػػػػب فاضػػػػػػػػؿ مصػػػػػػػػٌنؼ، لػػػػػػػػو كتػػػػػػػػاب الفػػػػػػػػت  عمػػػػػػػػ  أبػػػػػػػػي الفػػػػػػػػت ، كالتجٌنػػػػػػػػي عمػػػػػػػػ  ابػػػػػػػػف جٌنػػػػػػػػي، يػػػػػػػػرٌد فيػػػػػػػػو عمػػػػػػػػ  ابػػػػػػػػف جٌنػػػػػػػػي فػػػػػػػػي 
كىػػػػػػػػك محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف حمػػػػػػػػد  الػػػػػػػػكافي بالكفيػػػػػػػػات. كذكػػػػػػػػره  الٌصػػػػػػػػفدم فػػػػػػػػي 143ىػػػػػػػػػ. ينظػػػػػػػػر: الٌثعػػػػػػػػالبي، تتٌمػػػػػػػػة اليتيمػػػػػػػػة، 330لمتنٌبػػػػػػػػي، كمكلػػػػػػػػده سػػػػػػػػنة شػػػػػػػػرح شػػػػػػػػعر ا

 معجػػػػػػػػػػـ الٌشػػػػػػػػػػعراء العٌباسػػػػػػػػػػٌييف،. كعبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػٌرحمف، عفيػػػػػػػػػػؼ،  6/2524، معجػػػػػػػػػػـ األدبػػػػػػػػػػاء. كالحمػػػػػػػػػػكم، يػػػػػػػػػػاقكت، 3/21بػػػػػػػػػػف فكرٌجػػػػػػػػػػة البركجػػػػػػػػػػردم،  ينظػػػػػػػػػػر:
459  .

ٌؽ: كعاء مف العاج، ينظر: ابف منظكر، -5 مادة: حقؽ. لساف العرب،الحي
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العػػػػػػػػػػػػاج شػػػػػػػػػػػػٌبو الفسػػػػػػػػػػػػتؽ كىػػػػػػػػػػػػك ممتػػػػػػػػػػػػٌؼ بغشػػػػػػػػػػػػاء رقيػػػػػػػػػػػػؽ كالٌزبرجػػػػػػػػػػػػد الممفػػػػػػػػػػػػكؼ بحريػػػػػػػػػػػػر أخضػػػػػػػػػػػػر ك 
، فالٌصػػػػػػػػػػكرة فػػػػػػػػػػي الطٌػػػػػػػػػػرفيف مرٌكبػػػػػػػػػػة، كانتػػػػػػػػػػزع منيمػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػكرة مرٌكبػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف غشػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػف الجمػػػػػػػػػػدب مغطٌػػػػػػػػػػ 

 شيء ممفكؼ بغشاء رقيؽ مكضكع في كعاء سميؾ.

  } المنسرح  {                 أبك الغكث بف نحرير المنيحٌي:كيقكؿ 

 هػػػػػػػػػػػػػػاتً كػػػػػػػػػػػػػػأٌف حٌناءهػػػػػػػػػػػػػػا براحى 
 كسػػػػػػػػػػػػػٌكدته فحٌمهػػػػػػػػػػػػػا لبسػػػػػػػػػػػػػت

ػػػػا كأعطػػػػاؼً  ػػػػأى  تػػػػذريجو  (2)نقشن  تٍ ذى خى
 كأٌنهػػػػػػػػػا ُػػػػػػػػػد تكسكػػػػػػػػػدت يػػػػػػػػػدها

 

ُى   ػػػػػػػػػػػػٍف   هػػػػػػػػػػػػاتً رى جٍ هً ٍت بً مىػػػػػػػػػػػػتى دمػػػػػػػػػػػػاءي مى
 شػػػػػػػػباب مػػػػػػػػف شػػػػػػػػابى فػػػػػػػػي محٌبتهػػػػػػػػا
 مػػػػػػٍف زخػػػػػػرؼ الػػػػػػٌريًش حسػػػػػػفى زينتهػػػػػػا

 (3)هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافأكدعتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كاكاًت ٌطركتً 
 

 

حٌنػػػػػػػػػاء المحبكبػػػػػػػػػة المحمػػػػػػػػػٌرة فػػػػػػػػػي راحتيػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػد نقشػػػػػػػػػت ب شػػػػػػػػػكاؿ متمايمػػػػػػػػػة، كقػػػػػػػػػد  يصػػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػػاعر
تكٌسػػػػػػػػػػدت يػػػػػػػػػػدىا تحػػػػػػػػػػت جبيتيػػػػػػػػػػا، بصػػػػػػػػػػكرة الػػػػػػػػػػٌدماء الحمػػػػػػػػػػراء اٌلتػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػيؿ متعٌرجػػػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػػػي دمػػػػػػػػػػاء مػػػػػػػػػػف 

عمػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػط   قتمتػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف الٌشػػػػػػػػػػباب فػػػػػػػػػػي محٌبتيػػػػػػػػػػا، كالجػػػػػػػػػػامع بينيمػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػكرة نقػػػػػػػػػػكش محمػػػػػػػػػػٌرة متعٌرجػػػػػػػػػػة
  .أبيض مشرؽ

 }الكامؿ {                  أبك الغكث بف نحرير المينٍيحٌي:كيقكؿ 

 أرضػػػػ  بكػػػػؿ  الػػػػػذهؿ  فػػػػي طمػػػػب الغنػػػػػ 
 كمػػف اسػػتراحى إلػػ  العمػػ  حػػذرى العشػػ 

 

 كأعػػػػػػػػػاؼ بعػػػػػػػػػضى مذلكػػػػػػػػػًة اإلُػػػػػػػػػالؿً  
ُىػػػػػذاؿً  لػػػػػ  المنيكػػػػػًة خػػػػػكؼى شػػػػػيًب   (4)كا 

 
 

الفقػػػػػػػػػػػر ذم رضػػػػػػػػػػػي بالػػػػػػػػػػػٌذؿ كمٌػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي طمػػػػػػػػػػػب الغنػػػػػػػػػػػ ، كيكػػػػػػػػػػػره الٌػػػػػػػػػػػالٌشػػػػػػػػػػػخص  ر الٌشػػػػػػػػػػػاعرصػػػػػػػػػػػكٌ 
ف كانػػػػػػػػت أىػػػػػػػػكف مػػػػػػػػف المذلٌػػػػػػػػة فػػػػػػػػي طمػػػػػػػػب الغنػػػػػػػػ  -كمذٌلتػػػػػػػػو بصػػػػػػػػكرة مػػػػػػػػف أصػػػػػػػػيب بػػػػػػػػالعم  فاسػػػػػػػػتراح،  -كا 

لخكفػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف أف يصػػػػػػػػػػػاب بالعشػػػػػػػػػػػ ، كبصػػػػػػػػػػػكرة مػػػػػػػػػػػف رضػػػػػػػػػػػي بالمنٌيػػػػػػػػػػػة كالمػػػػػػػػػػػكت خكفنػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف أف يعٌيػػػػػػػػػػػر 
 ف صغائرىا.بالٌشيب، ككجو الٌشبو صكرة مف ييرب إل  األمكر الكبيرة خكفنا م

 }الكافر{  :(5)أبك المظٌفر بف القاضي أبي بشر الفضؿ بف محٌمد الجرجانيكيقكؿ 

                                                                                                                                                                  
مثػػػػػػػػػؿ الزبرجػػػػػػػػػًد فػػػػػػػػػي  ، كقػػػػػػػػػد ركاه:89، كقػػػػػػػػػد نسػػػػػػػػػب الٌثعػػػػػػػػػالبي البيػػػػػػػػػت الثػػػػػػػػػاني ألبػػػػػػػػػي الٌرمػػػػػػػػػاح الفصيصػػػػػػػػػي، ينظػػػػػػػػػر: نفسػػػػػػػػػو، 144، تتمػػػػػػػػػة اليتيمػػػػػػػػػةالثعػػػػػػػػػالبي، -1

و تشػػػػػػػػػابينا مػػػػػػػػػع قػػػػػػػػػكؿ أبػػػػػػػػػي إسػػػػػػػػػحؽ الٌصػػػػػػػػػابي كلػػػػػػػػػيس يػػػػػػػػػدرم مػػػػػػػػػف الٌسػػػػػػػػػارؽ كالٌثعػػػػػػػػػالبي ينتقػػػػػػػػػد الفصيصػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا البيػػػػػػػػػت كيػػػػػػػػػرل أٌف فيػػػػػػػػػحريػػػػػػػػػرو أحمػػػػػػػػػر... ، 
 .89 نفسه،كمف المسركؽ منو، كلـ يشر إل  ىذا الٌتشابو القكم بيف الفصيصي كالبدكجردم، ينظر:

2
 مادة: عطؼ. لساف العرب،أعطاؼ: جنبات، ينظر، ابف منظكر، -
3
مادة: طرر. لساف العرب،طٌرتيا: ناصيتيا، ينظر: ابف منظكر، . 91-90،تتمة اليتيمةالثعالبي، -

4
مادة: قذؿ. لساف العرب،. القذؿ:مؤٌخر الٌرأس، كالعيب، ينظر: ابف منظكر، 99، تتمة اليتيمةالثعالبي، -

5
أديػػػػػػػػب فقيػػػػػػػػو، عػػػػػػػػالـ بػػػػػػػػالٌنحك كالٌشػػػػػػػػعر، عػػػػػػػػاش فػػػػػػػػي  نيسػػػػػػػػابكر. كىػػػػػػػػك ابػػػػػػػػف بنػػػػػػػػت كىػػػػػػػػك كرث المجػػػػػػػػد كشػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػٌنفس عػػػػػػػػف كالػػػػػػػػده، -

أبػػػػػػػي بكػػػػػػػر اإلسػػػػػػػماعيمي، فنسػػػػػػػبكه إلػػػػػػػ   جػػػػػػػده كقػػػػػػػالكا: أبػػػػػػػك بشػػػػػػػػر اإلسػػػػػػػماعيمي،  كلػػػػػػػي قضػػػػػػػاء جرجػػػػػػػاف أٌيػػػػػػػاـ الٌصػػػػػػػاحب بػػػػػػػف عٌبػػػػػػػػاد، 
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 كػػػػػػػأٌف العػػػػػػػيفى مٌنػػػػػػػي يػػػػػػػكـى بػػػػػػػانكا
ـك جفػػػػػػػػػػفه باسػػػػػػػػػػتراؽو   إذا مػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػ

 

 هػػػػػػػا نجػػػػػػػكـي أدمعً  يضي سػػػػػػػماءه فىػػػػػػػ 
صػػػػػػػٌدل عنػػػػػػػهي كجػػػػػػػكـي  لغمػػػػػػػضو 

(1) 
 

 

كرحيميػػػػػػػػػػػػػػػا، بصػػػػػػػػػػػػػػػكرة ر الٌشػػػػػػػػػػػػػػػاعر دمكعػػػػػػػػػػػػػػػو المنيمػػػػػػػػػػػػػػػرة بغػػػػػػػػػػػػػػػزارة لحظػػػػػػػػػػػػػػػة كداع محبكبتػػػػػػػػػػػػػػػو يصػػػػػػػػػػػػػػػكٌ 
ـٌ الجفػػػػػػػػػػف باسػػػػػػػػػػتراؽ الٌنػػػػػػػػػػكـ صػػػػػػػػػػٌده عنػػػػػػػػػػو كجكمػػػػػػػػػػو كحزنػػػػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػا، فػػػػػػػػػػ ذا ىػػػػػػػػػػ الٌسػػػػػػػػػػماء فاضػػػػػػػػػػت أدمعيػػػػػػػػػػا نجكمن

، كفػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا إشػػػػػػػػػارة بيضػػػػػػػػػاء متدلئػػػػػػػػػة متسػػػػػػػػػاقطة بغػػػػػػػػػزارة صػػػػػػػػػكرة قطػػػػػػػػػراتبينيػػػػػػػػػا  كجػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػبو، ك لفراقيػػػػػػػػػا
ددددددددواًةددددددددمحػػػػػػػػاطتيف ببيػػػػػػػػاض العػػػػػػػػيف كدمكعيػػػػػػػػا، إيحائٌيػػػػػػػػة إلػػػػػػػػ  لػػػػػػػػكف عينيػػػػػػػػو السػػػػػػػػكداكيف ودددددددداالع  يّلأًِ 

حتٌجْهِا. ليلأظْ هصيٌ 

 } مجزكء البسيط {   :(2)السٌيد أبك البركات عمٌي بف الحسيف العمكمٌ كيقكؿ 

 فػػػػػػػػػي الٌسػػػػػػػػػماءً  رل البػػػػػػػػػدرى أمػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػ
 ٌكرى  ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًّا كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًس  تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو دي 

 حسػػػػػػػػػػػناءى فػػػػػػػػػػػي نقػػػػػػػػػػػابو  أك كجػػػػػػػػػػػهً 
 

 مػػػػػػف ُػػػػػػػرًع الغػػػػػػيـً فػػػػػػػي غشػػػػػػػاءً  
 ؽو فػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػديًر  مػػػػػػػػػػاءً مغػػػػػػػػػػرك 

 (3)تمشػػػػػي الهكينػػػػػا  مػػػػػف الحيػػػػػاءً 
 

 

يسػػػػػػػػػػب  كسػػػػػػػػػػط الغمػػػػػػػػػػاـ، بصػػػػػػػػػػكرة التٌػػػػػػػػػػرس الػػػػػػػػػػػٌذىبٌي   مسػػػػػػػػػػتديرال الاٌلمػػػػػػػػػػع ر الٌشػػػػػػػػػػاعر البػػػػػػػػػػدرصػػػػػػػػػػكٌ 
أك بصػػػػػػػػػػػكرة فتػػػػػػػػػػاة غيػػػػػػػػػػػداء بيضػػػػػػػػػػاء الكجػػػػػػػػػػػو منٌقبػػػػػػػػػػة بنقػػػػػػػػػػػاب أسػػػػػػػػػػػكد، مػػػػػػػػػػع غػػػػػػػػػػػارؽ فػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػػدير مػػػػػػػػػػاء، الٌ ال

رفػػػػػػػػػػػاف كالجػػػػػػػػػػامع بينيمػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػكرة شػػػػػػػػػػيء مسػػػػػػػػػػػتدير المػػػػػػػػػػػع غػػػػػػػػػػارؽ فػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػيء أبػػػػػػػػػػيض، كقػػػػػػػػػػػد جػػػػػػػػػػػاء الطٌ 
 مركبيف.

 }الٌسريع {    بف الحسيف العمكٌم في كصؼ يكـ مثم :كيقكؿ أبك البركات عمٌي 

 يػػػػػػكـه عبػػػػػػكسه كػػػػػػاًلحه كجهيػػػػػػهي 
ًُطنا  كػػػػػػػػأٌف فيػػػػػػػػه ثمجػػػػػػػػهي سػػػػػػػػا

 

 بزمهريػػػػػػػػًر البػػػػػػػػرًد مكصػػػػػػػػكؼي  
 (4)ُطفه عم  الصػحراًء  منػدكؼي 

 
 

 نػػػػػػػػػػكر الٌشػػػػػػػػػػمس ءسػػػػػػػػػػاعة بقػػػػػػػػػػاالػػػػػػػػػػٌثم  فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذا اليػػػػػػػػػػكـ الكػػػػػػػػػػال  العػػػػػػػػػػابس  صػػػػػػػػػػكرةيشػػػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػػػاعر 
المنػػػػػػػػػػػدكؼ فػػػػػػػػػػػي الٌصػػػػػػػػػػػحراء، ككجػػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػػبو ، بصػػػػػػػػػػػكرة القطػػػػػػػػػػػف األبػػػػػػػػػػػيض بػػػػػػػػػػػرد شػػػػػػػػػػػديدالك  كقػػػػػػػػػػػت الغػػػػػػػػػػػركب

 كرتاف مرٌكبتاف.بينيما ىك صكرة شيء أبيض كقد انتشر عم  سط  أصفر، فالصٌ 
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 }الطكيؿ{رٌيا:   في كصؼ اليالؿ كالثٌ (1)كيقكؿ أبك الحسف محٌمد بف عيس  الكرجي 

 كػػػأٌف الهػػػالؿى المسػػػتنيرى كُػػػد بػػػدا
 مرٌصػػػعه مميػػػؾه  عمػػػ  أعػػػالل تػػػاجه 

 

ـي الثيرٌيػػػا كاُػػػؼه فػػػكؽ هالًتػػػهً    كنجػػػ
 (2)كييٍزه  عم  مػف دكنػهي بجاللًتػهً 

 
 

بصػػػػػػػػػػكرة  ،صػػػػػػػػػػؿه بيالػػػػػػػػػػة القمػػػػػػػػػػرمتٌ كىػػػػػػػػػػك نجػػػػػػػػػػـ الثرٌيػػػػػػػػػػا و الٌشػػػػػػػػػػاعر اليػػػػػػػػػػالؿ المسػػػػػػػػػػتنير يعمػػػػػػػػػػكه شػػػػػػػػػػبٌ 
بػػػػػػػػػيف الطٌػػػػػػػػػرفيف صػػػػػػػػػكرة شػػػػػػػػػيء  كجػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػبوبالػػػػػػػػػٌذىب ، ك  مرٌصػػػػػػػػػعه  جه تػػػػػػػػػا يعمػػػػػػػػػك رأسػػػػػػػػػوالممػػػػػػػػػؾ يزىػػػػػػػػػك كىػػػػػػػػػك 

 بة مف أشياء متعٌددة.كرة مركٌ . كالصٌ رمتدل ءمنير يعمكه شي

 }المتقارب  {                :        (3)كيقكؿ أبك عمي عبد الكٌىاب بف محٌمد

 ٍسػػػػػػػػػػػػػػتي بأيامػػػػػػػػػػػػػػهنً شػػػػػػػػػػػػػبابه أى 
ػػػػػػػ هي ي عٍنػػػػػػػكأكرثًنػػػػػػ  يبنا أضػػػػػػػاءى شى

 

 كانقضػػػػػػػػ    بأٌياًمػػػػػػػػه  فػػػػػػػػكٌل   
ػػػ  (4) كصػػػبحو أتػػػ  بعػػػدى ليػػػؿو مضى

 
 

رأسػػػػػػػػػػو، بصػػػػػػػػػػكرة  ءكقػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػٌؿ مكػػػػػػػػػػاف شػػػػػػػػػػعره األسػػػػػػػػػػكد ف ضػػػػػػػػػػاو الٌشػػػػػػػػػػاعر الٌشػػػػػػػػػػيب األبػػػػػػػػػػيض شػػػػػػػػػػبٌ 
بينيمػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػكرة  كجػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػبوالٌصػػػػػػػػػػب  المضػػػػػػػػػػيء كقػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػٌؿ مكػػػػػػػػػػاف الٌميػػػػػػػػػػؿ األسػػػػػػػػػػكد ف ضػػػػػػػػػػاء الكػػػػػػػػػػكف، ك 

 شيء أبيض المع يحٌؿ مكاف شيء أسكد.

 }الطكيؿ          {متغٌزالن: (5)كيقكؿ أبك عمي الحسف بف منصكر بف العالء الٌداربجردٌم النيسابكرم

 كمثًؿ الٌشمًس فكؽى جبينهاتجٌمٍت 
 آللئنا  العقيؽً   تحتى  نظمىٍت  إذا 

 

 سالسؿي مف مسؾو عيقدفى عم  در   
 (6)تبرً الجفكًف عم    نيًثرىٍت  يكاُيتي 

 
 

كقػػػػػػػػػػػد تجمٌػػػػػػػػػػػت بزينتيػػػػػػػػػػػا اٌلتػػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػػٌع بمػػػػػػػػػػػزي  مػػػػػػػػػػػف  الػػػػػػػػػػػتقط الٌشػػػػػػػػػػػاعر صػػػػػػػػػػػكرة بديعػػػػػػػػػػػة لمحبكبتػػػػػػػػػػػو
يعمػػػػػػػػػػػك جبينيػػػػػػػػػػػا  تػػػػػػػػػػػاج مرٌصػػػػػػػػػػػع بػػػػػػػػػػػالٌنجكـ كجػػػػػػػػػػػكاىر الػػػػػػػػػػػٌدرر األلػػػػػػػػػػػكاف المتناسػػػػػػػػػػػقة، فػػػػػػػػػػػزٌيف مفرقيػػػػػػػػػػػا األسػػػػػػػػػػػكد

ركنقنػػػػػػػػػػا كبيػػػػػػػػػػاءن  الظٌػػػػػػػػػػالـ ب طاللتيػػػػػػػػػػا، كزاد جماليػػػػػػػػػػا الٌنضػػػػػػػػػػر، ككػػػػػػػػػػ ٌف تاجيػػػػػػػػػػا الٌشػػػػػػػػػػمس بعينيػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػد تبػػػػػػػػػػٌدد

                                                 
1
 . كلػػػػػػػػـ يتػػػػػػػػرجـ لػػػػػػػػو، كقػػػػػػػػد أشػػػػػػػػار إلػػػػػػػػ  كركده فػػػػػػػػي اليتيمػػػػػػػػة، فكصػػػػػػػػفو الٌثعػػػػػػػػالبي4/212، الػػػػػػػػكافي بالكفيػػػػػػػػاتالٌصػػػػػػػػفدم فػػػػػػػػي  هذكػػػػػػػػر  -

"، بقكلو:"  .256، تتٌمة اليتيمةىك جامع تفاريؽ المحاسف، كناظـ عقكد الفضائؿ، كمالؾ رقاب المكاـر
2
.257، تتمة اليتيمةلثعالبي، ا -
3
ٌنزاىػػػػػػػػػػة، كلػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػدٌنس طرفػػػػػػػػػػو، سػػػػػػػػػػكف نيسػػػػػػػػػػابكر، كاشػػػػػػػػػػتير فييػػػػػػػػػػا بزىػػػػػػػػػػده لإمػػػػػػػػػػاـ غزيػػػػػػػػػػر العمػػػػػػػػػػـ، كنقػػػػػػػػػػٌي جيبػػػػػػػػػػو، مشػػػػػػػػػػيكر باىػػػػػػػػػػك -

 .302 ،نفسه ككرعو،.ينظر:
4
.302، نفسه-
5
،كلو أدب مف ثمارهىككصفو الٌثعالبي بقكلو: -  .303 ". نفسه ،شعر حسف " مف شٌباف الحٌكاـ سن ا، كمشايخيـ عممنا كفضالن

6
.303 ، نفسه -
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مػػػػػػػػػػع بريػػػػػػػػػػؽ عينييػػػػػػػػػػا  ناسػػػػػػػػػػؽليت الٌػػػػػػػػػػذم تنػػػػػػػػػػاغـ مػػػػػػػػػػع خػػػػػػػػػػٌدىا العقيقػػػػػػػػػػٌي الػػػػػػػػػػكردمٌ  ٌي اليػػػػػػػػػػاقكتيٌ ئعقػػػػػػػػػػدىا اٌلمػػػػػػػػػػؤل
 ككجو الٌشبو اإلضاءة كالتدلؤ بينيما.  نكر، عم رعم  نك اٌلالمعتيف، فجماليا نكر 

الٌشػػػػػاعر فػػػػػي البيػػػػػت األٌكؿ خػػػػػرج عػػػػػف المػػػػػ لكؼ فػػػػػي تكظيفػػػػػو لممسػػػػػؾ، فالقػػػػػارئ لمكىمػػػػػة األكلػػػػػ  يظػػػػػٌف ك 
الٌشػػػػػاعر يريػػػػػد أف يكظٌػػػػػؼ رائحػػػػػة المسػػػػػؾ كعػػػػػادة الٌشػػػػػعراء، لكػػػػػٌف دالالت الكممػػػػػات فػػػػػي البيتػػػػػيف كشػػػػػفت عػػػػػف  أفٌ 

فػػػػي لٌتحػػػػٌكؿ مػػػػف البٌنػػػػي ليقتػػػػرب مػػػػف اٌلمػػػػكف األسػػػػكد، فالٌتشػػػػبيو مرٌكػػػػب فػػػػي المػػػػكف المسػػػػؾ الٌػػػػذم يتػػػػدٌرج  وتكظيفػػػػ
 .الٌطرفيف

د بػػػػػػػػف محٌمػػػػػػػػالكفػػػػػػػػا  يأبػػػػػػػػالكاتػػػػػػػػب فػػػػػػػػي مػػػػػػػػدح (1)أبػػػػػػػػك عبػػػػػػػػد ا  الحسػػػػػػػػيف بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػٌي البغػػػػػػػػكٌم  كيقػػػػػػػػكؿ      
 } الكافر  {                                                          :  (2)الكاتب يحي 

 يحيػػػػ  يػػػػابفى يحيػػػػ  رأيػػػػتى الفٍضػػػػؿى 
 ممازجػػػػػػػػػػػػػػػةه لقمبػػػػػػػػػػػػػػػي مكٌدتيػػػػػػػػػػػػػػػهي 

 

 فجانبػػػػػػػػػػهي أبػػػػػػػػػػك يحيػػػػػػػػػػ  طػػػػػػػػػػكيال 
 (3)مكالالمػػػػػاءي الشهػػػػػ مػػػػػازىجى  كمػػػػػا ُػػػػػدٍ 

 

، معنػػػػػػػػػػػا يشػػػػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػػػػاعر صػػػػػػػػػػػكرة امتػػػػػػػػػػػزاج مػػػػػػػػػػػكدة ممدكحػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي قمبػػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػػامتزاج المػػػػػػػػػػػاء كالخمػػػػػػػػػػػر
 بينيما صكرة امتزاج شيئيف معنا بحيث يصعب الفصؿ بينيما.كجو الٌشبو ك 

 } الكامؿ  {                              :(4)عبد المجيد بف أفم  الغزنكمأبك بكر كيقكؿ 
{ 

ٍسػػػػػػػػًف الٌربيػػػػػػػػًع فىقىٍطػػػػػػػػريلي     اٍنظيػػػػػػػػٍر إلػػػػػػػػ  حي

ػػػػػػػػك  يىٍسػػػػػػػػكيبي دىٍمعىػػػػػػػػهي  ـى الجى ػػػػػػػػي ػػػػػػػػأىفك غى كى  كى

 

 عمػػػػػػػػػ  األغصػػػػػػػػػاًف ديرًّا نابتنػػػػػػػػػا يىٍحػػػػػػػػػالى  

 (5)ًمػػػٍف حزًنػػػًه كالػػػٌركضي يٍضػػػحؾي شػػػاًمتا
 

دل فيػػػػػػػػػػػو تتسػػػػػػػػػػػاقط عمػػػػػػػػػػػ  األغصػػػػػػػػػػػاف الٌربيػػػػػػػػػػػع كحسػػػػػػػػػػػنو، فقطػػػػػػػػػػػره كحٌبػػػػػػػػػػػات الٌنػػػػػػػػػػػيصػػػػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػػػػاعر جمػػػػػػػػػػػاؿ 
ـٌ يصػػػػػػػػػٌكر غيػػػػػػػػػكـ الجػػػػػػػػػٌك كقطػػػػػػػػػرات المطػػػػػػػػػر تتسػػػػػػػػػاقط منيػػػػػػػػػا ك ٌنيػػػػػػػػػا دمػػػػػػػػػكع  كك ٌنيػػػػػػػػػا درر نابتػػػػػػػػػة عمييػػػػػػػػػا،  ثػػػػػػػػػ
يسػػػػػػػػػػػكبيا مػػػػػػػػػػػف حزنػػػػػػػػػػػو كالػػػػػػػػػػػٌركض يضػػػػػػػػػػػحؾ شػػػػػػػػػػػامتنا بيػػػػػػػػػػػا، فقطػػػػػػػػػػػرات المطػػػػػػػػػػػر انسػػػػػػػػػػػكبت فػػػػػػػػػػػكؽ الػػػػػػػػػػػٌركض 

بيجػػػػػػػػػػػػة كجمػػػػػػػػػػػػاالن. فيػػػػػػػػػػػػذه المفارقػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػيف ركنػػػػػػػػػػػػي  ف بيجتيػػػػػػػػػػػػا، كتزٌينػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػاألزاىير فػػػػػػػػػػػػازدادت الٌريػػػػػػػػػػػػاض
كضػػػػػػػػحؾ الٌريػػػػػػػػاض  ،كـ حزننػػػػػػػػاالٌتشػػػػػػػػبيو شػػػػػػػػٌكمت الٌصػػػػػػػػكرة المرٌكبػػػػػػػػة فػػػػػػػػي البيتػػػػػػػػيف المتكلٌػػػػػػػػدة مػػػػػػػػف بكػػػػػػػػاء الغيػػػػػػػػ

صػػػػػػػػكرة قطػػػػػػػػر الٌنػػػػػػػػدل فػػػػػػػػي الٌربيػػػػػػػػع كقػػػػػػػػد تزٌينػػػػػػػػت األغصػػػػػػػػاف بػػػػػػػػو در ا كلؤلػػػػػػػػؤنا، رسػػػػػػػػـ  الٌشػػػػػػػػاعرفشػػػػػػػػماتة بيػػػػػػػػا، 

                                                 
1
 لنأػثسػلبذسجوحلَ.-
2
 .194  تتٌمة اليتيمة،برع في الٌنثر كالٌنظـ، حاز في عنفكاف شبابو محاسف األدب، كأخذ ب طراؼ الفضؿ. ينظر" الٌثعالبي،  -
3
مادة: شمؿ.   لساف العرب،. الشمكؿ: الخمر، ينظر: ابف منظكر، 195ينظر: نفسو، -

4
  كصفو الٌثعالبي بقكلو: ىك كثير المحاسف كالفضائؿ كالمناقب، تقمد بريد طكس، كلو مرتبة في أعياف كٌتاب الٌرسائؿ،  كلو شعر جيد.ينظر: -

 .272، تتٌمة اليتيمة
5
.272، نفسه-
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ػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف حزنػػػػػػػػػو،  كالػػػػػػػػػٌركض يزىػػػػػػػػػك باسػػػػػػػػػمنا ضػػػػػػػػػاحكنا شػػػػػػػػػامتنا بػػػػػػػػػالغيـ بصػػػػػػػػػكرة الغػػػػػػػػػيـ تتسػػػػػػػػػاقط أمطػػػػػػػػػاره دمكعن
 كدمكعػػػػػػػػػػػػو، كالمشػػػػػػػػػػػػترؾ  بينيمػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػكرة قطػػػػػػػػػػػػرات  بيضػػػػػػػػػػػػاء متدلئػػػػػػػػػػػػة متسػػػػػػػػػػػػاقطة، كالٌطرفػػػػػػػػػػػػاف مرٌكبػػػػػػػػػػػػاف .

 .كالٌتشبيو تمثيمٌي ريٌكب طرفاه مف متعدد

 }البسيط                   {          : أبك المحاسف سعد بف محٌمد بف منصكريقكؿ ك  

ػػػػػػتى  ػػػػػػقً افي الشكػػػػػػفىػػػػػػجٍ أى  فيػػػػػػهً  تٍ قى قك شى ايًؽ ضي  حن
 راهـً إذٍ ي كالػػػػػػػػػػػػػدك يػػػػػػػػػػػػػًه األُػػػػػػػػػػػػػاحً فً  الحى كى 

 ح  فػػػػي حدائًقػػػػهً كالٌنػػػػرجسي الٌرطػػػػبي أٍضػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػ  رناحى كأٌنػػػػػػػػػػػػػػه إذ جػػػػػػػػػػػػػػالل طمٌػػػػػػػػػػػػػػه سى

 كالجػػػػػػػػكه يسػػػػػػػػًرؽي أنفػػػػػػػػاسى النكسػػػػػػػػيـً إذا
ػػػػػػػتٍ  كى يػػػػػػػاًض الزٌاهػػػػػػػراًت حى  كػػػػػػػأفك رٌيػػػػػػػا الر 

 فػػػػػي  الػػػػػكىغ  كحينػػػػػا فانكػػػػػؾى ليػػػػػثه  فاسػػػػػمـٍ 
 

 
 

ػػػػػػػػػخٍ افي  مى فىػػػػػػػػػجٍ أى   تٍ دى بىػػػػػػػػػ إذٍ هػػػػػػػػػا نك أى كى   كرً مي

 ؿي  الػػػػػػػػػػٌدنانيرً مٍثػػػػػػػػػػ  (1)هي كذانيػػػػػػػػػػحي    الحى أى 

ػػػػػػػ ػػػػػػػ (2)ًد رك يرنػػػػػػػك إلينػػػػػػػا بعػػػػػػػيف الخي  كرً الحي

ػػػػػ  ركٍ مكػػػػػاءي  ممزكجػػػػػةه  فػػػػػي  كػػػػػأًس بً بى هٍ صى
ػػػػػفىحاًت الػػػػػكرًد كالخيػػػػػرم  جػػػػػرل عمػػػػػ  صى

 لمىشػػػػػػػػػػػػاهيرً اريكػػػػػػػػػػػػا خالًئًقػػػػػػػػػػػػؾى الغيػػػػػػػػػػػػر  

عنػػػػػدى المحػػػػػكًؿ كبػػػػػدره فػػػػػي الػػػػػٌدياجيرً 
(3)

) 

 

 أجفػػػػػػػػاف، فبػػػػػػػػدت ذابمػػػػػػػػةن ك ٌنيػػػػػػػػا افيػػػػػػػػو شػػػػػػػػقائؽ الٌنعمػػػػػػػػاف فػػػػػػػػي الٌضػػػػػػػػح تفتٌقػػػػػػػػتيصػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػاعر الٌربيػػػػػػػػع كقػػػػػػػػد 
ـٌ يصػػػػػػػػٌكرمػػػػػػػػرت و ، فكجػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػبو صػػػػػػػػكرة شػػػػػػػػيء أحمػػػػػػػػر ذابػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػكراف   اكقػػػػػػػػد بػػػػػػػػد ) البػػػػػػػػابكن (األقػػػػػػػػاحي ، ثػػػػػػػػ
 ، ثػػػػػػػػػـٌ كاصػػػػػػػػػفراره كالحػػػػػػػػػكذاف مثػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػٌدنانير فػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتدارتو ،ابيضاضػػػػػػػػػو كاسػػػػػػػػػتدارتوكالػػػػػػػػػٌدراىـ فػػػػػػػػػي زىرىػػػػػػػػػا 

ك ٌنػػػػػػػػػو كقػػػػػػػػػت الٌسػػػػػػػػػحر ك مط طئػػػػػػػػػة رأسػػػػػػػػػيا حيػػػػػػػػػاء  عػػػػػػػػػذراءينظػػػػػػػػػر بعيػػػػػػػػػكف امػػػػػػػػػرأة يصػػػػػػػػػٌكر الٌنػػػػػػػػػرجس الٌرطػػػػػػػػػب  
ىػػػػػػػذه الٌصػػػػػػػكر التقػػػػػػػت لترسػػػػػػػـ  فكػػػػػػػؿٌ  كقػػػػػػػد كٌممػػػػػػػو الٌنػػػػػػػدل خمػػػػػػػرة ممزكجػػػػػػػة فػػػػػػػي كػػػػػػػ س مػػػػػػػف البمٌػػػػػػػكر األبػػػػػػػيض،

 فالٌتشبيو تمثيمٌي في الٌصكر المرٌكبة.  صكرة جميمة تصٌكر خالئؽ الممدكح.

 } الخفيؼ{                                     : (4)عمٌي بفي أحمدى الحاٌلبأبك منصكر كيقكؿ 

 حتٌػػػػػػػ    كػػػػػػػـ سػػػػػػػقيتي الػػػػػػػٌدمكعى عػػػػػػػارضى 
 حتٌػػػػػػػػػػػػ  إذا مػػػػػػػػػػػػا فتبػػػػػػػػػػػػاط  النبػػػػػػػػػػػػاتي 
ػػػػػػػػػػػ كى ٍهػػػػػػػػػػػكى  كادي دار فيهػػػػػػػػػػػا الٌسػػػػػػػػػػػ  ِه بيهشى

 انباتنػػػػػػػػػػػػػ ذارى الًعػػػػػػػػػػػػػ ري كً نٍ تى ٍسػػػػػػػػػػػػػأى  كيػػػػػػػػػػػػػؼى 
 

 عمػػػػػػػ  غيػػػػػػػًر حػػػػػػػيفً  هي أشػػػػػػػتهي خطكػػػػػػػ 

ػػػػػػػػػػػ ركيػػػػػػػػػػػتي   يؤكنً شيػػػػػػػػػػػ تٍ فكػػػػػػػػػػػكجى  لي دك خى
ػػػػػػ يً ٍنػػػػػػفػػػػػػي جى  ؿً ٍمػػػػػػالنٌ  ابخطػػػػػػ  ميفً الياسى

(5)يكنً فيػػػػػػجي  عً رٍ زى ي كى ًتػػػػػػرى بٍ عى  فٍ ًمػػػػػػ كى ٍهػػػػػػكى 
1 
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الحػػػػػػػػكذاف: نبػػػػػػػػات يرتفػػػػػػػػع قػػػػػػػػدر الػػػػػػػػٌذراع، لػػػػػػػػو زىػػػػػػػػرة حمػػػػػػػػراء فػػػػػػػػي أصػػػػػػػػميا صػػػػػػػػفرة، ككرقتػػػػػػػػو مػػػػػػػػدٌكرة، كىػػػػػػػػك  حمػػػػػػػػك طٌيػػػػػػػػب الٌطعػػػػػػػػـ.  -
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 ، مادة: خرد.لساف العربينظر: ابف منظكر، الخرد: الخريدة الفتاة العذراء، -
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الٌنمػػػػػػػؿ  ايصػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػاعر خػػػػػػػٌط العػػػػػػػذار كقػػػػػػػد نبػػػػػػػت عمػػػػػػػ  خػػػػػػػٌد الحبيػػػػػػػب كقػػػػػػػد سػػػػػػػقاه مػػػػػػػف دمكعػػػػػػػو بخطػػػػػػػ    
 أبيض. فالٌتشبيو تمثيمي. يعمك شيئنافي  جني الياسميف، ككجو الٌشبو ىك صكرة شيء أسكد 

 }  المتقارب {                  قاؿ أبك الغكث بف نحرير المنيحٌي يشكر ممدكحو: 

 

 

فػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػٌؿ ممدكحػػػػػػػػو أبػػػػػػػػي حػػػػػػػػػاـز بصػػػػػػػػكرة الػػػػػػػػٌريش الخػػػػػػػػكافي تسػػػػػػػػػتتر يصػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػاعر حالػػػػػػػػو الميسػػػػػػػػكرة    
كيسػػػػػػػػػػتظٌؿ بػػػػػػػػػػو،  ككجػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػبو صػػػػػػػػػػكرة شػػػػػػػػػػيء ضػػػػػػػػػػعيؼ يختفػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػيء قػػػػػػػػػػكمٌ ، تحػػػػػػػػػػت الجنػػػػػػػػػػاح
 فالٌتشبيو تمثيمي.

  } الطكيؿ{                                         :(2)منصكر الٌديمميٌ يقكؿ ابف  با
  

شػػػػػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػػػػػاعر سػػػػػػػػػػػػكالؼ سػػػػػػػػػػػػاقي الػػػػػػػػػػػػٌراح بالٌسػػػػػػػػػػػػالؼ كىػػػػػػػػػػػػي الخمػػػػػػػػػػػػرة، فالٌنػػػػػػػػػػػػاظر إلػػػػػػػػػػػػ  سػػػػػػػػػػػػكالؼ 
الٌسػػػػػػػػاقي يسػػػػػػػػكر مػػػػػػػػف قػػػػػػػػٌكة التٌػػػػػػػػ ثير كاالنفعػػػػػػػػاؿ كحػػػػػػػػاؿ الٌشػػػػػػػػارب مػػػػػػػػف الٌسػػػػػػػػالؼ فتغمػػػػػػػػب عمػػػػػػػػ  عقمػػػػػػػػو، كزٌيػػػػػػػػف 

كبتكػػػػػػػػػػرار حػػػػػػػػػػػرؼ الٌسػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػػت األٌكؿ الػػػػػػػػػػػذم الٌتشػػػػػػػػػػبيو بجنػػػػػػػػػػاس االشػػػػػػػػػػػتقاؽ ) سػػػػػػػػػػكالفو كسػػػػػػػػػػػالفيا(، 
ػػػػػػػػا مكسػػػػػػػػ ىػػػػػػػػالؿ شػػػػػػػػير رمضػػػػػػػػػاف األخيػػػػػػػػر  فػػػػػػػػي البيػػػػػػػػت يصػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػػاعرك يقٌيا عمػػػػػػػػ  البيػػػػػػػػت، أضػػػػػػػػف  إيقاعن

ػػػػػػػػا  بصػػػػػػػػكرة المػػػػػػػػرآة كقػػػػػػػػد  ظيػػػػػػػػر جػػػػػػػػزء منيػػػػػػػػا مػػػػػػػػف بػػػػػػػػيف غالفيػػػػػػػػا فكػػػػػػػػاف القمػػػػػػػػر  كقػػػػػػػػد ظيػػػػػػػػر ىػػػػػػػػزيالن مقٌكسن
ػػػػػػػػا سػػػػػػػػاطعنا كتقػػػػػػػػٌكس ىػػػػػػػػذا الجػػػػػػػػزء مػػػػػػػػف المػػػػػػػػرآة ككممعانػػػػػػػػومقكٌ  صػػػػػػػػكرة شػػػػػػػػيء مقػػػػػػػػكس فكجػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػبو ىػػػػػػػػك ، سن

     مثيمي.يمكح ضعيفنا لمٌناظر، فالٌتشبيو ت
                      

 يرل الٌثعالبي أٌنو سرقو مف قكؿ أبي نيكاس:ك  .92، حخّمت اليخيمت،الث ؼالثي، --1
 تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌترت مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف دىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم بظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ جناحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

 
 فعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل دىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيس يرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 
1/239كفي ركاية الٌديكاف ) تغٌطيت(، ينظر: الٌديكاف،

2
 حخّمةةةةةةةت اليخيمةةةةةةةت،يٌظدددددددس:الث ؼدددددددالثي،أصػػػػػػػمو يعػػػػػػػكد إلػػػػػػػ  الػػػػػػػٌديمـ كىػػػػػػػـ صػػػػػػػنؼ مػػػػػػػف األكػػػػػػػراد، عراقػػػػػػػٌي المنشػػػػػػػ ، شػػػػػػػ مٌي الػػػػػػػكطف، بػػػػػػػارع فػػػػػػػي الٌشػػػػػػػعر، -
57. 

                                                                                                                                                                  

 


ف ري حػػػػػػػػػػػػػػالي أبػػػػػػػػػػػػػػك حػػػػػػػػػػػػػػاًزـو   ييػػػػػػػػػػػػػػكى
فىٍيػػػػػػػػتي عمػػػػػػػػ  الػػػػػػػػدكٍهًر فػػػػػػػػي ًظم ػػػػػػػػًه     خى

 

 
 

ٍكضى الًبطػػػػػػػػاحً  فكػػػػػػػػرى الغىٍيػػػػػػػػثي رى  كىمػػػػػػػػا  كى
نػػػػػػػاحً  يًش تىٍحػػػػػػػتى الجى  (9) كخاًفيىػػػػػػػًة الػػػػػػػر 

 

ػػػػػػػػمكؿى الػػػػػػػػرٌاًح سػػػػػػػػاؽو كأنكمػػػػػػػػا  سػػػػػػػػقاني شى
ـى فيهػػػػػػػػػػا طكاًيػػػػػػػػػػؼه   بميمػػػػػػػػػػًة ًفٍطػػػػػػػػػػرو ُػػػػػػػػػػا

 كأنكػػػػػػػػػػهي (9)كالح هػػػػػػػػػػالؿي الًفٍطػػػػػػػػػػًر نىٍضػػػػػػػػػػكنا 
 

 مػػػػػػػػػٍف سيػػػػػػػػػالًفها سػػػػػػػػػكاًلفيه مسػػػػػػػػػركُىةه  
ٍهػػػػػػػػػػرىةن بخالًفهػػػػػػػػػػا ُيٍمنػػػػػػػػػػا جى ػػػػػػػػػػمهكا كى  فىصى
ػػػػػها عػػػػػٍف غالًفهػػػػػا مٌػػػػػ  بىٍعضي  (4)ًمػػػػػٍرآةه تىجى
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 ، مادة: نض .لساف العربنضكنا:ىزيالن، ينظر: ابف منظكر،  -3
 .58 حخّمت اليخيمت،الث ؼالثي،-4

 }  الكامؿ {                  : (1)قاؿ أبك الغكث بف نحرير المنيحٌي يشكر ممدكحو

 أأرل عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبى العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالىميفى كال أرل
ٍجهيػػػػػػػػػهي  كى جػػػػػػػػػكلى كى ػػػػػػػػػالطكرًؼ يىٍسػػػػػػػػػتىٍجمي الكي  كى

 

يًبػػػػػػ  ػػػػػػا كى ي خي عى ٍُػػػػػػرىبي كى مً ٍهػػػػػػصيكصن  ن ػػػػػػي أ
ٍنػػػػػػػهي ميغىيكػػػػػػػبي ًه كىٍهػػػػػػػ  ًإلٍيػػػػػػػنىػػػػػػػدٍ أى  كى عى

(2) 
 

بػػػػالعيف  حالػػػػوو يشػػػػبٌ فرل عيػػػػكب اآلخػػػػريف كال يػػػػرل عيبػػػػو كىػػػػك قريػػػػب منػػػػو يػػػػيسػػػػتنكر الٌشػػػػاعر عمػػػػ  نفسػػػػو بػػػػ ف 
الكجػػػػكه جميعيػػػػا كلكٌنيػػػػا ال تسػػػػتطيع أف تسػػػػتجمي كجيػػػػو كىػػػػك قريػػػػب منيػػػػا، فكجػػػػو الٌشػػػػبو  كتػػػػرل اٌلتػػػػي تسػػػػتجمي

 ، كالٌتشبيو تمثيمي.صكرة شيء يرل األشياء البعيدة كال يدرؾ ما ىك قريب منو

قػػػػػػارب فػػػػػػي الٌتشػػػػػػبيو بينػػػػػػو كبػػػػػػيف قػػػػػػكؿ األميػػػػػػر أبػػػػػػي الفضػػػػػػؿ الميكػػػػػػالي مػػػػػػع يػػػػػػرل  الٌثعػػػػػػالبي أٌنػػػػػػو يكجػػػػػػد ت     
 } الٌسريع {                                                                   اختالؼ في المعن :

ـٍ كالػػػػػػػػػػػػػػػدو يحػػػػػػػػػػػػػػػرـي أكالدىلي   كػػػػػػػػػػػػػػػ
 هػػػػػػػاكلى ال تبًصػػػػػػػري مػػػػػػػا حى  كػػػػػػػالعىيفً 

 

 كخيػػػػػػريلي يحظػػػػػػ  بػػػػػػه األبعػػػػػػدي  
لىٍحظيهػػػػػا يػػػػػدرؾي   (3)مػػػػػا يبعػػػػػدي  كى

 

فيػػػػك يصػػػػٌكر الكالػػػػد الٌػػػػذم يحػػػػـر أكالده مػػػػف مالػػػػو فيػػػػذىب خيػػػػره لدباعػػػػد، بػػػػالعيف ال تسػػػػتطيع أف تػػػػرل مػػػػا يحػػػػيط 
 بيا لكٌنيا ترل األشياء البعيدة.

  } الكافر                    {   : (4)في كصؼ الٌسفرة مسفٍ أبك عبد ا  الحسيف بف أحمد المي كيقكؿ  

فيػػػػػػػػػػػػػػػػكفً كرافعػػػػػػػػػػػػػػػػةو إليػػػػػػػػػػػػػػػػؾى   ًبػػػػػػػػػػػػػػػػال جي
ػػػػػػػػػػكلو  جي نىػػػػػػػػػػاًزًؿ عػػػػػػػػػػٍف كي ـي فػػػػػػػػػػي المى  تىبىسكػػػػػػػػػػ
ٍكضى ًفيهػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػأىٌف الػػػػػػػػػػػػػرك  ميزىٍخرىفىػػػػػػػػػػػػػةه كى
ٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنىاهىا ًبًزنكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارو ظىًريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼو   جىصى
ُنػػػػػػػػػػػػا في لىهىػػػػػػػػػػػػا ًنطىا ًضػػػػػػػػػػػػعىٍت يىكيػػػػػػػػػػػػكي  إذا كي
ًنيػػػػػػػػػػػػػرنا ـٍ نىػػػػػػػػػػػػػرى ًمٍثمىهىػػػػػػػػػػػػػا بىػػػػػػػػػػػػػٍدرنا مي    فىمىػػػػػػػػػػػػػ

ُىػػػػػػػػػػػا   عيييكننػػػػػػػػػػػا ال تيًطيػػػػػػػػػػػؽي لهػػػػػػػػػػػا اٍنًطبا
ٍسػػػػػػػػػػفي  ُىػػػػػػػػػػارىمىاهػػػػػػػػػػا اٍلحي  تىػػػػػػػػػػٍأتىًمؽي اٍئًتال

ُىا ػػػػػػػػػػػػػا  إذا اٍسػػػػػػػػػػػػػتىٍجمىٍيتى لىٍحظنػػػػػػػػػػػػػا كىاٍنًتشى
ُىػػػػػػػػػػػػا ُىػػػػػػػػػػػػٍت كيػػػػػػػػػػػػؿك ميٍجػػػػػػػػػػػػتىصٍّ كفا  فىفىا
ُىػػػػػػػػػػػا ٍف ريًفعىػػػػػػػػػػػٍت يىكيػػػػػػػػػػػكفي لىهىػػػػػػػػػػػا ًخنىا  كا 
ُىػػػػػػػػا ا ـٍ نىػػػػػػػػرى ًمٍثػػػػػػػػؿى أىٍيػػػػػػػػًدينىا ميحى لىػػػػػػػػ كى
(5) 

 

نٌكعػػػػػػة رفػػػػػػع عيكننػػػػػػا بػػػػػػال جفػػػػػػكف، مزخرفػػػػػػة ب طباقيػػػػػػا المتإنسػػػػػػاننا يكيجعميػػػػػػا  ،الٌشػػػػػػاعر السػػػػػػفرة يشػػػػػػٌخص
ذا  فكفػػػػػة بزٌنػػػػػار مػػػػػف الٌصػػػػػحكف تكػػػػػكف نطاقنػػػػػامحك ٌنيػػػػػا ركضػػػػػة مطػػػػػٌرزة ب لكانيػػػػػا الجٌذابػػػػػة،  ًضػػػػػعت، كا  ليػػػػػا إذا كي

                                                 
1
.93،حخّمت اليخيمتالث ؼالثي،-
2
 .93ًفعَ،-
3
 .52، ص52، مقطكعة الٌديكاف -

4
اةياألداجيّاألل اش،ّلاى  - الثيسإ ّلح،يٌظسّ فَالث ؼالثيتأىلَشؼسإ .24حخّمت اليخيمت ، :ػولَلثِاًالد 
5
 .24وفسه،-



  63

 

ـٌ يصػػػػػٌكرىا كىػػػػػي  كمشعشػػػػػعة ب طباقيػػػػػا بالبػػػػػدر المنيػػػػػر فػػػػػي اسػػػػػتدارتو،  مسػػػػػتديرةرفعػػػػػت أصػػػػػبحت خناقنػػػػػا ليػػػػػا، ثػػػػػ
 فالٌتشبيو تمثيمي. كيصٌكر أيدم اآلكميف في تقٌكسيا بالمحاؽ المقٌكس.

  } المتقارب {  :  (1)بيده باشؽ في كصؼ غالـ األصفيانييقكؿ أبك القاسـ غانـ بف محمد بف أبي العالء ك 

ـي ًبًه العاًشؽي المبتمى         كأهيؼى كالقمًر الميجتمى      يىهي

ا حصال         (2)بدا كعم  يًدًل باشؽه  ُىٍنصن  إذا طمبا 

 (3)الٌرجاًؿ    كهذا يصيد طيكرى الفالمكبى ُفذاؾى يصيدي  

تعيف بػػػػػػػػو فػػػػػػػػي سػػػػػػػػلي فػػػػػػػػي يػػػػػػػػده ايصػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػاعر حبيبػػػػػػػػو بػػػػػػػػالقمر الٌػػػػػػػػذم يبػػػػػػػػدك كك ٌنػػػػػػػػو يحمػػػػػػػػؿ باشػػػػػػػػقن 
لكػػػػػػػػػػػػػػٌف األٌكؿ يصػػػػػػػػػػػػػػيد قمػػػػػػػػػػػػػػكب الٌرجػػػػػػػػػػػػػػاؿ كالثٌػػػػػػػػػػػػػػاني يصػػػػػػػػػػػػػػيد  ، ذا أرادا أف يصػػػػػػػػػػػػػػطادا نجحػػػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػػػ،  الٌصػػػػػػػػػػػػػػيد
  فالٌتشبيو تمثيمٌي.، مغرو كٌضاء يكقع اآلخر في شباكو، فكجو الٌشبو صكرة شيء الطيكر

 } الٌسريع {                      يرل الٌثعالبي أٌنو سرقو مف أبي الفت  كشاجـ حيث قاؿ:

 باًشؽه  كٌفًه  في  بنا    مرٌ 
 ذاؾ يىصيدي الٌطٍيرى مف حالؽو 

    
 الباًشًؽ شيءه عجيٍب    كفي  فيهً 

 (4)القمكبٍ    يصيدي   كذا بعينيًه 
 

 } البسيط     :  (5)بف محمد بف يحي  بف حسنيؿ اليمدانييقكؿ أبك الفرج أحمد 

 ريػػػػػاًت الٌنػػػػػاًس يػػػػػا ُمػػػػػرمخٍ جمسػػػػػتى فػػػػػي أي 
ػػػػػًج األٍشػػػػػفيػػػػػرى  فصػػػػػرتى مػػػػػفٍ   عي لػػػػػيخاًص تممى

 لػػػػػػػػػـ تقتنػػػػػػػػػٍع بقنػػػػػػػػػاعي زحمػػػػػػػػػةن كنػػػػػػػػػكلن 

 

 الٌنظػػػػػػػرً  فى ل ًمػػػػػػػكى رٍ أي  أفٍ ًبػػػػػػػ  عمػػػػػػػيٌ الن ٍخػػػػػػػبي  
 رً جى الشكػػػػ(6)كحاجػػػػًب الٌشػػػػمًس نػػػػاغ  طػػػػٌرةى 

 (7)باألكمػػػػػػاـً عػػػػػٍف بىصػػػػػػرم تى ٍبػػػػػقك نى حتٌػػػػػ  تى 
 

صػػػػػػػػػكرتو تممػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػيف  تكقػػػػػػػػػد كانػػػػػػػػػ عر حبيبػػػػػػػػػو كقػػػػػػػػػد جمػػػػػػػػػس فػػػػػػػػػي آخػػػػػػػػػر الٌصػػػػػػػػػفكؼ، يصػػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػػا  
فتممػػػػػػػػع  بحاجػػػػػػػػب الٌشػػػػػػػػمس ينػػػػػػػػاغي طػػػػػػػػٌرة الٌشػػػػػػػػجركقػػػػػػػػد شػػػػػػػػٌبيو  رغػػػػػػػػـ اختفائػػػػػػػػو عػػػػػػػػف الٌشػػػػػػػػاعر، فيػػػػػػػػرىج الٌنػػػػػػػػاس

                                                 
لنأػثسػلبذسجوحلَ.-1
2
يد،يٌظس:اتيهٌظْز،- ها جتشق.لسان العزب،الثاشق:طائسهيجٌطالثاشي،هيةصيلحالؼقابالٌ عسي ح،ُّْهيالجْازحيعرخدمةيالص 
3
.139تتٌمة اليتيمة،الٌثعالبي،  -

4
.43،الّديىان -
5
حخّمةةةةةةةةةةت الث ؼددددددددددالثي،رفيػػػػػػػػػػع األصػػػػػػػػػػؿ كالٌنسػػػػػػػػػػب،أديب شػػػػػػػػػػاعر حسػػػػػػػػػػف البدييػػػػػػػػػػة كثيػػػػػػػػػػر الغػػػػػػػػػػرر،  لفظتػػػػػػػػػػو الغربػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػالد خراسػػػػػػػػػػاف،ينظر:  -

.177،اليخيمت
6
 ،ها ج:طسز.لسان العزبيٌظس:اتيهٌظْز،،الطرة: طرؼ الٌشيء كحرفو -
7
.178الثؼالثي،ذروحاليريوح،-
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ا تيا مػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػيف أكراؽ الٌشػػػػػػػػػػجر المتالصػػػػػػػػػػقة، فكجػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػبو صػػػػػػػػػػكرة شػػػػػػػػػػيء يبػػػػػػػػػػدك أشػػػػػػػػػػعٌ   مشػػػػػػػػػػرقناكاضػػػػػػػػػػحن
 رغـ بعده، فالٌتشبيو تمثيمي. 

 } الكافر  {                          كيقكؿ أبك بكر عبد المجيد بف أفم  الغزنكم:    

ٍيًنػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػكعى عى ػػػػػػػػػػكـً ديمي  أرل مثػػػػػػػػػػؿى النهجي
 
 

 كػػػػػػػذاؾى الٌشػػػػػػػمسي حػػػػػػػيفى تغيػػػػػػػبي تبػػػػػػػدك
 

 

ٍجهيػػػػػػػؾى عػػػػػػػٍف فنػػػػػػػائي   إذا مػػػػػػػا غػػػػػػػابى كى

نيجػػػػػػػكـي الٌميػػػػػػػًؿ فػػػػػػػي أيفيػػػػػػػًؽ الٌسػػػػػػػماءً 
(1) 

 

شػػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػػاعر دمكعػػػػػػػػػو إذا غػػػػػػػػػاب محبكبػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػالٌنجكـ فػػػػػػػػػي الٌسػػػػػػػػػماء، دليمػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػؾ أٌف الٌنجػػػػػػػػػكـ 
تظيػػػػػػػػر فػػػػػػػػي الٌسػػػػػػػػماء إذا غابػػػػػػػػت الٌشػػػػػػػػمس، فالمحبكبػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ضػػػػػػػػيائيا شػػػػػػػػمس منيػػػػػػػػرة تحجػػػػػػػػب نجػػػػػػػػكـ الٌميػػػػػػػػؿ 

 فالٌتشبيو تمثيمي.  إشراقة المحبكبة.لٌدمكع نجكـ متدلئة تظير بغياب ب شٌعتيا الٌساطعة، كا

 } الكامؿ {                             :  (2)كيقكؿ أبك يعم  محٌمد بف الحسف البصرم

ـً  ـٍ الًقيػػػػػػػاًف فىبىػػػػػػػذك  طىًربيػػػػػػػكا إلػػػػػػػ  نىغىػػػػػػػ  هي
ػػػػػػ  اإلعػػػػػػداـً راحػػػػػػةي كىف ػػػػػػهً  ػػػػػػك ديجى  تىٍمحي

 
 

 طىػػػػػػػرىبه إلػػػػػػػ  نىغىػػػػػػػـً الػػػػػػػكىغى  ميٍرتىػػػػػػػاحي  
ػػػػػكـى الػػػػػرٌاحي  ػػػػػك الهيمى ػػػػػا يىٍمحي ػػػػػا كىمى كىرىمن
(3) 

 

يمػػػػػػػػدح الٌشػػػػػػػػاعر ممدكحػػػػػػػػو بانشػػػػػػػػغالو بػػػػػػػػالحركب مبتعػػػػػػػػدنا عػػػػػػػػف الغنػػػػػػػػاء كالقيػػػػػػػػاف، فقػػػػػػػػد شػػػػػػػػٌبيو كىػػػػػػػػك يسػػػػػػػػام  
ػػػػػػػػا منػػػػػػػػو، بصػػػػػػػػكرة الػػػػػػػػٌراح كالخمػػػػػػػػرة تزيػػػػػػػػؿ اليمػػػػػػػػكـ، فكجػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػبو  األعػػػػػػػػداء كيمغػػػػػػػػي قػػػػػػػػرار إعدامػػػػػػػػو ليػػػػػػػػـ كرمن

 صكرة شيء يمحك شيئنا آخر، فالٌتشبيو تمثيمٌي. 

 } الٌسريع {          :                        (4)كيقكؿ أبك الفضًؿ أحمد بف محٌمد الكاتب

 ُػػػػػػػػػػد ُمػػػػػػػػػػتي كالٌصػػػػػػػػػػدغي عمػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػد ل
 البػػػػػػػػػػػػػػدري مػػػػػػػػػػػػػػف أبراًجػػػػػػػػػػػػػػًه عقػػػػػػػػػػػػػػربه 

 
 

 كالٌميػػػػػػػػػػػػًؿ يبػػػػػػػػػػػػدك تحتػػػػػػػػػػػػهي الفجػػػػػػػػػػػػري  

  (5)فصػػػػػػػػػػػارى بػػػػػػػػػػػرجي العقػػػػػػػػػػػرًب البػػػػػػػػػػػدري 
 

                                                 
 .              273الثعالبي، تتمة اليتيمة ، - 1
مػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػيكخ الٌصػػػػػػػػػػػكفٌية ، شػػػػػػػػػػػاعر كثيػػػػػػػػػػػر الٌترحػػػػػػػػػػػاؿ، قضػػػػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػػػػره فػػػػػػػػػػػي الٌسػػػػػػػػػػػفر كالٌتغػػػػػػػػػػػٌرب، كركل الحػػػػػػػػػػػديث عػػػػػػػػػػػف ركاة ىػػػػػػػػػػػك  -2

ـٌ خػػػػػػػرج بعػػػػػػػدىا إلػػػػػػػ  الٌشػػػػػػػاـ كغػػػػػػػاب 432ىػػػػػػػػ،  قػػػػػػػدـ إلػػػػػػػ  بغػػػػػػػداد عػػػػػػػاـ 421ىػػػػػػػػ، زار نيسػػػػػػػابكر عػػػػػػػاـ 368الحػػػػػػػديث، كلػػػػػػػد عػػػػػػػاـ  ىػػػػػػػػ، ثػػػػػػػ
 108، ، تتمة اليتيمة. كالٌثعالبي315-52/314، تاريخ مدينة دمشؽأثره،  ينظر:ابف عساكر،  

 . 108، ، تتمة اليتيمةالٌثعالبي - 3
 .285لـ أعثر عم  ترجمة لو سكل ما أكرده الٌثعالبي في التٌتمة : "ب ٌنو ثقيؿ كزف الفضؿ، خفيؼ ركح الٌشعر"، - 4

 .286-285نفسو،  -5
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خػػػػػػػػػٌد الحبيػػػػػػػػػب األبػػػػػػػػػيض كقػػػػػػػػػد كضػػػػػػػػػع صػػػػػػػػػدغو األسػػػػػػػػػكد عميػػػػػػػػػو بصػػػػػػػػػكرة الٌميػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػكرة شػػػػػػػػػبو الٌشػػػػػػػػػاعر     
 كاٌتصػػػػػػػػػالو المػػػػػػػػػكف األبػػػػػػػػػيض التقػػػػػػػػػاءكقػػػػػػػػػد ظيػػػػػػػػػر تحتػػػػػػػػػو ضػػػػػػػػػكء الفجػػػػػػػػػر، فقػػػػػػػػػد تكٌكنػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػكرة لكنٌيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف 

  ذشثيَذوثيليبيضاء يعمكىا لكف أسكد. مساحة، ككجو الٌشبو ظيكر األسكد اٌلمكف ب

المرٌكػػػػػػػػػػب الطٌػػػػػػػػػػرفيف ىػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػبيو الٌتمثيمػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف المالحػػػػػػػػػػظ بعػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػرض األمثمػػػػػػػػػػة الٌسػػػػػػػػػػابقة أف التٌ 
الغالػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػعر شػػػػػػػػػعراء التٌتمػػػػػػػػػة، فيمػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف تشػػػػػػػػػبيو المفػػػػػػػػػرد بالمرٌكػػػػػػػػػب كالمرٌكػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػالمفرد قميمػػػػػػػػػيف 

 جدنا بالٌنسبة لمٌنكع األٌكؿ.
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 المبحث الثٌاني

 مني:شبيه الضٌ التٌ 

ـٌ  ثة اليتيمػػػػػػػػػػػة، ففػػػػػػػػػػػي المباحػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػبيو كصػػػػػػػػػػػكره فػػػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػػػاب تتٌمػػػػػػػػػػػت أنػػػػػػػػػػػكاع التٌ تعػػػػػػػػػػػٌدد الٌسػػػػػػػػػػػابقة تػػػػػػػػػػػ
الٌتشػػػػػػػػػػػبيو  عػػػػػػػػػػػفالمفػػػػػػػػػػػرد كالٌتمثيمػػػػػػػػػػػي، كفػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػذا المبحػػػػػػػػػػػث سػػػػػػػػػػػيتـ الحػػػػػػػػػػػديث  :شػػػػػػػػػػػبيييفالتٌ  عػػػػػػػػػػػفالحػػػػػػػػػػػديث 
 الٌضمني.

شػػػػػػػػػػػػبيو التٌ  مػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػكر و كالمشػػػػػػػػػػػػبو بػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػكرةيػػػػػػػػػػػػك تشػػػػػػػػػػػػبيو ال يكضػػػػػػػػػػػػع فيػػػػػػػػػػػػو المشػػػػػػػػػػػػبٌ ف
األديػػػػػػػػب قػػػػػػػػد  شػػػػػػػػبيو يػػػػػػػػؤت  بػػػػػػػػو ليفيػػػػػػػػد أفٌ رب مػػػػػػػػف التٌ كىػػػػػػػػذا الٌضػػػػػػػػ ركيػػػػػػػػب،بػػػػػػػػؿ يممحػػػػػػػػاف فػػػػػػػػي التٌ  المعركفػػػػػػػػة،

ح بػػػػػػػو فػػػػػػػي صػػػػػػػػكرة شػػػػػػػبيو مػػػػػػػف غيػػػػػػػر أف يصػػػػػػػرٌ    عنػػػػػػػد التعبيػػػػػػػر عػػػػػػػف أفكػػػػػػػاره إلػػػػػػػ  أسػػػػػػػمكب يػػػػػػػػكحي بالتٌ يمجػػػػػػػ
 .(1)مف صكره المعركفة

صػػػػػػػػػػػٌحة  ، أك إقامػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػٌدليؿ عمػػػػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػا لمبرىنػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػ  أمػػػػػػػػػػػر الٌضػػػػػػػػػػػمني كقػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػ تي الٌتشػػػػػػػػػػػبيو
ؿ عمػػػػػػػػػ  ذم يػػػػػػػػػدلٌ و بػػػػػػػػػو الٌػػػػػػػػػكقػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػ تي المشػػػػػػػػػبٌ  ذم أسػػػػػػػػػند إلػػػػػػػػػ  المشػػػػػػػػػٌبو ممكػػػػػػػػػف،الحكػػػػػػػػػـ الٌػػػػػػػػػ أفٌ ك  االٌدعػػػػػػػػػاء،
مثػػػػػػػػؿ، فيػػػػػػػػك يحتػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػ  فطنػػػػػػػػة كذكػػػػػػػػاء، كيػػػػػػػػدٌؿ عمػػػػػػػػ   المشػػػػػػػػٌبو عمػػػػػػػػ  شػػػػػػػػكؿ حكمػػػػػػػػة أكحصػػػػػػػػكؿ  إمكانٌيػػػػػػػػة

 .(2) قكة المخٌيمة

كف مػػػػػػػػػػػػف ، كمػػػػػػػػػػػػا أٌف ىػػػػػػػػػػػػذا المٌػػػػػػػػػػػػ الٌتشػػػػػػػػػػػػبيو الٌضػػػػػػػػػػػػمني تجػػػػػػػػػػػػٌرده مػػػػػػػػػػػػف أداة الٌتشػػػػػػػػػػػػبيويشػػػػػػػػػػػػترط فػػػػػػػػػػػػي ك 
، بػػػػػػػػػػػؿ أدرجػػػػػػػػػػػكه تحػػػػػػػػػػػت مسػػػػػػػػػػػٌم  صػػػػػػػػػػػراحة فػػػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػػػب البالغيػػػػػػػػػػػيف القػػػػػػػػػػػدماء بمفظػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػبيو لػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػذكرالتٌ 

فػػػػػػػػػي ككنػػػػػػػػػو ال يػػػػػػػػػ تي  األخػػػػػػػػػرل شػػػػػػػػػبيياتأنػػػػػػػػػكاع التٌ ، كالتشػػػػػػػػػبيو الٌضػػػػػػػػػمني يختمػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػف المرٌكػػػػػػػػػبالٌتشػػػػػػػػػبيو 
،  كيقػػػػػػػػػػػػكـ األديػػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػػ  إخفػػػػػػػػػػػػاء الٌتشػػػػػػػػػػػػبيو بكجيػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػبيو المعركفػػػػػػػػػػػػةعمػػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػػكرة مػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػكر التٌ 

كقػػػػػػػػد كجػػػػػػػػد ىػػػػػػػػذا  فػػػػػػػػي الػػػػػػػػٌنفس. كبيػػػػػػػػرةالٌصػػػػػػػػري ؛ ألٌف الٌتشػػػػػػػػبيو كٌممػػػػػػػػا دٌؽ كخفػػػػػػػػي كػػػػػػػػاف أبمػػػػػػػػغ، كلػػػػػػػػو مكانػػػػػػػػة 
 كىي:، امكضعن  أحد عشرة، فمـ يتـ العثكر فييا إال عم  التٌتمة بقمٌ الٌمكف في شعر شعراء 

 }الٌطكيؿ {      :  (3)د بف عمي بف جريش األصبيانييقكؿ أبك القاسـ عبد الكاحد بف محمٌ 

 العػػػػػال ده الػػػػٌنفسى فػػػػػي طمػػػػػبً كيػػػػػفيػػػػا مػػػػػف يى 
 فػػػػػػػػػػػػػاٍف مػػػػػػػػػػػػػاثمكل صػػػػػػػػػػػػػكرةن كتخػػػػػػػػػػػػػػيهال

 رٍت نفػػػػػسي الفتػػػػػ  طػػػػػاؿى شػػػػػغميهي بيػػػػػإذا كى  
 فأغمارنػػػػػػػػػػػػا بالمػػػػػػػػػػػػاًء كاآلؿي شػػػػػػػػػػػػكميهي 

                                                 
1
124، عمـ البيافكفيكد ، بسيكني، . 53، البياف عمـ . كقٌصاب، كليد إبراىيـ،234، عمـك البالغةينظر: المراغي، أحمد مصطف ، -

 .55-53 عمـ البياف،ينظر: قٌصاب، كليد إبراىيـ، - 2
3-

الوددددددْطي،ذٌق دددددد ّلددددددحالوذوْ ي ددددددحّخدددددددهِا،ثددددددناًرقددددددلُددددددْلاذددددددةّشدددددداػس،أ ددددددثِاًيالوْلددددددد،زاشي  لتددددددييةصًددددددحًّيعدددددداتْز،،ذثددددددغالد 

132حخّمت اليخيمت،  لبخساظاى.يٌظس:الث ؼالثي،
. 
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 كلػػػػػيسى الفتػػػػػ  يرجػػػػػ  إذا اٍبػػػػػيىضك رأسيػػػػػهي 
 

 (1)كلكٌنػػػػػػػه يرجػػػػػػػ  إذا ابػػػػػػػيضك فعميػػػػػػػهي 
 

بشػػػػػػػػػػكؿ غيػػػػػػػػػػر صػػػػػػػػػػري ، كبصػػػػػػػػػػكرة غيػػػػػػػػػػر م لكفػػػػػػػػػػة، فالٌشػػػػػػػػػػاعر   ٌكؿجػػػػػػػػػػاء الٌتشػػػػػػػػػػبيو فػػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػػت األ
ذم كبػػػػػػػػرت جيػػػػػػػػده مػػػػػػػػف أجػػػػػػػػؿ الكصػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػ  المعػػػػػػػػالي، بػػػػػػػػالفت  الٌػػػػػػػػ يريػػػػػػػػد أف يشػػػػػػػػٌبو اإلنسػػػػػػػػاف الػػػػػػػػذم يبػػػػػػػػذؿ

تػػػػػػػػي يريػػػػػػػػد اعر فكرتػػػػػػػػو الٌ طر األٌكؿ كػػػػػػػػي يكصػػػػػػػػؿ الٌشػػػػػػػػفطػػػػػػػػاؿ شػػػػػػػػغمو، فالٌشػػػػػػػػطر الثٌػػػػػػػػاني برىػػػػػػػػاف لمٌشػػػػػػػػنفسػػػػػػػػو 
عميػػػػػػػػػػػو أف  ،كيسػػػػػػػػػػػع  إليػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػف يطمػػػػػػػػػػػب العػػػػػػػػػػػال أٌنػػػػػػػػػػػوبينيمػػػػػػػػػػػا  المشػػػػػػػػػػػترؾك ، يلمتمقٌػػػػػػػػػػػإلػػػػػػػػػػػ  اف يكصػػػػػػػػػػػميا أ

  يضاعؼ جيده، فمف طمب العال سير الٌميالي.
 } الخفيؼ   {    مف قكؿ المتنبي: البيت األٌكؿ يرل الٌثعالبي أٌف األصبياني أخذ

ـي  ذا كانًت الٌنفكسي كبارنا    تعبٍت  في مرادها األجسا  (2)كا 

 } الكامؿ                          {   :(3)أبك الفرج عمٌي بف الحسيف بف ىندككيقكؿ 

 كلممعػػػػػػػالي  إٌنمػػػػػػػا (4)يػػػػػػػؿً عً مػػػػػػػا لممي 
 فالٌشػػػػمسي تجتػػػػابي الٌسػػػػماءى كحيػػػػدةن 

 

 الفػػػػػػاردي   الكحيػػػػػػدي   إلػػػػػػيهفٌ   يسػػػػػػع  
 (5)كأبػػػػػك بنػػػػػاًت الػػػػػٌنعًش فيهػػػػػا راكػػػػػدي 

 
 

يقػػػػػػػػػػػٌرر الٌشػػػػػػػػػػػاعر حقيقػػػػػػػػػػػة أال كىػػػػػػػػػػػي أٌف الكصػػػػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػػػػ  المعػػػػػػػػػػػالي غيػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػرتبط بكثػػػػػػػػػػػرة العيػػػػػػػػػػػاؿ 
ذم لػػػػػػػػػيس لػػػػػػػػػو إٌنمػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػع  إلييػػػػػػػػػا الكحيػػػػػػػػػد الٌػػػػػػػػػ بػػػػػػػػػؿ قػػػػػػػػػد تكػػػػػػػػػكف عائقنػػػػػػػػػا لمكصػػػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػػػ  المجػػػػػػػػػد، كاألكالد،

عمٌكىػػػػػػػػا تجػػػػػػػػكب الٌسػػػػػػػػماء فريػػػػػػػػدة كحيػػػػػػػػدة، فػػػػػػػػي عشػػػػػػػػيرة أك عيػػػػػػػػاؿ، يبػػػػػػػػرىف عمػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػ ٌف الٌشػػػػػػػػمس فػػػػػػػػي 
أراد أف الٌشػػػػػػػػاعر ضػػػػػػػػمننا  مػػػػػػػػا زاؿ راكػػػػػػػػدنا. ككػػػػػػػػ فٌ  اذم يبمػػػػػػػػغ عػػػػػػػػدد بناتػػػػػػػػو سػػػػػػػػبعن عش الٌػػػػػػػػأبػػػػػػػػك بنػػػػػػػػات الػػػػػػػػنٌ  حػػػػػػػػيف

يشػػػػػػػػػٌبو أبػػػػػػػػػا العيػػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػػ بي بنػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػٌنعش فػػػػػػػػػي كثػػػػػػػػػرة العيػػػػػػػػػاؿ كبعػػػػػػػػػده عػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػالي، كمػػػػػػػػػا أٌنػػػػػػػػػو أراد أف 
  فػػػػػػػي الٌسػػػػػػػماء تتجمٌػػػػػػػكىػػػػػػػي مس فػػػػػػػي عمٌكىػػػػػػػا بالٌشػػػػػػػ ذم يسػػػػػػػع  إلػػػػػػػ  المعػػػػػػػالي رغػػػػػػػـ تفػػػػػػػٌردهجػػػػػػػؿ الٌػػػػػػػو الرٌ يشػػػػػػػبٌ 

ٌنمػػػػػػػػػػا في ا  كحيػػػػػػػػػػدة، ك  البيػػػػػػػػػػت الثٌػػػػػػػػػػاني بشػػػػػػػػػػطريو دليػػػػػػػػػػؿ كبرىػػػػػػػػػػاف فيػػػػػػػػػػـ ضػػػػػػػػػػمننا، ف لػػػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػػػٌرح بيػػػػػػػػػػذا القػػػػػػػػػػكؿ كا 
الٌشػػػػػػػػػيء الفريػػػػػػػػػد تعمػػػػػػػػػك قيمتػػػػػػػػػو بينيمػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػاؿ  كجػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػبوك ٌكؿ، مػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػت األصػػػػػػػػػٌحة  عمػػػػػػػػػ 

ف لـ يسانده شيء آخر.  كىٌمتو كحيدنا كا 

                                                 
1
.136-135، حخّمت اليخيمت الث ؼالثي، -

2
.249، الٌديكاف، المتنبي -
3
ىػػػػػػػػك مػػػػػػػػف المتمٌيػػػػػػػػزيف فػػػػػػػػي عمػػػػػػػػـك الحكمػػػػػػػػة كاألدب، كلػػػػػػػػو شػػػػػػػػعر، نشػػػػػػػػ  فػػػػػػػػي نيسػػػػػػػػابكر، ككػػػػػػػػاف مػػػػػػػػف كتٌػػػػػػػػاب اإلنشػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي ديػػػػػػػػكاف -

كمفتػػػػػػػػاح الطػػػػػػػػٌب،  ، لػػػػػػػػو كتػػػػػػػػب منيػػػػػػػػا: الكمػػػػػػػػـ الٌركحانٌيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الحكػػػػػػػػـ اليكنانٌيػػػػػػػػة،ػىػػػػػػػػ420عضػػػػػػػػد الٌدكلػػػػػػػػة ، تػػػػػػػػكفي بجرجػػػػػػػػاف سػػػػػػػػنة 
 .4/278، األعالـكأنمكذج الحكمة. ينظر: الزركمي، خير الٌديف،

4
، مادة : عيؿ.لساف العربابف منظكر، المعيؿ: كثير العياؿ. ينظر:  -
5
 .164،  تتمة اليتيمةالثعالبي،  -
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 } الكامؿ                        { : (1)يكسؼ يعقكب بف أحمد بف محٌمدكيقكؿ أبك 

 نباهػػػػػػػػةو  لػػػػػػػػـ تقعػػػػػػػػدكا فػػػػػػػػكُي لفػػػػػػػػرطً 
 يعمكهػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػٌدخافي كطالمػػػػػػػػػا كالٌنػػػػػػػػػاري 

 

 كجػػػػػػػػػالًؿ ُػػػػػػػػػدرو  أك  عمػػػػػػػػػك  مكػػػػػػػػػػافً  
ـى الفرسػػػػػػػػافً ركػػػػػػػػبى  الغبػػػػػػػػاري عمػػػػػػػػائ

(2) 
 

 

ببػػػػػػػػػػالغ  كىػػػػػػػػػػ ترفٌػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػكؽ منزلتػػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػايحػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػاكؿ أف يتعػػػػػػػػػال  عميػػػػػػػػػػو ك يشػػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػػػاعر 
، فيػػػػػػػػػػك يعمكىػػػػػػػػػػا الغبػػػػػػػػػػار عػػػػػػػػػػات الفرسػػػػػػػػػػاف كعمػػػػػػػػػػائميـكبحػػػػػػػػػػاؿ قبٌ  ،ار يعمكىػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػٌدخافمكانتػػػػػػػػػػو، بحػػػػػػػػػػاؿ الٌنػػػػػػػػػػ

خاف كالغبػػػػػػػػار ىػػػػػػػػي اٌلتػػػػػػػػي ترتفػػػػػػػػع فػػػػػػػػكؽ بػػػػػػػػ ٌف األشػػػػػػػػياء الدنيئػػػػػػػػة كالػػػػػػػػدٌ  مكانتػػػػػػػػو يريػػػػػػػػد أف يبػػػػػػػػرىف عمػػػػػػػػ  عمػػػػػػػػكٌ 
و بػػػػػػػػو و كالمشػػػػػػػبٌ بٌ فييئػػػػػػػة المشػػػػػػػػ نػػػػػػػار كالفرسػػػػػػػػاف، كىػػػػػػػذا برىػػػػػػػػاف كدليػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػ  عمػػػػػػػٌك شػػػػػػػػ نو كارتفػػػػػػػاع مكانتػػػػػػػػو.الٌ 
يء العػػػػػػػػالي القيمػػػػػػػػة الٌشػػػػػػػػبينيمػػػػػػػػا حػػػػػػػػاؿ  مشػػػػػػػػترؾ، كالكلػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػٌرح بيػػػػػػػػا يمػػػػػػػػت ضػػػػػػػػمننا فػػػػػػػػي البيػػػػػػػػت الثٌػػػػػػػػانيفي 

 .كمكانتو تعمكه أراذؿ األشياء فال تقٌمؿ مف قيمتو قد كالمرتبة

  } الخفيؼ  {         :عف الفارسٌية (3)لكاتباأبك منصكر بف أبي عمي كيترجـ 

 مػػػػف دكاةو لػػػػيس كػػػػؿه الٌػػػػذم انتضػػػػ  
 إٌف حمػػػػػػػػؿى العصػػػػػػػػا لغيػػػػػػػػًر بػػػػػػػػديعو 

 

ػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػالغى العيػػػػػػػػػػػ   بػػػػػػػػػػػاألداةً  الُممن
 (4)مػػػػػػػػف المعجػػػػػػػػزاتً  هػػػػػػػػا حٌيػػػػػػػػةه ُمبي 

 
 

محػػػػػػػػػاكالن  ليكتػػػػػػػػػب كىػػػػػػػػػك جاىػػػػػػػػػؿ بالكتابػػػػػػػػػة،  الٌػػػػػػػػػذم يمسػػػػػػػػػؾ قممػػػػػػػػػو نسػػػػػػػػػافحػػػػػػػػػاؿ اإل يشػػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػػاعر
ة إلػػػػػػػ  حٌيػػػػػػػ فػػػػػػػي يػػػػػػػده فمػػػػػػػف تتحػػػػػػػٌكؿ ،كال يػػػػػػػتقف حمميػػػػػػػا ا، بحػػػػػػػاؿ مػػػػػػػف يحمػػػػػػػؿ عصػػػػػػػ أف يبمػػػػػػػغ المجػػػػػػػد كالعػػػػػػػال

ف لػػػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػػػٌرح بشػػػػػػػػػػكؿ مباشػػػػػػػػػػر بييئػػػػػػػػػػة  -عميػػػػػػػػػػو الٌسػػػػػػػػػػالـ-كمعجػػػػػػػػػػزة عصػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػيدنا مكسػػػػػػػػػػ   فالٌشػػػػػػػػػػاعر كا 
محػػػػػػػػا ضػػػػػػػػمننا فػػػػػػػػي البيتػػػػػػػػيف، فجػػػػػػػػاء البيػػػػػػػػت الثٌػػػػػػػػاني برىاننػػػػػػػػا شػػػػػػػػبيو لي طرفػػػػػػػػي التٌ  و كالمشػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػو، إاٌل أفٌ المشػػػػػػػػبٌ 

مػػػػػػػػػف  المكػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػالي ال يبمغػػػػػػػػػو إالٌ  كىػػػػػػػػػك أفٌ كالجػػػػػػػػػامع بينيمػػػػػػػػػا  بيػػػػػػػػػت األٌكؿ،لصػػػػػػػػػٌحة مػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي الكدلػػػػػػػػػيالن 
 ىك أىؿ لو.

 }جزكء الكامؿ      {    كيقكؿ أبك صال  سيؿ بف أحمد الٌنيسابكرم في رئيس منككب:

 الٌصػػػػػػػػػػػػدًر الٌػػػػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػٌيدى 
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػافى نابػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى حػػػػػػػػػػػػػػػػػادثه  إفٍ 

 عمػػػػػػػػػ  بهائػػػػػػػػػهٍ شػػػػػػػػػهدى الٌصػػػػػػػػػدكري  
 هٍ برفك  عمػػػػػػػػػػػػ     بالًئػػػػػػػػػػػػتٍصػػػػػػػػػػػػمٍ فى 
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ػػػػػػػػػػػػػػػؼي   سػػػػػػػػػػػػػػػاعةن   فالبػػػػػػػػػػػػػػػدري ييٍكسى
 

 (1)يعػػػػػػػػكدي إلػػػػػػػػ   انجالًئػػػػػػػػػهٍ  لكػػػػػػػػفٍ 
 

 

كقػػػػػػػػػد أصػػػػػػػػػابتو اليمػػػػػػػػػكـ كالكػػػػػػػػػركب كالٌنكبػػػػػػػػػات، بحػػػػػػػػػاؿ البػػػػػػػػػدر الٌصػػػػػػػػػدر  سػػػػػػػػػٌيد الٌشػػػػػػػػػاعر حػػػػػػػػػاؿيشػػػػػػػػػٌبو 
يعػػػػػػػػػكد لمٌسػػػػػػػػطكع مػػػػػػػػف جديػػػػػػػػػد، فالبيػػػػػػػػت الثٌػػػػػػػػاني برىػػػػػػػػػاف عمػػػػػػػػ  البيػػػػػػػػػت  يكسػػػػػػػػؼ كيختفػػػػػػػػي بريقػػػػػػػػػو أحياننػػػػػػػػا ثػػػػػػػػـٌ 

ح بحػػػػػػػػػاؿ المشػػػػػػػػػٌبو كالمشػػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػكرة مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػكر الٌتشػػػػػػػػػبيو المعركفػػػػػػػػػة، األٌكؿ، لكٌنػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػػرٌ 
 الخفكت كاالختفاء. دبينيما الٌسطكع كاالنجالء بع كجو الٌشبوك 

 } الكامؿ {                              :في مدح الٌصغار (2)أبك الحسف الٌتغمبيٌ كيقكؿ 

ذا رى   الرًفػػػػػؾى فػػػػػي العيػػػػػًظ طى ٍحػػػػػمى تى بً ٍقػػػػػمى كا 
 الخمػػػػػػػػًس األصػػػػػػػػابًع إٌنهػػػػػػػػا كصػػػػػػػػغيرةً 

 قػػػػػدةن  فيػػػػػػًه اٌلتػػػػػػيكالػػػػػٌرمحي  أصػػػػػػغري عي 
ػػػػػػػػػهككػػػػػػػػػذلؾ الػػػػػػػػػٌديناري   يىصػػػػػػػػػغري حجمي

 

ػػػػػػػا صػػػػػػػغيرنا فٍهػػػػػػػ  ػػػػػػػك فػػػػػػػكؽى األنٍ نجمن  ـً جي
ػػػػػػػػػتى المي   خػػػػػػػػػاتـً   بزينػػػػػػػػػةً   لػػػػػػػػػ  أكٍ   ت ـً خى

 (3)ـً ذً عنػػػػػػػد الٌسػػػػػػػناف كذاؾى صػػػػػػػدري الهىػػػػػػػ
 (4) كهػػػػػػك الٌثمػػػػػػيفي تػػػػػػرالي فػػػػػػكؽى الػػػػػػٌدرهـً 

 
 

شػػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػػاعر حػػػػػػػػػاؿ األطفػػػػػػػػػاؿ الٌصػػػػػػػػػغار يحتمٌػػػػػػػػػكف مكانػػػػػػػػػة رفيعػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف إخػػػػػػػػػكتيـ الكبػػػػػػػػػار، بحػػػػػػػػػاؿ  
 األجمػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػيف  ييػػػػػػػػػػرل فػػػػػػػػػػكؽ كػػػػػػػػػػٌؿ النجػػػػػػػػػػكـ، ككػػػػػػػػػػذلؾ بحػػػػػػػػػػاؿ أصػػػػػػػػػػغر األصػػػػػػػػػػابع كىػػػػػػػػػػيالػػػػػػػػػػٌنجـ الٌصػػػػػػػػػػغير 

كىػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػادرة  ،تػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػد الٌسػػػػػػػػػنافتتػػػػػػػػػزٌيف بالخػػػػػػػػػاتـ، كبحػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػٌرم  تكػػػػػػػػػكف أصػػػػػػػػػغر عقػػػػػػػػػدة فيػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػي الٌ 
و أعمػػػػػػػػ  قيمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف رغػػػػػػػػـ صػػػػػػػػغر حجمػػػػػػػػو إاٌل أٌنػػػػػػػػ الػػػػػػػػٌذىبيٌ  حػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػٌدينارب وعمػػػػػػػػ  الٌطعػػػػػػػػف، ككػػػػػػػػذلؾ شػػػػػػػػٌبي

عمػػػػػػػػ   إمكانٌيػػػػػػػػة تفػػػػػػػػٌكؽ الٌصػػػػػػػػغير كتزايػػػػػػػػد قيمتػػػػػػػػو بيػػػػػػػػنيـ كجػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػبورغػػػػػػػػـ كبػػػػػػػػر حجمػػػػػػػػو، فالفضػػػػػػػػٌي الػػػػػػػػٌدرىـ 
ف لـ يصٌرح بذلؾ بؿ فيـ ضمننا.، مف ىك أكبر منو  كا 

 } الٌطكيؿ  { :              (5)كيقكؿ أبك عثماف إسماعيؿ بف عبد الٌرحمف الٌصابكني

ػػػػػٍف خفكػػػػػٍت مىؤكنىتيػػػػػهي   طيػػػػػبي الحيػػػػػاًة ًلمى
بنػػػػػػػا ٌجػػػػػػػيزى هػػػػػػػذا يي   بييٍسػػػػػػػرو عمػػػػػػػرىلي طرى

 فاجهىػػػػػٍد لتىٍزهىػػػػػدى فػػػػػي الػػػػػدهنيا كزينىًتهػػػػػا
ػػراًت الشهػػٍغًؿ لػػيسى لػػهي   يخػػكضي فػػي غىمى

 

فً   ػػػػػػؤى ـٍ تىًطػػػػػػٍب لػػػػػػذىكم األثقػػػػػػاًؿ كالمي  كلػػػػػػ
ػػػػػػػػفً   كذا يػػػػػػػػذكبي مػػػػػػػػفى األهػػػػػػػػكاًؿ كالًمحى
فً   إفك الحػػػػريصى عمػػػػ  الػػػػدهنيا لفػػػػي حػػػػزى

ػػػفً  إالٌ   (6)الحصػػػكؿي عمػػػ  البغضػػػاًء كاألحى
 

                                                 
1
.313 تتٌمة اليتيمة،الٌثعالبي،  -

2
ترجمة لو.لـ أعثر عم  -

3
مادة :ىذـ. لساف العرب،يؼ القاطع، ينظر: ابف منظكر، اليذـ: السٌ  -

4
. 298،تتمة اليتيمةالثعالبي،  -
5
امّالذجاش،ّخساظاىّةصًح،373ّلدةيتْشٌجظٌح- ُـ،ُّْ هامّداةظّهفع سّّاػظ،هيزّاجالذديث،ظوؼَػيشيْخَةيًيعاتْزّالش 

اللذديث،ذْةيةيًيعاتْز -9/3،ُـ،يٌظس:اتيػعالس،ذازيخهديٌح هشق449ّالٌِدّجسجاىّتيدالوقدض،ّطثسظراى،ُّْهيألثسالٌ اضظواػإ

مالق دمةيالخطثاً،يٌظس:13  هامهرفس  ػيالٌ ظساًّذقدُّ ُّوداىّأ فِاى،ّّ فَتأًَ  .316،تتمة اليتيمة،ذلسٍالث ؼالثيضويأُلالسي 

6
.316،تتٌمة اليتيمةالٌثعالبي،  -
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الٌرجػػػػػػػػؿ دليمػػػػػػػػو عمػػػػػػػػ  ذلػػػػػػػػؾ أٌف ك  ،يزىػػػػػػػػد فػػػػػػػػي حياتػػػػػػػػو فتطيػػػػػػػػب حياتػػػػػػػػوحػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػف يصػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػاعر         
ش حزيننػػػػػػػػػػػػػا، ال يكسػػػػػػػػػػػػػب إال الٌتعػػػػػػػػػػػػػب كالبغضػػػػػػػػػػػػػاء، ييحػػػػػػػػػػػػػرص عمػػػػػػػػػػػػػ  الحيػػػػػػػػػػػػػاة يعػػػػػػػػػػػػػ غيػػػػػػػػػػػػػر الٌزاىػػػػػػػػػػػػػد الٌػػػػػػػػػػػػػذم

ح بالمشػػػػػػػػػػٌبو كالمشػػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػكرة مػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػكر الٌتشػػػػػػػػػػبيو فالٌتشػػػػػػػػػبيو ضػػػػػػػػػػمني، كالٌشػػػػػػػػػػاعر لػػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػػػرٌ 
 ، كالمشٌبو بو جاء عم  صكرة حكمة.المعركفة

 } الكامؿ { :                             (1)أبك سممة بف يحي  بف يحي  الكاتبكيقكؿ 

ًبيبةى مىٍف ييشىب هي  ـى الحى  هىاُدك ظىمى

 ًحيفى يىٍسقيطي نيكريلي  (2)فالغيٍصفي يىٍسميجي 

 

 بالغيٍصػػػػػػػػػػًف ًعٍنػػػػػػػػػػدى تىبىٍختيػػػػػػػػػػرو كىًعنىػػػػػػػػػػاؽً  

ٍُػػػػػػػػتو بػػػػػػػػاؽً  مىاليهىػػػػػػػػا ًفػػػػػػػػي كيػػػػػػػػؿ  كى جى كى
(3) 

 

خصػػػػػػػػػر الحبيبػػػػػػػػػة كقػػػػػػػػػٌدىا بالغصػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػي تمايمػػػػػػػػػو كتثٌنيػػػػػػػػػو، كالٌشػػػػػػػػػاعر يػػػػػػػػػرل فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا ىنػػػػػػػػػاؾ مػػػػػػػػػف يشػػػػػػػػػٌبو 
ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػيف يتسػػػػػػػػػػػاقط نػػػػػػػػػػػٌكاره، فيفقػػػػػػػػػػػد  االٌتشػػػػػػػػػػػبيو ظممن ا قبيحن لمحبيبػػػػػػػػػػػة،  بػػػػػػػػػػػدليؿ أٌف الغصػػػػػػػػػػػف يصػػػػػػػػػػػب  سػػػػػػػػػػػمجن

 جمالو كنضارتو، أٌما ىي فجماليا باؽ في كٌؿ كقت. كالٌتشبيو ضمني .

 } المنسرح  {      زكمي البصرم: يقكؿ أبك محٌمد طاىر بف الحسيف بف يحي  المخك 

 

حػػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػػف ال يبخػػػػػػػػػػػؿ بالعطػػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػػرٌب فائػػػػػػػػػػػدة قػػػػػػػػػػػد يحصػػػػػػػػػػػؿ عمييػػػػػػػػػػػا دكف تعػػػػػػػػػػػب كدكف طمػػػػػػػػػػػب، 
 ، فالٌتشبيو ضمني.جيد أك سعي أك طمببحاؿ ماء الغدير يممؤه سيؿ المطر دكف 

 }الكامؿ {            يقكؿ أبك محٌمد طاىر بف الحسيف بف يحي  المخزكمي البصرم: 

د ٍع أخاؾى إذا جى   فاؾى فىقىٍبمىهي كى
دىعً  ٍبتى ًبصاًحبو  كى  اٍلًعتابى إذا اٍستىرى

 

ػػػػػػػػػالـً   ػػػػػػػػػبا ًبسى ػػػػػػػػػٍألكؼى الص  ٌدٍعػػػػػػػػػتى مى  كى
دكةه ًبًخصػػػػػػػػػاـً  ػػػػػػػػػكى ػػػػػػػػػٍت تينػػػػػػػػػاؿي مى لىٍيسى
(5) 

 

كيكٌدعػػػػػػػػػػو بمطػػػػػػػػػػؼ كمػػػػػػػػػػا كٌدع أيػػػػػػػػػػاـ كيتػػػػػػػػػػرؾ العتػػػػػػػػػػاب،  يصػػػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػػػاعر حػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػف ييجػػػػػػػػػػر أخػػػػػػػػػػاه      
مػػػػػػػػف يبحػػػػػػػػث عػػػػػػػػف المػػػػػػػػكٌدة كالمحٌبػػػػػػػػة ف ٌنيػػػػػػػػا ال تينػػػػػػػػاؿ بخصػػػػػػػػاـ كقطيعػػػػػػػػة، فالٌتشػػػػػػػػبيو  شػػػػػػػػبابو بسػػػػػػػػالـ، بحػػػػػػػػاؿ

 0ضمني

                                                 
1
دتييذيبالكاذة،ّلاذةاألهيسأتيالفضل،- حخّمت لَخلقػظينّةضلّاظغ،ّشؼسجويل،يٌظس:الث ؼالثي،خل أتاٍُّْشثيَأخيَهذو 

.197،اليخيمت
2
ظو ج.ابف منظكر، لساف العرب، مادة: ظوج:قث خ،يٌظس:-
3
.197حخّمت اليخيمت،الث ؼالثي،-
4
.30ًفعَ،-
5
.31ًفعَ،-

ٍفػػػػػػػػػػػػضى ريبك فائػػػػػػػػػػػػدةو  ال تحػػػػػػػػػػػػرـً   الخى
ػػػػػػػػػػػػا رأٍيػػػػػػػػػػػػتى الغىػػػػػػػػػػػػديرى يٍممىػػػػػػػػػػػػؤيلي   أمى

 

ـٍ تىعىبىػػػػػػػػا  ـٍ تىًسػػػػػػػػ  جاءىٍتػػػػػػػػؾى عٍفػػػػػػػػكنا كلػػػػػػػػ
يػػػػػػا غٍيػػػػػػرى جاًشػػػػػػـو طىمىبىػػػػػػا ػػػػػػٍيؿي الحى سى
(4) 
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 } الٌطكيؿ {                                 ؿ أبك الغكث بف نحرير المنيحٌي:كيقك 

ػػػػدا الن غػػػػدا جٍيشيػػػػهي فىٍضػػػػ ػػػػا غى  عميػػػػًه كىمى
ؽي األىٍحػػػػػػػػػرارى إ ػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػرزي  ًلعػػػػػػػػػادىةو  الٌ فىمى

ػػػػػػػةه عزيػػػػػػػزي الٌسػػػػػػػجايا تىٍعتىريػػػػػػػًه لى   جاجى
نػػػكا ًبػػػهً  ًهػػػؿى األعػػػداءي مػػػا ُػػػٍد مي  لػػػًئٍف جى

 

ماًيػػػػػؿي  الن لىػػػػػهي السكػػػػػٍيؼي فىٍضػػػػػ  ٍفنيػػػػػهي كالحى  جى
مٍيهػػػػػػػػػػػػا كناًئػػػػػػػػػػػػؿي  ـي إٍنعػػػػػػػػػػػػاـو عى  تحكهػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػهي فػػػػػي الجػػػػػكًد كالبىػػػػػأًس عػػػػػاًذؿي   إذا المى
 (1)فػػػػػػافك فػػػػػػراشى النكػػػػػػاًر بالٌنػػػػػػاًر جاًهػػػػػػؿي 

 

جيمػػػػػػػػػػػػكا قػػػػػػػػػػػػدر ممدكحػػػػػػػػػػػػو ، حػػػػػػػػػػػػاؿ األعػػػػػػػػػػػػداء الػػػػػػػػػػػػذيف فػػػػػػػػػػػػي البيػػػػػػػػػػػػت األخيػػػػػػػػػػػػر  يصػػػػػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػػػػػاعر 
كاسػػػػػػػػػتيانكا بشػػػػػػػػػجاعتو، بحػػػػػػػػػاؿ الفػػػػػػػػػراش الػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػرل ضػػػػػػػػػكء الٌنػػػػػػػػػار فيقتػػػػػػػػػرب منػػػػػػػػػو كيحتػػػػػػػػػرؽ لجيمػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػو، 

 فالٌتشبيو ضمني.

 

 

 
  

                                                 
1
.98،حخّمت اليخيمتالث ؼالثي،-
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 :شبيهة في التٌ كرة الحسيٌ الصٌ 

ذم يريػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػ  نقػػػػػػػػػؿ الكاقػػػػػػػػػع الٌػػػػػػػػػشػػػػػػػػػبيو، فمػػػػػػػػػدييا قػػػػػػػػػدرة كبيػػػػػػػػػرة تػػػػػػػػػرتبط الٌصػػػػػػػػػكرة ارتباطنػػػػػػػػػا كبيػػػػػػػػػرنا بالتٌ 
كرة الشػػػػػػػػػػمٌية الٌشػػػػػػػػػػاعر أف يرسػػػػػػػػػػمو كيصػػػػػػػػػػٌكره، كىػػػػػػػػػػي مرتبطػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػالحكاس ، كمسػػػػػػػػػػٌجمة ليػػػػػػػػػػا، فينػػػػػػػػػػاؾ الٌصػػػػػػػػػػ

 ة اليتيمة.كالسمعٌية كالبصرٌية كالٌممسٌية كالٌذكقٌية كقد كثر كركد بعضيا في شعر شعراء تتمٌ 

غػػػػػػػػػػة التصػػػػػػػػػػػكيرٌية مٌ الك غػػػػػػػػػػة المحسكسػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػػاني كاألحاسػػػػػػػػػػيس، عبيػػػػػػػػػػر بالمٌ كرة ىػػػػػػػػػػي التٌ الٌصػػػػػػػػػػف
الفنٌيػػػػػػػػػػة ليسػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػردنا  تقريري ػػػػػػػػػػا لمحقػػػػػػػػػػائؽ، أك بث ػػػػػػػػػػا مباشػػػػػػػػػػرنا لدفكػػػػػػػػػػار، بػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػي تجسػػػػػػػػػػيد كتمثيػػػػػػػػػػؿ لتمػػػػػػػػػػؾ 

ػػػػػػػػػػا حسػػػػػػػػػػي ا، فيكػػػػػػػػػػكف ليػػػػػػػػػػا األفكػػػػػػػػػػار كالحقػػػػػػػػػػائؽ فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػكرة محسكسػػػػػػػػػػة يعاينيػػػػػػػػػػا المتمقٌػػػػػػػػػػ ي، كيػػػػػػػػػػدركيا إدراكن
قػػػػػػػػػد ىنػػػػػػػػػاؾ معيػػػػػػػػػاراف لقيػػػػػػػػػاس فنٌيػػػػػػػػػة الٌصػػػػػػػػػكرة، كقػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػٌددىما النٌ ك ، (1)عميػػػػػػػػػؽ األثػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػٌنفس كالكجػػػػػػػػػداف

كرة تسػػػػػػػػػػجيالن فمػػػػػػػػػػف المعيػػػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػػػكف الٌصػػػػػػػػػػ،  (2)؛ التعبيرٌيػػػػػػػػػػة كعػػػػػػػػػػدـ التٌنػػػػػػػػػػافركىمػػػػػػػػػػا المعاصػػػػػػػػػػر األدبػػػػػػػػػػيٌ 
فس لػػػػػػػػػػػػػدل حرفٌيػػػػػػػػػػػػا لمكاقػػػػػػػػػػػػػع، دكف أف تكػػػػػػػػػػػػػكف لػػػػػػػػػػػػػدييا قػػػػػػػػػػػػػدرة تعبيرٌيػػػػػػػػػػػػػة لنقػػػػػػػػػػػػػؿ األحاسػػػػػػػػػػػػػيس كخمجػػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػػنٌ 

 } البسيط  {                     كقكؿ ابف الركمي : ،الٌشاعر

 اًتهىػػػػػػػػػػػػػُى رٍ زي ك بً هيػػػػػػػػػػػػػزٍ كالزكردٌيػػػػػػػػػػػػػةه تى 
ػػػػػ ُامػػػػػاتو  هػػػػػا فػػػػػكؽى نك أى كى   اهىػػػػػبً  فى فٍ عي ضى

 

 يػػػتً اًُ كى اليى  رً ٍمػػػعمػػػ  حي  اضً يىػػػالرٌ  فى يٍ بىػػػ 
 (3)يػػػػتً رً بٍ كً  فػػػػي أطػػػػراؼً  ارً النكػػػػ أكائػػػػؿي 

 
 

ىف الػػػػػػػػػػذٌ  ذم يتبػػػػػػػػػػادر إلػػػػػػػػػػ يء الٌػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػي أطػػػػػػػػػػراؼ كبريػػػػػػػػػػت، كالٌشػػػػػػػػػػيت البنفسػػػػػػػػػػجة بالٌنػػػػػػػػػػبٌ شيػػػػػػػػػػفقػػػػػػػػػػد 
ال أكائػػػػػػػػػؿ  ،تػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف جنسػػػػػػػػػيايػػػػػػػػػاحيف الٌ زكرديػػػػػػػػػة" فيػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػك األزىػػػػػػػػػار كالرٌ الٌ بسػػػػػػػػػرعة عنػػػػػػػػػد حضػػػػػػػػػكر "ال

ؿ ار المػػػػػػػػػذككرة بعػػػػػػػػػد الت ٌمػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػاف االنتقػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػف البنفسػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػ  الٌنػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػي أطػػػػػػػػػراؼ الكبريػػػػػػػػػت، كلٌمػػػػػػػػػالٌنػػػػػػػػػ
بنفسػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػي عقػػػػػػػػػدىا الٌشػػػػػػػػػاعر بػػػػػػػػػيف تشػػػػػػػػػبيو زىػػػػػػػػػر الفالمقارنػػػػػػػػػة الٌ  شػػػػػػػػػبيو غريبنػػػػػػػػػا،كطػػػػػػػػػكؿ النظػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػاف التٌ 

الجػػػػػػػػػػامع بػػػػػػػػػػيف المشػػػػػػػػػٌبو كالمشػػػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػك  بالٌنػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػي أطػػػػػػػػػػراؼ الكبريػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػي مقارنػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػطحٌية، ألفٌ 
رة حرفٌيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي تعبيرىػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػذا ممػػػػػػػػػػا يعيػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػ  الٌشػػػػػػػػػػاعر شػػػػػػػػػػعره، فالٌصػػػػػػػػػػك  ،(4)المٌػػػػػػػػػػكف األزرؽ ال غيػػػػػػػػػػر

 عف الكاقع.

لتباعػػػػػد الػػػػػٌدالالت اإليحائٌيػػػػػة كقػػػػػد تكػػػػػكف الٌصػػػػػكرة التشػػػػػبييٌية متنػػػػػافرة العناصػػػػػر، فتفقػػػػػد الٌصػػػػػكرة  فنٌيتيػػػػػا، 
 } الٌطكيؿ   {        ي لسيؼ الدكلة:    كما في مدح المتنبٌ  لعناصرىا كأركانيا الرئيسة
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 كيم ػػػػػػه  (1)يػػػػػػدبً حى نثػػػػػػرتىهـي فػػػػػػكؽ األي 
 

 (2)العػػركًس الػػٌدراهـي  فػػكؽى  كمػػا نيًثػػرتٍ  
 

 القتمػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػكؽنػػػػػػػػػػافر كاضػػػػػػػػػػ ه فػػػػػػػػػػي داللػػػػػػػػػػة ركنػػػػػػػػػػي الٌتشػػػػػػػػػػبيو، فقػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػٌبو صػػػػػػػػػػكرة تنػػػػػػػػػػاثر جثػػػػػػػػػػث فالتٌ 
كرة فػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػٌك يفػػػػػػػػػػكح ؿ ينقػػػػػػػػػػؿ الٌصػػػػػػػػػػاألحيػػػػػػػػػػدب، بصػػػػػػػػػػكرة تنػػػػػػػػػػاثر الػػػػػػػػػػٌدراىـ فػػػػػػػػػػكؽ العػػػػػػػػػػركس، فػػػػػػػػػػالٌطرؼ األكٌ 

اني يصػػػػػػػػػٌكر جػػػػػػػػػك ا مميئنػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػالفرح كالسػػػػػػػػػركر، فالٌركنػػػػػػػػػاف نقػػػػػػػػػال برائحػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػكت كالقتػػػػػػػػػؿ كالػػػػػػػػػٌدـ، كالػػػػػػػػػٌركف الثٌػػػػػػػػػ
  كمتنافرة.متقياف إال بفعؿ )االنتثار( في أجكاء متناقضة تصكرتيف متنافرتيف ال 

ي، كرة المبػػػػػػػػػػػػدعيف مػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػعراء كأدبػػػػػػػػػػػػاء، فيػػػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػػػػدر جػػػػػػػػػػػػذب لممتمقٌػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػغمت الٌصػػػػػػػػػػػػكقػػػػػػػػػػػػد 
يػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػداف بلمقصػػػػػػػػػػيدة، كمػػػػػػػػػػا أٌف الفكػػػػػػػػػػرة كالٌشػػػػػػػػػػعكر تتٌ  كرة ليسػػػػػػػػػػت بمعػػػػػػػػػػزؿ عػػػػػػػػػػف البنػػػػػػػػػػاء المكسػػػػػػػػػػيقيٌ كالٌصػػػػػػػػػػ

 لتكٌكف لكحة فنٌية جميمة تٌتحد فييا العناصر مجتمعة.

كر المكٌكنػػػػػػػػػػة لمقصػػػػػػػػػػيدة فقػػػػػػػػػػدت دكرىػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػ ذا انفصػػػػػػػػػػمت الٌصػػػػػػػػػػكرة الجزئٌيػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػف مجمكعػػػػػػػػػػة الٌصػػػػػػػػػػ
فػػػػػػػػػ ٌف ىػػػػػػػػػذا التٌفاعػػػػػػػػػؿ ة، أٌمػػػػػػػػػا إذا تسػػػػػػػػػاندت مػػػػػػػػػع مجمكعػػػػػػػػػة الٌصػػػػػػػػػكر األخػػػػػػػػػرل فػػػػػػػػػي الٌصػػػػػػػػػكرة العاٌمػػػػػػػػػ الحيػػػػػػػػػكمٌ 
 .(3)لحيكٌية كالخصبا يكسبيا

أكسػػػػػػػػػػع نطاقنػػػػػػػػػػا كأخصػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف مجػػػػػػػػػػٌرد  -عرٌيةكرة الٌشػػػػػػػػػػبالغػػػػػػػػػػة الٌصػػػػػػػػػػ-كتعػػػػػػػػػػٌد البالغػػػػػػػػػػة الجديػػػػػػػػػػدة 
ف أفػػػػػػػػػػػػػادت  منيمػػػػػػػػػػػػػا، فمػػػػػػػػػػػػػيس بػػػػػػػػػػػػػيف الٌصػػػػػػػػػػػػػكرة كبينيمػػػػػػػػػػػػػا جفػػػػػػػػػػػػػكة، فقػػػػػػػػػػػػػد يصػػػػػػػػػػػػػؿ الٌتشػػػػػػػػػػػػػبيو أك االسػػػػػػػػػػػػػتعارة، كا 

الٌتشػػػػػػػػػبيو أك تصػػػػػػػػػؿ االسػػػػػػػػػتعارة فػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػض األحيػػػػػػػػػاف  إلػػػػػػػػػ  درجػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف الخصػػػػػػػػػب كالعمػػػػػػػػػؽ إلػػػػػػػػػ  جانػػػػػػػػػب 
ف مػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػرل أٌف الٌصػػػػػػػػػػػػكرة كمػػػػػػػػػػػػف البالغٌيػػػػػػػػػػػػي، (4)م الٌصػػػػػػػػػػػػكرة دكرىػػػػػػػػػػػػااألصػػػػػػػػػػػػالة كاالبتػػػػػػػػػػػػداع بحيػػػػػػػػػػػػث تػػػػػػػػػػػػؤدٌ 

 تكػػػػػػػػػػػكف ضػػػػػػػػػػػركرٌية ألجػػػػػػػػػػػؿ  تكصػػػػػػػػػػػيؿ قػػػػػػػػػػػديـ الجمػػػػػػػػػػػالي كالحٌسػػػػػػػػػػػي لمفكػػػػػػػػػػػرة، كالالحسػػػػػػػػػػػٌية تقتصػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػ  التٌ 
ف كانػػػػػػػػػػػػػت(5)كت ديػػػػػػػػػػػػػة المعنػػػػػػػػػػػػػ  ليػػػػػػػػػػػػػا دكر كبيػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػي إيضػػػػػػػػػػػػػاح المعنػػػػػػػػػػػػػ ،  -فػػػػػػػػػػػػػي حقيقػػػػػػػػػػػػػة األمػػػػػػػػػػػػػر -، كا 

 كتفصيمو كتقريبو لدذىاف.

كىػػػػػػػػذا يقكدنػػػػػػػػا  إٌف جميػػػػػػػػع مػػػػػػػػا مػػػػػػػػٌر ذكػػػػػػػػره فػػػػػػػػي الفقػػػػػػػػرات الٌسػػػػػػػػابقة يخػػػػػػػػتٌص بالٌصػػػػػػػػكرة بشػػػػػػػػكؿ عػػػػػػػػاـ،
شػػػػػػػػػػبيو مػػػػػػػػػػف عناصػػػػػػػػػػر التٌ الٌتشػػػػػػػػػػبييٌية، فث فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذا المبحػػػػػػػػػػث حػػػػػػػػػػكؿ  الٌصػػػػػػػػػػكرة يإلػػػػػػػػػػ  تخصػػػػػػػػػػيص الحػػػػػػػػػػد

ذم يحػػػػػػػػػٌكؿ مكٌكنػػػػػػػػػات ي؛ ألٌنػػػػػػػػػو يػػػػػػػػػكٌفر مسػػػػػػػػػاحة تخٌيمٌيػػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػػك الٌػػػػػػػػػكالمتمقٌػػػػػػػػػ ي بػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػٌنٌص كاصػػػػػػػػػؿ الفٌنػػػػػػػػػالتٌ 
الػػػػػػػػػٌنص مػػػػػػػػػف كممػػػػػػػػػات صػػػػػػػػػامتة، كتراكيػػػػػػػػػب لغكٌيػػػػػػػػػة جافٌػػػػػػػػػة، إلػػػػػػػػػ  كممػػػػػػػػػات كتراكيػػػػػػػػػب تفػػػػػػػػػيض حيػػػػػػػػػاة، فتشػػػػػػػػػيع 

غػػػػػػػػػة، ديىا المٌ و أمػػػػػػػػػاـ لكحػػػػػػػػػات جسػػػػػػػػػي نفسػػػػػػػػػفػػػػػػػػػي القصػػػػػػػػػيدة األصػػػػػػػػػكات كالحركػػػػػػػػػات كاأللػػػػػػػػػكاف، كيجػػػػػػػػػد المتمقٌػػػػػػػػػ
                                                 

1
ينظػػػػػػػػر: الحمػػػػػػػػكم، شػػػػػػػػياب فتحػػػػػػػػت أٌيػػػػػػػػاـ عمػػػػػػػػر بػػػػػػػػف الخٌطػػػػػػػػاب،  فػػػػػػػػي بػػػػػػػػالد الػػػػػػػػٌرـكحصػػػػػػػػينة  الحػػػػػػػػدث كىػػػػػػػػي قمعػػػػػػػػة  و قمعػػػػػػػػةاألحيػػػػػػػػدب: جبػػػػػػػػؿ فكقػػػػػػػػ -

 .2/226، معجـ البمدافالٌديف ياقكت، 
2
.388، الديكاف -
3
149 ،كالمعنكية الفنية رلهكظكا ُضايال المعاصر العربي الشعر، عٌز الٌديف، إسماعيؿ ينظر:-

4
.143، نفسه ينظر:-
5
.37،الصكرة الشعرية في الخطاب البالغي كالنقدم ينظر: محمد، الكلي،-
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بيعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػبييية ال تتكقػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػي تككينيػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػد عناصػػػػػػػػػر الطٌ كرة التٌ ، فالٌصػػػػػػػػػكركحيػػػػػػػػػا أطيػػػػػػػػػاؼ الخيػػػػػػػػػاؿ
يػػػػػػػػا األديػػػػػػػػب فػػػػػػػػي عممػػػػػػػػو ي يبثٌ تػػػػػػػػؿ بفعػػػػػػػػؿ العاطفػػػػػػػػة الٌ يػػػػػػػػا تتشػػػػػػػػكٌ صػػػػػػػػكت كحركػػػػػػػػة كلػػػػػػػػكف كسػػػػػػػػمع كغيرىػػػػػػػػا لكنٌ 

 بالعكدة إل  شعر شعراء تتٌمة اليتيمة. الٌصكرة سيتـ تفصيميا فدىمٌية ىذه .(1)يالفنٌ 

ٌمػػػػػػػػػيا عقمٌيػػػػػػػػػشػػػػػػػػػبيو إٌمػػػػػػػػػيكػػػػػػػػػكف طرفػػػػػػػػػا التٌ  لػػػػػػػػػذلؾ الٌصػػػػػػػػػكرة الحسػػػػػػػػػٌية أك  اف، فتتكػػػػػػػػػكف تبعنػػػػػػػػػيا حسػػػػػػػػػيٌ ف كا 
ع منيػػػػػػػػػػػػػا تفػػػػػػػػػػػػػرٌ تك  ،معٌيةكالٌسػػػػػػػػػػػػػ ،كقٌيػػػػػػػػػػػػػةكالذٌ  ،ةمسػػػػػػػػػػػػػيٌ كالمٌ  ،ةكالبصػػػػػػػػػػػػػريٌ  ،ةالشػػػػػػػػػػػػػميٌ  :، كالحسػػػػػػػػػػػػػٌية منيػػػػػػػػػػػػػاةالعقمٌيػػػػػػػػػػػػػ

 حػػػػػػػػػػػك اآلتػػػػػػػػػػػػيعمػػػػػػػػػػػ  النٌ الٌصػػػػػػػػػػػكرة الحسػػػػػػػػػػػػٌية  كالحركٌيػػػػػػػػػػػػة كغيرىا،كتفصػػػػػػػػػػػيؿ ،كالحرارٌيػػػػػػػػػػػة ،ةالٌضػػػػػػػػػػػكئيٌ  الٌصػػػػػػػػػػػكر
 ة اليتيمة:كفؽ كركد بعض ىذه الٌصكر في تتمٌ 

 كرة الحركٌية:الصٌ -أكالن 

 }البسيط                                                {كمنيا قكؿ أبي المطاع:   

 هػػػػػػامي مً عٍ ني  مطػػػػػػٌي الػػػػػػرٌاحً بً  ؿٍ زى نىػػػػػػ ـٍ مىػػػػػػفى 
 لي يطػػػردي  الٌشػػػمسً  انثنينػػػا كنػػػكري حتٌػػػ  
 بنػػػا(2) الخنػػػدريسً  فينػػػا لفعػػػؿً  كلػػػيسى 

 

 ـً غى كالػػػػنك   بػػػػالزكمًر   بيننػػػػا   محػػػػدكدةن  
 مػف الظهمىػـً  فػي جػيشو  الٌميػؿً  فى حه مً نٍ جي 
ػػػ ُىػػػ ؿه بػػػهً تقً ٍسػػػتى  فٍ مى  (3)ـً دى سػػػاؽه عمػػػ  

 
 

مػػػػػػػػػػػف  ة الٌشػػػػػػػػػػػمس كجػػػػػػػػػػػن  الٌميػػػػػػػػػػػؿ ك ٌنػػػػػػػػػػػو جػػػػػػػػػػػيشيصػػػػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػػػػاعر حركػػػػػػػػػػػة المطػػػػػػػػػػػاردة بػػػػػػػػػػػيف أشػػػػػػػػػػػعٌ 
  الفجػػػػػػػػػر، كال اعر كأصػػػػػػػػػحابو فػػػػػػػػػي مجمػػػػػػػػػس الخمػػػػػػػػػر يطربػػػػػػػػػكف بػػػػػػػػػالٌزمر كالػػػػػػػػػٌنغـ حتٌػػػػػػػػػالـ، فمػػػػػػػػػازاؿ الٌشػػػػػػػػػالظٌػػػػػػػػػ

 أف يستقيـ عم  قدمو بفعؿ الخمر. أحد فييـ يستطيع

 }الخفيؼ         { كيقكؿ أبك الحسيف أحمد المعٌرم) الممٌقب بالقنكع(:            

ػػػػػػػ ٍـّ ُطعتيػػػػػػػهي هىػػػػػػػ بك ري     الٌميػػػػػػػػػػػفػػػػػػػي دجى
 دٍ البىػػػػػػػػ بي ميػػػػػػػػطٍ تى  تٍ بىػػػػػػػػري ٌيػػػػػػػػا ُػػػػػػػػد غى رى كالثه 
 ػٍطػػػػػػػػػا تى هىػػػػػػػػػكفه  بػػػػػػػػػدتٍ  ليخػػػػػػػػػا كُػػػػػػػػػدٍ كزي 

 

ػػػػػػػػ   الٌشػػػػػػػػرابً  رل ككصػػػػػػػػؿً ػػػػػػػػػػًؿ بهجػػػػػػػػًر الكى
 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابً رٍ المي  رى بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيًر المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرككعً 

 (4)ابً ؼى بالبىػػػػػػػػػػػػػػيكسيػػػػػػػػػػػػػػ بي أذيػػػػػػػػػػػػػػاؿى ليػػػػػػػػػػػػػػ
 

 

ريػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػد غركبيػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػركض خمػػػػػػػػػػػػؼ البػػػػػػػػػػػػدر مسػػػػػػػػػػػػرعة كالخػػػػػػػػػػػػائؼ الٌشػػػػػػػػػػػػاعر حركػػػػػػػػػػػػة الثٌ  يتخٌيػػػػػػػػػػػػؿ
عميػػػػػػػػػػػػو  -حينمػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػرعت تجػػػػػػػػػػػػٌر بيػػػػػػػػػػػدىا ثػػػػػػػػػػػػكب يكسػػػػػػػػػػػؼ-امػػػػػػػػػػػرأة  العزيػػػػػػػػػػػػز-زليخػػػػػػػػػػػػا ع، بصػػػػػػػػػػػكرة المػػػػػػػػػػػركل 
ة حركػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػدىا كسػػػػػػػػػرعتيا، فالٌصػػػػػػػػػكرة الحركٌيػػػػػػػػػة تتجمػػػػػػػػػ  كاضػػػػػػػػػحة فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػير فقٌدتػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػكٌ   -الٌسػػػػػػػػػالـ

                                                 
1
عند  ، الٌصكرة البيانٌيةكالمصرم، عباس عمي. 99، الكساطة بيف المتنبي كخصكمه، عمي بف عبد العزيز ينظر، الجرجاني، القاضي--

.169، 2009، مجمة جامعة الخميؿ، المجمد الرابع، العدد األكؿ،  السجكف في العصر العباسي شعراء
2
 مادة: خندرس. لساف العرب،الخندريس: الخمرة القديمة، ينطر:  -

3
 .13 تتمة اليتيمة،الٌثعالبي، --

4
.14 ، ًفعَ--
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عػػػػػػػػػػف  -عميػػػػػػػػػػو الٌسػػػػػػػػػػالـ -زليخػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػراكد يكسػػػػػػػػػػؼ الثرٌيػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػي تطمػػػػػػػػػػب البػػػػػػػػػػدر مسػػػػػػػػػػرعة، بسػػػػػػػػػػرعة
 نفسو.

 } مجزكء الرجز                             {:(1)كيقكؿ أبك الحسف المستياـ الحمبيٌ 

 بٍ حبى  ذاتي  (2)كُهكةو 
 بٍ قى الحً  طكؿً  تحسبي مفٍ 

 

 ترمػػػػػػػي بالٌمهػػػػػػػبٍ  ارً كالٌنػػػػػػػ 
(3)بٍ نىػػػػػػالعً  ُبػػػػػػؿى  ةن مخمكُىػػػػػػ

 

 

يػػػػػػػػػا ك نٌ  ة تخميرىػػػػػػػػػا،الٌشػػػػػػػػػاعر قػػػػػػػػػكة تػػػػػػػػػ ثير الخمػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػي نفسػػػػػػػػػو، فيػػػػػػػػػي محرقػػػػػػػػػة لطػػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػػدٌ  رل يػػػػػػػػػ
يػػػػػػػػػب، فالٌصػػػػػػػػػكرة الحركٌيػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػٌكمت مػػػػػػػػػف اٌلتػػػػػػػػػي ترمػػػػػػػػػي بالمٌ ار المحرقػػػػػػػػػة مخمكقػػػػػػػػػة قبػػػػػػػػػؿ العنػػػػػػػػػب، فيػػػػػػػػػي الٌنػػػػػػػػػ

 ار تقذفاف لييبيما عم  شاربيا.الخمرة كالنٌ  فعؿ )الرمي( فك فٌ 

 }الكافر                                {كيقكؿ أبك الحسف عمٌي بف محٌمد الٌتيامي:   

ػػػػ  عمػػػػ  عبيػػػػرو  هفك راتي بىػػػػعى  تٍ رى جى
 يحمػػػػي ككيػػػػؼى  فك هيػػػػركده ريقي بىػػػػ

ـي ًسػػػ  اءي ُمبػػػيفى ًشػػػ فك فػػػكًنهً جي  قا

 

ػػ  ػػػالحي  ؽك شىػػا انٍ كمى  داـً بػػػابي عمػػ  المي
 تػػػػؤاـً     بػػػػردو   عمػػػػ     كمجػػػػرالي 

(4)قاـً الس ػ مػفى  فاءي جنػ  الش ػيي  كهؿٍ 
 

 

، تخػػػػػػػػػػػٌيالن  ذم رائحػػػػػػػػػػػة العبيػػػػػػػػػػػر األحمػػػػػػػػػػػر الحبيبػػػػػػػػػػػة مكع عمػػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػػدٌ جريػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػدٌ  الٌشػػػػػػػػػػػاعر يصػػػػػػػػػػػٌكر
فالٌصػػػػػػػػػػػكرة الحركٌيػػػػػػػػػػػة متشػػػػػػػػػػػٌكمة مػػػػػػػػػػػف جريػػػػػػػػػػػاف ، كجػػػػػػػػػػػدرانياكجػػػػػػػػػػػو الكػػػػػػػػػػػ س عمػػػػػػػػػػػ  الخمػػػػػػػػػػػر بجريػػػػػػػػػػػاف حبػػػػػػػػػػػاب 

، كتعػػػػػػػػػػانؽ الٌمكنػػػػػػػػػػاف األبػػػػػػػػػػيض الٌشػػػػػػػػػػٌفاؼ فػػػػػػػػػػي دٌنيػػػػػػػػػػامكع عمػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػٌد المحبكبػػػػػػػػػػة، كجريػػػػػػػػػػاف الحبيبػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػدٌ 
 كاألحمر الخمرٌم لتقريب الٌصكرة كتكضيحيا.

 }الطكيؿ{                     كيقكؿ أبك الغكث بف نحرير المينٍيحٌي:                    

 ؼي ؽه هكاتً رٍ كي  بالٌربيًع الطكمؽً كش  
 بيها كأٌنهاتميدي بها في جانً 

 كًر أفكالى بعًضهً يقب ؿي بعضى النك 

 ؿي كاًئػػػػػػػػفك المى هي رل أغصػػػػػػػػاني ي الثكػػػػػػػػدانً تيػػػػػػػػ 
 هػػػػػػػػا بالٌنعػػػػػػػػاًس الٌركاًحػػػػػػػػؿي رٌجحتٍ  ي  ًمػػػػػػػػطى 

ػػػػػػػالغي  ٍت فيػػػػػػػهً قىػػػػػػنى تى إذا اعٍ   ؿي الٌشػػػػػػػكايً  كفي صي
 

                                                 
1
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مػػػػػادة : حبػػػػػب، كردت فػػػػػي تتمػػػػػة اليتيمػػػػػة كقيػػػػػكةه، لكػػػػػٌف الػػػػػكاك ىػػػػػي كاك رٌب كمػػػػػا بعػػػػػدىا نفسػػػػػه، ينظػػػػػر:  حبػػػػػب: فقػػػػػاقيع شػػػػػديدة الحػػػػػرارة،
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بى  نفسً  ؽي األكراؽي مفٍ فً طى صٍ كتى   االصك
 

كمػػػػػػا رفػػػػػػرؼى األطيػػػػػػاري كالٌميػػػػػػؿي ُافػػػػػػؿي 
(1) 

 

ػػػػػػػػػػػبا، ك ٌنيػػػػػػػػػػػا الٌشػػػػػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػرل اعر أكراؽ األشػػػػػػػػػػػجار فػػػػػػػػػػػي الٌربيػػػػػػػػػػػع كىػػػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػػػٌفؽ بتػػػػػػػػػػػ ثير ىٌبػػػػػػػػػػػات الصل
بيػػػػػػػػع، فقػػػػػػػػد صػػػػػػػػكرة  حركٌيػػػػػػػػة جميمػػػػػػػػة لمرٌ  رسػػػػػػػػـ اعرالٌشػػػػػػػػطيػػػػػػػػكر ترفػػػػػػػػرؼ مػػػػػػػػع قػػػػػػػػدكـ الفجػػػػػػػػر كذىػػػػػػػػاب الٌميػػػػػػػػؿ، ف

ػػػػػػػػػا ثٌػػػػػػػػػال تتمايػػػػػػػػػؿ معانقػػػػػػػػػةتػػػػػػػػػي غصػػػػػػػػػاف األشػػػػػػػػػجار الٌ  تػػػػػػػػػزٌيف ب حينمػػػػػػػػػا رل، فيقٌبػػػػػػػػػؿ الزىػػػػػػػػػر أفػػػػػػػػػكاه بعضػػػػػػػػػو بعضن
، فالٌصػػػػػػػػػػػػكرة الحركٌيػػػػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػػػػٌكمت بفعػػػػػػػػػػػػؿ األفعػػػػػػػػػػػػاؿ الٌدالػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػ  الحركػػػػػػػػػػػػة: تػػػػػػػػػػػػداني، تتعػػػػػػػػػػػػانؽ األغصػػػػػػػػػػػػاف

تصػػػػػػػػطفؽ، رفػػػػػػػػرؼ، قافػػػػػػػػؿ، فجميػػػػػػػػع ىػػػػػػػػذه األفعػػػػػػػػاؿ تفاعمػػػػػػػػت فػػػػػػػػي الػػػػػػػػٌنص لترسػػػػػػػػـ  تقٌبػػػػػػػػؿ، اعتنقػػػػػػػػت، تميػػػػػػػػد،
 الٌمكحة الحركٌية لمٌربيع كعناصره.

 }كيؿالطٌ {       :    بف الحريش األصبيانيٌ  د بف عميٌ الكاحد بف محمٌ كيقكؿ أبك القاسـ عبد 

 كُفنػػػػا معنػػػػا كالمٌػػػػكـي يصػػػػف ؽي رعػػػػديلي 
 تىػػػػػػًرؽه عمػػػػػػ  ديباجتيػػػػػػًه دمكعػػػػػػهي 

 نػػػػااعً دى كى  اـً قىػػػػمي  يػػػػبه عػػػػفٍ ًُ أل رى ٍنػػػػكيى 
ٍتػػػػػػبي الحى ًنػػػػػػقي مً قٍ يي  ػػػػػػبً ي عي  لي ري ذٍ يػػػػػػًب كعي

 

ٍبميػػػهي   ـي كى  كمٌنػػػا سػػػحابي الػػػٌدمًع يسػػػجي
 الػػػػكردى المضػػػػٌرجى طمهػػػػهي كمػػػػا غػػػػازؿى 

 غيػػػػػػػػػػػهي   أٍنفاسيػػػػػػػػػػػنا  فتيًذلهػػػػػػػػػػػهي مي بٍ كتى 

 

(2)ليػػػػػهي زٍ يػػػػػًب كهى ده الٌرًُ ًجػػػػػ يًنػػػػػقي مً قٍ يي ك 
 

 

سػػػػػػػػػػػػحائب منيمػػػػػػػػػػػػرة  رقراقػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػ  ب اة حركتيػػػػػػػػػػػػا كجريانيػػػػػػػػػػػػمكع فػػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػػدٌ الػػػػػػػػػػػػدٌ شػػػػػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػػػػػاعر 
كالمػػػػػػػػػػػراقبيف دل، فتتحػػػػػػػػػػػرؾ أنفػػػػػػػػػػػاس العاشػػػػػػػػػػػقيف مسػػػػػػػػػػػرعة لتػػػػػػػػػػػذٌؿ الكاشػػػػػػػػػػػيف كمغازلػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػكرد لمٌنػػػػػػػػػػػ ،ديباجتيػػػػػػػػػػػو

اعر فػػػػػػػػي قمػػػػػػػػؽ كحيػػػػػػػػرة مػػػػػػػػف عتػػػػػػػػاب الحبيػػػػػػػػب كمعػػػػػػػػاذره كمػػػػػػػػا يقمقػػػػػػػػو كتبعػػػػػػػػدىـ عػػػػػػػػف مكقػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػكداع، كالٌشػػػػػػػػ
كمكقػػػػػػػػػػػؼ الكاشػػػػػػػػػػػي تكٌضػػػػػػػػػػػ  المكقػػػػػػػػػػػؼ، فتزيػػػػػػػػػػػد كىزلػػػػػػػػػػػو، فالمفارقػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي مكقػػػػػػػػػػػؼ الحبيػػػػػػػػػػػب  الٌرقيػػػػػػػػػػػب جػػػػػػػػػػػدٌ 

ة مػػػػػػػػػػػف األفعػػػػػػػػػػػاؿ؛ يصػػػػػػػػػػػٌفؽ، صػػػػػػػػػػػكرة الػػػػػػػػػػػكداع حزننػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػ  الٌشػػػػػػػػػػػاعر. تشػػػػػػػػػػػٌكمت ىػػػػػػػػػػػذه الٌصػػػػػػػػػػػكرة الحركٌيػػػػػػػػػػػ
لتصػػػػػػػػػٌكر لحظػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػراؽ الٌشػػػػػػػػػاعر لمحبكبتػػػػػػػػػو كقػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػاف المٌػػػػػػػػػكـ بينيمػػػػػػػػػا يصػػػػػػػػػٌفؽ كالٌرعػػػػػػػػػد ،  يسػػػػػػػػػجـ، تػػػػػػػػػرٌؽ،

 يما.بصكف كالكشاة يتربٌ 

 }الكافر{ :        رلجة البدكجردمٌ كى كيقكؿ أبك عمٌي محٌمد بف حمد بف في 

ـٍ  ػػػػػهػػػػػذا اليىػػػػػلً  بٍ رى ٍطػػػػػتى  ألػػػػػ  احً كـً صى
 اارن ثىػػػػػػػػػؾى يكًسػػػػػػػػػعينا نً األٍيػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػأفك 

مكػػػػػػػػٍت ًبػػػػػػػػػا هىػػػػػػػػػنك أى كى  يػػػػػػػػدي مً تى   (3)راحو عي

ػػػػػػػػػػارو فً تىػػػػػػػػػػكٍ أى ـو كى غىػػػػػػػػػػإلػػػػػػػػػػ  نى    احً صى
ػػػػػحاحً  فى ًمػػػػػ ًؽ الميكسكػػػػػًر كالص  رى  الػػػػػكى

ػػػػًربىٍت ًسػػػػكل المػػػػاًء الًقػػػػ  احً رى كمػػػػا شى

 

                                                 
.48الٌثعالبي، تتمة اليتيمة،  -1
2
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ػػػػػػ ػػػػػػغي  فك أى كى ػػػػػػربه نى كنىها ًشػػػػػػصي  ماك شى
 

ػػػػػػػػيي  ػػػػػػػػا بػػػػػػػػراحً هىػػػػػػػػف ؽي كمه صى  (1)ا راحن
 

أفراحػػػػػػػػػو، بيعػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػاركو عناصػػػػػػػػػر الطٌ  يصػػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػػاعر طربػػػػػػػػػو كفرحػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػذا اليػػػػػػػػػكـ ككػػػػػػػػػ فٌ 
ػػػػػػػػػا، فقػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػٌبو ىػػػػػػػػػذا  فيػػػػػػػػػك يعكػػػػػػػػػس نشػػػػػػػػػكتو كطربػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػ  األشػػػػػػػػػجار حػػػػػػػػػيف تصػػػػػػػػػٌفؽ أكراقيػػػػػػػػػا طربنػػػػػػػػػا كفرحن
اليػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ الممػػػػػػػػػػػػػػػػػيء بػػػػػػػػػػػػػػػػػالٌطرب كاألنغػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ كالمكسػػػػػػػػػػػػػػػػػيقا ب شػػػػػػػػػػػػػػػػػجار األيػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ المتنػػػػػػػػػػػػػػػػػاثرة األكراؽ؛ المكٌسػػػػػػػػػػػػػػػػػرة 

يػػػػػػػػا لػػػػػػػػـ شػػػػػػػػرب الخمػػػػػػػػر مػػػػػػػػرة بعػػػػػػػػد مػػػػػػػػرة ، رغػػػػػػػػـ أنٌ  الٌنشػػػػػػػػكاف الٌػػػػػػػػذم  تتمايػػػػػػػػؿ متراقصػػػػػػػػة ك ٌنيػػػػػػػػا كالٌصػػػػػػػػحيحة،
قكف متمايمػػػػػػػػػة كالمنتشػػػػػػػػػيف لشػػػػػػػػػربيـ الخمػػػػػػػػػر فيصػػػػػػػػػػفٌ ا زالالن، ككػػػػػػػػػ ٌف أغصػػػػػػػػػانيا منتشػػػػػػػػػػية نقي ػػػػػػػػػ إال مػػػػػػػػػاءن  تسػػػػػػػػػؽى 

 ة المتتابعة تنقؿ نشكة الٌشاعر كفرحو في ىذا اليكـ الجميؿ.كر الحركيٌ ، فيذه الصٌ كفنا بكؼٌ 

فػػػػػػػػػػػػػػي كصػػػػػػػػػػػػػػؼ الحبيػػػػػػػػػػػػػػب  اليػػػػػػػػػػػػػركمٌ  كيقػػػػػػػػػػػػػكؿ القاضػػػػػػػػػػػػػػي أبػػػػػػػػػػػػػػك أحمػػػػػػػػػػػػػد منصػػػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػػػف محٌمػػػػػػػػػػػػػػد األزدمٌ 
 }الكامؿ{                                                                           كالٌنرجس:

ػػػػػػػػػػػػؼو لى هىػػػػػػػػػػػفٍ هى كمي   تيػػػػػػػػػػػػهي مٍ   خً نكػػػػػػػػػػػثى ا تى مك
ػػػػػػػػػػكٍ أى  ػػػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػػيك بكأًسػػػػػػػػػػًه فى مى  اتيهى بٍ رً شى
ُىػػػػػػػػطى ا إلػػػػػػػػيك بً نىػػػػػػػػدى كى   سو جً رٍ نىػػػػػػػػ فٍ ةو ًمػػػػػػػػا

 

ـي كى  هً ده ًبػػػػػػػػػًجػػػػػػػػػٍصػػػػػػػػػننا يى غي    بي عىػػػػػػػػػمٍ يى الٌنسػػػػػػػػػي
 بي رى ٍشػػػػػػػػػػػأى  هً ٍيػػػػػػػػػػػتى نى جٍ كى  فٍ ني ًمػػػػػػػػػػػتى بٍ ًسػػػػػػػػػػػحى كى 
ػػػػػػػػكٍ ًه كى ٍيػػػػػػػػدى ي يى رنا ًفػػػػػػػػدٍ تي بىػػػػػػػػبٍ ًسػػػػػػػػحى فى  (2)بي كى

 

 

، كيداعبػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػيـ  ك ٌنػػػػػػػػػػػو غصػػػػػػػػػػػف يالعبػػػػػػػػػػػو النٌ اعر الحبيػػػػػػػػػػػب كىػػػػػػػػػػػك يتمػػػػػػػػػػػاكج كيتثٌنػػػػػػػػػػػر الٌشػػػػػػػػػػػيصػػػػػػػػػػػكٌ 
اعر فػػػػػػػػي و يشػػػػػػػػرب الكػػػػػػػػ س مػػػػػػػػف كجنتيػػػػػػػػو، كيتػػػػػػػػدٌرج الٌشػػػػػػػػكك ٌنػػػػػػػػ ،فيشػػػػػػػػربيا فيػػػػػػػػكمر إليػػػػػػػػو بكػػػػػػػػ س مػػػػػػػػف خمػػػػػػػػر

فػػػػػػػػي يديػػػػػػػػو كككػػػػػػػػب، فيػػػػػػػػذه  و بػػػػػػػػدره كك ٌنػػػػػػػػ ،نػػػػػػػػرجس تصػػػػػػػػكير حركػػػػػػػػة الحبيػػػػػػػػب حػػػػػػػػيف يػػػػػػػػدنك إليػػػػػػػػو بطاقػػػػػػػػة مػػػػػػػػف
أف الٌشػػػػػػػػػاعر تػػػػػػػػػي يريػػػػػػػػػد مٌيػػػػػػػػػة الٌ كصػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػ  الٌصػػػػػػػػػكرة التبطء لبػػػػػػػػػالحركػػػػػػػػػة المتالحقػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي األبيػػػػػػػػػات تتػػػػػػػػػدٌرج 

بػػػػػػػيف يديػػػػػػػو  بػػػػػػػدر يضػػػػػػػـٌ رجس ك ٌنػػػػػػػو كىػػػػػػػك يػػػػػػػدنك مػػػػػػػف الٌشػػػػػػػاعر ليقػػػػػػػٌدـ لػػػػػػػو باقػػػػػػػة الٌنػػػػػػػ يصػػػػػػػٌكر فييػػػػػػػا الحبيػػػػػػػب
 كككبنا.

:     كيقكؿ أبك الحسف محمٌ   }المنسرح{  د بف عيس  الكرجي في كصؼ حٌماـ مصٌكرو

 هي نيػػػػػػػػريػػػػػػػػؾى باطً تو يي ٍيػػػػػػػػبى ًجػػػػػػػػٍب بً عٍ أى 
ػػػػػػػك لً دي ٍعػػػػػػػتى   ةن عى رً ٍسػػػػػػػاًء مي بىػػػػػػػيًد الظٌ صى
ُىػػػػػػػييػػػػػػػطي  ػػػػػػػٍت  نى مىػػػػػػػابى قى ٍد  تى كريلي    قناسى
ػػػػػػػفى   لن كى هىػػػػػػػةن كى ٍسػػػػػػػحى ابى في لي طىػػػػػػػاؤي ضى

 

ػػػػػػػػا أيرًسػػػػػػػػ   شً حٍ ٍت عمػػػػػػػػ  الػػػػػػػػكى مى جكاًرحن
 يًشػػػػػػػػمٍ تى  (3)ااًضػػػػػػػػهى يى ي غً ا ًفػػػػػػػػهىػػػػػػػػنك أى كى 
ُكػػػػػػػػػػػهىػػػػػػػػػػػنك أى كى     العيػػػػػػػػػػػش  مىػػػػػػػػػػػعه  عى ا  كي

ػػػػػػػػ  (4)شً رٍ ؽي الفىػػػػػػػػنكػػػػػػػػؤى ًض مي رٍ األى  ؿي قك ميصى
 

                                                 
1
.999تتمة اليتيمة  ، الٌثعالبي،  -
2
.294،   نفسه -
3
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كر الحركٌيػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي كصػػػػػػػػػػػؼ الٌشػػػػػػػػػػػاعر لمحٌمػػػػػػػػػػػاـ ذم الٌصػػػػػػػػػػػكر، فالٌشػػػػػػػػػػػاعر يسػػػػػػػػػػػتخدـ تتالحػػػػػػػػػػػؽ الٌصػػػػػػػػػػػ
بنػػػػػػػا مػػػػػػػف جمػػػػػػػاؿ مػػػػػػػا شػػػػػػػاىده فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا الحٌمػػػػػػػاـ مػػػػػػػف تصػػػػػػػكير صػػػػػػػيغة التعٌجػػػػػػػب القياسػػػػػػػي) أفعػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػ( متعجٌ 

بػػػػػػػػػػػاء ؼ عنػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػكرة مطػػػػػػػػػػػاردة الجػػػػػػػػػػػكارح لمػػػػػػػػػػػكحش كىػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػركض مسػػػػػػػػػػػرعة خمػػػػػػػػػػػؼ الظٌ ليتكقٌػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػديع؛  
ـٌ ينتقػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػكرة أخػػػػػػػػػرل فػػػػػػػػػي صػػػػػػػػيدىا، كك نٌ تل يػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػي مسػػػػػػػػػرعة تبػػػػػػػػدك ماشػػػػػػػػػية  فػػػػػػػػػي غياضػػػػػػػػػيا، ثػػػػػػػػػ

 في أعشاشيا. في نسؽ كاحد ك ٌنيا مطمئنة يكر المتقابمةاـ، كىي صكرة الطٌ الحمٌ 

فػػػػػػػػػػػػي كصػػػػػػػػػػػػؼ  يسػػػػػػػػػػػػابكرمالػػػػػػػػػػػػٌداربجردٌم النٌ أبػػػػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػػػػي الحسػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػف منصػػػػػػػػػػػػكر بػػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػػالء كيقػػػػػػػػػػػػكؿ  
 }الكامؿ {                                                                    :الخريؼ

ػػػػػػػػػػػػجى  ػػػػػػػػػػػػالزك  عى مى  كافً ٍلػػػػػػػػػػػػفى األى اًسػػػػػػػػػػػػحى افي مى مى
ػػػػػػػػػػػػػنك أى كاًء كى اؼي الهىػػػػػػػػػػػػػطىػػػػػػػػػػػػػعٍ أى  زك تىػػػػػػػػػػػػػكاهٍ   امى
 اهىػػػػػػػػػػػافً رى طٍ ؿه المكيػػػػػػػػػػػًؿ فػػػػػػػػػػػي أى ًظػػػػػػػػػػػ دك تىػػػػػػػػػػػكامٍ 

ػػػػػػػػالزك  فً ٍسػػػػػػػػٍر إلػػػػػػػػ  حي ظي فػػػػػػػػانٍ   بػػػػػػػػهً يً طً كى  افً مى
ػػػػػػحٍ أى  فً يٍ بىػػػػػػ فٍ ًمػػػػػػ ُىػػػػػػمى ػػػػػػ دٍ رى   رو فى ٍصػػػػػػأى كى    اللي عى
ػػػػػػػػػػالغي  ؾى ٍمػػػػػػػػػػٍت تً مىػػػػػػػػػػايى مى كتى   تٍ هى بى ٍشػػػػػػػػػػأى كفي فى صي
 كاري األكراؽي فػػػػػػػػػػػػي أٍفػػػػػػػػػػػػًؽ الهىػػػػػػػػػػػػايى طىػػػػػػػػػػػػتى تى 
 اارىهىػػػػػػػػثى يػػػػػػػػاًض نً عمػػػػػػػػ  الر   احي يىػػػػػػػػعى الر  مىػػػػػػػػخى 

 

ػػػػػػػػػػػػتىػػػػػػػػػػػػكافٍ    افً كى يػػػػػػػػػػػػًب أى طً ٍف ًبشػػػػػػػػػػػػرو كى رك عى
 افً كى ٍشػػػػػػػػػػػالنٌ  ؿى اييػػػػػػػػػػػمى اءى تى كى ي الهىػػػػػػػػػػػًكػػػػػػػػػػػحٍ تى 
ًُػػػػػػػػػػػػمى  دادً ًتػػػػػػػػػػػػؿي امٍ ٍثػػػػػػػػػػػػمً   افً رى ٍجػػػػػػػػػػػػالهي  ؼً كا

 كافً لٍ اًر   بػػػػػػػػػػػػػػػاألى جى ٍشػػػػػػػػػػػػػػػًف   األى كه مىػػػػػػػػػػػػػػػتى كى 

(1)قيػػػػػػػػػافً طمػػػػػػػػػفى  بالعً يػػػػػػػػػًؽ تي قً العى  ؿً ٍثػػػػػػػػػمً 
 

 

 اٌلفً انيؽى  الًخػػػػػػػػػػعىػػػػػػػػػػاًع   تى دى كى ـى  اٍلػػػػػػػػػػكٍ يىػػػػػػػػػػ
 رافً ٍيػػػػػػػػػػػػػػالحى  ـً ائً الهىػػػػػػػػػػػػػػ قنػػػػػػػػػػػػػا كقمػػػػػػػػػػػػػػبً مى ُى 

ػػػػػػػػػػزٍ اأٍلى اًت كى ُىػػػػػػػػػػكٍ ًب األى يىػػػػػػػػػػطٍ فػػػػػػػػػػي أى   (2)افً مى
 

ا الٌشػػػػػػػػػػػاعر فصػػػػػػػػػػؿ الخريػػػػػػػػػػػؼ كظػػػػػػػػػػكاىر الٌطبيعػػػػػػػػػػػة فيػػػػػػػػػػو، فالزٌ  يصػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػػاف إنسػػػػػػػػػػاف يفتػػػػػػػػػػػٌر متبٌسػػػػػػػػػػػمن
ػػػػػػػػػا، كي كاألشػػػػػػػػػػجار  فػػػػػػػػػي تمايمػػػػػػػػػػو، شػػػػػػػػػػكافالنٌ  اىتػػػػػػػػػزازاليػػػػػػػػػكاء فيجعمػػػػػػػػػػو إنسػػػػػػػػػاننا ييتػػػػػػػػػػٌز ب عطافػػػػػػػػػػو  شػػػػػػػػػػٌخصفرحن

يػػػػػػػػا أحجػػػػػػػػار كريمػػػػػػػػة حمػػػػػػػػراء تسػػػػػػػػكف فػػػػػػػػي منػػػػػػػػاجـ مػػػػػػػػف ذىػػػػػػػػب، فينػػػػػػػػا فرة، فك نٌ كالٌصػػػػػػػػ متمٌكنػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف الحمػػػػػػػػرة
ـٌ حػػػػػػػػػػػد الٌصػػػػػػػػػػػكرة المٌ تتٌ  الغصػػػػػػػػػػػكف كيجعميػػػػػػػػػػػا  يشػػػػػػػػػػػٌخصكنٌيػػػػػػػػػػػة بالحركيػػػػػػػػػػػة لترسػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػكرة حٌيػػػػػػػػػػػة كاقعٌيػػػػػػػػػػػة، ثػػػػػػػػػػػ

تتطػػػػػػػػػػاير تتطػػػػػػػػػاير أكراقيػػػػػػػػػػا بفعػػػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػػكاء كمػػػػػػػػػػا ف يػػػػػػػػػـك الفػػػػػػػػػػراؽ،ف لحظػػػػػػػػػػة العنػػػػػػػػػػاؽ تتمايػػػػػػػػػؿ تمايػػػػػػػػػػؿ الخػػػػػػػػػاٌل 
لترسػػػػػػػػـ لكحػػػػػػػػة فنٌيػػػػػػػػة مطػػػػػػػػٌرزة  تقمقنػػػػػػػػا بفعػػػػػػػػؿ الفػػػػػػػػراؽ، فالٌصػػػػػػػػكر الحركٌيػػػػػػػػة تتابعػػػػػػػػقمػػػػػػػػكب العاشػػػػػػػػقيف الحيػػػػػػػػارل 

 ب لكاف الٌطبيعة في فصؿ الخريؼ.

 }الكامؿ  {                      :(3)البصرمٌ  محٌمد طاىر بف الحسيف بف يحي  المخزكميٌ أبك يقكؿ ك 
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ػػػػػػالًء يى ي العىػػػػػػًبػػػػػػادي أى دى ُػػػػػػالكا: كً   كؿي حي

 ييػػػػػػػػؿي ًفػػػػػػػػمً أى فى  اءىلي قىػػػػػػػػؼه لً ًشػػػػػػػػتى سٍ أى فى 
ػػػػػػػػػػاذا دى فىػػػػػػػػػػ ُى ي ًبٍشػػػػػػػػػػانً عى  ِي تيػػػػػػػػػػهي بٍ ارى ريلي 

 

ػػػػػػػػقٍ ؿ  يى الظ ػػػػػػػػكى   ػػػػػػػػري مى  كؿي يىطيػػػػػػػػةن كى رك صي
 يػػػػػؿي مً ثي يى ٍيػػػػػهي حى ٍنػػػػػرو مً ٍجػػػػػهى ؿو كى ٍصػػػػكى 

ذا تى  (1)يػػػػػػػػػؿي مً اءي جى زى عى الٍ دى فىػػػػػػػػػعكػػػػػػػػػجى كا 
 

 

ا مػػػػػػػػػػف الٌصػػػػػػػػػػكرة مسػػػػػػػػػػتمد   ،يبػػػػػػػػػػدع الٌشػػػػػػػػػػاعر فػػػػػػػػػػي تقريػػػػػػػػػػب صػػػػػػػػػػكرة العالقػػػػػػػػػػة بينػػػػػػػػػػو كبػػػػػػػػػػيف ممدكحػػػػػػػػػػو
ا إلػػػػػػػػػ  حركػػػػػػػػػة الظٌػػػػػػػػػؿٌ  زالحركٌيػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػاىدنا حي ػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػ  تقمٌػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػذه العالقػػػػػػػػػة، فيقفػػػػػػػػػ طكلػػػػػػػػػو  ؛ذىنػػػػػػػػػو مسػػػػػػػػػرعن

ة الممػػػػػػػػػػػدكح، فػػػػػػػػػػػ ذا كػػػػػػػػػػػاف مسػػػػػػػػػػػركرنا سػػػػػػػػػػػتطكؿ كقصػػػػػػػػػػػره، فالعالقػػػػػػػػػػػةي بينيمػػػػػػػػػػػا تطػػػػػػػػػػػكؿ كتقصػػػػػػػػػػػر تبعنػػػػػػػػػػػا لنفسػػػػػػػػػػػيٌ 
ذا تقمٌػػػػػػػػػػب زمانػػػػػػػػػػو  كػػػػػػػػػػدرنا عميػػػػػػػػػػو فقػػػػػػػػػػد يكتػػػػػػػػػػب ليػػػػػػػػػػا المػػػػػػػػػػكت كالفنػػػػػػػػػػاء ، فيػػػػػػػػػػذه الثنائٌيػػػػػػػػػػة العالقػػػػػػػػػػة بينيمػػػػػػػػػػا، كا 

 المتقٌمبة بيف الٌشاعر كممدكحو.الضٌدٌية تساىـ في رسـ الٌصكرة الحركٌية لمعالقة 

 }الكامؿ  {                                   أبك الغكث بف نحرير المنيحٌي:كيقكؿ 

ػػػػػ فٍ سيػػػػػهي ًمػػػػػمٍ شى  تٍ اكى هىػػػػػـه تى كٍ يىػػػػػ  اؿً عى

ذا   ـٍ هً رً ٍمػػػػػػػأًلى  اءى عىػػػػػػػبً األرٍ  اٍختىبىػػػػػػػٍرتى كا 
 

ٍت ًبػػػػػػ  ـي فى األيكػػػػػػ هً ميًسػػػػػػخى  اؿً يىػػػػػػلى  يى ٍهػػػػػػا
 (2) اؿً فىػػػػ ؽي دى ٍصػػػػأى  ارً بىػػػػدٍ ي اإلً ًفػػػػ اري بى دي فىػػػػ

 
 

قػػػػػػػػػد  بنيارىػػػػػػػػا األٌيػػػػػػػػاـ ماء العاليػػػػػػػػة، ككػػػػػػػػ فٌ حركػػػػػػػػة الٌشػػػػػػػػمس كقػػػػػػػػد تيػػػػػػػػاكت مػػػػػػػػػف الٌسػػػػػػػػ شػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػاعر
الػػػػػػػػكزير األبيػػػػػػػػات كقػػػػػػػػد قػػػػػػػػبض عمػػػػػػػػ   ىػػػػػػػػذهقػػػػػػػػاؿ  حزننػػػػػػػػا كحػػػػػػػػدادنا عمػػػػػػػػ  الػػػػػػػػكزير، ليػػػػػػػػاؿو تحٌكلػػػػػػػػت فييػػػػػػػػا إلػػػػػػػػ  

 .يـك األربعاء

 }  الكامؿ{                                              أبك الغكث بف نحرير المينٍيحٌي:يقكؿ 

ـي   الٌربيػػػػػػػػػًع فأصػػػػػػػػػبحتٍ  زارتػػػػػػػػػؾى أٌيػػػػػػػػػا
ٍصػػػػباًء كىالػػػػػٍت بغمػػػػائـو نيًثػػػػرى   عمػػػػ  الحى

ٍشػػػينا كاٍغتىػػػدكٍ لػػػبسى الغيصػػػكفي النكػػػ  لرى كى
رىهػػػػػػػػا ًبميكًرًُهػػػػػػػػا الٌصػػػػػػػػبا  لىفٌػػػػػػػػٍت مينىك 

 

 مسػػػػػػػػتعًدياتو منػػػػػػػػؾ بػػػػػػػػثك مىكىاًهػػػػػػػػبً  
ػػػػػاًئبً  ٍبػػػػػؿو صى ُىطىػػػػػراًت كى ٍصػػػػػباًء ًمػػػػػٍف   حى

 ترائػػػػػػػػػبً  درري القطػػػػػػػػػار لهػػػػػػػػػا حمٌػػػػػػػػػ 
 (3)طىاًرفنػػػػػػػػا ًبػػػػػػػػذىكاًئبً لػػػػػػػػؼك الًعنىػػػػػػػػاًؽ م

 

با كقد لٌؼ األغصاف المكرقة باألغصاف المنٌكرة كما تمتٌؼ في البيت األخير يصٌكر الٌشاعر  حركة الصل
 المطارؼ بالٌذكائب عند العناؽ.

 } مجزكء الكامؿ               {   أبك المحاسف سعد بف محٌمد بف منصكر في مدح أبيو: كيقكؿ 

                                                 
1
 .91، تتمة اليتيمةالٌثعالبي،  -

2
.45نفسه،-
3
،ّالر ّائة:ضفائسالش ؼس،44، نفسو - :طسف،ّها ج:ذّب.مادة لساف العرب:ينظر: ابف منظكر، .ّالوطازف:أز يحهيالخص 
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ػػػػػػػػػػػػ اضػػػػػػػػػػػػحن  كجمػػػػػػػػػػػػ  الٌربيػػػػػػػػػػػػعي   ركعى
 كأٌنمػػػػػػػػػػػػا  سػػػػػػػػػػػػرؽ الٌصػػػػػػػػػػػػبا رٌيػػػػػػػػػػػػاك 

 لي يػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػػػػػػػدٌفؽى جػػػػػػػػػػػػػػػػكدي 
عػػػػػػػػػػػػالي  ال زلػػػػػػػػػػػػتى فػػػػػػػػػػػػي ًظػػػػػػػػػػػػؿ  المى

 

 الكمػػػػػػػػػػاـً  سى الػػػػػػػػػػكرًد مػػػػػػػػػػف كمىػػػػػػػػػػؿً  
 الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراـً ؾ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمائمً 

 كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدفيًؽ الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـً الرهكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـً 
 (1)بالغنػػػػػػػػػػػػػػػػا أُصػػػػػػػػػػػػػػػػ   المػػػػػػػػػػػػػػػػراـً 

 

المتػػػػػػػػػػػػدٌفؽ بغػػػػػػػػػػػػزارة، بحركػػػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػػػدٌفؽ األمطػػػػػػػػػػػػار الغزيػػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػػف الغيػػػػػػػػػػػػكـ  الممػػػػػػػػػػػػدكحشػػػػػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػػػػػاعر كػػػػػػػػػػػػـر 
 المتراكمة، فالٌصكرة الحركٌية ناشئة مف كثرة الٌتدفؽ كغزارة اليطكؿ كسرعتو.

 } الطكيؿ                                                     {   : (2)يقكؿ أبك الٌدرداء المكصمي

ػػػػٍكـً  ػػػػٍهري الصك ـى شى ػػػػرك ػػػػٍهري الػػػػزكالًزؿً تصى  شى
 كالحى هػػػػػػػالؿي  الًفٍطػػػػػػػًر حٍنػػػػػػػكنا كأنكػػػػػػػهي 
ػػػػػػػٍأسي بػػػػػػػٍيفى أىًهمكػػػػػػػةو   كدىارٍت عمينػػػػػػػا الكى
 فىًرٍحنػػػػػا كفػػػػػي أٍجسػػػػػاًمنا ًسػػػػػٍحري باًبػػػػػؿو 

 

ػػػػػٍهري الٌفضػػػػػاًئؿً   ػػػػػككاؿي شى ػػػػػاؿى ًبػػػػػًه شى شى  كى

 ًسػػػنافه لىػػػكالي  الطكٍعػػػفي فػػػي رأًس عاًمػػػؿً 
 تيضػػػػػػػيءي كأٍغصػػػػػػػافو ًرطػػػػػػػابو مكاًئػػػػػػػؿً 

فػػػػػي  ٍمػػػػػري باًبػػػػػؿً يػػػػػدبه كى أيماًننػػػػػا خى
(3)

45 

 

بعػػػػػػػػػػػػد انقضػػػػػػػػػػػػاء شػػػػػػػػػػػػير رمضػػػػػػػػػػػػاف المبػػػػػػػػػػػػارؾ  الٌشػػػػػػػػػػػػاعر ىػػػػػػػػػػػػالؿ الفطػػػػػػػػػػػػر كقػػػػػػػػػػػػد الح محني ػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػٌبو
بػػػػػػػػػػالٌرم  المقػػػػػػػػػػٌكس المحنػػػػػػػػػػٌي بفعػػػػػػػػػػؿ الٌطعػػػػػػػػػػف، فالٌصػػػػػػػػػػكرة الحركٌيػػػػػػػػػػة ناشػػػػػػػػػػئة مػػػػػػػػػػف حركػػػػػػػػػػة اليػػػػػػػػػػالؿ كالػػػػػػػػػػٌرم  

 كتقٌكسيما.
}مجزكء البسيط            { كيقكؿ السٌيد أبك البركات عمٌي بف الحسيف العمكٌم في كصؼ البدر:  

 أمػػػػػػػػا تػػػػػػػػرل البػػػػػػػػدرى فػػػػػػػػي الٌسػػػػػػػػماء
ُىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدًّا كتػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًس تبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو  رى   دك 
ٍجػػػػػػػػػػًه حسػػػػػػػػػػناءى فػػػػػػػػػػي ًنقػػػػػػػػػػابو   أٍك كى

 

 مف ُرًع الغيـً في غشاءً  
 مغٌرؽو في غديًر ماءً 

 (9)اءً ػػالحي   مف نا   ػالهكي  تمشي 

شػػػػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػػػػاعر البػػػػػػػػػػػدر المسػػػػػػػػػػػتدير المشػػػػػػػػػػػبع بصػػػػػػػػػػػفرة الٌشػػػػػػػػػػػمس فػػػػػػػػػػػي الٌسػػػػػػػػػػػماء كىػػػػػػػػػػػك مغمٌػػػػػػػػػػػؼ بغشػػػػػػػػػػػاء     
منسػػػػػػػػػػكج مػػػػػػػػػػف الغيػػػػػػػػػػكـ بتػػػػػػػػػػرس مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػٌذىب الغػػػػػػػػػػارؽ فػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػدير المػػػػػػػػػػاء، أك ككجػػػػػػػػػػو الحسػػػػػػػػػػناء الجميمػػػػػػػػػػة 
مغمٌػػػػػػػػػػػؼ بالٌنقػػػػػػػػػػػاب، تمشػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػبطء مػػػػػػػػػػػف الحياء،فكجػػػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػػػبو شػػػػػػػػػػػيء أبػػػػػػػػػػػيض مشػػػػػػػػػػػرؽ محػػػػػػػػػػػاط بسػػػػػػػػػػػكاد، 

                                                 
1
.169،تتٌمة اليتيمةالٌثعالبي، -
2
لنأػثسػلبذسجوحلَ.-
3
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فػػػػػػػػػػي األبيػػػػػػػػػػات ناتجػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف حركػػػػػػػػػػة البػػػػػػػػػػدر كسػػػػػػػػػػط الغيػػػػػػػػػػكـ الثٌقيمػػػػػػػػػػة كحركػػػػػػػػػػة فالٌصػػػػػػػػػػكرة الحركٌيػػػػػػػػػػة البطيئػػػػػػػػػػة 
 اٌلتي تمشي ببطء مف الحياء. الحسناء

 مسٌية:كرة المٌ الصٌ -ثانينا
فػػػػػػػي  البصػػػػػػػرمٌ  محٌمػػػػػػػد طػػػػػػػاىر بػػػػػػػف الحسػػػػػػػيف بػػػػػػػف يحيػػػػػػػ  المخزكمػػػػػػػيٌ  أبػػػػػػػيكمػػػػػػػف أمثمتيػػػػػػػا فػػػػػػػي التٌتمػػػػػػػة قػػػػػػػكؿ 

 } البسيط                                                                               { :نياكصؼ الدٌ 

ػػػػػرك بى إذا تى   ةه رى اهً عىػػػػػا فى يى نٍ ده اٍلػػػػػ تً جى
ُىػػػػيكػػػػا حى هىػػػػنك أى كى  ػػػػقك نى مي  تٍ ةه را  ةه شى

 

ػػػػخً   ػػػػا دى هى ابي ضى  اؿي تىػػػػغٍ تى فى  يبً ٍصػػػػتي  فٍ ـي مى
 (1)اؿي تكػػػػػػػػُى  ـه سهػػػػػػػػالٍ ا كى هى سيػػػػػػػػمى مٍ مى  فى الى كى 

 
 

تشػػػػػػػػػبو  المممػػػػػػػػػسامرأة فػػػػػػػػػاجرة تتخضػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػدـ مػػػػػػػػػف تغتالػػػػػػػػػو، كىػػػػػػػػػي لٌينػػػػػػػػػة نيا بػػػػػػػػػيشػػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػػاعر الػػػػػػػػػدٌ 
كرة الٌتشػػػػػػػػبييٌية الٌممسػػػػػػػػٌية كاضػػػػػػػػحة فالٌصػػػػػػػػ مػػػػػػػػف ينظػػػػػػػػر إلييػػػػػػػػا كلكػػػػػػػٌف سػػػػػػػػٌميا قاتػػػػػػػػؿ، إلػػػػػػػػ  حٌيػػػػػػػة ممسػػػػػػػػاء تػػػػػػػػركؽ
 ة مممسيا لٌيف، كبيف أنيابيا السـٌ القاتؿ.في تجسيد الٌدنيا بحيٌ 

رضػػػػػػػػػي -مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػٌي بػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػي طالػػػػػػػػػب معػػػػػػػػػاني أبياتػػػػػػػػػو  أخػػػػػػػػػذ الٌشػػػػػػػػػاعر أفٌ يػػػػػػػػػرل الٌثعػػػػػػػػػالبي 
لحٌيػػػػػػػػػػة؛ لػػػػػػػػػٌيف مممسػػػػػػػػػػيا قاتػػػػػػػػػؿه سػػػػػػػػػػٌميا يحػػػػػػػػػذرىا العاقػػػػػػػػػػؿ كييػػػػػػػػػكم إلييػػػػػػػػػػا بانيا فػػػػػػػػػي تصػػػػػػػػػػكيره الػػػػػػػػػدٌ  -ا  عنػػػػػػػػػو

"أٌمػػػػػػػػا بعػػػػػػػػد، ف ٌنمػػػػػػػػا مثػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػٌدنيا مثػػػػػػػػؿ  لسػػػػػػػػمماف الفارسػػػػػػػػي: -رضػػػػػػػػي ا  عنػػػػػػػػو-الجاىػػػػػػػػؿ، كذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػو 
كضػػػػػػػػػع  يعجبػػػػػػػػػؾ فييػػػػػػػػػا لقمٌػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػا يصػػػػػػػػػحبؾ منيػػػػػػػػػا،ض عٌمػػػػػػػػػا الحٌيػػػػػػػػػة، لػػػػػػػػػٌيف مٌسػػػػػػػػػيا، قاتػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػٌميا، فػػػػػػػػػ عر 

 .(2)عنؾ ىمكميا لما أيقنت مف فراقيا، ككف آنس ما تككف بيا"

 } الخفيؼ {         يقكؿ السٌيد أبك البركات عمٌي بف الحسيف العمكٌم:        ك 

 ككػػػػػػػػػػػػػالـو كػػػػػػػػػػػػػدمًع صػػػػػػػػػػػػػبٍّ غريػػػػػػػػػػػػػبو 
 رؽك لفظنػػػػػػػػػػػػػا كدٌؽ معنػػػػػػػػػػػػػ ن فأضػػػػػػػػػػػػػح 

 

 عنػػػػػػػػػدىلٍ رؽك حتٌػػػػػػػػػ  الهػػػػػػػػػكاء يكثػػػػػػػػػؼي  

 (3)كػػػػػػؿه سػػػػػػحرو مػػػػػػف البالغػػػػػػًة عبػػػػػػدىٍل 
 

 

شٌبو الٌشاعر كالـ ممدكحو في رٌقتو كلينو كلطفو بدمكع  العاشؽ الٌرقيقة التي إذا ما قكرنت في رٌقتيا 
 باليكاء ف ٌنو يككف أكثر كثافة منيا، فمفظو رقيؽ كمعناه دقيؽ، فقد جمع محاسف البالغة فيو.

 

 
                                                 

1
.30 ،مة، تتمة اليتيالٌثعالبي -
2
.2/80نهج البالغة،،  الٌشريؼ الٌرضي، محٌمد بف الحسيف بف مكس -
3
 .181،مة، تتمة اليتيالٌثعالبي -
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 كئٌية:الٌصكرة الضٌ -ثالثنا

 }الكامؿ   {         : (1)القاسـ إبراىيـ بف عبد ا  الكاتب الٌطائي كقكؿ أبي

ػػػقىػػػػتك عى ٍب مي رى كاٍشػػػ ػػػػهى يى مً كى  فك أى ةن كى  اضى
ػػػػػا رى هى يكى قً ٍسػػػػػيى  ػػػػػأه أى شى  هي كنيػػػػػفي فه جي غى

 

ُي نىػػػػػ   ري عى ٍسػػػػػاًؿ تى بىػػػػػًؿ الجً مىػػػػػاره عمػػػػػ  
)ري كى ٍسػؾى تى نكػًكًر أى ٍسػؤكًس المي كي ؿى الٍ بٍ ُى 

2) 
 

 

ػػػػػػػػػػػػػػيي   الٌشػػػػػػػػػػػػػػاعر كمػػػػػػػػػػػػػػيض الخمػػػػػػػػػػػػػػرة المعتٌقػػػػػػػػػػػػػػة بنػػػػػػػػػػػػػػار مضػػػػػػػػػػػػػػيئة تشػػػػػػػػػػػػػػتعؿ فػػػػػػػػػػػػػػي رؤكس الجبػػػػػػػػػػػػػػاؿو بِّ شى
ؿ إليػػػػػػػػػػػؾ ـ يتسػػػػػػػػػػػمٌ المػػػػػػػػػػػرخٌ  كصػػػػػػػػػػػكتيا األغػػػػػػػػػػػفٌ  ،مغنٌيػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػبيية بػػػػػػػػػػػابف الغػػػػػػػػػػػزاؿ جمػػػػػػػػػػػاالن ، تسػػػػػػػػػػػقيكيا كقمميػػػػػػػػػػػا

ضػػػػػػػػيائيا ب ؾ لمكػػػػػػػػ س. فالٌصػػػػػػػػكرة الٌضػػػػػػػػكئية تشػػػػػػػػعٌ ايػػػػػػػػد كراف قبػػػػػػػػؿ أف تمتػػػػػػػػدٌ تػػػػػػػػ ثيره فيجعمػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي نشػػػػػػػػكة الٌسػػػػػػػػ
 .لقٌكة شعاعيا ككميضيا يا نار تضيء أعالي الجباؿفك نٌ  ، مف لييب الخمرةمنبعث ال

 

 الصكرة الٌمكنٌية:-رابعنا

المجازٌيػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػد البشػػػػػػػػػػػػػػر، فيػػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػػػرتبط بمعػػػػػػػػػػػػػافو كدالالت خاٌصػػػػػػػػػػػػػػة تختمػػػػػػػػػػػػػؼ دالالت األلػػػػػػػػػػػػػكاف        
بػػػػػػػػػػالمكقؼ الٌػػػػػػػػػػذم تعٌبػػػػػػػػػػر عنػػػػػػػػػػػو، فبعضػػػػػػػػػػيا يػػػػػػػػػػدؿ عمػػػػػػػػػػ  الٌصػػػػػػػػػػػفاء كالٌنقػػػػػػػػػػاء، أك عمػػػػػػػػػػ  الغيػػػػػػػػػػرة ، أك عمػػػػػػػػػػػ  

 ا تستخدـ األلكاف ليكن  بيا عف أشياء أك يكٌرل بو، أك يشٌبو بيا.  الٌتشاؤـ... كغالبن 

إٌف ألػػػػػػػػػػكاف األشػػػػػػػػػػياء كأشػػػػػػػػػػكاليا ىػػػػػػػػػػي المظػػػػػػػػػػاىر الحسػػػػػػػػػػٌية التػػػػػػػػػػي تيحػػػػػػػػػػدث تػػػػػػػػػػكٌترنا فػػػػػػػػػػي األعصػػػػػػػػػػاب 
كحركػػػػػػػػػةن فػػػػػػػػػي المشػػػػػػػػػاعر، فيػػػػػػػػػي مثيػػػػػػػػػرات حسػػػػػػػػػٌية يتفػػػػػػػػػاكت ت ثيرىػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػيف الٌنػػػػػػػػػاس لتشػػػػػػػػػٌكؿ الٌصػػػػػػػػػكرة، كتثيػػػػػػػػػر 

كقػػػػػػػػػػػػد كثػػػػػػػػػػػػرت  (3)ينبػػػػػػػػػػػػت كيترعػػػػػػػػػػػػرع فػػػػػػػػػػػػي أحضػػػػػػػػػػػػاف األشػػػػػػػػػػػػكاؿ كاأللػػػػػػػػػػػػكافعر ي أك القػػػػػػػػػػػػارئ، فالٌشػػػػػػػػػػػػالمتمقٌػػػػػػػػػػػػ
كر الحسػػػػػػػػػػٌية، ة اليتيمػػػػػػػػػػة، كانػػػػػػػػػػدمجت مػػػػػػػػػػع غيرىػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف الٌصػػػػػػػػػػالٌصػػػػػػػػػػكر الٌمكنٌيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػعر شػػػػػػػػػػعراء تتٌمػػػػػػػػػػ

 كمنيا: 

 }المنسرح   {           في الخمر: (ابف عـٌ ابف نباتة)أبك القاسـ الٌسعدم  يقكؿ

 ًتهػػػػااجى جى ي زي اًر ًفػػػػالنكػػػػكى  ؾى ٍتػػػػاءى جى 

ػػػػذى   إً تكػػػػحى   اهىػػػػطى الى اجي خى زى ا الًمػػػػا مى
ػػػػػرى ٍمػػػػػحى    ؽً زى نىػػػػػ فٍ ٌر ًمػػػػػقً تى ٍسػػػػػا تى اءى مى

ػػػػػػػٍثػػػػػػػا مً هىػػػػػػػتى يٍ أى رى   ؽً فى ًة الشكػػػػػػػرى فٍ ؿى صي

                                                 
1
ليعمػػػػػػػػؿ فػػػػػػػي ديػػػػػػػػكاف الٌرسػػػػػػػػائؿ، ثػػػػػػػـ عػػػػػػػػاد إلػػػػػػػػ  الػػػػػػػرٌم ليكتػػػػػػػػب فػػػػػػػػي  ؛ىػػػػػػػك مػػػػػػػػف الكتٌػػػػػػػاب البػػػػػػػػارعيف، انتقػػػػػػػػؿ مػػػػػػػف الػػػػػػػػٌرم إلػػػػػػػػ  غزنػػػػػػػة -

 .151، ة اليتيمة تتمٌ عالبي، الثٌ ينظر:  ديكانو.
2
 152 ،نفسو -
3
.129، الٌشعر العربي المعاصر  ُضايال كظكاهرل الفنٌية كالمعنكٌية، إسماعيؿ، عٌز الٌديف- 
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ػػػػػ  ةً قىػػػػػانى عى مي  فٍ ره ًمػػػػػفى ٍصػػػػػًر تى كٍ البً كى
 

ػػػذى ًج إً كٍ الػػػزك  )ؽً رى فىػػػالٍ  فٍ ا ًمػػػهى مك ا ضى
1) 

 
 

يمتمػػػػػػػػػر اإلنػػػػػػػػػاء بيػػػػػػػػػا كالٌنػػػػػػػػػار يصػػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػػاعر الخمػػػػػػػػػرة ال تسػػػػػػػػػتقٌر كال تيػػػػػػػػػدأ عمػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػػػد أف 
كف ة تمػػػػػػػػػػزج بيػػػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػػٌكؿ لكنيػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػ  المٌػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػي لكنيػػػػػػػػػػا األحمػػػػػػػػػػر ، ثػػػػػػػػػػـ إذا مػػػػػػػػػػا ميزجػػػػػػػػػػت كاختمطػػػػػػػػػػت بمػػػػػػػػػػادٌ 

 خكفنا. ، أك كالبكر تصفٌر عند معانقة الٌزكجفؽ عند المغيباألصفر مشبية صفرة الشٌ 

 }الكامؿ{ ه:متنزٌ   يدعك صديقنا لو إل أبك محٌمد طاىر بف الحسيف بف يحي  المخزكمي البصرمكيقكؿ 

ػػػكٍ يػػػرًة رى زً جى ي الٍ ري ًفػػػاكً بىػػػسه ني مىػػػغى   ةن ضى
ػػػػفى  ػػػػ فك هي نك أى كى ػػػػالٍ  عى مى ػػػػاًح مى بى صك ره امً جى

(9) 
ػػػػتٍ  دٍ ُىػػػػ( 4)ةه يقىػػػػتً عى  اؾى نىػػػػا هي نىػػػػلى كى   طيم سى

 

ػػػالٍ  اؿً يىػػػذٍ أى قىػػػٍت بً بً عى    (2)اهىػػػاني ذى كٍ ا حى بى ص 
ػػػػالٍ دٍّ كى ًنػػػػٍت بً رى حً سيػػػػ  اهىػػػػاني خى ابي دي بى ضك
 (5)اانيهيػنى كًت دً بيػكى نٍ ًج العى سٍ كًؼ نى في شي بً 

 
 

مػػػػػػػػػػع ظممػػػػػػػػػػة  -ه الكاقػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػي أطػػػػػػػػػػراؼ الجزيػػػػػػػػػػرة كقػػػػػػػػػػد زاره كقػػػػػػػػػػت الغمػػػػػػػػػػسزٌ يصػػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػػػاعر المتنػػػػػػػػػػ
 كربٌخػػػػػػػػػ اض فػػػػػػػػػي لكنيػػػػػػػػػا المحمػػػػػػػػػٌر مجػػػػػػػػػامري ىػػػػػػػػػذه الٌريػػػػػػػػػ ه، فكػػػػػػػػػ فٌ كقػػػػػػػػػد شقشػػػػػػػػػؽ الفجػػػػػػػػػر نػػػػػػػػػكري  -يػػػػػػػػػؿآخػػػػػػػػػر المٌ 
الػػػػػػػػػٌدخاف، فيػػػػػػػػػذه األلػػػػػػػػػكاف باب مػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػي تعمكىػػػػػػػػػا ألسػػػػػػػػػنة الٌضػػػػػػػػػمػػػػػػػػػف بخػػػػػػػػػكر نارىػػػػػػػػػا الٌ تفػػػػػػػػػكح عطػػػػػػػػػرنا  حمػػػػػػػػػراء

نتيػػػػػػػػػا اعر، كقػػػػػػػػػد زيٌ تػػػػػػػػػي زارىػػػػػػػػػا الٌشػػػػػػػػػالمتالحقػػػػػػػػػة تضػػػػػػػػػافرت معنػػػػػػػػػا لترسػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػكرة لكنيػػػػػػػػػة مركبػػػػػػػػػة لمحػػػػػػػػػدائؽ الٌ 
ا شػػػػػػػػػػػػٌفافنا لػػػػػػػػػػػػدنانيا، كالٌشػػػػػػػػػػػػطر األٌكؿ مػػػػػػػػػػػػف البيػػػػػػػػػػػػت العنكبػػػػػػػػػػػػكت طيمسػػػػػػػػػػػػانن  تػػػػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػػػػٌرزتالخمػػػػػػػػػػػػرة المعتٌقػػػػػػػػػػػػة الٌ 

 ه.ر الثٌاني كناية عف بريؽ لكنيا كاحمرا

 }الكامؿ  {       : في كصؼ الٌربيع (6) صميكٍ داف المى أبك الغنايـ بف حميقكؿ ك 

 لي اري كى أٍنػػػػػػػػػ لً بيػػػػػػػػعي كهػػػػػػػػذً هػػػػػػػػذا الرك 
ػػػػػػػػػػػػػػفً   ةه يكػػػػػػػػػػػػػػبً هى لي ذى اري هىػػػػػػػػػػػػػػنٍ ةه أى يك ض 
 جه ر  بىػػػػػػػػػػػػػتى اتيػػػػػػػػػػػػػهي مي كى دى جه غى م  بى تىػػػػػػػػػػػػػمي 

ػػػ ػػػاءي فً كالمى  ركزه ٍفػػػيًص مى ًمػػػقى يه الٍ ض 
 

 اريلي هىػػػػػػػنى  ابى طىػػػػػػػكى  يػػػػػػػهً الً يى لى  تٍ ابىػػػػػػػطى  
 لي اري كى ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػةه أى يكػػػػػػػػػػػػػػػػر  اريلي دي هىػػػػػػػػػػػػػػػػزٍ أى 

ػػػػػػػػػػ  اريلي حى ٍسػػػػػػػػػػجه أى ر  أى تىػػػػػػػػػػاتيهي مي كى حى ضى
ػػػػػػفٍ نى بى بً  لي اري عى ًشػػػػػػ دي رٍ كى اٌلزى اٍلػػػػػػكى   جو سى

(4
) 

 

فػػػػػػػػػي األبيػػػػػػػػػات الٌسػػػػػػػػػابقة صػػػػػػػػػكرة فنٌيػػػػػػػػػة لمٌربيػػػػػػػػػع، تتالحػػػػػػػػػؽ فييػػػػػػػػػا األلػػػػػػػػػكاف كتتناسػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػع  تتٌشػػػػػػػػػٌكم  
أزىػػػػػػػػاره و شػػػػػػػػبٌ الفٌضػػػػػػػػة فػػػػػػػػي بياضػػػػػػػػيا الاٌلمػػػػػػػػع، ك بأنيػػػػػػػػاره و قػػػػػػػػد شػػػػػػػػبٌ ف كرة،بيعػػػػػػػػة المشػػػػػػػػكِّمة لمٌصػػػػػػػػعناصػػػػػػػػر الطٌ 

                                                 
 مادة: فرؽ.   ،لساف العرب. كالفرؽ: الخكؼ، ينظر: ابف منظكر، 28، تتمة اليتيمةالثعالبي،  -1
 مادة: جمر.     ،لساف العربمجامر: ما يكضع فيو الٌنار مف البخكر، ينظر: ابف منظكر، -2
 : عتؽ.    مادة نفسو،ينظر: عتيقة: الخمرة،  -3
 : حكذ.   مادةنفسه،ينظر:  حكذانيا: نبات طكيؿ لو زىرة حمراء في أصميا صفرة، -4
. 31، تتمة اليتيمةالٌثعالبي، -5
في تتمة شعراء القسـ األٌكؿ كىـ أىؿ الٌشاـ كلـ يترجـ لو. كلـ أعثر عم  ترجمة لو في المصادر األخرل.أدرجو الٌثعالبي  -6

.61-60تتمة اليتيمة ،الثعالبي،  -7
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، كأنػػػػػػػػػػكاره كالػػػػػػػػػػدٌر فػػػػػػػػػػي بياضػػػػػػػػػػيا، مشػػػػػػػػػػرقة نياراتػػػػػػػػػػو، متزٌينػػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػػحكاتو، كأكقػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػفرتو ىبذٌ بالػػػػػػػػػػ
كيجعمػػػػػػػػػػو  شٌخصػػػػػػػػػػوالٌسػػػػػػػػػػحر فيػػػػػػػػػػو تنشػػػػػػػػػػر العطػػػػػػػػػػر كاألريػػػػػػػػػػ ، ثػػػػػػػػػػـ يقػػػػػػػػػػؼ الٌشػػػػػػػػػػاعر عنػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػكرة المػػػػػػػػػػاء في

ارب إلػػػػػػػػػػ  يمػػػػػػػػػػبس ثكبنػػػػػػػػػػا فضػػػػػػػػػػي ا المعنػػػػػػػػػػا، تزٌينػػػػػػػػػػو نقػػػػػػػػػػكش مػػػػػػػػػػف البنفسػػػػػػػػػػ  كالػػػػػػػػػػاٌلزكرد الٌشػػػػػػػػػػٌفاؼ األزرؽ الٌضػػػػػػػػػػ
لحمػػػػػػػػػرة كالخضػػػػػػػػػرة، فجميػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػذه األلػػػػػػػػػكاف تكٌكنػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف انعكػػػػػػػػػاس صػػػػػػػػػكر الػػػػػػػػػكركد كاألزاىيػػػػػػػػػر كاألشػػػػػػػػػجار ا

 . في فصؿ الٌربيع يرعم  صفحة مياه النٌ 

 }المتقارب                                        { في قكس قزح: (1)اىر الجزرمالطٌ كؿ قي

ػػػل الٍ رى تىػػػ تى ٍسػػػلى أى   رنابً عٍ تى ٍسػػػمي  كك جى
ُى ُيػػػػزى  فٍ ًمػػػػ حى ال دٍ ُىػػػػكى   سيػػػػهي كٍ حو 
ُى طىػػػػػػكى   جو كزى ري ٍيػػػػػػفى يػػػػػػؽو كى قً عى  يٍ ا

 

ػػػػػػيي    خمكػػػػػػبي الٍ  ُيػػػػػػهي رٍ بى  هي كي احً ضى
 بي ري ٍقػػػػػػػيى  هي سػػػػػػػبي حٍ تى يػػػػػػػدنا كى عً بى 
ػػػػػهي نى يٍ بى كى  ػػػػػمى ػػػػػ ري ا آخى  (2)بي هك ذى مي

 
 

فػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػذا فالٌشػػػػػػػػػػػاعر الجػػػػػػػػػػػٌك فيجعمػػػػػػػػػػػو متيٌيئنػػػػػػػػػػػا لمبكػػػػػػػػػػػاء، كالبػػػػػػػػػػػرؽ الخػػػػػػػػػػػادع يضػػػػػػػػػػػاحكو،  يشػػػػػػػػػػػٌخص
ؿ ضػػػػػػػػكء قػػػػػػػػزح ب لكانػػػػػػػػو الٌسػػػػػػػػبعة، كىػػػػػػػػذه األلػػػػػػػػكاف ناتجػػػػػػػػة مػػػػػػػػف تحمٌػػػػػػػػالجػػػػػػػػٌك المشػػػػػػػػبع بالٌرطكبػػػػػػػػة يمػػػػػػػػكح قػػػػػػػػكس 

، فيػػػػػػػػذه كالٌشػػػػػػػػمس مشػػػػػػػػرقة أك أثنائػػػػػػػػو المطػػػػػػػػر نتيجػػػػػػػػة مػػػػػػػػركره بقطػػػػػػػػرة مػػػػػػػػاء بعػػػػػػػػد سػػػػػػػػقكطكانكسػػػػػػػػاره الٌشػػػػػػػػمس 
األلػػػػػػػػػػػػكاف المتداخمػػػػػػػػػػػػة كٌكنػػػػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػػػػكرة مرٌصػػػػػػػػػػػػعة لعقػػػػػػػػػػػػديف ممػػػػػػػػػػػػٌكنيف مػػػػػػػػػػػػف الحجػػػػػػػػػػػػارة الكريمػػػػػػػػػػػػة المتداخمػػػػػػػػػػػػة 

 لكاف الحجػػػػػػػػػارة الكريمػػػػػػػػػة المتعػػػػػػػػػٌددة عقػػػػػػػػػده ثالػػػػػػػػػث أصػػػػػػػػػفر األلػػػػػػػػػكاف، يتخمٌػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػذيف العقػػػػػػػػػديف المرٌصػػػػػػػػػعيف بػػػػػػػػػ
يقسػػػػػػػػػـ القػػػػػػػػػكس إلػػػػػػػػػ  قسػػػػػػػػػميف؛ المٌػػػػػػػػػكف األحمػػػػػػػػػر كالبرتقػػػػػػػػػالي  -الحقيقػػػػػػػػػة  -مػػػػػػػػػذٌىب، فػػػػػػػػػالٌمكف األصػػػػػػػػػفر فػػػػػػػػػي 

يشػػػػػػػػػػػػػٌكالف العقػػػػػػػػػػػػػد األٌكؿ فػػػػػػػػػػػػػي األبيػػػػػػػػػػػػػات كالعقػػػػػػػػػػػػػد الثٌػػػػػػػػػػػػػاني متكػػػػػػػػػػػػػٌكف مػػػػػػػػػػػػػف األخضػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػاألزرؽ فػػػػػػػػػػػػػالٌنيمي 
األحجػػػػػػػػػار الكريمػػػػػػػػػة. فالٌشػػػػػػػػػاعر يبػػػػػػػػػدع فػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػكيؿ فالبنفسػػػػػػػػػجي، كىػػػػػػػػػذه األلػػػػػػػػػكاف مجتمعػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػٌكمت مػػػػػػػػػف 

تػػػػػػػػػػي تحتػػػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػػػ  ثقافػػػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػػػعة كمعرفػػػػػػػػػػة بخصػػػػػػػػػػائص الحجػػػػػػػػػػارة الكريمػػػػػػػػػػة كألكانيػػػػػػػػػػا الٌصػػػػػػػػػػكرة الٌمكنيػػػػػػػػػػة الٌ 
 العقكد  الٌثالثة. في ألكانو ذم يشبوالٌ  ألكاف قكس قزحمع دٌرج تلتتناغـ كت

 }الكامؿ                              {  :(3)د بف عبيد ا  البمدممحمٌ كيقكؿ 

 ييًنػػػمً يى  كسً ؤي كيػػػالٍ  رً ٍجػػػ  هى مىػػػعى  تٍ رك بىػػػ
ػػػػػيى بٍ ي مً ءى ًفػػػػػار ٍمػػػػػهػػػػػا حى هاتً  ـٍ ُيػػػػػ  ةو ضى

ػهٍ شى   ػفى  اـً يى رى الص   ييًنػمً يى  فى يٍ طىػتى ا امٍ مى
 يفً رً ٍسػػػًي  نى ٍنػػػي  جى ارًة   ًفػػػنىػػػم  جي الٍ كى 

                                                 
1
 ىك شٌداد بف إبراىيـ بف حسف، أبك الٌنجيب الممٌقب بالجزرم، شاعر مف شعراء عضد  الٌدكلة البكييي، كمدح الكزير الميٌمبي، كعاش في-

 بغية الٌطمب، .  كابف العديـ،60، تتمة اليتيمة. ينظر: الثعالبي، ػػى401عيد سيؼ الٌدكلة، كاف دقيؽ الٌشعر، لطيؼ األسمكب، تكفي سنة 
 .4/1414 معجـ األدباء،.كابف خٌمكاف، 9/4192

2
 .60 ، تتمة اليتيمةالثعالبي،  -
3
. نقػػػػػػػػػؿ عنػػػػػػػػػو  صػػػػػػػػػالح الػػػػػػػػػٌديف 66، تتمػػػػػػػػػة اليتيمػػػػػػػػػةالثعػػػػػػػػػالبي، كصػػػػػػػػػفو الٌثعػػػػػػػػػالبي ب ٌنػػػػػػػػػو أشػػػػػػػػػعر مػػػػػػػػػف أبيػػػػػػػػػو، كلػػػػػػػػػـ يتػػػػػػػػػرجـ لػػػػػػػػػو. ينظػػػػػػػػػر:  -

 .4/8،  الكافي بالكفياتالٌصفدم الحديث نفسو في 
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ػػػ ُىػػػرً ٍطػػػالؿى فً تى ًهػػػٍيػػػأى ا رى أكى مى  ادى بىػػػ دٍ ؾى 
 

 (1) يفً ك  يرًة الس ػعً ؿى شىػٍثػاألٍفًؽ مً ي فً 
 

 

ٌمػػػػػػػػاف بيضػػػػػػػػاء بزىػػػػػػػػرة الرٌ فضػػػػػػػػٌية الٌشػػػػػػػػاعر الخمػػػػػػػػرة فػػػػػػػػي حمرتيػػػػػػػػا كقػػػػػػػػد قيػػػػػػػػٌدمت فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؤكس  يشػػػػػػػػٌبو
ة متشػػػػػػػػػٌكمة بكضػػػػػػػػػكح مػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػريف األبػػػػػػػػػيض، فالٌصػػػػػػػػػكرة الٌمكنٌيػػػػػػػػػالحمػػػػػػػػػراء كقػػػػػػػػػد كضػػػػػػػػػعت فػػػػػػػػػي جنػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف النٌ 

 األحمر كاألبيض. :تداخؿ الٌمكنيف

 } المنسرح                                                              { قكؿ أبي المطاع: كك

 اليػػػػػػػكـى يػػػػػػػكـى السهػػػػػػػركًر كالطكػػػػػػػرىبً 

ػػػػػػأى  ػػػػػػكك ًفػػػػػػا تىػػػػػػرى مى ػػػػػػحى ل الجى  اًئًبهً ي سى
ٍمًسػػػػػػػػػكىةو يىٍختىػػػػػػػػػاؿي ًفػػػػػػػػػ مكػػػػػػػػػةو مي  ي حي

 

ًٍُض ًبػػػػ  ػػػػ هً فػػػػا  ٍف أرىبً ا تيًحػػػػبه ًمػػػػمى
بً ًُػػػػًه الميٍسػػػػتىًطيًر ًفػػػػرٍ بى كى   ي السهػػػػحي

ٍتهػػػا البيػػػركؽي  بً ُػػػٍد  زى (2)الػػػذكهىبً طىرك
 

 

حائب كالبػػػػػػػػرؽ الاٌلمػػػػػػػػع بينيػػػػػػػػا يزىػػػػػػػػك مختػػػػػػػػاالن نتػػػػػػػػو الٌسػػػػػػػػأبػػػػػػػػك المطػػػػػػػػاع صػػػػػػػػكرة الجػػػػػػػػٌك كقػػػػػػػػد زيٌ  مػػػػػػػػتقطي
و بػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػرٌكبيف، و كالمشػػػػػػػػػبٌ مػػػػػػػػػع، جػػػػػػػػػاء بالمشػػػػػػػػػبٌ الاٌل األصػػػػػػػػػفر ىب ة مطػػػػػػػػػٌرزة بالػػػػػػػػػذٌ و إنسػػػػػػػػػاف يمػػػػػػػػػبس حمٌػػػػػػػػػكك ٌنػػػػػػػػػ

  .رسـ صكرة لشيء يزىك بحٌمة مطٌرزة المعة  دة، فقدكانتزع كجو الٌشبو مف أمكر متعدٌ 

 }الكامؿ                                              {   أبك الغكث بف نحرير المنيحٌي:كيقكؿ 

ٌمًمػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػؾى تىجى رى  دٍ ي فىمىقىػػػػػػػػػػػػػػػػال يىٍغري
ػػػػالخً كى  كى هيػػػ   تىػػػػيًب مى ًشػػػػ  المى مىػػػػاًب عى ضى

 

ػػػػػػغىبً مىػػػػػػرنا عى تٍ ًسػػػػػػ ٍسػػػػػػبىٍمتيهي أى    (3)  سى
ػػػػ ٍفهي ًشػػػػكٍ تى  ميػػػػهي بٍ مػػػػا تى  ػػػػ فٍ عى (4)بً ذً كى

 

 

يخفػػػػػػػػػي جكعػػػػػػػػػو تسػػػػػػػػػٌترنا، لكٌنػػػػػػػػػو  ذم يتجٌمػػػػػػػػػؿ كيظيػػػػػػػػػر زينػػػػػػػػػة مالبسػػػػػػػػػو،الٌشػػػػػػػػػاعر الٌػػػػػػػػػتصػػػػػػػػػكير حػػػػػػػػػاؿ 
إذا مػػػػػػػػػػػا خضػػػػػػػػػػػع لالختبػػػػػػػػػػػار  وتنػػػػػػػػػػػا، كلكٌنػػػػػػػػػػػمؤقٌ  خفيػػػػػػػػػػػوفتعمػػػػػػػػػػػ  المشػػػػػػػػػػػيب تػػػػػػػػػػػي تكضػػػػػػػػػػػع الحٌنػػػػػػػػػػػاء الٌ بصػػػػػػػػػػػكرة 

سػػػػػػػػػػتر بيػػػػػػػػػػاض تكنٌيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي المشػػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػػػو تكٌكنػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف حمػػػػػػػػػػرة الخضػػػػػػػػػاب كشػػػػػػػػػؼ الكػػػػػػػػػػذب، فالصػػػػػػػػػكرة المٌ ني
 .تحتيا يبالشٌ 

 }المتقارب  {             :في كصؼ الفرس (5)أبك غانـ معركؼ بف محٌمد القصرمكيقكؿ 

ػػػػػػزى الى كى   هً ًنػػػكٍ ي لى ًفػػػ ؿى ٍيػػػي المك ًسػػػرى   فى كىػػػحى   رارً طً اٍضػػػػػػ دى ٍنػػػػػػدري عً بىػػػػػػهي الٍ مى

                                                 
 . حكالن فبٌرت يمينو غرة شٌكاؿ الخمر أف ال يشرب الٌشاعر حمؼ  ،66، تتمة اليتيمةالثعالبي،  -1
       .12، نفسه -2
  : سغب.، مادةلساف العربينظر:ابف منظكر، الٌسغب: الجكع، -3
 .95 ، تتمة اليتيمةالثعالبي،  -4
ىػػػػػػػػك معػػػػػػػػركؼ بػػػػػػػػف محٌمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف معػػػػػػػػركؼ القصػػػػػػػػرم الممقٌػػػػػػػػب بػػػػػػػػالكزير، مػػػػػػػػف أىػػػػػػػػؿ كنكػػػػػػػػكر ناحيػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف  ىمػػػػػػػػداف كالػػػػػػػػٌدينكر، كػػػػػػػػاف ممػػػػػػػػي  الٌشػػػػػػػػعر، كثيػػػػػػػػر الحفػػػػػػػػظ،  -5

الػػػػػػػػػكزارة فػػػػػػػػػي أٌيػػػػػػػػػاـ منػػػػػػػػػكجير بػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػابكس بػػػػػػػػػف كشػػػػػػػػػمكير، كصػػػػػػػػػفو الٌثعػػػػػػػػػالبي ب ٌنػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػف رؤكس  تقمٌػػػػػػػػػد ديػػػػػػػػػكاف اإلنشػػػػػػػػػاء بجرجػػػػػػػػػاف كخالفػػػػػػػػػة
 . 105،  الغينية، كعٌياض، القاضي، 150، نفسه الٌرؤساء، ككراـ البمغاء، كالغاليف في اقتناء الكتب.ينظر: 
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ػػػػػفى  ػػػػػلىػػػػػ افى كى ػػػػػتك ي الٍ ةن ًفػػػػػرك هي غي  اـً مى
 

ػػػػػالن لً ٍعػػػػػنى كى  ػػػػػي الٍ رًًل ًفػػػػػافً حى (1) رارً س 
 

 

زمػػػػػػػػػو البػػػػػػػػػدر فػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػض األحػػػػػػػػػاييف، الكقػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػكاده، فرسػػػػػػػػػو بالٌميػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي  لػػػػػػػػػكف يشػػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػػاعر
اعر يرسػػػػػػػػـ صػػػػػػػػكرة البػػػػػػػػدر لمفػػػػػػػػرس غػػػػػػػػٌرة عنػػػػػػػػد تمامػػػػػػػػو، كنعػػػػػػػػالن لحػػػػػػػػافره إذا مػػػػػػػػا أصػػػػػػػػب  محاقنػػػػػػػػا، فالٌشػػػػػػػػ فٌ  فكػػػػػػػػ

ة الفػػػػػػػػػرس البيضػػػػػػػػػاء البػػػػػػػػػدر يرسػػػػػػػػػـ غػػػػػػػػػرٌ ك يػػػػػػػػػؿ، مػػػػػػػػػكيف لفرسػػػػػػػػػو، فػػػػػػػػػالفرس أسػػػػػػػػػكد كسػػػػػػػػػكاد المٌ لكنٌيػػػػػػػػػة محكمػػػػػػػػػة التٌ 
 عندما يصب  محاقنا لحظة اختفائو.لو و يصب  حذكة مقٌكسة ، كلكنٌ صؼ الٌشيرمنتفي 

 }الكامؿ   {                  :  القاضي أبك أحمد بف محٌمد األزدم اليركم كيقكؿ

ػػػػالميدى  أًدرً  ػػػػةى يىػػػػامى  انىػػػػانك الـي فى ا غي
 هي نكػػػأى كحي كى ميػػػيى  (2)رلي فصػػػدي أى رٍ كى كاٍلػػػ

 

ػػػػبً رك ًد الٍ يىػػػػسو بً ًمػػػػجٍ ي مى ًفػػػػ   دً يػػػػًع مينىجك
ـي تً دى ٍُػػػػػأى  ػػػػػرٍ بى زى ع بػػػػػٍت  بً رو كي ٍبػػػػػا (3)دً جى

 

 

ب قػػػػػػػػداـ مػػػػػػػػف الػػػػػػػػٌذىب لبسػػػػػػػػت كعكبنػػػػػػػػا مػػػػػػػػف الٌزبرجػػػػػػػػد  رد األصػػػػػػػػفر فػػػػػػػػي أكعيتػػػػػػػػو الخضػػػػػػػػراءو الػػػػػػػػك شػػػػػػػػبٌ 
فراء تحمميػػػػػػػػػػا ألػػػػػػػػػػكاف اعر مػػػػػػػػػػف تركيبػػػػػػػػػػو لدلػػػػػػػػػػكاف الٌصػػػػػػػػػػكرة الٌمكنيػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػٌكميا الٌشػػػػػػػػػػ، فيػػػػػػػػػػذه الٌصػػػػػػػػػػاألخضػػػػػػػػػػر 

 .خضراء

 }الكامؿ    {              في البنفس :  اليركمٌ  محٌمد األزدمٌ القاضي أبك أحمد بف يقكؿ 

ػػػفٍ نى بى الٍ  عى مىػػػطى   هً الن ًبػػػأٍهػػػ جي زاًئػػػرناسى
ُى قكػػمػػا النك أنك كى فى   هً ي ًبػػعى  ًلػػطكػػاشي 

 

ػػػػػًمػػػػػ   اًئػػػػػرً زى كبى كى ميػػػػػرك القي ٍف كاًفػػػػػدو سى
ػيبى ًؽ الد  رى زٍ أى  فٍ مً  (4)رً ائً طىػ كرةى اًج صي

 

 

ػػػػػػػػػػػا  زاىيػػػػػػػػػػػة، فقػػػػػػػػػػػد تخٌيػػػػػػػػػػػؿ ظيػػػػػػػػػػػكره عمػػػػػػػػػػػ  األرض منقِّ  لكنٌيػػػػػػػػػػػة يرسػػػػػػػػػػػـ الٌشػػػػػػػػػػػاعر لمبنفسػػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػػكرة شن
 .ممٌكف صكرة طائرفي  النٌقاش مف اٌلديباج األزرؽ  رسمو و نقشه ك نٌ ، بيع ليا في الرٌ 

 }الكامؿ    { في الٌشرب عم  الٌثم : القاضي أبك أحمد منصكر بف محٌمد األزدم اليركميقكؿ ك 

ػػػػػُيػػػػػ  ةو كى ٍهػػػػػُى  فٍ ي ًمػػػػػنً قً اٍسػػػػػفى  تيؾى ًدمٍ ـٍ ال عى
ػػػهى ذك   اٍلػػػمىػػػثيػػػٍر عى انٍ كى  ػػػأى  فيٍ ًب المهجى  لرى ا تىػػػمى

 

 اكرىهىػػػػػٍت ني فىػػػػػخٍ ًس أى مٍ شكػػػػػمٍ ٍت لً زى رً أيٍبػػػػػ كٍ لىػػػػػ 
رل كافكرىهػػػا  الثكػػػمىػػػعى  اءً مى رى السكػػػثٍػػػنى 

(5)
 

 

ة إشػػػػػػػػػعاعيا لٌسػػػػػػػػػابقة لتشػػػػػػػػػٌكؿ الٌصػػػػػػػػػكرة الٌمكنٌيػػػػػػػػػة، فػػػػػػػػػالخمرة مػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػكٌ اتمتػػػػػػػػػزج األلػػػػػػػػػكاف فػػػػػػػػػي الٌمكحػػػػػػػػػة 
عميػػػػػػػػػو الفٌضػػػػػػػػػة  كقػػػػػػػػػد نثػػػػػػػػػرت الػػػػػػػػػٌذىب األصػػػػػػػػػفر يشػػػػػػػػػٌبولحجبػػػػػػػػػت نػػػػػػػػػكر الٌشػػػػػػػػػمس، ثػػػػػػػػػـ  أشػػػػػػػػػٌعتيا لػػػػػػػػػك بػػػػػػػػػرزت
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كفر. :، مادةلساف العربابف منظكر،  ينظر: ،نب  طيب الرائح   لكافورا .238 ، نفسو -



  88

 

راب األصػػػػػػػػػػفر، فالٌمكحػػػػػػػػػػة الفنٌيػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػافكرنا أبػػػػػػػػػػيض مػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػٌثم  عمػػػػػػػػػػ  التٌػػػػػػػػػػ تنثػػػػػػػػػػر كقػػػػػػػػػػد الٌسػػػػػػػػػػماء البيضػػػػػػػػػػاء ب
 يت بالٌمجيف في الٌشطر األٌكؿ كبالكافكر األبيض في الٌشطر الثٌاني.فراء غيطٌ الصٌ 

نىبذم الكاتب  }البسيط {             :                 (1)يقكؿ أبك سيؿ الجي

ػػػػػدى   بىػػػػػتكػػػػػحى  ػػػػػحٍ حي مي بٍ ا الصه  بيػػػػػهي ائً كى رًّا ذى مى

 ةه يىػػػػػػػػاكً في بى يٍ عىػػػػػػػػالٍ ي كى عينً د  كى : تيػػػػػػػػتٍ الىػػػػػػػػُى 
 

ػػػػػػػ ًقػػػػػػػهً فٍ ي أي ده ًفػػػػػػػًُػػػػػػػكٍ مى  هي نكػػػػػػػأى كى    (2)اُى ذى سى
ػػيىػػفك بى أى  تى ٍيػػلى  يػػا (3)اًمقىػػًح مػػا خي بٍ اضى الصه

 

 

كائب الػػػػػػػػػػػذٌ لحظػػػػػػػػػػػة ظيػػػػػػػػػػػكره محمػػػػػػػػػػػٌر الٌشػػػػػػػػػػػاعر لكحػػػػػػػػػػػة لكنٌيػػػػػػػػػػػة لبػػػػػػػػػػػزكغ الفجػػػػػػػػػػػر، فقػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػٌبو يرسػػػػػػػػػػػـ 
 ة بيضاء.جمره تعمكه سدٌ  األطراؼ يعمكه فضاء أبيض، بصكرة المكقد المحمرٌ ك 

 }المتقارب  {                                          :ابف ىالؿ العسكرمٌ كيقكؿ 

ػػػ ػػػغٍ ًت أى ٍحػػػتى  فٍ ؽي ًمػػػائً قى شى  افً اًف بىػػػصى

 ؿي السكػػػػػػماءً ٍثػػػػػػاءي مً ُىػػػػػػرٍ ةي زى مىػػػػػػجٍ دً كى 
 

 مكػػػػػهٍ ًت كي ٍحػػػػػتى  فٍ ًس ًمػػػػػايً رى عىػػػػػًؿ الٍ ٍثػػػػػمً كى  
(4)ةٍ مكػػػػػػػػػػػػػهً اأٍلى ا كى اًزبيهىػػػػػػػػػػػػبى يهػػػػػػػػػػػػا زى فً كى 

 

 

 ،المتمايمػػػػػػػػػػةأغصػػػػػػػػػػاف البػػػػػػػػػػاف الخضػػػػػػػػػػراء الٌشػػػػػػػػػػاعر شػػػػػػػػػػقائؽ الٌنعمػػػػػػػػػػاف الحمػػػػػػػػػػراء مػػػػػػػػػػف تحػػػػػػػػػػت  يشػػػػػػػػػػٌبو
فػػػػػػػػػي زرقػػػػػػػػػة الٌسػػػػػػػػػماء تجػػػػػػػػػرم ة الخػػػػػػػػػدكد مػػػػػػػػػف تحػػػػػػػػػت أكاليميػػػػػػػػػا، ثػػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػػٌكر نيػػػػػػػػػر دجمػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػالعرائس محمػػػػػػػػػرٌ 

 .ة في كبد الٌسماءفييا الٌسفف متقٌكسة كاألىمٌ 

 }البسيط                           {     مٌي بف الحسف القيستاني: كيقكؿ أبك بكر ع

ػػػ ػػػا بىػػػكٍ سى يى ٍنػػػ أى الى  سى ٍنػػػا أى مى (5)بنػػػػامٍ دنا كى ارً من
5 

بي قى ال تي  ذٍ إً   ٍصػػػػػػػػػػػػػػػرناا خى افينىػػػػػػػػػػػػػػرى طٍ ا أى نىػػػػػػػػػػػػػػر 
ػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػرى فٍ أى ةو فى الى ٍقػػػػػػػػػػمً بً ـي الى غيػػػػػػػػػػاءى الٍ جى  اهى شى

ػػػػػػكى   قيػػػػػػهي مي فٍ يى  ر  ده اٍلػػػػػػ ؿً ٍثػػػػػػًض مً يٍ البى ًبػػػػػػ اءى جى
ػػػٍت مً أيخٍ فى  ُيػػػٍثػػػًرجى  ةن ُى رً ٍشػػػًس مي مٍ ًص الشكػػػرٍ ؿى 

 

ػػػػػػػػػكى   ػػػػػػػػػره دى شى  بي ٍمػػػػػػػػػػكى ًد الٍ ارً بىػػػػػػػػػاًء الٍ تى ٍهػػػػػػػػػًر الش 
ػػػػػػػػػحٍ أى  فٍ فى ًمػػػػػػػػػككػػػػػػػػػمى ٍد تى ُىػػػػػػػػػكى   بي غى سكػػػػػػػػػا الٍ نى ائً شى
ػػػػي الٍ ًفػػػػ (6)لكى طكػػػػالٍ  ري ٍمػػػػجى رنا كى ٍمػػػػجى   بي ًهػػػػتى مٍ تى  ؼً كٍ جك
ػػػػػػػػػمػػػػػػػػػده لً ا كى يهىػػػػػػػػػفً   بي ًجػػػػػػػػػا لى هىػػػػػػػػػنى يٍ بى  ته كٍ ٍهًف صى
ػػػػػػػػػػا فً هىػػػػػػػػػػنك أى كى  ُىػػػػػػػػػػضك (7)بي هىػػػػػػػػػػا ذى هى سكػػػػػػػػػػمى  دٍ ةه 
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ػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػاردنا مػػػػػػػػػف أٌيػػػػػػػػػاـ الٌشػػػػػػػػػتاء، اجتمػػػػػػػػػع فيػػػػػػػػػو البػػػػػػػػػرد كالجػػػػػػػػػكع، ف رسػػػػػػػػػـ لكحػػػػػػػػػة يصػػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػػاعر يكمن
ر مثػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػٌدر جمػػػػػػػػر الممتيػػػػػػػػب، كجػػػػػػػػاء ببػػػػػػػػيض لمقػػػػػػػػالة الغػػػػػػػػالـ حػػػػػػػػيف كضػػػػػػػػعيا فػػػػػػػػكؽ مكقػػػػػػػػد ال لكنٌيػػػػػػػػة فنٌيػػػػػػػػة

جي ، لتخػػػػػػػػرج البيضػػػػػػػػة مثػػػػػػػػؿ كضػػػػػػػػعو فػػػػػػػػكؽ الػػػػػػػػٌدىف الٌسػػػػػػػػاخف كىػػػػػػػػك يصػػػػػػػػدر صػػػػػػػػكتنا كالٌضػػػػػػػػك  فػػػػػػػػي بياضػػػػػػػػو
 ذىب أصفر. كخالطيا يا فٌضة بيضاء مٌسيامس مشرقة، ك نٌ قرص الشٌ 

 } مجزكء الٌسريع {                      السٌيد أبك البركات عمٌي بف الحسيف العمكٌم:  

ـي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مى   هً ًعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى طٍ كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكٍج
 كىالبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدري فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نيٍقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًنهً 

 

ٍيبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽو ُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً    طىرىبٍ ٍضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىزى
 (1)كىًنٍصػػػػػػػػػػًؼ طيٍسػػػػػػػػػػتو مػػػػػػػػػػٍف ذىهىػػػػػػػػػػبٍ 

 
 

، الػػػػػػػػػذم ال يثبػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي مكػػػػػػػػػاف الٌزئبػػػػػػػػػؽ المضػػػػػػػػػٌطرب بحركػػػػػػػػػةشػػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػػاعر الػػػػػػػػػٌنجـ فػػػػػػػػػي مكػػػػػػػػػاف طمكعػػػػػػػػػو 
، ففػػػػػػػػي الٌصػػػػػػػػكرة لػػػػػػػػٌذىبنصػػػػػػػػؼ طسػػػػػػػػت أصػػػػػػػػفر مصػػػػػػػػنكع مػػػػػػػػف اكمػػػػػػػػا صػػػػػػػػٌكر البػػػػػػػػدر فػػػػػػػػي تناقصػػػػػػػػو بمػػػػػػػػكف 

األصػػػػػػػػفر، فقػػػػػػػػد تعكػػػػػػػػس الٌشػػػػػػػػمس لكنيػػػػػػػػا عمػػػػػػػػ  القمػػػػػػػػر فيصػػػػػػػػب  لػػػػػػػػكف البػػػػػػػػدر لػػػػػػػػكف  الٌشػػػػػػػػكؿ كالمٌػػػػػػػػكفالتقػػػػػػػػ  
 الٌشمس.

 }  الكامؿ {   كيقكؿ أبك عمي الحسف بف منصكر بف العالء الٌدرابجردٌم النيسابكرم في كصؼ الٌربيع:

 ُػػػػػػػد طػػػػػػػاؿى لىٍبثيػػػػػػػؾى فػػػػػػػي البيػػػػػػػكًت كثيػػػػػػػرنا  
ًطيًبهػػػػػػا يػػػػػػاًض كى ٍسػػػػػػًف الر   كاٍنهىػػػػػػٍض إلػػػػػػ  حي

ُىػػػػػػػػػػػػٍت بىػػػػػػػػػػػػدىاًئعيهى   ا فىًصػػػػػػػػػػػػٍرفى  كىأىنكمػػػػػػػػػػػػارا

فىػػػػػػػػػػػػاحى نباتيهػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػا كى كاًئحي ػػػػػػػػػػػػٍت رى  فىاحى
 

ػػػػػػٍحًف الفىضػػػػػػاًء مسػػػػػػيرنا   فػػػػػػاعًزـٍ إلػػػػػػ  صى

بيػػػػػػػػػػػػرنا  تىٍشػػػػػػػػػػػػتىـه ًمٍسػػػػػػػػػػػػكنا بينىهػػػػػػػػػػػػا كىعى
مىػػػػػػًؿ الًجنػػػػػػاًف حبيػػػػػػرنا أيٍلًبٍسػػػػػػفى ًمػػػػػػٍف حي
(2) 

كرنا فػػػػػي القىٍمػػػػػًب نيػػػػػكرنا سػػػػػاًطعنا سيػػػػػري (3)كى
4 

 

كسػػػػػػػػػػتيا الػػػػػػػػػػكركد كاألزاىيػػػػػػػػػػر الممٌكنػػػػػػػػػػة كقػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػاح عبيرىػػػػػػػػػػا يصػػػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػػػاعر الٌريػػػػػػػػػػاض فػػػػػػػػػػي الٌربيػػػػػػػػػػع كقػػػػػػػػػػد 
ك ٌنيػػػػػػػػا إنسػػػػػػػػاف لػػػػػػػػبس حمٌػػػػػػػػة مطػػػػػػػػٌرزة تفػػػػػػػػكح رائحتيػػػػػػػػا العطػػػػػػػػرة ، فكجػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػبو ىػػػػػػػػك صػػػػػػػػكرة شػػػػػػػػيء زاهو ممػػػػػػػػٌكف 

 ب لكاف جميمة تفكح ركائحو العطرٌية.

 } البسيط  { في كصؼ الٌثم :                     (4)يقكؿ أبك سعد الكنجركذم

                                                 
1
.183، ، تتمة اليتيمةالٌثعالبي -
2
ا:جديدًاػن،- ى،دثيسإ  ْ بالوقل نّالول بالوذث س:ُْالثْ  يٌظس:اتيهٌظْز،لعاىالؼسب،ها ج:دثس.ّالثْ 
3
 .304-303،، تتمة اليتيمةالٌثعالبي

كاف بارع عصره ؛ الستجماعو فنكف العمـ، كاف مسًند  ،ىك محمد بف عبد الٌرحمف  بف محمد النيسابكرم، الفقيو النحكٌم الٌطبيب الفارس -4
العبر في خبر مف كثالث كخمسيف، ينظر: الٌذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف شمس الٌديف،  ةخراساف في عصره، تكفي في صفر سنة أربعمائ

.2/301، غبر
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ػػػػحائبيهي أال تػػػػرل اليػػػػكـى  ٍت سى  ُػػػػد أٍصػػػػحى
رؽى جً  ػػػػػػػٍدفى هاًئجػػػػػػػةن    كػػػػػػػأٌف كي  مػػػػػػػاؿو عي

 

هي ديفىعىاكى دى    ننا كأصبحى يأتي ثمجي
(2)تىٍنهىمي ًُطىعىا (1)غاـو يٍرميفى بيضى لي 

3 

 

امتزجػػػػػػػػػػت الٌصػػػػػػػػػػكرة الٌمكنٌيػػػػػػػػػػة بالحركٌيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذيف البيتػػػػػػػػػػيف، فالٌسػػػػػػػػػػحب سػػػػػػػػػػكداء داكنػػػػػػػػػػة كالػػػػػػػػػػٌثم  
     مػػػػػػػػػػػاؿ داكنػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػادت ىائجػػػػػػػػػػػة يتسػػػػػػػػػػػاقط الٌمعػػػػػػػػػػػاببصػػػػػػػػػػػكرة جً  الٌشػػػػػػػػػػػاعر شػػػػػػػػػػػبييا األبػػػػػػػػػػػيض يسػػػػػػػػػػػقط دفعنػػػػػػػػػػػا،

مػػػػػػػػف فميػػػػػػػػا قطعنػػػػػػػػا، فػػػػػػػػالٌمكف الػػػػػػػػٌداكف كالحركػػػػػػػػة الٌسػػػػػػػػريعة كٌكنػػػػػػػػت عناصػػػػػػػػر الٌصػػػػػػػػكرة لػػػػػػػػدل  األبػػػػػػػػيض كالٌزبػػػػػػػػد
 الٌشاعر.

 } الطكيؿ { يقكؿ أبك منصكر قسيـ بف إبراىيـ القائني الممٌقب ببزر جمير:                   

 مطػػػػػػػاكؿه  لقػػػػػػػد حػػػػػػػاؿ دكف الػػػػػػػكرًد بػػػػػػػرده 
ٍسػػػػػػػنيهي  حي ػػػػػػػبى فػػػػػػػي الػػػػػػػثكٍمًج الٌربيػػػػػػػعي كى ج       كحي

 

ٌيبىػػػػػػػػٍت فػػػػػػػػي منػػػػػػػػاًحسً    كػػػػػػػػأفك سػػػػػػػػعكدنا غي
(3)سً فك فػػػػي بػػػػيضو فػػػػراخي الٌطػػػػكاكً كمػػػػا اٍكػػػػتى 



صػػػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػػػاعر صػػػػػػػػػػكرة اختفػػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػػكرد بفعػػػػػػػػػػؿ البػػػػػػػػػػرد الٌشػػػػػػػػػػديد بصػػػػػػػػػػكرة طػػػػػػػػػػالع الٌسػػػػػػػػػػعد فػػػػػػػػػػي 
جمالػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػٌثم  بصػػػػػػػػػكرة اختفػػػػػػػػػاء الٌسػػػػػػػػػماء كقػػػػػػػػػد اختفػػػػػػػػػت بفعػػػػػػػػػؿ المنػػػػػػػػػاحس، كصػػػػػػػػػكرة اختفػػػػػػػػػاء الربيػػػػػػػػػع ك 

 فػػػػػػػػػراخ الطٌػػػػػػػػػكاكيس فػػػػػػػػػي بيضػػػػػػػػػيا، فالٌصػػػػػػػػػكرة الٌمكنٌيػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػٌكمت مػػػػػػػػػف اختفػػػػػػػػػاء ألػػػػػػػػػكاف الٌزىػػػػػػػػػكر الممٌكنػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي
الػػػػػػػػػٌثم  األبػػػػػػػػػيض كمػػػػػػػػػا اختفػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػراخ الطػػػػػػػػػكاكيس الممٌكنػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػاض البػػػػػػػػػيض، فكجػػػػػػػػػو الٌشػػػػػػػػػبو صػػػػػػػػػكرة 

 اختفاء جماؿ الجميؿ بفعؿ شيء آخر.

 }البسيط   {أبك محٌمد عبد ا  بف محمد الٌدكغابادم:                               

ُػػػػٍرـه 
 ييعيػػػػػدي حػػػػدكدى الًبػػػػػيًض ميٍصػػػػػًمتىةن (9)

اليهػػػػػا كهػػػػػي كػػػػػابًف الغػػػػػٍيـً صػػػػػافيىةن   تىخى
 فهػػػػػػػي راحمػػػػػػػةه  (5)ال تٍسػػػػػػػتىًقره ظباهػػػػػػػا

 

 مػػػػػػػفى الػػػػػػػٌدماًء عميهػػػػػػػا ذاتي تٍكريػػػػػػػدً  
 كأٌنمػػػػػػػػػا مازجتهػػػػػػػػػا بنػػػػػػػػػت عنقػػػػػػػػػكدً 

ػػػػنادمػػػػف  (4)يدالجفػػػػكًف إلػػػػ  هػػػػاـً الصك
 

 

مػػػػػػػػ  كطنػػػػػػػػو كيعيػػػػػػػػدىا كقػػػػػػػػد تكممٌػػػػػػػػت يصػػػػػػػػٌكر الٌشػػػػػػػػاعر شػػػػػػػػجاعة ممدكحػػػػػػػػو فقػػػػػػػػد اسػػػػػػػػتطاع أف يػػػػػػػػدافع عػػػػػػػػف حً 
بػػػػػػػػػدماء أعدائػػػػػػػػػو، ك ٌنيػػػػػػػػػا أمطػػػػػػػػػار صػػػػػػػػػافية امتزجػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػالخمرة الحمػػػػػػػػػراء الكردٌيػػػػػػػػػة، فالمفارقػػػػػػػػػة كاضػػػػػػػػػحة فػػػػػػػػػي 

 ف.رؤكس الٌشجعا البيت األٌكؿ فقد جعؿ الٌشاعر حمرة الٌدماء ك ٌنيا كركد تكٌمؿ

 
                                                 

1
تد،يٌظس:اتيهٌظْز،- ،ها ج:ل ن.لسان العزبال ل ام:الص 

.188،، تتمة اليتيمةالٌثعالبي -2

.231ًفعَ،-3

،ها جقسم.لسان العزبقسم:العي دالش جاع،يٌظس:اتيهٌظْز،-4

،ها ج: ثا.وفسهددالع ي ،يٌظس:-5

.276،، تتمة اليتيمةالٌثعالبي -6
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 الٌصكرة الٌذكٌُية:: خامسنا

ائحة المممس كالرٌ  بؿ إفٌ  ،تي تجذب الٌشاعرذم يسيـ في تشكيؿ الٌصكرة الحسٌية الٌ ليس الٌمكف كحده الٌ 
ٌنما النٌ  عف طريؽبيعة ال ينفذ إل  الطٌ  عـ تتداخؿ مع  الٌشكؿ كالٌمكف، ألٌف العقؿ البشرمٌ كالطٌ  ظر فحسب، كا 

يا تٌمة، لكنٌ كالٌصكرة الٌذكقٌية كجدت في شعر شعراء التٌ  . (1)كانت أـ غير ذلؾمرئٌية الٌصفات، سكاء أيستيمؾ كٌؿ 
 }الكافر   {          : متغٌزالن  غانـ معركؼ بف محٌمد القصرمٌ  يأب بقدر محدكد، كمف أمثمتيا قكؿ

 رً ٍمػػػخى ؾو كى ٍسػػػمً  فٍ ًمػػػ ؾى يٍ تى فى ل شىػػػرى أى 
ػػػ مي ٍر كىالى  لىػػػٍيسى ًبػػػٍدعناؾى فىػػػًاٍف يىٍمػػػري

 

ػػػػهي مي عٍ طى كى   ػػػػمى ػػػػا ذً ا إذا مى  ره يػػػػؽى مي
ػػػػػمى  فك اً فىػػػػػ (2)ري ٍمػػػػػخى ؾه كى ٍسػػػػػلي مً ره مى

 

 

تتجٌسػػػػػػػػػد الٌصػػػػػػػػػكرة الٌذكقٌيػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف امتػػػػػػػػػزاج الخمػػػػػػػػػر بالمسػػػػػػػػػؾ كمػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػنجـ عنيمػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف طعػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػٌر، 
كرة اسػػػػػػػػػػتمٌدىا الٌشػػػػػػػػػػاعر ليعكسػػػػػػػػػػيا عمػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػرارة طعػػػػػػػػػػـ شػػػػػػػػػػفتي محبكبتػػػػػػػػػػو الٌنػػػػػػػػػػات  عػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػٌر فيػػػػػػػػػػذه الٌصػػػػػػػػػػ

المػػػػػػػػٌر، بػػػػػػػػالطعـ المػػػػػػػػٌر النػػػػػػػػاجـ عػػػػػػػػف امتػػػػػػػػزاج المسػػػػػػػػؾ القاسػػػػػػػػي كالميػػػػػػػػا، فقػػػػػػػػد شػػػػػػػػٌبو مػػػػػػػػذاؽ كػػػػػػػػالـ المحبكبػػػػػػػػة 
 بالخمر.

 كرة الٌصكتٌية:الصٌ : سادسنا

 }الٌسريع  {  ير المينٍيحٌي:الغكث بف نحر ة قكؿ أبي تمٌ تي كردت في التٌ كمف الٌصكر الٌصكتٌية الٌ 

ػػػػػػػػميكى   ًبهناٍشػػػػػػػػ  مي تىػػػػػػػػًي أى عٍ السكػػػػػػػػ دي حك

 يتيهي ًه ًصػػػػػػػػػػػػػاًمػػػػػػػػػػػػػعى نٍ   إً مىػػػػػػػػػػػػػؿك عى دى 

 اطىػػػخي ؽي كافػػػي الٍ رٍ بىػػػةو ال الٍ بىػػػيٍ ي هى ًفػػػ
 

ُىػػػػميػػػػعٍ يى  سً لمشكػػػػمٍ   ػػػػهى ري دٍ ك   يػػػػرٍ ظً نى  فٍ ا عى
ػػػػػػ  يػػػػػػرٍ رً خى الٍ  هً ٍيػػػػػػلى إً  كؾى عي دٍ يىػػػػػػ رً حٍ بى الٍ كى

(3)يػػػػػرٍ هً يػػػػػبه جى طً دي خى ال الركٍعػػػػػكى  يػػػػػهً فً 
 

 

يشػػػػػػػػػٌبو الٌشػػػػػػػػػاعر ممدكحػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػٌك منزلتػػػػػػػػػو كرفعػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػدره بالٌشػػػػػػػػػػمس فػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػد منزلتيػػػػػػػػػا، بػػػػػػػػػػؿ 
البحر فػػػػػػػػي داللػػػػػػػػة صػػػػػػػػػكت بػػػػػػػػالػػػػػػػػبالد  فػػػػػػػػيصػػػػػػػػيتو  شػػػػػػػػٌبو انتشػػػػػػػػاريػػػػػػػػراه يسػػػػػػػػمك عمييػػػػػػػػا رفعػػػػػػػػة كقػػػػػػػػدرنا، كقػػػػػػػػد 

خريػػػػػػػػر مائػػػػػػػػػو عميػػػػػػػػو، فيػػػػػػػػػك بحػػػػػػػػػر فػػػػػػػػي كرمػػػػػػػػػو، ذك ىيبػػػػػػػػة تفػػػػػػػػػكؽ ىيبػػػػػػػػػة البػػػػػػػػرؽ كمػػػػػػػػػا يتبعػػػػػػػػو مػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػكت 
فالٌصػػػػػػػػػػػكر الصػػػػػػػػػػػكتٌية الٌناجمػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػكت خريػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػاء البحػػػػػػػػػػػر كصػػػػػػػػػػػكت الٌرعػػػػػػػػػػػد الٌرعػػػػػػػػػػػد الجيػػػػػػػػػػػكر، 

 تعكس ىيبة الممدكح كرىبة ال تت ت  ألحد غيره.

 }البسيط{                 : كزير الكزراء  مدحفي كيقكؿ أبك الغكث بف نحرير المينٍيحي 

                                                 
1
.130، الٌشعر العربي المعاصر  ُضايال كظكاهرل الفنٌية كالمعنكٌيةإسماعيؿ، عٌز الٌديف،  ينظر:-
2
.151تتمة اليتيمة، الثعالبي، -
3
.44 ، نفسه -
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ػػػػ  اٌل كىٍهػػػػكى ميٍعتىػػػػًذري ٍفًر إً كى الٍ ادى ًبػػػػمػػػػا جى

ػػػػػػػػػػػػػكل زاد نائمػػػػػػػػػػػػػهي   ككٌممػػػػػػػػػػػػػا طُر
 

ُىػػػػػػفىػػػػػػ عى الى كى    ري دً تىػػػػػػقٍ مي  كى ٍهػػػػػػكى  الٌ طه إً ا 
ري سػتعً ي تى ذي منهػا كٍهػكالٌناًر يؤخى 

(1)
 

 

مػػػػػػػػػػػا أيخػػػػػػػػػػػذ منيػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػبس زاد سػػػػػػػػػػػعيرىا، ار كمٌ فػػػػػػػػػػػي كرمػػػػػػػػػػػو بالٌنػػػػػػػػػػػ  اعر كزيػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػكزراءالٌشػػػػػػػػػػػ يشػػػػػػػػػػػٌبو
ٌراؽ لػػػػػػػػػػػيالن كطػػػػػػػػػػػالبي كتٌية المؤتمفػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػكت طػػػػػػػػػػػرؽ الطٌػػػػػػػػػػػلسػػػػػػػػػػػاف لييبيػػػػػػػػػػػا، فالٌصػػػػػػػػػػػكرة الٌصػػػػػػػػػػػ كاشػػػػػػػػػػػتدٌ 

ار مػػػػػػػػػػػػف لييبيػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػيالن زاد كمٌمػػػػػػػػػػػػا اقتػػػػػػػػػػػػبس الٌسػػػػػػػػػػػػمٌ  ،صػػػػػػػػػػػػكت اشػػػػػػػػػػػػتداد سػػػػػػػػػػػػعير الٌنػػػػػػػػػػػػار الحاجػػػػػػػػػػػػات يقابميػػػػػػػػػػػػا
سػػػػػػػػػػام ، فػػػػػػػػػال يجػػػػػػػػػػكد بالعطػػػػػػػػػػاء إاٌل بػػػػػػػػػػالكـر كالعطػػػػػػػػػػاء، كالتكاضػػػػػػػػػع كالعفػػػػػػػػػػك كالتٌ سػػػػػػػػػعيرىا، فالٌشػػػػػػػػػػاعر يمدحػػػػػػػػػو 

مػػػػػػػػػا كثػػػػػػػػػر طػػػػػػػػػٌراؽ بيتػػػػػػػػػو كطػػػػػػػػػالبك ككمٌ كىػػػػػػػػػك يعتػػػػػػػػػذر لصػػػػػػػػػاحب الحاجػػػػػػػػػة،  كال يعفػػػػػػػػػك إاٌل كىػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػادر عميػػػػػػػػػو، 
 رزقو كخيره.معكنتو ليالن  زاد 

 تشارؾ الحكاس في الٌصكرة:  ساًبعنا: 

يعمػػػػػػػػػ   قػػػػػػػػكؿ أبػػػػػػػػػي قػػػػػػػػد تتشػػػػػػػػػارؾ  الحػػػػػػػػكاس فػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػكيف الٌصػػػػػػػػكرة الٌتشػػػػػػػػػبييٌية، كمػػػػػػػػػف أمثمتيػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي التٌتمػػػػػػػػػة
 } الكامؿ {                                                 محٌمد بف الحسف البصرم: 

 الٌػػػػػػػػػذم آراؤيلي  ؾً ٍمػػػػػػػػػالمي  رى يػػػػػػػػػا ناًصػػػػػػػػػ
ػػػػػػػديًحؾى نٍشػػػػػػػريلي ًمػػػػػػػُبكٍمػػػػػػػتي ثىٍغػػػػػػػرنا   ٍف مى

 

 ٍطػػػػػػػبو ميٍظًمػػػػػػػـو مصػػػػػػػباحي فػػػػػػػي كػػػػػػػؿ  خى  
ػػػػػػهي الته  طىٍعمي  (2)فٌػػػػػػػاحكالًمٍسػػػػػػًؾ فػػػػػػاحى كى

 

الٌػػػػػػػػػذم يتمػػػػػػػػػٌذذ  برائحػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػؾ الفػػػػػػػػػٌكاح كبطعػػػػػػػػػـ التٌفػػػػػػػػػاح الٌشػػػػػػػػػاعر طعػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػدي  ممدكحػػػػػػػػػو كرائحتػػػػػػػػػو تخٌيػػػػػػػػػؿي
لتشػػػػػػػػػػػٌكؿ الٌصػػػػػػػػػػػكرة  دكحمػػػػػػػػػػػالٌشػػػػػػػػػػػاعر لمم، فقػػػػػػػػػػػد التقػػػػػػػػػػػ  الطعػػػػػػػػػػػـ كالٌرائحػػػػػػػػػػػة الٌزكٌيػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي  تصػػػػػػػػػػػكير بطعمػػػػػػػػػػػو

 الٌشٌمٌية كالٌذكقٌية.

 }المديد {:                                                            (3)قكؿ أبي محٌمد الماىر الحمبيٌ كك

 هالخػػػػػػػػػػػػػػد  شػػػػػػػػػػػػػػاحبي  كأسػػػػػػػػػػػػػػيؿً 
 هي تىػػػػػػػػػػػػػػػنى جٍ كى  ٌمػػػػػػػػػػػػػػػالي حي  تركػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 

 

مىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عينػػػػػػػػػػػػػػػػػالكى    فً تى بػػػػػػػػػػػػػػػػػالفً   حي
 (4)ينً هي بً ٍشػػػػػػػتي  فً كٍ المكػػػػػػػ ارً رى فً فػػػػػػػي اٍصػػػػػػػ

 
 

،و شاحلكنٌ الٌناعـ،  المحبكب األممس  لخدٌ  الٌمكنٌية  مسٌيةيجٌسد الٌشاعر الصكرة المٌ  مة بالفتف، عينيو مكحٌ  كك فٌ  به
الٌشاحب، ففي ىذيف البيتيف التقت  ة الٌمكف شاحبة مشبية الٌشاعر في لكنو األصفرتركت الحٌم  كجنتو مصفرٌ 

                                                 
1
.100-99، تتمة اليتيمة ، الٌثعالبي - 

2
 . 108، نفسه -
3
.19، ، نفسه كصفو الٌثعالبي بقكلو:" شاعر بحٌقو كصدقو، محسف مؿء ثكبو"  -
4
مسبكقة بكاك رٌب. لكٌنيا. كقد كردت كأسيؿي بالٌرفع،  19،نفسه-
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الٌمكنٌية معنا لتشٌكال لكحة كاحدة، كيؤخذ عم  الٌشاعر أٌف الحٌم  لٌكنت خٌد المحبكبة الٌصكرة الٌممسٌية بالٌصكرة 
  بالٌمكف األصفر كمف عادتيا أف تمٌكنو بمكف الٌدـ.



 }الٌرجز            {  نبكر :في كصؼ الزٌ  (1)كقكؿ أبي عبد ا  الحسيف بف أحمد المفمسك 

 لػػػػبسى العػػػػربٍ  كأعجمػػػػيٍّ البػػػػسه 

ػػػػػػعو مػػػػػػفى بي بً  ميبىٍرُىػػػػػػعه   هبٍ الػػػػػػذٌ  ُر
ػػػػػبٍ  ػػػػػمههي ًعٍنػػػػػدى الغىضى ػػػػػرو يىسي ٍنجى  كخى

 

 بٍ كػػػػرى  مػػػػف غنػػػػاءو إفٍ  فيؽي تى ٍسػػػػال يى  
 ًبًحقػػابو ميٍحتىقىػػبٍ سػػي مٍ حي كيي ٍضػػيي 

 (2)كىأىنكػػػػػػػهي شيػػػػػػػٍعمةي نػػػػػػػارو تىٍمتىًهػػػػػػػبٍ 
 

 

يراف، عند الطٌ كالٌطرب يرتدم لباسنا عربي ا، يمضي كقتو في الغناء يشٌخص الٌشاعر الٌزنبكر، فيجعمو رجالن أعجمي ا 
كرة الحركٌية مع تتضافر الصٌ ف  ،جسمو مبرقع ب لكاف ذىبٌية ، يسٌؿ خنجره عندما يغضب كك ٌنو شعمة نار ممتيبة

 بنا لمشرٌ إل  المساء مت ىِّ  احذم يقضي يكمو مف الضٌ نبكر الٌ شبييٌية ليذا الزٌ كرة التٌ كئية لتكٌكف الصٌ كرة الضٌ الصٌ 
  .بخنجره المشتعؿ نارنا ترضومف يعاديو أك يع ليمسع

 }البسيط         {                       يقكؿ ابف المطٌرز في كصؼ  الخمر: ك 

ـً اٍلًعنىػػػػػػػبً  ًُيىيك اٍسػػػػػػػًقيىاًني ًمػػػػػػػٍف دى ػػػػػػػا  يػػػػػػػا سى

ػػػػػػػػػػاًفيىةن صػػػػػػػػػػرفنا  ميشىٍعًشػػػػػػػػػػعىةن  ٍمػػػػػػػػػػرىاءى صى  حى
ػػا اٍجتىمىعىػػػا مىػػ  الشهػػػٍرًب ًفػػي ًضػػػدكٍيًف مى  تيٍجمىػػ  عى

 

ايىػػػػػػػػػةى اٍلطكػػػػػػػػػرىبً فىقىػػػػػػػػػٍد    طىًرٍبػػػػػػػػػتي ًإلىٍيهىػػػػػػػػػا غى
 كالٌنػػػػػػػار طىػػػػػػػكرنا كطػػػػػػػكرنا ذاًئػػػػػػػبى الػػػػػػػذكٌهبً 
ًمػػػػػٍف لىهىػػػػػبً  ػػػػػاءو كى إاٌل لىهىػػػػػا فىٍهػػػػػيى ًمػػػػػٍف مى
(3) 

 
 

شعاعيا أحياننا، كفي أحياف أخرلالنٌ بحمراء مشعشعة ممتيبة  يشٌبو الٌشاعر الخمرة كىي  صفراء ار في ضكئيا كا 
اقييف ب ف يسقياه مف دـ العنب، فيك في أشٌد يصٌكر مجمس الٌشراب مخاطبنا السٌ ، فيك تشبو الٌذىب في لمعانو

فالٌصكرة الٌضكئٌية بيعة؛ الماء كالٌنار، في الطٌ  ال يمتقياف افيجتمع ضدٌ الخمرة، ففي ىذه الٌصكرة  الٌشكؽ إل 
كاألصفر المشعشعيف  تتعانؽ مع الٌصكرة الٌمكنٌية في تشكيؿ صكرة كاضحة المتزاج الخمر بالٌمكنيف األحمر

 بالماء.

 

 

 

 
                                                 

1
لـ أعثر عم  ترجمة لو. -

  .25،تتمة اليتيمةالثعالبي،  -2
3
.74 ، نفسه -
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 بالغة الٌتشبيه: 

يتجمٌػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف األبيػػػػػػػػػات الشػػػػػػػػػعرٌية الػػػػػػػػػكاردة فػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػفحات البحػػػػػػػػػث قػػػػػػػػػدرة الٌتشػػػػػػػػػبيو البالغٌيػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػ         
فقػػػػػػػػػػػد تسػػػػػػػػػػػابؽ الٌشػػػػػػػػػػػعراء فػػػػػػػػػػػي رسػػػػػػػػػػػـ لكحػػػػػػػػػػػاتيـ الٌتشػػػػػػػػػػػبييٌية إلضػػػػػػػػػػػفاء الٌصػػػػػػػػػػػبغة  إثػػػػػػػػػػػراء الٌناحيػػػػػػػػػػػة األدبٌيػػػػػػػػػػػة،

عنػػػػػػػػو صػػػػػػػػكر متعػػػػػػػػٌددة  تعٌبػػػػػػػػاس أٌف ىػػػػػػػػذا الٌسػػػػػػػػباؽ تكلٌػػػػػػػػد حسػػػػػػػػف الجمالٌيػػػػػػػػة عمػػػػػػػػ  أشػػػػػػػػعارىـ، كيػػػػػػػػرل فضػػػػػػػػؿ
قمر لػػػػػػػػػػو أحػػػػػػػػػػكاؿ كثيػػػػػػػػػػرة يمكػػػػػػػػػػف أف يشػػػػػػػػػػٌبو بيػػػػػػػػػػا، فقػػػػػػػػػػد ، فػػػػػػػػػػالقريحتػػػػػػػػػػوكتبتدعػػػػػػػػػػو  الٌشػػػػػػػػػػاعر،كفػػػػػػػػػػؽ مػػػػػػػػػػا يرتئيي

أك الٌنقصػػػػػػػػػػػاف بعػػػػػػػػػػػد  يكػػػػػػػػػػػكف دلػػػػػػػػػػػيالن عمػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػيرة كالٌنباىػػػػػػػػػػػة، أك مػػػػػػػػػػػف جيػػػػػػػػػػػة الكمػػػػػػػػػػػاؿ بعػػػػػػػػػػػد الٌنقصػػػػػػػػػػػاف،
كرمػػػػػػػػو ر فقػػػػػػػػد يشػػػػػػػػٌبيكف بػػػػػػػػو الممػػػػػػػػدكح فػػػػػػػػي أٌمػػػػػػػػا البحػػػػػػػػمكػػػػػػػػاف،  أك مػػػػػػػػف جيػػػػػػػػة ظيػػػػػػػػكره فػػػػػػػػي كػػػػػػػػؿٌ  الكمػػػػػػػػاؿ،

كجػػػػػػػػكده، أك يشػػػػػػػػٌبو بػػػػػػػػو الٌرجػػػػػػػػؿ العظػػػػػػػػيـ ال تنػػػػػػػػاؿ منػػػػػػػػو سػػػػػػػػفاىة الٌسػػػػػػػػفياء، كقػػػػػػػػد تػػػػػػػػراه يرسػػػػػػػػب فيػػػػػػػػو المؤلػػػػػػػػؤ 
لمٌرجػػػػػػػػػؿ الٌشػػػػػػػػػجاع، أك تػػػػػػػػػثٌمـ نصػػػػػػػػػمو  فػػػػػػػػػي مضػػػػػػػػػائو كحػػػػػػػػػٌدة شػػػػػػػػػفرتو كػػػػػػػػػذلؾ السػػػػػػػػػيؼ، كتطفػػػػػػػػػك فكقػػػػػػػػػو الجيػػػػػػػػػؼ
 .(1)...كانكساره لمجباف الٌضعيؼ

حسػػػػػػػػننا بميغنػػػػػػػػا، مػػػػػػػػف تكافرىػػػػػػػػا فيػػػػػػػػو كػػػػػػػػي يكػػػػػػػػكف  بمجمكعػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الٌصػػػػػػػػفات ال بػػػػػػػػدٌ يتمٌيػػػػػػػػز الٌتشػػػػػػػػبيو الجٌيػػػػػػػػد ك  
 : (2)يقع عم  أربعة أكجو شبيو كأبمغو ماأجكد أنكاع التٌ كيرل العسكرم أٌف 

 :ة إل  ما يقع عميو، كقكلو تعال ؿ: إخراج ماال تقع عميو الحاسٌ األكٌ 

ٌُْءً اىظََّْآُُ َّذْغَبُوُ  ِقِْؼَتٍ مَغَشَابٍ ًَاىَّزَِِّ مَفَشًُا أَػََْ ىُي ٍَ   (3.  ) 

ذم يجمعيمػػػػػػػػػا بطػػػػػػػػػالف التػػػػػػػػػكٌىـ مػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػدة الحاجػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػ خرج مػػػػػػػػػاال يحػػػػػػػػػٌس إلػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػا يحػػػػػػػػػس، كالمعنػػػػػػػػػ  الٌػػػػػػػػػ
 كعظـ 

الظمػػػػػػػػػ ف أشػػػػػػػػػٌد حاجػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػ   ائػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػاء لػػػػػػػػػـ يقػػػػػػػػػع مكقػػػػػػػػػع الظمػػػػػػػػػػ ف، ألفٌ الفاقػػػػػػػػػة، كلػػػػػػػػػك قػػػػػػػػػاؿ: يحسػػػػػػػػػبو الرٌ 
 الماء.

  عميو العادة إل  ما جرت بو العادة؛ كقكلو تعال : إخراج ما لـ تجرً  اني:الثٌ 

          َّْؤُمممممُو ََّمممم   ٍِ ََّبمممم ُث اْىممممَؤْسِ   ََ ِء َلمممم ْخَخَيَ  ِ ممممِو  َِ اىغَّمممم ٍِمممم ََمممم ٍء َأَّضْىَنمممم ُه  َْ  َم ّْ َْمممم ِة اىممممذ  ٍََثممممُو اْىَذ ََمممم   ّع اىنَّمممم طُ ًَاىْؤَّْؼَمممم ًُ دَخعممممَٰ إِرَا    ِإ

جْ ًَظَممممَِّ أَىْيُيَمممم  أَّعيُممممٌْ قَمممم دِسًَُُ ػَيَْْيَمممم  أَحَ ىَمممم  أٍَْشَُّمممم  ىَْْيًمممم  أًَْ َّيَمممم سًا لَجَؼَيْنَ ىَمممم  دََِممممْذًا مَممممؤَُ     أَخَممممزَثِ اىْممممؤَسْ ُ صُخْشُلَيَمممم  ًَاصعَّّنَمممم 

 . (4)مَزَٰىِلَ ُّفََِّوُ اىْآَّ ثِ ىِقًٌٍَْ َّخَفَنعشًَُُ ۚ  ىعٌْ حَ َِْ  ِ ىْؤٍَْظِ 

                                                 
1
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ثػػػػػػػػـ اليػػػػػػػالؾ، كفيػػػػػػػػو العبػػػػػػػػرة كالمكعظػػػػػػػة، فقػػػػػػػػد بػػػػػػػػٌيف فػػػػػػػالمعن  الٌػػػػػػػػذم يجمػػػػػػػع األمػػػػػػػػريف ىػػػػػػػػك الزينػػػػػػػة كالبيجػػػػػػػػة، 
 ما جرت بو العادة كىك الزينة كالبيجة ثـ تحٌكليا إل  اليالؾ كىك ما لـ تجر بو العادة.

 ، كقكلو تعال :الث: إخراج ماال يعرؼ بالبديية إل  ما يعرؼ بياالثٌ 

 ٍـ ب كي ٍغًفرىةو م ف رك سىارًعيكا ًإلى   مى هىا كى نكةو عىٍرضي جى  . (1) أيًعدكٍت ًلٍمميتكًقيفى  السكمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي كى

أخػػػػػػػرج مػػػػػػػاال يعمػػػػػػػـ بالبدييػػػػػػػة إلػػػػػػػ  مػػػػػػػا يعمػػػػػػػـ بيػػػػػػػا، كالجػػػػػػػامع بينيمػػػػػػػا العظػػػػػػػـ، كالفائػػػػػػػدة منػػػػػػػو الٌتشػػػػػػػكيؽ إلػػػػػػػ  
 الجنة.

 الٌرابع: إخراج ماال قٌكة لو في الٌصفة عم  مالو قٌكة فييا؛ كقكلو تعال :

                                      "ُمَ ألػْالًِ اىْبَذْشِلِِ  اىَُْنْشَآثُ اىْجٌََاسِ ًَىَو  (2). 

كالجػػػػػػػػػػامع بػػػػػػػػػػيف األمػػػػػػػػػػريف ىػػػػػػػػػػك العظػػػػػػػػػػـ، كفائدتػػػػػػػػػػو البيػػػػػػػػػػاف عػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػدرة فػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػخير األجسػػػػػػػػػػاـ 
العظػػػػػػػاـ فػػػػػػػػي أعظػػػػػػػػـ مػػػػػػػػا يكػػػػػػػػكف مػػػػػػػػف المػػػػػػػػاء، كعمػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػذا تجػػػػػػػػرم أكثػػػػػػػػر تشػػػػػػػػبييات القػػػػػػػػرآف الكػػػػػػػػريـ، كىػػػػػػػػي 

 الغاية في الجكدة، كالٌنياية في الحسف.

فبالغػػػػػػػػػة الٌتشػػػػػػػػػبيو تتجمٌػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػدرة الٌشػػػػػػػػػاعر عمػػػػػػػػػ  اإلبػػػػػػػػػداع كالتجديػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػي تقميػػػػػػػػػب تشػػػػػػػػػبيياتو 
برازىا في قكالب متعٌددة كفؽ ما يقتضيو المكقؼ أك الحالة اٌلتي يمر بيا الٌشاعر.  كا 
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 خاتمة:

ـٌ مػػػػػػػػػػكارد المعرفػػػػػػػػػػة كمصػػػػػػػػػػادرىا فػػػػػػػػػػي ترجمػػػػػػػػػػة األعػػػػػػػػػػالـ، فػػػػػػػػػػال  تعػػػػػػػػػػدٌ  اليتيمػػػػػػػػػػة كتتٌمتيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػ
، فيػػػػػػػػػك يتػػػػػػػػرجـ لكثيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػعراء يػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف صػػػػػػػػػفحاتياكتػػػػػػػػب التٌػػػػػػػػػراجـ مػػػػػػػػػف النٌ أغمػػػػػػػػػب تخمػػػػػػػػك صػػػػػػػػػفحات 

 عصره أك الٌسابقيف لو بزمف قميؿ. 

التٌتٌمػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػ  نقػػػػػػػػػؿ الٌنصػػػػػػػػػكص كالٌترجمػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػبعض الٌشػػػػػػػػػعراء، بػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػـ يقتصػػػػػػػػػر الٌثعػػػػػػػػػالبي فػػػػػػػػػي 
ػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف اآلراء الٌنقدٌيػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػكؿ األبيػػػػػػػػػات الٌشػػػػػػػػػعرٌية، كيكشػػػػػػػػػؼ التٌػػػػػػػػػ ٌثر كالتػػػػػػػػػ ثير فييػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػيف  كػػػػػػػػػاف يػػػػػػػػػكرد بعضن

 الٌشعراء، بؿ كاف يٌتيـ الاٌلحؽ بالٌسرقة مف سابقيو.

تنػػػػػػػػاكؿ ىػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػث مكضػػػػػػػػػكع الٌتشػػػػػػػػبيو الٌػػػػػػػػػذم يعػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػرز أكديػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػـ البيػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػك 
ـٌ بحػػػػػػػػػث مفيكمػػػػػػػػػو كأركانػػػػػػػػػو ؽ بينػػػػػػػػػو كبػػػػػػػػػيف الٌتمثيػػػػػػػػػؿ كاالسػػػػػػػػػتعارة كأنكاعػػػػػػػػػو، كفػػػػػػػػػرٌ  ركيػػػػػػػػػزة أساسػػػػػػػػػٌية فيػػػػػػػػػو، فػػػػػػػػػت

كالمجػػػػػػػػاز، ثػػػػػػػػـ تطػػػػػػػػٌرؽ إلػػػػػػػػ  الحٌسػػػػػػػػي كالعقمػػػػػػػػي فيػػػػػػػػو، كفػػػػػػػػي الٌتشػػػػػػػػبيو المرٌكػػػػػػػػب تنػػػػػػػػاكؿ الٌضػػػػػػػػمني كالٌتمثيمػػػػػػػػي 
ا بػػػػػػػػػػيف  كالٌصػػػػػػػػػػكرة الحسػػػػػػػػػػٌية. كيعػػػػػػػػػػٌد عبػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػاىر الجرجػػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػػف أكائػػػػػػػػػػؿ الٌػػػػػػػػػػذيف كضػػػػػػػػػػعكا حػػػػػػػػػػد ا كاضػػػػػػػػػػحن

اج إلػػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػػ ٌكؿ كىػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػربيف؛ أكليمػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػٌيف ال يحتػػػػػػػػػػالٌتشػػػػػػػػػػبيو كالٌتمثيػػػػػػػػػػؿ حينمػػػػػػػػػػا قٌسػػػػػػػػػػـ التشػػػػػػػػػػبيو إ
 ، كالثٌاني ال يت ٌت  إال بضرب مف الت ٌكؿ كىك التشبيو التمثيمي أك التمثيؿ.التشبيو األصمي

تػػػػػػػػػي تتضػػػػػػػػػٌمف الٌتشػػػػػػػػػبيو الٌتمثيمػػػػػػػػػي، كبعػػػػػػػػػض أنػػػػػػػػػكاع الٌتشػػػػػػػػػبيو المفػػػػػػػػػرد، فػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػيف األشػػػػػػػػػعار الٌ  تٍ رى ثيػػػػػػػػػكى -    
لتشػػػػػػػػػػػبيو المقمػػػػػػػػػػػكب كالمؤٌكػػػػػػػػػػػد المفٌصػػػػػػػػػػػؿ، مثمػػػػػػػػػػػة اأ، كانعػػػػػػػػػػػدمت كاىد الٌتشػػػػػػػػػػػبيو الٌضػػػػػػػػػػػمني قميمػػػػػػػػػػػةكانػػػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػػػ

 كندر تشبيو المعقكؿ بالمحسكس.

المرٌكػػػػػػػػػػػب الطٌػػػػػػػػػػػرفيف ىػػػػػػػػػػػك الغالػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػػػعر شػػػػػػػػػػػعراء شػػػػػػػػػػػبيو الٌتمثيمػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف المالحػػػػػػػػػػػظ أف التٌ  -    
 التٌتمة، فيما كاف تشبيو المفرد بالمرٌكب كالمرٌكب بالمفرد قميميف جدنا بالٌنسبة لمٌنكع األٌكؿ.

لػػػػػػػػبعض األعػػػػػػػػػالـ الٌػػػػػػػػذيف تكػػػػػػػػػٌرر ذكػػػػػػػػرىـ فػػػػػػػػػي اليتيمػػػػػػػػة، لعثػػػػػػػػػكره عمػػػػػػػػ  أبيػػػػػػػػػات جديػػػػػػػػػدة  الٌثعػػػػػػػػػالبي تػػػػػػػػرجـ-  
ـٌ يشػػػػػػػػػير فػػػػػػػػػي حكاشػػػػػػػػػي التتٌمػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػ  مكػػػػػػػػػاف كركدىػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػي اليتيمػػػػػػػػػة،  لكػػػػػػػػػٌف ليػػػػػػػػػـ، أك ألىمٌيػػػػػػػػػتيـ عنػػػػػػػػػده، ثػػػػػػػػػ

أشػػػػػػػػػعارىـ لػػػػػػػػػـ تتكػػػػػػػػػٌرر فكانػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي التٌتمػػػػػػػػػة إضػػػػػػػػػافات جديػػػػػػػػػدة، قػػػػػػػػػد يكػػػػػػػػػكف الٌثعػػػػػػػػػالبي عثػػػػػػػػػر عمييػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػد 
، كقػػػػػػػػد كرد ذكػػػػػػػػره بكػػػػػػػػر عبػػػػػػػػد ا  بػػػػػػػػف محٌمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف جعفػػػػػػػػر األسػػػػػػػػكي يالقاضػػػػػػػػي أبػػػػػػػػ تيمػػػػػػػػة، مثػػػػػػػػؿ:إتمامػػػػػػػػو لمي

العٌبػػػػػػػاس خسػػػػػػػره فيػػػػػػػركز بػػػػػػػف ركػػػػػػػف الٌدكلػػػػػػػة، كقػػػػػػػد تكػػػػػػػٌرر  يكاألميػػػػػػػر أبػػػػػػػ فػػػػػػػي الجػػػػػػػزء الثٌالػػػػػػػث مػػػػػػػف اليتيمػػػػػػػة ،
ذكػػػػػػػػػره فػػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػزء الثٌػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػف اليتيمػػػػػػػػػة، كيعػػػػػػػػػٌد ىػػػػػػػػػذا الٌشػػػػػػػػػاعر أحػػػػػػػػػد الممػػػػػػػػػكؾ البػػػػػػػػػكييٌييف الٌػػػػػػػػػذيف صػػػػػػػػػٌكر 

أصػػػػػػػػػػفياف كجرجػػػػػػػػػػاف الممتػػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػف طػػػػػػػػػػريقيـ الحيػػػػػػػػػػاة الٌسياسػػػػػػػػػػٌية فػػػػػػػػػػي دكلػػػػػػػػػػة بنػػػػػػػػػػي بكيػػػػػػػػػػو الٌثعػػػػػػػػػػالبي 
.                                              كطبرسػػػػػػػػػػػػػػػتاف، فقػػػػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػػػػاكؿ أخػػػػػػػػػػػػػػػكه فخػػػػػػػػػػػػػػػر الٌدكلػػػػػػػػػػػػػػػة اغتيالػػػػػػػػػػػػػػػو خكفنػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػ  الممػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػده

كػػػػػػػؿ  مػػػػػػػف أبػػػػػػػػي كثػػػػػػػرت الٌتشػػػػػػػبييات عنػػػػػػػد أغمػػػػػػػػب شػػػػػػػعراء التٌتمػػػػػػػة، لكٌنيػػػػػػػا كانػػػػػػػػت بػػػػػػػارزة بشػػػػػػػكؿ كبيػػػػػػػر عنػػػػػػػػد 
ػػػػػػػػا بػػػػػػػػ ٌف ىنػػػػػػػػاؾ  المطػػػػػػػػاع كأبػػػػػػػػي الغػػػػػػػػكث بػػػػػػػػف نحريػػػػػػػػر المنيحػػػػػػػػي كعمػػػػػػػػٌي بػػػػػػػػف محٌمػػػػػػػػد الٌتيػػػػػػػػامي كغيػػػػػػػػرىـ. عممن
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ـٌ اسػػػػػػػػػػتبعادىا مػػػػػػػػػػف الٌدراسػػػػػػػػػػة لكثػػػػػػػػػػرة الفجػػػػػػػػػػكر كالمجػػػػػػػػػػكف كالفسػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػي  الكثيػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف الٌتشػػػػػػػػػػبييات التٌػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػ
 ألفاظيػػػػػػػػػػػػا كمعانييػػػػػػػػػػػػا، رغػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػا فييػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػكر حسػػػػػػػػػػػػٌية؛ لكنٌيػػػػػػػػػػػػة كحركٌيػػػػػػػػػػػػة كلمسػػػػػػػػػػػػٌية ...، ككانػػػػػػػػػػػػت
جميعيػػػػػػػػا عمػػػػػػػػ  درجػػػػػػػػة عاليػػػػػػػػة مػػػػػػػػف اإلبػػػػػػػػداع كاالبتكػػػػػػػػار كالجػػػػػػػػٌدة، إاٌل أٌنيػػػػػػػػا تخػػػػػػػػدش الحيػػػػػػػػاء، كتتنػػػػػػػػاف  مػػػػػػػػع 

كالمكاشػػػػػػػػػػػفة  كالمجػػػػػػػػػػػاىرة بػػػػػػػػػػػالٌمكاط، تعػػػػػػػػػػػاليـ ديننػػػػػػػػػػػا الٌسػػػػػػػػػػػم ، فقػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػاف أغمبيػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػي الغػػػػػػػػػػػزؿ بالغممػػػػػػػػػػػاف،
 .، كقد كصؿ المجكف بيـ حٌد الٌرغبة في معاشرة المالئكةبالعالقات الجسدٌية بينيـ

رٌبمػػػػػػػػػػا يعكػػػػػػػػػػس ىػػػػػػػػػػذا طبيعػػػػػػػػػػة الحيػػػػػػػػػػاة االجتماعٌيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي عصػػػػػػػػػػر الٌثعػػػػػػػػػػالبي كمػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػبقو بكقػػػػػػػػػػت قميػػػػػػػػػػؿ،    
ابػػػػػػػػػع كصػػػػػػػػػدر القػػػػػػػػػرف الخػػػػػػػػػامس اليجػػػػػػػػػرٌييف، فػػػػػػػػػي الرٌ فيػػػػػػػػػك يصػػػػػػػػػٌكر حيػػػػػػػػػاة المجػػػػػػػػػكف كالفجػػػػػػػػػكر فػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػرنيف 

فتػػػػػػػػػػرة انتيػػػػػػػػػػاء الخالفػػػػػػػػػػة األمكٌيػػػػػػػػػػة ، ثػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػا تبعيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػعؼ الٌدكلػػػػػػػػػػة العٌباسػػػػػػػػػػٌية كسػػػػػػػػػػيطرة المػػػػػػػػػػذىب 
ـٌ  ر مػػػػػػػػف الػػػػػػػػبالد، كمػػػػػػػػا رافقػػػػػػػػو مػػػػػػػػف سػػػػػػػػيطرة الٌسػػػػػػػػامانييف عمػػػػػػػػ  إيػػػػػػػػراف كأفغانسػػػػػػػػتاف،الٌشػػػػػػػػيعي عمػػػػػػػػ  كثيػػػػػػػػ ثػػػػػػػػ

ـٌ الٌسػػػػػػػػػػامانية، كجميعيػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػتغٌمت حالػػػػػػػػػػة الٌضػػػػػػػػػػعؼ لمبػػػػػػػػػػكييٌييف،  ظيػػػػػػػػػػكر الغزنػػػػػػػػػػكٌييف األتػػػػػػػػػػراؾ الٌسػػػػػػػػػػٌنة، ثػػػػػػػػػػ
 مػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػـٌ  "ىر فػػػػػػػػػػي محاسػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػؿ العصػػػػػػػػػػريتيمػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػدٌ "كتػػػػػػػػػػاب كتشػػػػػػػػػػٌكمت عمػػػػػػػػػػ  أنقػػػػػػػػػػاض دكلػػػػػػػػػػتيـ، ف

عراء كاألدبػػػػػػػػػاء عػػػػػػػػػالبي قػػػػػػػػػدرنا كبيػػػػػػػػػرنا مػػػػػػػػػف نتػػػػػػػػػاج قػػػػػػػػػرائ  الٌشػػػػػػػػػرىا، جمػػػػػػػػػع فيػػػػػػػػػو الثٌ ة كأشػػػػػػػػػيفات األدبٌيػػػػػػػػػالمصػػػػػػػػػنٌ 
ابػػػػػػػػػع الكثيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف غػػػػػػػػػرر شػػػػػػػػػعراء القػػػػػػػػػرف الرٌ  قػػػػػػػػػد جمػػػػػػػػػعممػػػػػػػػػف عاصػػػػػػػػػركه أك سػػػػػػػػػبقكه قمػػػػػػػػػيالن، فيػػػػػػػػػذا الكتػػػػػػػػػاب 

يف؛ ممػػػػػػػػػػػػػككيـ كأمػػػػػػػػػػػػػرائيـ ككزرائيػػػػػػػػػػػػػـ كقضػػػػػػػػػػػػػاتيـ، ذكم الجػػػػػػػػػػػػػٌد مػػػػػػػػػػػػػنيـ كصػػػػػػػػػػػػػدر القػػػػػػػػػػػػػرف الخػػػػػػػػػػػػػامس اليجػػػػػػػػػػػػػريٌ 
، مػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػالد ؾتػػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػرب مبسػػػػػػػػػػكطة عمييػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػـك ذالٌ كذكم المجػػػػػػػػػكف، فػػػػػػػػػػي رقعػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػبالد ا

عمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػا  -مفكىػػػػػػػػذه الحقبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف الػػػػػػػػزٌ اؽ كجرجػػػػػػػػاف كمصػػػػػػػػر كالمغػػػػػػػػرب كاألنػػػػػػػػدلس كغيرىػػػػػػػػا اـ كالعػػػػػػػػر الٌشػػػػػػػػ
مػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػي اآلداب كالعمػػػػػػػػػـك أنضػػػػػػػػػر حقػػػػػػػػػب الزٌ  كانػػػػػػػػػت -ياسػػػػػػػػػيالسٌ كاالضػػػػػػػػػٌطراب ؽ كػػػػػػػػػاف فييػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف التفػػػػػػػػػرٌ 

 .كالفنكف

كتعػػػػػػػػػػػػػٌددت مصػػػػػػػػػػػػػادر الٌصػػػػػػػػػػػػػػكرة  بيعػػػػػػػػػػػػػػة،الحيػػػػػػػػػػػػػاة فػػػػػػػػػػػػػي الطٌ بمظػػػػػػػػػػػػػاىر  فػػػػػػػػػػػػػي التٌتمػػػػػػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػػػػػعراءتغٌنػػػػػػػػػػػػػ  - 
كالٌنار،كالمػػػػػػػػػػػاء، كالبىػػػػػػػػػػػرىد،  كالٌشػػػػػػػػػػػمس،  ،كالمحػػػػػػػػػػػاؽ فكثػػػػػػػػػػػر الٌتشػػػػػػػػػػػبيو بالبػػػػػػػػػػػدر كالقمػػػػػػػػػػػر كاليػػػػػػػػػػػالؿ الٌتشػػػػػػػػػػػبييٌية،

، كالػػػػػػػػػػػكرد كالمسػػػػػػػػػػػؾ كالعنبػػػػػػػػػػػر كسػػػػػػػػػػػبائؾ الػػػػػػػػػػػٌذىب كالػػػػػػػػػػػدٌر كاٌلمؤلػػػػػػػػػػػؤ كالجػػػػػػػػػػػكىركالخمػػػػػػػػػػػر، كطيػػػػػػػػػػػؼ الخيػػػػػػػػػػػاؿ، 
كالحريػػػػػػػػػػػػر، كالٌسػػػػػػػػػػػػمع كالٌنظػػػػػػػػػػػػر كالعيػػػػػػػػػػػػكف كالجفػػػػػػػػػػػػكف، كاألسػػػػػػػػػػػػد، ، كالظػػػػػػػػػػػػٌؿ، كالٌنخػػػػػػػػػػػػؿ  كالٌنسػػػػػػػػػػػػريف رجسكالٌنػػػػػػػػػػػػ

 كحػػػػػػػػػػػػٌد الٌسػػػػػػػػػػػػيؼ، كالفٌضػػػػػػػػػػػػة كالزئبػػػػػػػػػػػػؽ، كقػػػػػػػػػػػػكس قػػػػػػػػػػػػزح، كالجٌمنػػػػػػػػػػػػار كالحجػػػػػػػػػػػػارة الكريمػػػػػػػػػػػػة، كالٌميػػػػػػػػػػػػؿ كالٌنيػػػػػػػػػػػػار
تعػػػػػػػػػٌددت أغػػػػػػػػػراض ، كقػػػػػػػػػد أكثرىػػػػػػػػػا الخمػػػػػػػػػر كالٌنػػػػػػػػػار كالٌمؤلػػػػػػػػػؤ كالمسػػػػػػػػػؾ ، ككػػػػػػػػػاف، كالحٌنػػػػػػػػػاء، كالبحػػػػػػػػػركالٌنجػػػػػػػػػكـ

 ككصػػػػػػػػػػػؼ الخمػػػػػػػػػػػرة كاليجػػػػػػػػػػػاء كالمػػػػػػػػػػػدي  بالغممػػػػػػػػػػػاف ؿ الغػػػػػػػػػػػزؿالٌشػػػػػػػػػػػعر بػػػػػػػػػػػيف الٌشػػػػػػػػػػػعراء، فكثػػػػػػػػػػػرت فػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػا
 كثيػػػػػػػػػػػرنا مػػػػػػػػػػػف الٌصػػػػػػػػػػػكر الٌتشػػػػػػػػػػػبييٌية ، كمػػػػػػػػػػػف المالحػػػػػػػػػػػظ أفٌ ، كالٌرثػػػػػػػػػػػاءكالفسػػػػػػػػػػػتؽ ، ككصػػػػػػػػػػػؼ الٌطعػػػػػػػػػػػاـكالبػػػػػػػػػػػرد

تضػػػػػػػػٌمنت أنػػػػػػػػكاع الجنػػػػػػػػاس المختمفػػػػػػػػة، رٌبمػػػػػػػػا يعػػػػػػػػكد ىػػػػػػػػذا االقتػػػػػػػػراف بػػػػػػػػيف الٌصػػػػػػػػكرة كالجنػػػػػػػػاس لمػػػػػػػػا فيػػػػػػػػو مػػػػػػػػف 
 كركنقنا.إيقاع كجرس مكسيقٌي يكسباف الٌصكرة جماالن 
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 المآخذ عم  كتاب تتٌمة اليتيمة:

ليتيمػػػػػػػػػػػػة  كثػػػػػػػػػػػػرة المجػػػػػػػػػػػػكف يؤخػػػػػػػػػػػػذ عمػػػػػػػػػػػػ  الٌشػػػػػػػػػػػػعر الٌػػػػػػػػػػػػذم جمعػػػػػػػػػػػػو الٌثعػػػػػػػػػػػػالبي لمٌشػػػػػػػػػػػػعراء فػػػػػػػػػػػػي تتٌمػػػػػػػػػػػػة ا-    
، 30، ينظػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الٌصػػػػػػػػػػػػػػػػػػفحات اآلتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة :، كالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػزؿ بالغممػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف، كمقارعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكركالفجػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

63،75،160،222،229،242،264. 

كركد بعػػػػػػػػػػػػػض األخطػػػػػػػػػػػػػاء الٌمغكٌيػػػػػػػػػػػػػة؛ فػػػػػػػػػػػػػي الٌنحػػػػػػػػػػػػػك كاإلمػػػػػػػػػػػػػالء، فيػػػػػػػػػػػػػي  بحاجػػػػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػػػػ  مزيػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػف -    
... ، كالمحقػػػػػػػػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػػػػػػػػك 316، 298، 19،39، 14اآلتيػػػػػػػػػػػػػػػة : التٌػػػػػػػػػػػػػػػدقيؽ كالٌتحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ، ينظػػػػػػػػػػػػػػػر الٌصػػػػػػػػػػػػػػػفحات 

 مف كقع في ىذه األخطاء كليس المؤلؼ.

 تداخؿ أسماء األعالـ كصعكبة الترجمة ليا، مثؿ: ابف ىالؿ العسكرم. -    

كجػػػػػػػػػكد الكثيػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف األعػػػػػػػػػالـ الفارسػػػػػػػػػٌية اٌلتػػػػػػػػػي تحتػػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػػ  ترجمػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف الكتػػػػػػػػػب الفارسػػػػػػػػػٌية كىػػػػػػػػػي -     
 غير معٌربة.

لػػػػػػػػـ يعػػػػػػػػتف الٌثعػػػػػػػػالبي بجميػػػػػػػػع أخبػػػػػػػػار مػػػػػػػػف تػػػػػػػػرجـ ليػػػػػػػػـ، فمػػػػػػػػـ يقػػػػػػػػؼ عنػػػػػػػػد نشػػػػػػػػ تيـ، كمػػػػػػػػيالدىـ ككفػػػػػػػػاتيـ، -  
 بػػػػػػػػػؿ كػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػض األحيػػػػػػػػػاف ال يػػػػػػػػػذكر إاٌل اسػػػػػػػػػـ الٌشػػػػػػػػػاعر كيعػػػػػػػػػرض بعػػػػػػػػػض األبيػػػػػػػػػات اٌلتػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػمعيا
مػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػض الػػػػػػػػػػٌركاة، كىػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػكاقص ىػػػػػػػػػػذا الكتػػػػػػػػػػاب، كمػػػػػػػػػػا أيخػػػػػػػػػػذ عميػػػػػػػػػػو تعٌصػػػػػػػػػػبو لشػػػػػػػػػػعراء الٌشػػػػػػػػػػاـ 
كتفضػػػػػػػػػيميـ عمػػػػػػػػػ  شػػػػػػػػػعراء العػػػػػػػػػراؽ لقػػػػػػػػػربيـ مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػالد الفػػػػػػػػػرس، رغػػػػػػػػػـ أٌف بػػػػػػػػػالد الٌشػػػػػػػػػاـ تقػػػػػػػػػرب مػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػالد 

 لغتيـ. فيالٌركـ اٌلذيف أٌثركا 

 :البدكجردمقكؿ ا مثؿ نسب الٌثعالبي البيت الكاحد لشاعريف في مكقعيف مختمفيف،

 مثػػػػؿ الزبرجػػػػًد فػػػػي حريػػػػرو أخضػػػػر
 

ػػػؽ     عػػػاجو فػػػي غشػػػاًء أديػػػـً فػػػي حي

 

 الفصيصي:  كيقترب منو 

 مثػػػػػؿ الزبرجػػػػػًد فػػػػػي حريػػػػػرو أحمػػػػػر
 

ػػػؽ     عػػػاجو فػػػي غشػػػاًء أديػػػًـ فػػػي حي

 

، ثػػػػػػػػػػػػػـ نسػػػػػػػػػػػػػبو ألبػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػي محٌمػػػػػػػػػػػػػد 89فقػػػػػػػػػػػػػد نسػػػػػػػػػػػػػبو ألبػػػػػػػػػػػػػي الٌرمػػػػػػػػػػػػػاح الفصيصػػػػػػػػػػػػػي، ينظػػػػػػػػػػػػػر: 
 بتغيير الٌمكف كاستبدالو ب خر.. رغـ أٌف االختالؼ بينيما 144البدكجردم، ينظر: 
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 التكصيات:

ثرائػػػػػػػػػػػػػو بالٌشػػػػػػػػػػػػػرح كالٌترجمػػػػػػػػػػػػػة لدعػػػػػػػػػػػػػالـ الػػػػػػػػػػػػػكاردة  تكصػػػػػػػػػػػػػي الباحثػػػػػػػػػػػػػة ب عػػػػػػػػػػػػػادة تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ الكتػػػػػػػػػػػػػاب كا 
 ـ ليـ.المترجى  عفأسماؤىـ فيو، إذ ينقص الٌترجمة كثير مف المعمكمات األساسٌية 

تكجيػػػػػػػػػػػػػػػو الٌدارسػػػػػػػػػػػػػػػيف كالبػػػػػػػػػػػػػػػاحثيف لدراسػػػػػػػػػػػػػػػة اليتيمػػػػػػػػػػػػػػػة كالتٌتمػػػػػػػػػػػػػػػة كالكقػػػػػػػػػػػػػػػكؼ عمػػػػػػػػػػػػػػػ  المكضػػػػػػػػػػػػػػػكعات 
المرتبػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف بػػػػػػػػيف فػػػػػػػػركع عمػػػػػػػػـ البيػػػػػػػػاف فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا الكتػػػػػػػػاب،  كقػػػػػػػػد احتػػػػػػػػٌؿ الٌتشػػػػػػػػبيو البالغٌيػػػػػػػػة فييػػػػػػػػا،

ـٌ تمتػػػػػػػػو االسػػػػػػػػتعارة،  الكنايػػػػػػػػة كالمجػػػػػػػػاز المرسػػػػػػػػؿ، لػػػػػػػػذا تكصػػػػػػػػي الباحثػػػػػػػػة مػػػػػػػػف يرغػػػػػػػػب مػػػػػػػػف الٌدارسػػػػػػػػيف  ثػػػػػػػػـٌ ثػػػػػػػػ
، أف يكٌجػػػػػػػػػػػو قبمتػػػػػػػػػػػو تجػػػػػػػػػػػاه االسػػػػػػػػػػػتعارة لكثػػػػػػػػػػػرة شػػػػػػػػػػػكاىدىا الٌشػػػػػػػػػػػعرية فػػػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػػعر شػػػػػػػػػػػعراء اليتيمػػػػػػػػػػػة كتتٌمتيػػػػػػػػػػػا

 فييما. ككذلؾ الجناس اٌلذم تعٌددت أنكاعو



  100

 

 القزآويّت الكزيمت فهزسج اآلياث

قن قن آّتالع ْزج/الس  فذحالس  الص 

 دٌَْىَممممموُ ٍَممممم  أَضَممممم ءَثْ لَيَََّممممم  َّممممم سًا اعْمممممخٌَْقَذَ اىعمممممزُِ مَََثَممممموِ ٍَمممممثَيُيٌُْ﴿2الثقسج/

 ﴾ىَ  ُّبَِْشًَُُ ظُيََُ ثٍ لِِ ًَحَشَمَيٌُْ  ِنٌُسِىٌِْ اىيعوُ رَىَبَ
1752

1811  ﴾ صٌُ   ُنٌٌْ ػٌَُِْ لَيٌُْ ىَ  َّشْ ِؼٌَُُ﴿2الثقسج/

ـٍ  9آؿ عمراف/ ب كيػػػػػػػ ػػػػػػػف رك ٍغًفػػػػػػػرىةو م  ػػػػػػػارًعيكا ًإلىػػػػػػػ   مى سى ػػػػػػػهىا كى نكػػػػػػػةو عىٍرضي جى كى
   أيًعدكٍت ًلٍمميتكًقيفى  السكمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي 

 

13395

 17140ًَظَنٌُّا أََّّوُ ًَاقِغٌ  ِيٌِْ ظُيَّتًٌَإِرْ َّخَقْنَ  اىْجَبَوَ لٌَْقَيٌُْ مَؤََّّوُ  4األعراؼ/

ََ ِء َلممم ْخَخَيَ  ِ مممِو           91يكنس/ َِ اىغَّممم ٍِممم َّْضْىَنممم ُه  ََممم ٍء َأ َْ  َم ّْ َْممم ِة اىمممذ  ٍََثمممُو اْىَذ ََممم   ّع ِإ

َّبَمممممم ثُ اىْممممممؤَسْ ِ ٍََِّمممممم  َّؤْمُمممممموُ اىنَّمممممم طُ ًَاىْؤَّْؼَمممممم ًُ دَخعممممممَٰ إِرَا أَخَممممممزَثِ  

ًَاصعَّّنَمممجْ ًَظَمممَِّ أَىْيُيَممم  أَّعيُمممٌْ قَممم دِسًَُُ ػَيَْْيَممم  أَحَ ىَممم        اىْمممؤَسْ ُ صُخْشُلَيَممم   

ٍِْظ         َِ ِ  ْىممممَؤ ٌْ َحْ مممم ُْ َىمممم َِممممًْذا َمممممَؤ ََّيمممم ًسا َلَجَؼْيَن َىمممم  َد  ًْ ًْْيمممم  َأ َّمممم  َى ٍُْش َأ

  مَزَٰىِلَ ُّفََِّوُ اىْآَّ ثِ ىِقًٌٍَْ َّخَفَنعشًَُُ

2448*94

ًَىِممممَِ حَجْممممشُِ  ِيِممممٌْ لِممممِ ٍَممممٌْجٍ مَ ىْجِبَمممم هِ ًََّمممم دٍَٰ ُّممممٌحٌ ا ْنَمممموُ ًَمَمممم َُ    11/ هكد

  لِِ ٍَؼْضِهٍ َّ   ُنََِّ اسْمَب ٍَّؼَنَ  ًَىَ  حَنُِ ٍَّغَ اىْنَ لِشَِِّ 
4225

لِمممِ  اىَّمممزَِِّ مَفَمممشًُاْ  ِمممشَ ِّيٌِْ أَػََْممم ىُيٌُْ مَشٍََممم دٍ ا ْمممخَذَّثْ  ِممموِ اىمممشِّّخُ      ٍثمممو14ُ تساُين/

 ىُمممممٌَ رَىِممممملَ  َمممممِْءٍ ػَيَمممممَ مَغَمممممبٌُاْ ٍََِّممممم  َّقْمممممذِسًَُُلَّ  َّمممممًٌٍْ ػَ صِممممموٍ

 اىْبَؼِْذ اىضَّالَهُ

1848

 98الكهؼ/



 ٍاىغَّمممممََ ءِ ٍِمممممَِ  أَّْضَىْنَممممم هًَُاضْمممممشِبْ ىَيُمممممٌْ ٍَثَممممموَ اىْذََْممممم ةِ اىمممممذَُّّْْ  مَََممممم ء

ًَمَمممم َُ  لَمممم خْخَيَ َ  ِمممموِ َّبَمممم ثُ األَسْ ِ لَؤَصْممممبَخَ ىَشِممممًَْ  حَممممزْسًُهُ اىشَِّّمممم حُ    

 اىيَّوُ ػَيََ مُوِّ  َِْءٍ ٍُقْخَذِسًا
4514
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 29الٌنكر/
ٌُْءً اىظََّْآُُ َّذْغَبُوُ  ِقِْؼَتٍ مَغَشَابٍ ًَاىَّزَِِّ مَفَشًُا أَػََْ ىُي ٍَ   

 

3994

 أَّنَمممممممشَ إَُِّ صَمممممممٌْحِلَ ٍِمممممممِ ًَاغْضُمممممممضْ ٍَشْمممممممِْلَ لِمممممممِ ًَاقَِْمممممممذ31ْلقواى/

 1952اىْذََِري ىٌَََْثُ اىْؤَصٌَْاثِ

 3940ػَ دَ مَ ىْؼُشْ ٌُُِ اىْقَذٌِِّدَخََّ  ًَاىْقَََشَ قَذَّسَّْ هُ ٍَنَ صِه36َيط/

اة اخ/  6544اىشََّْ طِنيِطَيْؼُيَ  مَؤَّعوُ سُءًُطُ 37الص 

د/ ًاىمممممزِّ مفمممممشًا ّخَخؼمممممٌُ ًّمممممؤميٌُ مَممممم  حؤممممممو األّؼممممم ً ، ًاىنممممم س   47هذو 

  ٍثٌٍ هلٌ
1241

 1034إمن  املؤٍنٌُ إخٌة49الذجساخ/

ّع  َأسعممممين  ػيممممْيٌ        54القوس/ ُّممممُزِس،ِإ مممممزع ْج ػمممم ٌد لنْممممَو ممممم ُ َػممممَزا ِ ً 

ٍغْممممممخََِشٍّ،حنْضِعُ اىنمممممم طَ مممممممؤَهنٌ س مممممم ً صَشْصَممممممشاً لممممممَ ّممممممًٌ َّذْممممممظٍ 

 أَػْجَ صُ َّخْوٍ ٍنْقَؼِش
18-2041

دوي/  ًَىَوُ اىْجٌََاسِ اىَُْنشَآثُ لِِ اىْبَذْشِ مَ ىْؤَػْيَ ًِ 55الس 
24

9*28*

95

  3714لَئِرَا ٱّشَقَّجِ ٱىغَََّآءُ لَنَ َّجْ ًَسْدَةً مَٱىذِّىَ ُِ 55الٌرحمف/

 44الحاُة/



     ًٌَْعَممممخَّشَىَ  ػَيَممممْْيٌِْ عَممممبْغَ ىََْمممم هٍ ًَََََّ َِّْممممتَ أََّّمممم ًٍ دُغُممممًٌٍ  لَخَممممشٍَ اىْقَمممم

  مَؤََّّيٌُْ أَػْجَ صُ َّخْوٍ خَ ًَِّتٍلِْيَ  صَشْػََٰ 
715

 2034عشا  ً لن ّج اجلب ه شثًع78ّْالٌ ثأ/

  4036ًََّقٌُهُ اىْنَ لِشُ َّ  ىَْْخَنِِ مُنجُ حُشَا ً  78الٌ ثأ/

 101/القارعة



( ْسٌ دَ ٍَِْت91ًٌٍََ  أَدْسَاكَ ٍَ  ىَِْو َّ )  
10-1112
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 فهرست األشعار

 الٌصفحة البحر الٌشاعر البيت

 ُػافية الهمزة

 37 المتقارب اليركمٌ  أبك أحمد منصكر بف محٌمد األزدم ...... كالصفاءٍ شمائؿي ...........

 37 المتقارب أبك أحمد منصكر بف محٌمد األزدم اليركمٌ  .. اليكاءٍ .............فيٌف ....

 54 الكامؿ أبك الحسيف أحمد المعٌرم ......... كالءً .قؿ لمرئيس ...

 54 الكامؿ أبك الحسيف أحمد المعٌرم .... كالٌشعراءً ......مف حكؿ ...

 54 الكامؿ أبك الحسيف أحمد المعٌرم ........... الماءً لك أنصفكؾى 

 81+57 مجزكء البسيط أبك البركات عمٌي بف الحسيف العمكمٌ  أما ترل ............... غشاءً 

 81+57 مجزكء البسيط أبك البركات عمٌي بف الحسيف العمكمٌ  ...  ماءً .....ديٌكرى  ..........

 81+57 مجزكء البسيط أبك البركات عمٌي بف الحسيف العمكمٌ  الحياءً أك كجًو ................ 

 64 الكافر أبك بكر عبد المجيد بف أفم  الغزنكم عٍف فنائي ....................أرل

 64 الكافر أبك بكر عبد المجيد بف أفم  الغزنكم الٌسماءً  .....................كذاؾى 

 قػافية الباء

 76 مجزكء الٌرجز أبك الحسف المستياـ الحمبي ................. بالٌميبٍ كقيكةو 

 76 مجزكء الٌرجز أبك الحسف المستياـ الحمبي .. العنبٍ ..تحسبي ...........

 93 الٌرجز أبك عبد ا  الحسيف بف أحمد المفمس ..... رىكىبٍ كأعجمي  .........

 93 الٌرجز أبك عبد ا  الحسيف بف أحمد المفمس ميٍحتىقىبٍ ..... بىٍرقىعه ............مي 

رو ....... ٍنجى  93 الٌرجز أبك عبد ا  الحسيف بف أحمد المفمس ... تىٍمتىًيبٍ ......كخى

 89 مجزكء الٌسريع أبك البركات عمٌي بف الحسيف العمكمٌ  اٍضطىرىبٍ  ..................كالنلٍجـي 
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 89 مجزكء الٌسريع أبك البركات عمٌي بف الحسيف العمكمٌ  ذىىىبٍ  ..................كىالبىٍدري 

 63 الٌسريع كشاجـ مٌر بنا.................عجيبٍ 

 63 الٌسريع كشاجـ ذاؾ....................القمكبٍ 

با..بدا خط  ...........  14 الٌطكيؿ محمد بف عبد الكاحد التميمي البغدادم ... كزىغى

 33 الخفيؼ لـ أعثر عم  قائمو .. كغربنا..أنت نجـ ...........

 36 الكافر أبك العٌباس خسره فيركز بف ركف الٌدكلة .. غضاباتراىـ ...............

 36 الكافر أبك العٌباس خسره فيركز بف ركف الٌدكلة .. ترابا.......تقكؿي ..........

أبك محٌمد طاىر بف الحسيف بف يحي  المخزكمي  تىعىبىا ....................ال تحـر
 البصرم

 70 المنسرح

أبك محٌمد طاىر بف الحسيف بف يحي  المخزكمي  طىمىبىا ................أمىا رأٍيتى 
 البصرم

 70 المنسرح

.....  78 الكامؿ أبك أحمد منصكر بف محٌمد األزدم اليركم . كيمعبي ..........كميفيؼو

 78 الكامؿ أبك أحمد منصكر بف محٌمد األزدم اليركم . أشربي .................أكم  

 78 الكامؿ أبك أحمد منصكر بف محٌمد األزدم اليركم كككبي  .........كدنا ..........

 88 البسيط أبك بكر عمٌي بف الحسف القيستاني الكمبي  .....ما أنس ...........

بنا .............  88 البسيط أبك بكر عمٌي بف الحسف القيستاني الٌسغبي  .إذ ال تقرِّ

 88 البسيط أبك بكر عمٌي بف الحسف القيستاني تمتيبي .  ...............جاءى ....

 88 البسيط أبك بكر عمٌي بف الحسف القيستاني لجبي  ...............كجاء .....

ٍت ...............ف يخرً   88 البسيط الحسف القيستانيأبك بكر عمٌي بف  . ذىبي جى

 85 المتقارب الٌطاىر الجزرم ألست ................... الخملبي 

 85 المتقارب الٌطاىر الجزرم .. يقربي ....كقد الح ...........
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 85 المتقارب الٌطاىر الجزرم ... مذٌىبي اقي ...............كط

 62 الكامؿ نحرير المنيحيٌ  أبك الغكث بف .........................أقربي أأرل

 62 الكامؿ أبك الغكث بف نحرير المنيحيٌ  ميغىيلبي  ..................كىالطلرؼً 

 55 البسيط ابف المطٌرز ...... يغبً  ٌنما أنجـي .........ك

 55 البسيط ابف المطٌرز ... مف الٌذىبً ممنطؽ .............

 75 الخفيؼ أبك الحسيف أحمد المعٌرم رٌب ىـ  ..................الٌشراًب 

 75 الخفيؼ أبك الحسيف أحمد المعٌرم .المرتابً .....كالثرٌيا .............

 75 الخفيؼ أبك الحسيف أحمد المعٌرم كزليخا ................. بالبابً 

 93 البسيط ابف المطٌرز الٌطربً  ......يا ساقيٌي .........

 93 البسيط ابف المطٌرز الٌذىبً  ..........حمراءى .......

 93 البسيط ابف المطٌرز .. ليبً .تجم  ................

ًب ـى .................اليك   86 المنسرح أبك المطاع ... أرى

 86 المنسرح أبك المطاع . الس حيبً تىرل .................أما 

 86 المنسرح أبك المطاع ..  بالذلىىبً اؿي .................يىٍختى 

 15 الخفيؼ أبك المطاع أٌييا الٌشادف................كطيبً 

 15 الخفيؼ أبك المطاع ظٌؿ.......................القمكبً 

ٍنؾى  ............... سىغىبً  رى  86 الكامؿ أبك الغكث بف نحرير المنيحيٌ  ال يىٍغري

 86 الكامؿ المنيحيٌ أبك الغكث بف نحرير  ىك كالخضاًب ............ كذًب 

كىاًىبً  ....................زارتؾى   80 الكامؿ أبك الغكث بف نحرير المينٍيحيٌ  مى

اًئبً  ......................بغمائـو   80 الكامؿ أبك الغكث بف نحرير المنيحيٌ  صى
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 80 الكامؿ أبك الغكث بف نحرير المنيحيٌ  ترائبً  ......................لبسى 

 80 الكامؿ أبك الغكث بف نحرير المينٍيحيٌ  ًبذىكاًئبً  .....................لىٌفتٍ 

 قػافية التٌاء

 59 الكامؿ أبك بكر عبد المجيد بف أفم  الغزنكم انظر ..................... نابتنا

ـى ................ شامتا  59 الكامؿ أبك بكر عبد المجيد بف أفم  الغزنكم كك ٌف غي

 68 الخفيؼ أبك منصكر بف أبي عمي الكاتب ...................... باألداةً ليس 

 68 الخفيؼ أبك منصكر بف أبي عمي الكاتب إٌف حمؿى ................المعجزاًت 

 73 البسيط ابف الركمي ....... اليكاقيت....كالزكردية ...

 73 البسيط ابف الركمي ك نيا فكؽ ................ كبريت

 قػافية الجيـ

 54 البسيط أبك الفت  بف ديرداف الييكدٌم الكزير سيرتي ................... مغنكجً 

 54 البسيط أبك الفت  بف ديرداف الييكدٌم الكزير حٌت  رأيتي ................ مفمكجً 

 قػافية الحاء

ا  55+41 الكافر أبك الٌرماح الفيصيصي  إذا ما الح .................جريحن

 64 الكامؿ أبك يعم  محٌمد بف الحسف البصرم ميٍرتىاحي  ......................طىًربيكا

ك  64 الكامؿ أبك يعم  محٌمد بف الحسف البصرم الٌراحي  ........................تىٍمحي

 92 الكامؿ أبك يعم  محٌمد بف الحسف البصرم مصباحي  ..................يا ناًصرى 

 92 الكامؿ أبك يعم  محٌمد بف الحسف البصرم               التٌٌفاحي  .....................قبلٍمتي 

 29 المجتث أبك الحسف عمي المعركؼ بابف ككيرات الٌرمميٌ  أبك الٌربيع ................. كركحً 

 29 المجتث الٌرمميٌ أبك الحسف عمي المعركؼ بابف ككيرات  ............ الٌصري ً .إذا رأل ....
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 29 المجتث أبك الحسف عمي المعركؼ بابف ككيرات الٌرمميٌ  ك ٌنو .................... لممسي ً 

 77 الكافر أبك عمٌي محٌمد بف حمد بف فكرلجة البدكجردم ألـ تطرب .............. فصاحً 

حاحً   77 الكافر فكرلجة البدكجردمأبك عمٌي محٌمد بف حمد بف  ك ٌف األيؾى ............. كالصِّ

 77 الكافر أبك عمٌي محٌمد بف حمد بف فكرلجة البدكجردم تميد .................... القراحً 

 78 الكافر أبك عمٌي محٌمد بف حمد بف فكرلجة البدكجردم ك ٌف غصكنىيا ........... براحً 

فِّر  61 المتقارب أبك الغكث بف نحرير ...................البطاحييكى

فىٍيتي   61 المتقارب أبك الغكث بف نحرير ...................الجناحخى

 قػافية الٌداؿ

ٌعدٍ  ...............تىصى  41+12 مجزكء الكامؿ الٌصنكبرم كك ٌف ميٍحمىرل

دٍ  بىٍرجى  41+12 مجزكء الكامؿ الٌصنكبرم أٍعالـي .................... زى

 25 الخفيؼ أبك جعفر محٌمد بف عبد ا  االسكافي ........جد ا.قمت لمكرًد.........

 25 الخفيؼ أبك جعفر محٌمد بف عبد ا  االسكافي قاؿى :أحكي.................صد ا

 16 الخفيؼ أبك صال   سيؿ بف أحمد النيسابكرم كشرابو .................. التكريدي 

 38 الكامؿ أبك القاسـ عالي بف عمي بف عبد ا  الشيرازم .. استسعادي ....أٌياـ ............

ذا بقيتى ..........  38 الكامؿ أبك القاسـ عالي بف عمي بف عبد ا  الشيرازم .....عيادي .كا 

 38 الكامؿ أبك القاسـ عالي بف عمي بف عبد ا  الشيرازم يا مف ....................األمجاد

 38 الكامؿ أبك القاسـ عالي بف عمي بف عبد ا  الشيرازم ىذم......................تقاد

 62 الٌسريع أبك الفضؿ الميكالي كـ كالد...................األبعدي 

 62 الٌسريع أبك الفضؿ الميكالي كالعيف.................ما يبعدي 

 67 الكامؿ الفرج عمٌي بف الحسيف بف ىندكأبك  ... الفاردي ..ما لممعيًؿ ..........
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 67 الكامؿ أبك الفرج عمٌي بف الحسيف بف ىندك فالٌشمسي .................. راكدي 

 20 البسيط الكأكاء الٌدمشقي ..بالبردً ....كأمطرت..............

 22 المنسرح ابف المعتز .... بالعيدً .......قد انقضت ....

 22 المنسرح ابف المعتز ........ عنقكدً ......يتمك ........

 31 الخفيؼ أبك الخٌطاب محٌمد بف عمٌي الجبميٌ  كرياضو .................. كعقكدً 

 31 الخفيؼ أبك الخٌطاب محٌمد بف عمٌي الجبميٌ  كك ٌف الغصكف ............ القدكدً 

 31 الخفيؼ الجبميٌ  أبك الخٌطاب محٌمد بف عميٌ  كك ٌف األطيارى ............. بعكدً 

 31 الخفيؼ أبك الخٌطاب محٌمد بف عمٌي الجبميٌ  كك ٌف المياهى ................بنكدً 

 31 الخفيؼ أبك الخٌطاب محٌمد بف عمٌي الجبميٌ  كك ٌف......................العنقكد

 39 مجزكء البسيط أبك المطاع .......... جٌدم..رأيت .........

 39 مجزكء البسيط أبك المطاع .................... ككجدمأربعةن 

ٍقدً   39 مجزكء البسيط أبك المطاع مف دٌر .................. عى

 45 مجزكء الخفيؼ أبك الحسف المؤٌمؿ بف الخميؿ بف أحمد البيستي ...  يدم.يا  زماننا   ..........

 45 مجزكء الخفيؼ المؤٌمؿ بف الخميؿ بف أحمد البيستيأبك الحسف  .       مجٌسدً ..كنسيـو      ....

 45 مجزكء الخفيؼ أبك الحسف المؤٌمؿ بف الخميؿ بف أحمد البيستي طيبو   ...............    المسٌيدً 

 45 مجزكء الخفيؼ أبك الحسف المؤٌمؿ بف الخميؿ بف أحمد البيستي ....... بف أحمدً ..أك كخٍمًؽ ......

دً .................أًدٍر   87 الكامؿ أبك أحمد بف محٌمد األزدم اليركم .......مينىجِّ

 87 الكامؿ أبك أحمد بف محٌمد األزدم اليركم ...  بزبرجدً ...كالكردي ...........

..........................تكريدً   90 البسيط أبك محمد عبد ا  بف محمد الدكغابادم قـر

 90 البسيط أبك محمد عبد ا  بف محمد الدكغابادم تخاليا.....................عنقكدً 
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 90 البسيط أبك محمد عبد ا  بف محمد الدكغابادم ال تستقٌر..................الصناديدً 

 قػافية الٌراء

 37 الٌطكيؿ أبك إبراىيـ نصر بف أحمد الميكالي ....... العميٍر .......إذا محنةه .....

 37 الٌطكيؿ أبك إبراىيـ نصر بف أحمد الميكالي ..... الٌثمٍر ....فرأسيؾ ...........

 91 الٌسريع أبك الغكث بف نحرير المينٍيحيٌ  ... نظيرٍ .....ميكٌحد ..............

 91 الٌسريع أبك الغكث بف نحرير المينٍيحيٌ  ... الخريٍر .........دٌؿ............

 91 الٌسريع أبك الغكث بف نحرير المينٍيحيٌ  ٍر ...جيي..........ىيبةو.......في 

 32 الخفيؼ الٌصكرم أبك محٌمد عبد المحسف محٌمد بف طالب كنكرا ....كنت ................

ـٌ أشكمتما ..........  32 الخفيؼ الٌصكرم أبك محٌمد عبد المحسف محٌمد بف طالب ... منيرا....ث

 12 الٌرمؿ أبك الحارث بف التٌمار الكاسطي .. نيارا..أتيناؾ ..............قد 

 22 الٌطكيؿ أبك قيس بف األسمت ... نٌكرا....كقد ...............

الحسف بف منصكر بف العالء الٌدرابجردٌم  مسيرنا .....................قد طاؿى 
 النيسابكرم

 89 الكامؿ

الحسف بف منصكر بف العالء الٌدرابجردٌم  كىعىبيرنا .............كاٍنيىٍض 
 النيسابكرم

 89 الكامؿ

الحسف بف منصكر بف العالء الٌدرابجردٌم  حبيرنا ...................راقىتٍ 
 النيسابكرم

 89 الكامؿ

كرنا ....................فىاحىتٍ  سيري الحسف بف منصكر بف العالء الٌدرابجردٌم  كى
 النيسابكرم

 89 الكامؿ

 35 المديد ابف المطٌرز ظالـ......................كاعتذر

 35 المديد ابف المطٌرز حٌؿ.........................بشر

 35 المديد ابف المطٌرز بات..........................سكري 
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 35 المديد ابف المطٌرز كيحييني...................الٌشعري 

 35 المديد ابف المطٌرز ................  نظري يا  حبيبنا  

 35 المديد ابف المطٌرز كجيوي ...................... قمري 

 83 الكامؿ أبك القاسـ إبراىيـ بف عبد ا  الكاتب الٌطائي ... تسعري .......كاشرٍب ..........

 83 الكامؿ ا  الكاتب الٌطائيأبك القاسـ إبراىيـ بف عبد  ...تسكري ...يسقيكيا .............

 91 الكافر أبك غانـ معركؼ بف محٌمد القصرم أرل ....................... مر  

 91 الكافر أبك غانـ معركؼ بف محٌمد القصرم ف ٍف يمرٍر ............ كخمري 

 92 الٌسريع أبك الغكث بف نحرير المينٍيحيٌ  .... مٍقتىًدري .....ما جادى ..........

 92 الٌسريع أبك الغكث بف نحرير المينٍيحيٌ  ... تىستًعري .......ككٌمما ........

 64 الٌسريع أبك الفضًؿ أحمد بف محٌمد الكاتب الفجري  ................قد قمتي 

 64 الٌسريع أبك الفضًؿ أحمد بف محٌمد الكاتب البدري  .......................البدري 

ٍكىىرً ًمٍف مىٍعشىرو   11 الكامؿ عبد المحسف بف محمد الٌصكرم ................ الجى

ـٍ ...  11 الكامؿ عبد المحسف بف محمد الٌصكرم .... الميتىكىسِّرً ....كك ٌنما أقالمييي

 39 المتدارؾ الخير المفٌضؿ بف سعيد بف عمرك كأب كمسكٌية .................. المنظرً 

 49 الكامؿ أبك تماـ ................ تيصٌكريا صاحبٌي 

 49 الكامؿ أبك تماـ تريا ....................... مقمر

 20 الكامؿ ابف نباتة ........... الٌنكار..حٌت .........

الحسف بف منصكر بف العالء الٌداربجردٌم  ........ درِّ ..تجٌمٍت .............
 النيسابكرم

 58 الطكيؿ

الحسف بف منصكر بف العالء الٌداربجردٌم  نظمىٍت  .................  تبرً إذا  
 النيسابكرم

 58 الطكيؿ
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 86 المتقارب أبك غانـ معركؼ بف محٌمد القصرم ........ اضطرارً ....حك  .......

 87 المتقارب أبك غانـ معركؼ بف محٌمد القصرم ......  الٌسرارً .....فكاف .........

 87 الكامؿ أبك أحمد بف محٌمد األزدم اليركم ... كزاًئرً ...................طمع 

 87 الكامؿ أبك أحمد بف محٌمد األزدم اليركم .. طائرً ........فك ٌنما ............

 60 البسيط أبك المحاسف سعد بف محٌمد بف منصكر .. مىٍخميكرً .......تىشىقلقىٍت ..........

 60 البسيط أبك المحاسف سعد بف محٌمد بف منصكر الٌدنانيرً  .................كىالحى .....

 60 البسيط أبك المحاسف سعد بف محٌمد بف منصكر الحكر...................كالٌنرجسي 

 60 البسيط أبك المحاسف سعد بف محٌمد بف منصكر ........بٌمكر.............ك ٌنو

 60 البسيط أبك المحاسف سعد بف محٌمد بف منصكر ................كالخيرمكالجك  

 60 البسيط أبك المحاسف سعد بف محٌمد بف منصكر ................المشاىيرك فل رٌيا

 60 البسيط أبك المحاسف سعد بف محٌمد بف منصكر ....................الٌدياجيرفاسمـٍ 

أبك الفرج أحمد بف محمد بف يحي  بف حسنيؿ  الٌنظرً  ....................جمستى 
 اليمداني

 63 البسيط

أبك الفرج أحمد بف محمد بف يحي  بف حسنيؿ  الٌشجرً  ...................فصرتى 
 اليمداني

 63 البسيط

أبك الفرج أحمد بف محمد بف يحي  بف حسنيؿ  بىصرم ..................لـ تقتنعٍ 
 اليمداني

 63 البسيط

 قػافية الٌزام

 36 السريع أبك العالء محٌمد بف عمي بف الحسيف ...... إبريزي .........ف نت ....

 36 السريع أبك العالء محٌمد بف عمي بف الحسيف .. دىميزي ........كمطمبي .........

 قػافية الٌسيف
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 44 الطكيؿ بكر عمٌي بف الحسف القيستاني كأب تمٌتع......................نفس

 44 الطكيؿ بكر عمٌي بف الحسف القيستاني كأب كسارع................كال احتبس

 44 الطكيؿ بكر عمٌي بف الحسف القيستاني كأب كقٌض....................نعس

 44 الطكيؿ بكر عمٌي بف الحسف القيستاني كأب كال تتقاض................ىكس

 44 الطكيؿ بكر عمٌي بف الحسف القيستاني كأب .........  ييقتبٍس .ىي الٌركح .....

 44 الطكيؿ بكر عمٌي بف الحسف القيستاني كأب أنىبٍِّئؾ ......................أنٍس 

 29 الطكيؿ أبك عمٌي الحسف بف محٌمد الٌدامغاني مض  الٌرؤساء ......... الٌدكارسً 

 30 المتقارب ا  االسكافيأبك جعفر محٌمد بف عبد  ..... غيرى راسي..فرشتي ........

 30 المتقارب أبك جعفر محٌمد بف عبد ا  االسكافي فقمت ...................... كراس

 90 الطكيؿ أبك منصكر قسيـ بف إبراىيـ القائني مناًحسً  ................لقد حاؿ

 90 الطكيؿ أبك منصكر قسيـ بف إبراىيـ القائني الٌطكاكسً  .............كحيجِّبى 

 قػافية الٌشيف

 78 المنسرح أبك الحسف محمد بف عيس  الكرجي أعًجٍب.................... الكحشً 

 78 المنسرح أبك الحسف محمد بف عيس  الكرجي تعدك ......................تمشي

 78 المنسرح أبك الحسف محمد بف عيس  الكرجي طيكريهي  .................... العيشِّ 

 78 المنسرح أبك الحسف محمد بف عيس  الكرجي فضاؤهي ...................الفرشً 

 قػافية الٌضاد

 58 المتقارب أبك عمي عبد الكٌىاب بف محٌمد شبابه .................   كانقض 

 58 المتقارب أبك عمي عبد الكٌىاب بف محٌمد كأكرثني .................. مض 

 48 الخفيؼ أبك تماـ ........ كاألٍعرىاضً ...مىٍعشىره .....
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 قػافية العيف

 أال ترل ................. ديفىعىا
 أبك سعد الكنجركذم

 90 البسيط

 90 البسيط أبك سعد الكنجركذم ك ٌف ..................... ًقطىعىا

......... ضٍرعي .....ذركني .....  30 الطكيؿ أبك عمي الحسف بف محٌمد الٌدامغاني 

 30 الطكيؿ أبك عمي الحسف بف محٌمد الٌدامغاني ....... صٍفعي ...ففقري ...........

 32 الكامؿ طاىر بف الحسيف بف يحي  المخزكمي البصرم ....... مرٌقعي ..ليسى التصك ؼي .....

 32 الكامؿ طاىر بف الحسيف بف يحي  المخزكمي البصرم بطرائؽى ..................   أبقعي 

 32 الكامؿ طاىر بف الحسيف بف يحي  المخزكمي البصرم ...... كيخشعي .إٌف التصٌكؼى .......

 28+16 الكامؿ أبك المطاع ... تكديًعوً  ....كمفارؽه ........

 28+16 الكامؿ أبك المطاع ..  كدمكًعوً ..........كرأيت  ....

 28 الخفيؼ أبك المطاع . ضمكعي......غيري مستنكرو .....

 28 الخفيؼ أبك المطاع ..دمكعي.....لي دمكعه .........

 قػافية الفاء

 30 الكامؿ أبك محٌمد لطؼ ا  بف المعاف  .......األشراؼي .ذىب .........

فاؼي .كبقيتي ...............  30 الكامؿ أبك محٌمد لطؼ ا  بف المعاف  ....... جى

 31 الخفيؼ أبك قيس التيمي ...... زيكؼي ..سكءةن ................

 31 الخفيؼ أبك قيس التيمي كك ٌف الحركؼى .................سيكؼي 

 57 الٌسريع أبك البركات عمٌي بف الحسيف العمكمٌ  .. مكصكؼي ...يكـه ..................

 57 الٌسريع أبك البركات عمٌي بف الحسيف العمكمٌ  .  مندكؼي ..ك ٌف ....................

 36 الكامؿ أبك العٌباس خسره  فيركز بف ركف الٌدكلة ..أسيافي......إني ...................
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 36 الكامؿ أبك العٌباس خسره  فيركز بف ركف الٌدكلة .. أضيافي.كالٌدىر ..................

 قػافية القاؼ

 83 المنسرح أبك القاسـ الٌسعدم .... نزؽً ...جاءتؾ ...................

 83 المنسرح أبك القاسـ الٌسعدم ....... الشفؽً ...حٌت  ...............

 84 المنسرح أبك القاسـ الٌسعدم ......... الفرؽً .كالبكًر ...............

نىبذم الكاتب ....... سذقا.....حٌت   ..............  88 البسيط أبك سيؿ الجي

ًمقا.......قالت ............... نىبذم الكاتب .... خي  88 البسيط أبك سيؿ الجي

 62 الكافر أبك عبد ا  الحسيف بف أحمد الميٍفمس .................انطباقاكرافعةو 

 62 الكافر أبك عبد ا  الحسيف بف أحمد الميٍفمس ......................ائتالقاتىبىسلـ

فىةه   62 الكافر الحسيف بف أحمد الميٍفمسأبك عبد ا   ..................كانتشاقاميزىٍخرى

ٍصنىاىىا  62 الكافر أبك عبد ا  الحسيف بف أحمد الميٍفمس ................كفاقاجىصى

ًضعىتٍ   62 الكافر أبك عبد ا  الحسيف بف أحمد الميٍفمس ..................خناقاإذا كي

ـٍ نىرى   62 الكافر الحسيف بف أحمد الميٍفمسأبك عبد ا   .......................محاقافىمى

.......................... كىًعنىاؽً  ـى  70 الكامؿ أبك سممة بف يحي  بف يحي  الكاتب ظىمى

........................ باؽً   70 الكامؿ أبك سممة بف يحي  بف يحي  الكاتب فالغيٍصفي

 ـالٌ قػافية ال

 34 الكافر المتنبي .بدت قمرنا ..................... غزاالن 

 59 الكافر أبك عبد ا  الحسيف بف عمي البغكم رأيت.........................طكيال

 59 الكافر أبك عبد ا  الحسيف بف عمي البغكم ...... الٌشمكال......مكٌدتيو ...........
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 63 المتقارب أبك القاسـ غانـ بف محمد بف أبي العالء األصفياني حصال .............................بدا
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 80 الكامؿ طاىر بف الحسيف بف يحي  المخزكمي البصرم قالكا.......................... كيطكؿي 

 80 الكامؿ طاىر بف الحسيف بف يحي  المخزكمي البصرم ف ستشؼ  ..................... يميؿي 

 80 الكامؿ طاىر بف الحسيف بف يحي  المخزكمي البصرم ف ذا ......................... جميؿي 

 82 البسيط طاىر بف الحسيف بف يحي  المخزكمي البصرم فتغتاؿي إذا تبٌرجت .................. 

 82 البسيط طاىر بف الحسيف بف يحي  المخزكمي البصرم ك ٌنيا حٌيةه ..................... قتٌاؿي 

ماًيؿي  .........................غدا  71 الٌطكيؿ أبك الغكث بف نحرير المنيحيٌ  كالحى

 71 الٌطكيؿ أبك الغكث بف نحرير المنيحيٌ  كناًئؿي  ....................فىمىا يرزيؽي 

 71 الٌطكيؿ أبك الغكث بف نحرير المنيحيٌ  عاًذؿي  .........................عزيزي 

ًيؿى   71 الٌطكيؿ أبك الغكث بف نحرير المنيحيٌ  جاًىؿي  ......................لًئٍف جى

 16 الٌطكيؿ امرؤ القيس .......................لقٌفاؿً نظرت 

 44 الطكيؿ امرؤ القيس ....... أىٍغكىاؿً .....أىيٍقتيمني ............
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 56 الكامؿ أبك الغكث بف نحرير المينٍيحيٌ  أرض  ........................اإلقالؿً 

 56 الكامؿ نحرير المينٍيحيٌ أبك الغكث بف  ........ قىذاؿً .كمف استراحى ..........

 80 الكامؿ أبك الغكث بف نحرير المنيحيٌ  ..... لياؿً .......يكـه ................
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 74 الٌطكيؿ المتنبي ...................... الٌدراىـي نثرتىيـي 

...... ............  بييىـي   33 البسيط زياد بف حمؿ بف سعد بف عميرة بف حريث ىـي البحكري

 57 الكافر أبك المظٌفر بف القاضي أبي بشر الفضؿ بف محٌمد الجرجاني ك ٌف العيفى ...................نجكـي 

 57 الكافر أبك المظٌفر بف القاضي أبي بشر الفضؿ بف محٌمد الجرجاني ....كجكـي ...................إذا ما 

ـي   ذا كانت...................األجسا  66 الخفيؼ المتنبي كا 

 37 مجزكء الكامؿ أبك المحاسف سعد بف محٌمد بف منصكر قدح...........................المستياـ

 37 مجزكء الكامؿ أبك المحاسف سعد بف محٌمد بف منصكر .................... المداـً كبنفسي 

 37 مجزكء الكامؿ أبك المحاسف سعد بف محٌمد بف منصكر الٌتماـً  ...................................ففركعو

ـً   37 البسيط أبك عبد ا  الحسيف بف عمٌي البغكمٌ  غمائـه ...................... غيمى

 38 البسيط أبك عبد ا  الحسيف بف عمٌي البغكمٌ  كبرقييا ...................... دمي
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يا ...................... الدِّيىـً   38 البسيط أبك عبد ا  الحسيف بف عمٌي البغكمٌ  كأرضي

 54 البسيط أبك المطاع ... النِّعىـً ..........ما أنس ..........

 54 البسيط أبك المطاع ............ كىرـً ..............كافيتيوي 

 54 البسيط أبك المطاع كالفجري ....................... ميٍنيًزـً 

 55 الكامؿ أبكعمي محٌمد البدكجردمٌ  ...... الخرطكـً ...أعًجٍب ............

 55 الكامؿ أبكعمي محٌمد البدكجردمٌ  ........أديـً .....مثؿ الزبرجًد .......

ذا رمقتى ........  69 الكامؿ أبك الحسف الٌتغمبيٌ  .. األنجـً ..........كا 

 69 الكامؿ أبك الحسف الٌتغمبيٌ  ......  المتختِّـً .....كصغيرة ........

 69 الكامؿ أبك الحسف الٌتغمبيٌ  ..... اليىذـً .........كالٌرم ي  .........

 69 الكامؿ أبك الحسف الٌتغمبيٌ  الٌدرىـً ... ......ككذلؾ ..............

 75 البسيط أبك المطاع ...   كالٌنغـً .......فمـ نزؿ ..........

 75 البسيط أبك المطاع .. الظ مىـً ......حٌت  انثنينا ..........

 75 البسيط أبك المطاع .. قدـ......كليس .................

 76 الكافر أبك الحسف عمٌي بف محٌمد الٌتيامي المداـً .... ......جرت ............

 76 الكافر أبك الحسف عمٌي بف محٌمد الٌتيامي .......    تؤاـً .....بركده ..........

 76 الكافر أبك الحسف عمٌي بف محٌمد الٌتيامي ...... الٌسقاـً ....سقاـ .............

دِّعٍ  أبك محٌمد طاىر بف الحسيف بف يحي   ًبسىالـً  .........................كى
 المخزكمي البصرم

 70 الكامؿ

دىعً  أبك محٌمد طاهر بف الحسيف بف يحي  المخزكمي  ًبًخصاـً  ......................كى
 البصرم

 70 الكامؿ

 81 مجزكء الكامؿ أبك المحاسف سعد بف محٌمد بف منصكر كجم ..................... الكماـً 



  117

 

 81 مجزكء الكامؿ أبك المحاسف سعد بف محٌمد بف منصكر كك ٌنما..................... الكراـً 

 81 مجزكء الكامؿ أبك المحاسف سعد بف محٌمد بف منصكر يا مف........................ الر كاـً 

....................... المراـً   81 مجزكء الكامؿ أبك المحاسف سعد بف محٌمد بف منصكر ال زلتى

 قػافية النكف

 26 السريع أبك شبؿ الشعيرم رأيت..........................شاف

 26 السريع أبك شبؿ الشعيرم عميو...........................جرباف

 26 السريع أبك شبؿ الشعيرم .... سمطافي ....فقمت ................

 26 السريع أبك شبؿ الشعيرم كتبيافي أجاءه.......................... 

........................... كديكافي   26 السريع أبك شبؿ الشعيرم فقيؿى

 45 مجزكء الٌرمؿ أبك سيؿ محمد بف الحسف ...  العيكفي ..كشعاعو  .................

 45 مجزكء الٌرمؿ أبك سيؿ محمد بف الحسف ....جنكفي ...ىي.......................

 60 الخفيؼ أبك منصكر عمٌي بفي أحمدى الحاٌلب ...........حيف..............كـ سقيتي 

 60 الخفيؼ أبك منصكر عمٌي بفي أحمدى الحاٌلب .....شؤكني................فتباط 

 60 الخفيؼ أبك منصكر عمٌي بفي أحمدى الحاٌلب .الياسميف.................دار فييا

 60 الخفيؼ أبك منصكر عمٌي بفي أحمدى الحاٌلب جفكني........................كيؼى 

 26 البسيط العميد أبك منصكر بف ميشكاف .... كأشجاني.....كشاًدفو ...........

ٍسًف......  26 البسيط العميد أبك منصكر بف ميشكاف .....بًف ميشكافً .......ك فل الحي

 27 الكامؿ أبك العالء محٌمد بف عمي بف الحسيف أٌييا......................اإلحسافيا 

 27 الكامؿ أبك العالء محٌمد بف عمي بف الحسيف ..... مف ىمذاف...قد خفت .........

 27 الكامؿ أبك العالء محٌمد بف عمي بف الحسيف .....   البمدافً .....بمده  ..............
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 27 الكامؿ أبك العالء محٌمد بف عمي بف الحسيف ... كالٌصبيافً .................صبيانو 

 68 الكامؿ أبك يكسؼ يعقكب بف أحمد بف محٌمد ............ مكافً ..لـ تقعدكا .........

 68 الكامؿ أبك يكسؼ يعقكب بف أحمد بف محٌمد ....... الفرسافً ....كالٌنار ...........

 79 الكامؿ الحسف بف منصكر بف العالء الٌداربجردٌم النيسابكرم .......................... أكافً جمع 

 79 الكامؿ الحسف بف منصكر بف العالء الٌداربجردٌم النيسابكرم كاىتٌز ....................... النشكافً 

 79 الكامؿ الٌداربجردٌم النيسابكرمالحسف بف منصكر بف العالء  .... اليجرافً .......كامتٌد ..........

 79 الكامؿ الحسف بف منصكر بف العالء الٌداربجردٌم النيسابكرم ..   باأللكافً ....فانظٍر ...............

 79 الكامؿ الحسف بف منصكر بف العالء الٌداربجردٌم النيسابكرم ..  بالعىقيافً ......مف بيف .............

 79 الكامؿ الحسف بف منصكر بف العالء الٌداربجردٌم النيسابكرم ..  الخاٌلفً ...................كتمايمٍت 

 79 الكامؿ الحسف بف منصكر بف العالء الٌداربجردٌم النيسابكرم .... الحيرافً .تتطايري ................

 79 الكامؿ الٌداربجردٌم النيسابكرمالحسف بف منصكر بف العالء  ... كاألزمافً .......خمعى ..............

 92 المديد أبك محمد الماىر الحمبي .....بالفتفً .كأسيًؿ ....................

 92 المديد أبك محمد الماىر الحمبي .. تشبيني...تركت ...................

 85 الكامؿ محمد بف عبيد ا  البمدم ... يميني....بٌرت ..................

 85 الكامؿ محمد بف عبيد ا  البمدم ..  نسريفً .......................  قـ

 86 الكامؿ محمد بف عبيد ا  البمدم .... الٌسٌكيفً .......أكى ما  ...........

 كالميؤىفً  .........................طيبي 
 أبك عثماف إسماعيؿ بف عبد الٌرحمف الٌصابكني

 69 الٌطكيؿ

فً  ..................ىذا ييزىٌجي  كالًمحى
 أبك عثماف إسماعيؿ بف عبد الٌرحمف الٌصابكني

 69 الٌطكيؿ

 حزىفً  .........................فاجيىدٍ 
 أبك عثماف إسماعيؿ بف عبد الٌرحمف الٌصابكني

 69 الٌطكيؿ

فً  .......................يخكضي   كاألحى
 الٌصابكنيأبك عثماف إسماعيؿ بف عبد الٌرحمف 

 69 الٌطكيؿ
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 قػافية الياء
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 68 مجزكء الكامؿ أبك صال  سيؿ بف أحمد الٌنيسابكرم يا سٌيدى ....................... بيائوٍ 

 68 مجزكء الكامؿ أحمد الٌنيسابكرم أبك صال  سيؿ بف إف كافى ........................بالئوٍ 
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 69 مجزكء الكامؿ أبك صال  سيؿ بف أحمد الٌنيسابكرم ..  انجالًئوٍ ..فالبدري .................

 88 المتقارب مابف ىالؿ العسكر  ... كملوٍ ......شقائؽي ...............

 88 المتقارب مابف ىالؿ العسكر  ....  كاألىٌمةٍ ........كدجمةي  ........
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 ثبت المصادر كالمراجع:

 .*القرآف الكريـ
 ، تحقيػػػػػػػػؽ:اعرالمثػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػائر فػػػػػػػػي أدب الكاتػػػػػػػػب كالٌشػػػػػػػػىػػػػػػػػػ( ،637ابػػػػػػػػف األثير،ضػػػػػػػػياء الػػػػػػػػديف)ت  .1

 ـ.1939مصطف  الحمبي، -، مصرد. ط يف عبد الحميد،د محيي الدٌ محمٌ 
، راجعػػػػػػػػػػو الكامػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي التٌػػػػػػػػػػاريخىػػػػػػػػػػػػ(،630) ت ابػػػػػػػػػػف األثيػػػػػػػػػػر، عػػػػػػػػػػٌز الػػػػػػػػػػٌديف الجػػػػػػػػػػزرم الٌشػػػػػػػػػػيبانيٌ  .2

دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػب العممٌيػػػػػػػػػػػػػػػة،   -كصػػػػػػػػػػػػػػػٌححو: محٌمػػػػػػػػػػػػػػػد يكسػػػػػػػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػػػػػػػٌدقاؽ، الٌطبعػػػػػػػػػػػػػػػة : األكلػػػػػػػػػػػػػػػ ، لبنػػػػػػػػػػػػػػػاف
 ـ.1987

تحقيػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػد زغمػػػػػػػػكؿ  جػػػػػػػػكهر الكنػػػػػػػػز،ىػػػػػػػػػ(، 737ت ابػػػػػػػف األثيػػػػػػػػر، نجػػػػػػػػـ الػػػػػػػػديف أحمػػػػػػػػد الحمبػػػػػػػػي)  .3
 منش ة المعارؼ،  د.ت. -االسكندرية ،د.ط سالـ،

الطبعػػػػػػػػة  محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػاجكدة،تحقيػػػػػػػػؽ: حسػػػػػػػػف  الػػػػػػػػديكاف، ،أبػػػػػػػػك قػػػػػػػػيس صػػػػػػػػيفي األكسػػػػػػػػيابػػػػػػػػف األسػػػػػػػػمت،  .4
 ـ.1971القاىرة  دار التراث،  األكل ،

 كالمعنكٌيػػػػػػػػة، عر العربػػػػػػػػي المعاصػػػػػػػػر  ُضػػػػػػػػايال كظػػػػػػػػكاهرل الفنٌيػػػػػػػػةالشػػػػػػػػإسػػػػػػػػماعيؿ، عػػػػػػػػز الػػػػػػػػديف،  .5
  .ـ.1966، دار الفكر العربي -القاىرة الطبعة الثالثة

، كتػػػػػػاب المعجػػػػػػـ فػػػػػػي أسػػػػػػامي شػػػػػػيكخ أبػػػػػػي ق(371)أحمػػػػػػد بػػػػػػف إبػػػػػػراىيـ اإلسػػػػػػماعيمي، أبػػػػػػك بكػػػػػػر .6
 -تحقيػػػػػػػػػػػؽ: زيػػػػػػػػػػػاد محٌمػػػػػػػػػػػد منصػػػػػػػػػػػكر، المدينػػػػػػػػػػػة المنػػػػػػػػػػػٌكرة الٌطبعػػػػػػػػػػػة: األكلػػػػػػػػػػػ ،بكػػػػػػػػػػػر اإلسػػػػػػػػػػػماعيمي، 

 ـ1990مكتبة العمـك كالحكـ، 
ركح المعػػػػػػػاني فػػػػػػػي تفسػػػػػػػير القػػػػػػػرآف الكػػػػػػػريـ كالسػػػػػػػبع ىػػػػػػػػ(، 127األلكسػػػػػػػي، محمػػػػػػػكد شػػػػػػػكرم) ت  .7

 دار إحياء التراث العربي، د.ت. -لبناف د.ط،،المثاني
، تحقيػػػػػػػػػػػػؽ: مصػػػػػػػػػػػػطف  عبػػػػػػػػػػػػد الٌشػػػػػػػػػػػػافي، الػػػػػػػػػػػػديكافـ(، 565امػػػػػػػػػػػػرؤ القػػػػػػػػػػػػيس، حنػػػػػػػػػػػػدج بػػػػػػػػػػػػف حجػػػػػػػػػػػػر) .8

 ـ.2004دار الكتب العممية،  -الطبعة الخامسة، لبناف
نزىػػػػػػػػة األلٌبػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي طبقػػػػػػػػات (، ىػػػػػػػػػ577البركػػػػػػػػات كمػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػٌديف عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػٌرحمف بػػػػػػػػف محٌمػػػػػػػػد)ت األنبػػػػػػػػارم، أبػػػػػػػػك ابػػػػػػػػف- .9

مكتبػػػػػػػػػػػػة المنػػػػػػػػػػػػارة، الٌطبعػػػػػػػػػػػػة، الثٌالثػػػػػػػػػػػػة، -تحقيػػػػػػػػػػػػؽ: إبػػػػػػػػػػػػراىيـ الٌسػػػػػػػػػػػػامٌرائي، األردف، األدبػػػػػػػػػػػػاء
 ـ.1985

دميػػػػػػػػػػػة القصػػػػػػػػػػػر كعيصػػػػػػػػػػػرة أهػػػػػػػػػػػؿ ق(، 467البػػػػػػػػػػػاخرزم، عمػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػي) ت  .10
 ـ.1993دار الجيؿ،  -الٌطبعة: األكل ، بيركتتحقيؽ: محمد التكنجي، العصر،

، تحقيؽ:السػػػػػػػػيد أحمػػػػػػػػد إعجػػػػػػػػاز القػػػػػػػػرآفىػػػػػػػػػ(، 403البػػػػػػػػاقالني، أبػػػػػػػػك بكػػػػػػػػر محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف الطٌيػػػػػػػػب) ت  .11
 ـ.1971دار المعارؼ،  -صقر،د.ط، مصر

تحقيػػػػػػػػػػؽ:  الػػػػػػػػػػديكاف ،ىػػػػػػػػػػػ(،284البحتػػػػػػػػػػرم، أبػػػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػػادة الكليػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف عبيػػػػػػػػػػد التنػػػػػػػػػػكخي الطػػػػػػػػػػائي)ت .12
 ـ.1963دار المعارؼ، -ة، القاىرةحسف كامؿ الصيرفي،الطبعة الثالث
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ددددٌرسيٌي) .13 الش  ددددام،أتددددْالذعدددديػلددددي  ، تحقيػػػػؽ: إحسػػػػاف الةةةةّذخيزة فةةةةي محاسةةةةه أهةةةةل الجشيةةةةزة، ُددددـ(542اتدددديتع 
 ـ. 1979دار الثٌقافة   ،  -عٌباس، الٌطبعة: األكل ، لبناف

تحقيػػػػػػػػػؽ:  ، الحماسػػػػػػػػػة البصػػػػػػػػػرٌية ق(،656البصػػػػػػػػػرم، عمػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػرج بػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػيف) ت  .14
 ـ.1999مكتبة الخانجي، -الٌطبعة: األكل ، القاىرة عادؿ سميماف جٌماؿ،

النجػػػػػػػػػـك الزٌاهػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػي ممػػػػػػػػػكؾ ،  ق(874يكسػػػػػػػػػؼ األتػػػػػػػػػابكي) ابػػػػػػػػف تغػػػػػػػػػرم بػػػػػػػػػردل، جمػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػٌديف .15
دار الكتػػػػػػػػػػػب -د.ط،  لبنػػػػػػػػػػػاف عمٌػػػػػػػػػػػؽ عميػػػػػػػػػػػو: محمػػػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػمس الػػػػػػػػػػػٌديف، مصػػػػػػػػػػػر كالقػػػػػػػػػػػاهرة،

 العممٌية، د.ت.
، تحقيػػػػػػػػػػػػػػؽ:راجي  شػػػػػػػػػػػػػرح الػػػػػػػػػػػػػديكافىػػػػػػػػػػػػػػػ(،  231)ت الطػػػػػػػػػػػػػائي أبػػػػػػػػػػػػػك تٌمػػػػػػػػػػػػػاـ، حبيػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػف أكس .16

 ـ.1994الٌطبعة الثٌانية، بيركت  دار الكتاب العربي،   األسمر،
محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػد  ، تحقيػػػػػػػػػؽ: الػػػػػػػػػديكاف ىػػػػػػػػػػ(، 416التيػػػػػػػػػامي،  أبػػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد)ت .17

 ـ. 1982مكتبة المعارؼ، -الرحمف الربيع، الطبعة: األكل ، الرياض
فػػػػػػػػػي  الػػػػػػػػػٌدهر تتمػػػػػػػػػة يتيمػػػػػػػػػةهػػػػػػػػػػ( 429) تعبػػػػػػػػػد الممػػػػػػػػػؾ النيسػػػػػػػػػابكرمالثعػػػػػػػػػالبي، أبػػػػػػػػػك منصػػػػػػػػػكر  .18

دار الكتػػػػػػػػػػػػب  -، تحقيػػػػػػػػػػػػؽ: مفيػػػػػػػػػػػػد قميحػػػػػػػػػػػػة، الٌطبعػػػػػػػػػػػػة :األكلػػػػػػػػػػػػ  ، لبنػػػػػػػػػػػػافمحاسػػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػػؿ العصػػػػػػػػػػػػر
 ـ.2000العممٌية،

تحقيػػػػػػػػػؽ:  يتيمػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػٌدهر فػػػػػػػػػي محاسػػػػػػػػػف أهػػػػػػػػػؿ العصػػػػػػػػػر،                      ،  .19
 ـ.2000العممٌية،دار الكتب  -مفيد قميحة، الٌطبعة :األكل  ، لبناف

تحقيػػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػػكد محمػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػاكر،  أسػػػػػػػػػػرار البالغػػػػػػػػػػة،ىػػػػػػػػػػػ(، 474الجرجػػػػػػػػػػاني، عبػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػاىر) ت .20
   ـ.1991دار المدني،  -األكل ، جدةالطبعة:

 الثػػػػػػػػػػػػة،، تحقيػػػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػػػػكد محمػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػاكر، الطبعػػػػػػػػػػػػة: الثٌ دالئػػػػػػػػػػػػؿ اإلعجػػػػػػػػػػػػاز              .21
 ـ.1992مطبعة المدني،  -مصر

، كخصػػػػػػػػكمه يالكسػػػػػػػػاطة بػػػػػػػػيف المتنبػػػػػػػػق(، 366ز)الجرجػػػػػػػػاني، القاضػػػػػػػػي عمػػػػػػػػي بػػػػػػػػف عبػػػػػػػػد العزيػػػػػػػػ .22
 ـ.1966، مطبعة عيس  الحمبي -مصر تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، 

 ـ.1966مكتبة اإلنجمك، -، الٌطبعة: الثٌانية، القاىرةفٌف الٌتشبيهالجندم، عمي،  .23
،الميعىػػػػػػػػػٌرب ق(540الجػػػػػػػػػكاليقي، أبػػػػػػػػػك منصػػػػػػػػػكر مكىػػػػػػػػػكب بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف محٌمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف الخضػػػػػػػػػر) ت .24

،  تحقيػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػد الػػػػػػػػٌرحيـ، الٌطبعػػػػػػػػة :األكلػػػػػػػػ ، األعجمػػػػػػػػي عمػػػػػػػػ  حػػػػػػػػركؼ المعجػػػػػػػػـمػػػػػػػػف الكػػػػػػػػالـ 
 ـ.1990دار القمـ،  -دمشؽ

المنػػػػػػػػػتظـ فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػ(، 597ابػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػكزم، أبػػػػػػػػػك الفػػػػػػػػػرج عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػٌرحمف بػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػف محٌمػػػػػػػػػد) ت  .25
، تحقيػػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػادر عطػػػػػػػػػػا كمصػػػػػػػػػػطف  عبػػػػػػػػػػد القػػػػػػػػػػادر عطػػػػػػػػػػا، تػػػػػػػػػػاري  الممػػػػػػػػػػكؾ كاألمػػػػػػػػػػـ

 ـ.1995دار الكتب العممٌية،  -لبناف الٌطبعة : الثٌانية، 
تقػػػػػػػػديـ كمراجعػػػػػػػػة: عصػػػػػػػػاـ  ،الدكلػػػػػػػػة العباسػػػػػػػػٌية  مراحػػػػػػػػؿ تاريخهػػػػػػػػا كحضػػػػػػػػارتهاحمػػػػػػػػكدة، سػػػػػػػػكزم،  .26

 ـ.2015دار الٌنيضة،  -شبارك،  الٌطبعة: األكل ، لبناف
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تحقيػػػػػػػػػػػؽ: إحسػػػػػػػػػػػاف عٌبػػػػػػػػػػػاس،  معجػػػػػػػػػػػـ األدبػػػػػػػػػػػاء، ق (،626الحمػػػػػػػػػػػكم، شػػػػػػػػػػػياب الػػػػػػػػػػػٌديف يػػػػػػػػػػػاقكت )ت .27
 ـ.1993دار الغرب اإلسالمي،  -الٌطبعة: األكل ، لبناف

 ـ.1977دار صادر،  -،بيركتمعجـ البمداف                       ،  .28
تحقيػػػػػػػػػػػؽ:عمر فػػػػػػػػػػػاركؽ الطبػػػػػػػػػػػاع،  الػػػػػػػػػػػديكاف،ىػػػػػػػػػػػػ(، 728ابػػػػػػػػػػػف خفاجػػػػػػػػػػػة، أبػػػػػػػػػػػك اسػػػػػػػػػػػحؽ إبػػػػػػػػػػػراىيـ)ت  .29

 ـ.1994دار القمـ، -د.ط، لبناف
 األكلػػػػػػػػػ ،الطبعػػػػػػػػػة  سػػػػػػػػػٌر الفصػػػػػػػػػاحة،ىػػػػػػػػػػ(،  466الخفػػػػػػػػػاجي، عبػػػػػػػػػد ا  بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػناف) ت .30

 ـ.1982دار الكتب العممية،  -لبناف
تحقيػػػػػػػػؽ: رمػػػػػػػػزم منيػػػػػػػػر  جمهػػػػػػػػرة الٌمغػػػػػػػػة،ق(، 321أبػػػػػػػػك بكػػػػػػػػر محٌمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػف) تابػػػػػػػػف دريػػػػػػػػد،  .31

 ـ.1987دار العمـ لممالييف،  -البعمبكي، الٌطبعة: األكل ،  لبناف
حاشػػػػػػػية الدسػػػػػػػكُي عمػػػػػػػ  شػػػػػػػرح سػػػػػػػعد ، ىػػػػػػػػ(1230) ت عرفػػػػػػػة أحمػػػػػػػد بػػػػػػػفالدسػػػػػػػكقي، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف  .32

 ق.1290المطبعة العامرة  -، مصرالتفتازاني عم  متف التمخيص الديف
تحقيػػػػػػػػػؽ: حيػػػػػػػػػاة الحيػػػػػػػػػكاف الكبػػػػػػػػػرل، ق(، 808الػػػػػػػػػٌدميرم، كمػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػٌديف محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف مكسػػػػػػػػػ ) ت  .99

 ـ.2005دار البشائر،  -الٌطبعة: األكل ، دمشؽ إبراىيـ صال ،
، سػػػػػػػػػير أعػػػػػػػػػالـ الٌنػػػػػػػػػبالءق(، 748شػػػػػػػػػمس الػػػػػػػػػٌديف)ت محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف عثمػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػٌذىبي، .34

 ـ.2004بيت األفكار الٌدكلٌية،  -اعتن  بو: حٌساف عبد المٌناف، لبناف
الٌطبعػػػػػػػػػة:  ،  تحقيػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػد زغمػػػػػػػػػكؿ،العبػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي خبػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف غبػػػػػػػػػر                 .35

 ـ.1985دار الكتب العممٌية، –األكل ، لبناف 
 نهايػػػػػػػػة اإليجػػػػػػػػاز فػػػػػػػػي درايػػػػػػػػة اإلعجػػػػػػػػاز،ىػػػػػػػػػ(، 606الػػػػػػػػرازم، فخػػػػػػػػر الػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف عمػػػػػػػػر) ت .36

 ىػ.1317مطبعة اآلداب، -مصر
، تحقيػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػد خمػػػػػػػػؼ  ثػػػػػػػالث رسػػػػػػػائؿ فػػػػػػػي إعجػػػػػػػاز القػػػػػػػرافاني كالخطػػػػػػػابي كالجرجػػػػػػػاني، الرٌمػػػػػػػ .37

 ـ.1976دار المعارؼ،  -ا  أحمد، الطبعة الثالثة، مصر
، تحقيػػػػػػػػػػػؽ: حسػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػديكافىػػػػػػػػػػػػ(، 283كمػػػػػػػػػػػي،  أبػػػػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػف العبػػػػػػػػػػػاس) ت ابػػػػػػػػػػػف الرٌ  .38

 ـ.2003دار الكتب كالكثائؽ القكمية، -نصار، الطبعة الثالثة، القاىرة

 تػػػػػػػػاج العػػػػػػػػركس مػػػػػػػػف جػػػػػػػػكاهر القػػػػػػػػامكس،ىػػػػػػػػػ(، 1205الزبيػػػػػػػػدم، محمػػػػػػػػد مرتضػػػػػػػػ  الحسػػػػػػػػيني)ت .39
 ـ.1985التراث العربي،  -تحقيؽ: مصطف  حجازم، الككيت

، البرهػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػـك القػػػػػػػػػػرآفق(، 794الٌزركشػػػػػػػػػػي، بػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػٌديف محٌمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد ا )ت  .40
 دار المعرفة، د.ت. -لٌطبعة: الثٌالثة، لبنافالفضؿ إبراىيـ، ا يتحقيؽ: محٌمد أب

دار العمػػػػػػػػػػػػـ  -، الٌطبعػػػػػػػػػػػػة: األكلػػػػػػػػػػػػ ، بيػػػػػػػػػػػػركتاألعػػػػػػػػػػػػالـ ،ىػػػػػػػػػػػػػ(1396) ت الزركمػػػػػػػػػػػػي، خيػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػٌديف .41
 ـ.1980لممالييف، 
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كعيػػػػػػػػػػكف  عػػػػػػػػػػف حقػػػػػػػػػػائؽ الٌتنزيػػػػػػػػػػؿ الكٌشػػػػػػػػػػاؼق(، 538الزمخشػػػػػػػػػػرم، محمػػػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػرك) ت .42
مكتبػػػػػػػػة مصػػػػػػػػطف  الحمبػػػػػػػػي،  -د.ت،  الٌطبعػػػػػػػػة: األخيػػػػػػػػرة، مصػػػػػػػػر ،األُاكيػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي كجػػػػػػػػكل التٌأكيػػػػػػػػؿ

 ـ.1966
لكتػػػػػػػػػػػب، الطبعػػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػػة، عػػػػػػػػػػػالـ ا -، بيػػػػػػػػػػػركتشػػػػػػػػػػػعراء عباسػػػػػػػػػػػيكفالٌسػػػػػػػػػػامٌرائي، يػػػػػػػػػػػكنس أحمػػػػػػػػػػػد،  .43

 ـ.1990
تحقيػػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػػد  عػػػػػػػػػركس األفػػػػػػػػػراح فػػػػػػػػػي تمخػػػػػػػػػيص المفتػػػػػػػػػاح،ق(، 773الٌسػػػػػػػػػبكي، بيػػػػػػػػػاء الػػػػػػػػػٌديف)  .44

 ـ.2003المكتبة العصرٌية،   -الطبعة: األكل  ،  بيركت الحميد ىنداكم،
عبػػػػػػػػد ، تحقيػػػػػػػػؽ: مفتػػػػػػػػاح العمػػػػػػػػـك ىػػػػػػػػػ(،626بػػػػػػػػك يعقػػػػػػػػكب يكسػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػف أبػػػػػػػػي بكػػػػػػػػر) ت  السػػػػػػػػٌكاكي، أ .45

 ـ.2000، كتب العممٌيةدار ال -لبناف الطبعة: األكل ،  ،الحميد ىنداكم
تحقيػػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػػد الٌسػػػػػػػػػالـ محمػػػػػػػػػد  الكتػػػػػػػػػاب،(، ق180سػػػػػػػػػيبكيو، أبػػػػػػػػػك بشػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػرك بػػػػػػػػػف عثمػػػػػػػػػاف) ت  .46

 ـ.1988مكتبة الخانجي، -ىاركف، الطبعة الثالثة، القاىرة
شػػػػػػػػػػػرح  ،نهػػػػػػػػػػػج البالغػػػػػػػػػػػةق(، 406الٌشػػػػػػػػػػػريؼ الٌرضػػػػػػػػػػػي، محٌمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػػف مكسػػػػػػػػػػػ ) ت .47

 ـ.1885المطبعة األدبية، -المصرم، بيركت:محمد عبده 
 ، الٌطبعػػػػػػػػػة :األكلػػػػػػػػػ  الػػػػػػػػػكافي بالكفيػػػػػػػػػات،ق(، 764الٌصػػػػػػػػػفدم، صػػػػػػػػػالح الػػػػػػػػػٌديف خميػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػف أيبػػػػػػػػػؾ)  .48

 ـ.2000دار إحياء الٌتراث العربي،  -تحقيؽ: أحمد األرناؤكط، لبناف
تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ:  الػػػػػػػػػػػػػديكاف،ىػػػػػػػػػػػػػػ(، 334الصػػػػػػػػػػػػنكبرم، أحمػػػػػػػػػػػػػد محمػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػػػػػف الضػػػػػػػػػػػػبي) ت  -44 .49

 ـ.1998دار صادر،  -بيركت إحساف عباس، الطبعة األكل ،
ق(، 419) تعبػػػػػػػػػػػػد المحسػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػف غالػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػف غمبػػػػػػػػػػػػكف الٌصػػػػػػػػػػػػكرم،  .50

المكتبػػػػػػػػػػػة الكطنيػػػػػػػػػػػة،  -تحقيػػػػػػػػػػػؽ مكػػػػػػػػػػػي السػػػػػػػػػػػيد جاسػػػػػػػػػػػـ كشػػػػػػػػػػػاكر ىػػػػػػػػػػػادم شػػػػػػػػػػػكر، بغػػػػػػػػػػػداد الػػػػػػػػػػػديكاف،
 ـ.1981

، تحقيػػػػػػػػػػػؽ: عٌبػػػػػػػػػػػاس عبػػػػػػػػػػػد عيػػػػػػػػػػػار الٌشػػػػػػػػػػػعرق(، 322ابػػػػػػػػػػػف طباطبػػػػػػػػػػػا، محٌمػػػػػػػػػػػد أحمػػػػػػػػػػػد العمػػػػػػػػػػػكم)ت .51
 ـ.2005دار الكتب العممٌية،  -الٌطبعة : الثٌانية، لبناف الٌستٌار،

 -، الطبعػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػ ، المنصػػػػػػػػػكرةالٌصػػػػػػػػػكرة البيانٌيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي المػػػػػػػػػكركث البالغػػػػػػػػػي،طبػػػػػػػػػؿ، حسػػػػػػػػػف .52
 ـ.2005مكتبة اإليماف، 

كأفنانيػػػػػػػػػػػػػػػا ،عمػػػػػػػػػػػػػػػـ البيػػػػػػػػػػػػػػػاف كالبػػػػػػػػػػػػػػػديع،  الٌطبعػػػػػػػػػػػػػػػة:  عبػػػػػػػػػػػػػػػاس، فضػػػػػػػػػػػػػػػؿ حسػػػػػػػػػػػػػػػف، البالغػػػػػػػػػػػػػػػة فنكنيػػػػػػػػػػػػػػػا .53
 ـ.2005دار الفرقاف لمنشر كالٌتكزيع -العاشرة،األردف

مطبعػػػػػػػػة -، الطبعػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػ ، مصػػػػػػػػرأمػػػػػػػػالي فػػػػػػػػي عمػػػػػػػػـ البيػػػػػػػػاف كتاريخػػػػػػػػهعبػػػػػػػػد الػػػػػػػػرازؽ، عمػػػػػػػػي،  .54
 ـ.1912مقداد، 

دار  -الٌطبعػػػػػػػػػػػػة: األكلػػػػػػػػػػػػ ، لبنػػػػػػػػػػػػاف  معجػػػػػػػػػػػػـ الٌشػػػػػػػػػػػػعراء العٌباسػػػػػػػػػػػػييف،عبػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػٌرحمف، عفيػػػػػػػػػػػػؼ،  .55
 ـ.2000صادر، 

 ، د.تفاصيؿ.الديكاف ابف عبد القدكس، صال ، .56
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بغيػػػػػػػة الٌطمػػػػػػػب فػػػػػػػي تػػػػػػػاريخ   ق(،660ابػػػػػػػف العػػػػػػػديـ، الٌصػػػػػػػاحب كمػػػػػػػاؿ الػػػػػػػٌديف عمػػػػػػػر بػػػػػػػف أحمػػػػػػػد)  .57
 د.ت.دار الفكر،  -لبنافد.ط،، تحقيؽ: سييؿ زٌكار، حمب

كذكػػػػػػػػر فضػػػػػػػػمها  تػػػػػػػػاريخ مدينػػػػػػػػة دمشػػػػػػػػؽق(، 571ابػػػػػػػػف عسػػػػػػػػاكر، عمػػػػػػػػي بػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػيف الٌشػػػػػػػػافعي) .58
تحقيػػػػػػؽ: عمػػػػػػر  حٌمهػػػػػػا مػػػػػػف األماثػػػػػػؿ أك اجتػػػػػػاز بنكاحيهػػػػػػا مػػػػػػف كارديهػػػػػػا كأهمهػػػػػػا،كتسػػػػػػمية مػػػػػػف 

 ـ.1997 دار الفكر، مركم، الٌطبعة: األكل ،مة العى رابف غ
 :الكتابةالصػػػػػػػػػػػػػناعتيفكتػػػػػػػػػػػػػاب ىػػػػػػػػػػػػػػ(، 395العسػػػػػػػػػػػػكرم، أبػػػػػػػػػػػػػك ىػػػػػػػػػػػػػالؿ الحسػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػػػػد ا ) ت .59

دار إحيػػػػػػػػػػػاء الكتػػػػػػػػػػػب  -تحقيػػػػػػػػػػػؽ: عمػػػػػػػػػػػي محمػػػػػػػػػػػد البجػػػػػػػػػػػاكم، الطبعػػػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػػػ ، القػػػػػػػػػػػاىرة ،كالٌشػػػػػػػػػػػعر
 ـ.1952العربية/ عيس  الحمبي، 

، تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ: أحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بسػػػػػػػػػػػػػػػػػػب ، ديػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاف المعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني                      .60
 ـ.1994دار الكتب العممٌية،  -الٌطبعة: األكل ، لبناف

 البالغػػػػػػػػة كعمػػػػػػػػـك حقػػػػػػػػائؽ الطػػػػػػػػراز ألسػػػػػػػػرار،  ىػػػػػػػػػ(749) تالعمػػػػػػػػكم اليمنػػػػػػػػي، يحيػػػػػػػػ  بػػػػػػػػف حمػػػػػػػػزة .61
المكتبػػػػػػػػػػػة العصػػػػػػػػػػػرية، -الطبعػػػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػػػ ،  بيػػػػػػػػػػػركت ، تحقيػػػػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػد ىنػػػػػػػػػػػداكم،اإلعجػػػػػػػػػػػاز

 ـ.2002
الٌطبعػػػػػػػػػة: الثٌانيػػػػػػػػػة،   حػػػػػػػػدائؽ الٌسػػػػػػػػػحر فػػػػػػػػي دُػػػػػػػػػائؽ الٌشػػػػػػػػعر،العمػػػػػػػػرم، رشػػػػػػػػيد الػػػػػػػػٌديف محٌمػػػػػػػػػد،  .42

 ـ.2114المركز القكمي لمٌترجمة،  -القاهرة
تحقيػػػػػػػػػػؽ:  شػػػػػػػػػػيكخ القاضػػػػػػػػػػي عٌيػػػػػػػػػػاض( ،الغنيػػػػػػػػػػة )  فهرسػػػػػػػػػػت ق(، 544عٌيػػػػػػػػػػاض القاضػػػػػػػػػػي)ت .63

 ـ.1982دار الغرب اإلسالمي،  -الٌطبعة األكل ،   لبناف زىير جٌرار، ماىر
مؤسسػػػػػػػػػة المختػػػػػػػػػػار،  -فٌيػػػػػػػػػكد، بسػػػػػػػػػيكني عبػػػػػػػػػػد الفتػػػػػػػػػاح ، عمػػػػػػػػػػـ البيػػػػػػػػػاف، الطبعػػػػػػػػػػة : الٌرابعػػػػػػػػػة، القػػػػػػػػػػاىرة .64

 ـ.2015

، ، تحقيػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػد المػػػػػػػػنعـ خفػػػػػػػػػاجي، د.طنقػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػعرىػػػػػػػػػ(، 327قدامػػػػػػػػة، ابػػػػػػػػف جعفػػػػػػػػػر) ت .65
 دار الكتب العممية، د.ت. -لبناف

الٌطبػػػػػػػػػػة  منهػػػػػػػػػػاج البمغػػػػػػػػػػاء كسػػػػػػػػػػراج األدبػػػػػػػػػػاء،ق(، 684القرطػػػػػػػػػػاجٌني، أبػػػػػػػػػػك الحسػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػاـز )ت  .66
 ـ.2008الٌدار العربٌية لمكتاب،  -الثٌالثة، تحقيؽ: محٌمد الحبيب بف الخكجة، تكنس

اإليضػػػػػػػػػػاح فػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػـك ىػػػػػػػػػػػ(،739القزكينػػػػػػػػػػي، جػػػػػػػػػػالؿ الػػػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرحمف) ت  .67
دار الكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  -تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ:إبراىيـ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس الػػػػػػػػػػػػػػػػػػديف، الطبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، لبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف البالغػػػػػػػػػػػػػػػػػػة،

 ـ.2003العممية،
 .ـ2012دار الفكر،  -الطبعة األكل ، دمشؽ ،عمـ البياف، اب، كليد إبراىيـقصٌ  .68
العمػػػػػػػػػدة فػػػػػػػػػي محاسػػػػػػػػػف الشػػػػػػػػػعر،  ىػػػػػػػػػػ(،456القيركانػػػػػػػػػي، أبػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػي الحسػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػف رشػػػػػػػػػيؽ) ت  .69

دار الطالئػػػػػػػػػػع، -ف عبػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػد، د.ط، القػػػػػػػػػاىرةتحقيػػػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػػػد محيػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدي كنقػػػػػػػػػدل، كآدابػػػػػػػػػه،
 ـ.2009



  133

 

 تحقيػػػػػػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػػػػػػد الكاحػػػػػػػػػػػػػد شػػػػػػػػػػػػػعالف،الػػػػػػػػػػػػػٌديكاف، ىػػػػػػػػػػػػػػ(، 360كشػػػػػػػػػػػػػاجـ، محمػػػػػػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػػػػػف الحسػػػػػػػػػػػػػيف) ت  .70
 ـ.1997مكتبة الخانجي،  -الٌطبعة: األكل ، القاىرة

 نسػػػػػػػػب معػػػػػػػػد كالػػػػػػػػيمف الكبيػػػػػػػػر،، ق(204)الكمبػػػػػػػػي، أبػػػػػػػػك منػػػػػػػػذر ىشػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػف محٌمػػػػػػػػد بػػػػػػػػف الٌسػػػػػػػػائب .71
  ـ.1988مكتبة الٌنيضة، -بيركت-الٌطبعة: األكل ، تحقيؽ: ناجي حسف، 

، تحقيػػػػػػػػػػػؽ: رمضػػػػػػػػػػػاف عبػػػػػػػػػػػد البالغػػػػػػػػػػػةىػػػػػػػػػػػػ(، 285د، أبػػػػػػػػػػػك العبػػػػػػػػػػػاس محمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف يزيػػػػػػػػػػػد) تالمبػػػػػػػػػػػرٌ  .72
 ـ.1985مكتبة الثقافة الدينية،   -التكاب، الطبعة الثانية، القاىرة

، تحقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ: عبػػػػػػػػػػػػػػػد الكامػػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػػي الٌمغػػػػػػػػػػػػػػػة كاألدب                             .73
 ـ.1998كزارة الشؤكف اإلسالمٌية،  -ىنداكم،د.ط،  السعكدٌيةالحميد 

دار بيػػػػػػػػػػػػػركت لمٌطباعػػػػػػػػػػػػػػة  -بيػػػػػػػػػػػػػركت د.ط،  ،الػػػػػػػػػػػػػػديكاف ىػػػػػػػػػػػػػػ(، 354المتنبػػػػػػػػػػػػػي، أبػػػػػػػػػػػػػك الطٌيػػػػػػػػػػػػػب) ت  .74
 ـ1983كالٌنشر، 

، الطبعػػػػػػػػػة: األكلػػػػػػػػػ ، عرية فػػػػػػػػػي الخطػػػػػػػػػاب البالغػػػػػػػػػي كالنقػػػػػػػػػدمالصػػػػػػػػػكرة الٌشػػػػػػػػػمحمػػػػػػػػػد، الػػػػػػػػػكلي،  .75
 ـ1990المركز الثقافي العربي،  -لبناف

الثٌالثػػػػػػػػة،  :الطبعػػػػػػػػةعمػػػػػػػػـك البالغػػػػػػػػة  البيػػػػػػػػاف كالمعػػػػػػػػاني كالبػػػػػػػػديع، اغػػػػػػػػي، أحمػػػػػػػػد مصػػػػػػػػطف ، المر  .76
 ـ.1993دار الكتب العممٌية،  -بيركت

تحقيػػػػػػػػػؽ: سكسػػػػػػػػػنة ديفمػػػػػػػػػد طبقػػػػػػػػػات المعتزلػػػػػػػػػة، ، ىػػػػػػػػػػ(840) ت ابػػػػػػػػف المرتضػػػػػػػػػ ، أحمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف يحيػػػػػػػػػ  .77
 ـ.1961فرانز شتاينر،  -لبناف د.ط، فمزر، 

معجػػػػػػػػػػـ الٌشػػػػػػػػػػعراء، ق(، 384المرزبػػػػػػػػػػاني، أبػػػػػػػػػػك عبيػػػػػػػػػػد ا  محٌمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػراف بػػػػػػػػػػف مكسػػػػػػػػػػ ) ت .78
 ـ. 2005دار صادر،  -تحقيؽ: فاركؽ أسميـ، الٌطبع: األكل ، بيركت

تحقيػػػػػػػػػػؽ ، الػػػػػػػػػػديكاف ، (ىػػػػػػػػػػػ428 )ت الحمػػػػػػػػػػداني الدكلػػػػػػػػػػةالقػػػػػػػػػػرنيف ابػػػػػػػػػػف ناصػػػػػػػػػػر  كذأبػػػػػػػػػػك المطػػػػػػػػػػاع،  .79
 محسف غياض، د.تفاصيؿ.

، تحقيػػػػػػػػؽ: اإليضػػػػػػػػاح فػػػػػػػػي شػػػػػػػػرح مقامػػػػػػػػات الحريػػػػػػػػرمق(، 610المطػػػػػػػػٌرزم، أبػػػػػػػػك الفػػػػػػػػت  ناصػػػػػػػػر)  .80
 ـ.2005جامعة بنجاب،  -خكرشيد حسف، باكستاف

مكتبػػػػػػػػػة  -لبنػػػػػػػػػاف الطبعػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػة، ، معجػػػػػػػػػـ المصػػػػػػػػػطمحات البالغيػػػػػػػػػة كتطكرهػػػػػػػػػا،مطمكب،أحمػػػػػػػػػد .81
 ـ.1993  ،لبناف

 محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػديع شػػػػػػػػػػريؼ،، تحقيػػػػػػػػػػؽ: الػػػػػػػػػػديكافىػػػػػػػػػػػ(، 296ابػػػػػػػػػػف المعتػػػػػػػػػػز، عبػػػػػػػػػػد ا  بػػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػػد) ت .82
 ـ.2009دار المعارؼ،  -د.ط،  مصر

 الٌطبعػػػػػػػػػػة: أطمػػػػػػػػػػس تػػػػػػػػػػاريخ الدكلػػػػػػػػػػة العباسػػػػػػػػػػٌية،المغمػػػػػػػػػكث، سػػػػػػػػػػامي بػػػػػػػػػػف عبػػػػػػػػػػد ا  بػػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػد،  .83
 ـ2012 مكتبة العبيكاف، -األكل ،الٌرياض

) ت  .84 د.تحقيػػػػػػػػػػؽ،  لسػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػرب،ىػػػػػػػػػػػ(، 711ابػػػػػػػػػػف منظػػػػػػػػػػكر، جمػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػديف محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف مكػػػػػػػػػػـر
 دار صادر، د.ت. -د.ط، لبناف
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البالغػػػػػػػػػة القرآنٌيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي تفسػػػػػػػػػير الٌزمخشػػػػػػػػػرم كأثرهػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي أبػػػػػػػػػك مكسػػػػػػػػػ ، محٌمػػػػػػػػػد حسػػػػػػػػػيف،  .85
 دار الفكر العربي، د.ت. -، مصرالٌدراسات البالغٌية

 
 ـ.1923المطبعة الٌسمفٌية،  –مصر  تاريخ المكصؿ،المكصمي، سميماف صائغ،  .86
خميػػػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػػػػ(، الػػػػػػػػػػديكاف، جمػػػػػػػػػػع كتحقيػػػػػػػػػػؽ: 436الميكػػػػػػػػػػالي، أبػػػػػػػػػػك الفضػػػػػػػػػػؿ عبػػػػػػػػػػد ا  بػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػي ) ت  .87

 ـ.1985عالـ الكتب، -العطية،الٌطبعة: األكل ، بيركت

دار  -لبنػػػػػػػػػػػػافد.ط، الػػػػػػػػػػػػديكاف،ىػػػػػػػػػػػػػ(، 768ابػػػػػػػػػػػػف نباتػػػػػػػػػػػػة المصػػػػػػػػػػػػرم، جمػػػػػػػػػػػػاؿ الػػػػػػػػػػػػديف الفػػػػػػػػػػػػاركقي) ت  .88
 .إحياء  التراث

دار المعرفػػػػػػػػة الجامعٌيػػػػػػػػة،  -االسػػػػػػػػكندرٌية فصػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػف تػػػػػػػػاريخ الحضػػػػػػػػارة اإلسػػػػػػػػالمٌية،نػػػػػػػػدا، طػػػػػػػػو،  .89
 ـ.1993

تحقيػػػػػػػػػػؽ: إيفالػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػاغنر،  الػػػػػػػػػػٌديكاف،ىػػػػػػػػػػػ(،  199أبػػػػػػػػػك نػػػػػػػػػػكاس، الحسػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػانر الحكمػػػػػػػػػػي) ت  .90
 ـ.2001مؤسسة البياف العربي،  -الٌطبعة: الثٌانية، بيركت

تحقيػػػػػػػػػػؽ:  الػػػػػػػػػػديكاف،، ىػػػػػػػػػػػ(385)ت الػػػػػػػػػػكأكاء الدمشػػػػػػػػػػقي، أبػػػػػػػػػػك الفػػػػػػػػػػرج محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف أحمػػػػػػػػػػد الغسػػػػػػػػػػاني .91
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Abstract 
 

    The present thesis, which is entitled " At-Tashbih  fi Tatimmat Yatīmat ad-Dahr fi Maḥāsin Ahl 

 

al-ʻAṣr," is an analytical study of at-Tashbih (the simile/metaphor) used in a collection of classical 

poetry, a bio-bibliography, of poets (known as Tatimmat al-Yatīmah), by Abu Mansur ath-

Tha'alabi. The study aims to illustrate the images of at-Tashbih that these poets have created in their 

poems. It also sheds light on the concept of at-Tashbih as viewed by a group of Arab scholars of 

rhetoric, such as al-Qairouani, al-Jirjani, Diya'uddin Ibn Al Athir, As-Sabki and others. It discusses 

some types of at-Tashbih and related figures of speech — al-Majaz (trope), at-Tahsbih (the 

simile/metaphor), al-Isti'arah (metaphor) and at-Tamtheel (analogy)—and reviews rhetoricians' 

viewpoints in distinguishing these types. The study also discusses sensational and mental Tashbih, 

single and compound Tashbih, and the image of at-Tashbih .  

 
   The poems of Tatimmat al-Yatīmah are characterized by using a large number of evidence on at-

Tashbih al-Mursal al-Mujmal (at-Tashbih with the particle, but without the mode of comparison). 

This type of at-Tashbih ranks the first in terms of frequency of occurrence in these poems with over 

90 examples. This is followed by  At-Tashbih at-Tamtheeli (a type of at-Tashbih that compares a 

compound image with another one). This type ranks the second with over 80 examples.  At-Tashbih 

al-Baligh (at-Tashbih without the particle or the mode of comparison) comes next with more than 

40 examples. The examples found on at-Tashbih al-Mursal al-Mufussal (at-Tashbih with both the 

particle and mode of comparison) are not more than 14, and those found on at-Tashbih ad-Dimni 

(at-Tashbih without the particle of comparison) are about 10. However, no examples were found in 

the poems of Tatimmat al-Yatīmah on at-Tashbih al-Mu'akkad al-Mufussal (at-Tashbih with the 

mode, but without the particle of comparison) and on at-Tashbih al-Maqlub (a type of at-Tashbih in 

which the compared and the compared by elements are inverted).  
 
   The significance of this topic is reflected in the fact that it has never been thoroughly researched. 

To the best knowledge of the researcher of the present study, researchers have never conducted 

studies which specifically deal with the manuscript of al-Yatīmah or Tatimmat al-Yatīmah. Besides, 

at-Tashbih is a major theme in the field of rhetoric and provides a cornerstone and foundation for 

some aspects of the rhetoric, such as al-Isti'arah (metaphor). 
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