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،واستنفررغبتًفًالدراسة.آزرودعمإلىكلمن

أهديهذاالعملالمتواضع.
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 شكر وعرفان

الببدكتورٌطٌبببلببًفببًهببذاالمقببامأنأقببدمشببكريوتقببدٌري سببتاذيالفاضببل

وقتهوجهدهط والفتبرةإشبرافهعلبىهبذهالرسبالة،إسماعٌلالكفريالذيمنحنًجلَّ

،كمبباأتقببدمووجهنببًوأرشببدنًوعلمنببً،فلببهمنببًكببلادحتببراموالتقببدٌرفنصببحنً

مواصبلةدكتورزاهرالداوديالذيكانخٌرمشجعلًفبًفاضلالبالشكروالتقدٌرلل

بوقتببهالمزحببومالمشببوار، ًه تكلببببقببراسةرسببالتًكاملببة،فنصبب ،و،ولببمٌبخببلعلبب

بالشببكرالجزٌببلأتقبدم،كمبباووجبه،وأرشببد،وصببح ،فلبهمنببًكببلادحتبراموالتقببدٌر

وعةللفاضببلالببدكتورراشببدالدغٌشببًالببذيأعببارنًنسببختهالشخصببٌة شببر الموسبب

،الشببعرٌةللبهينببًلقبببلنشببرها،فجببزاههللاخٌببرا،ونفببعبعلمببها سببيموالمسببلمٌن

بعلمبببه ًَّ والشبببكرموصبببوللاسبببتاذالفاضبببلأشبببربالنعمبببانًالبببذيلبببمٌبخبببلعلببب

لمااحتجتإلٌه،فجزاهربًعنًخٌرا.وميحظاتهوآرائهك

وٌطٌبلًأٌضاأنأشكرا ساتذةا فاضلفًقسماللغةالعربٌةالذٌندرسونً

وأرشدونًونصحونً،فكانتتوجٌهاتهمالسدٌدةخٌرمعٌنلًفبًحٌباتًالدراسبٌة،

وأشببكرأٌضبباا فاضببلفببًعمببادةكلٌببةالعلببومواوداببجامعببةنببزو الببذٌنوقفببوا

شكرموصولإلىجامعةنزو التبًأتاحبتلبًوٌقفوندائمامعمصلحةالطالب،وال

ولغٌريفرصةإكمالالدراسة.

،ا ستاذحسنالعجمبً،وكيمنالفاضلبدرالبوسعٌديكمادٌفوتنًأنأشكر

دموهلببًمببنتشببجٌعورفٌقتبباالدراسببةمٌمونببةالهنببائًوجلٌلببةالقاسببمًعلببىكببلمبباقبب

ٌوانالبذياعتمبدتالذيأعارنًالدالمبسلً.ودأنسىا ستاذداودوتوجٌهومساعدة

كماأشكرالفاضبلزاهبر،وكانتلهبعضالنصائ التًأخذتبها،علٌهفًرسالتً

فجزاهمهللاعنًخٌرا.السٌابًالذيترجملًالملخصإلىاللغةا نجلٌزٌة،
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،مببدخل،وفصببلنظببري،وفصببلٌنتطبٌقٌببٌنومقدمببةتتكببونهببذهالدراسببةمببن

 هبما،وبٌانبًتناولتالصورةفًشعرالبهينبًتناولتفًالمقدمةأهمالدراساتالت

.،وخطةالبحثالمنهجالذياتبعته،وهذهالدراسةنجازا سبابالتًدفعتنً 

ؤثراتالعامبة،والمبكانةالشعرٌة بًمسلمالبهينًالمدخلعنالمتحدثتفًو

اتأثٌرهفًالشعراسالعمانٌٌن.،وأخٌرفًشخصٌتهوأسلوبه

أمبباالفصببلا ولوهببوالنظببريفقببدتطرقببتفٌببهإلببىمفهببومالصببورةعنببدالنقبباد

ورعلببىأفببردتفٌببهمبحثبباللمببر،كمبباالقببدامىوالنقببادالعببربالمعاصببرٌنالعببرب

؛ عطاستصورمسبقعلبىمباسبتكونعلٌبهخصائصالصورةفًالشعرالكيسٌكً

الصورةفًشعرالبهينً.

منببهفببًالمبحببثا ولفقببدتناولببت البنٌببةالفنٌببةللصببورةلالفصببلالثببانًأمببا

.واتبعببتفببًدراسببةهببذاشبببٌهواسببتعارةومجببازمرسبلوكناٌببةا شبكالالبٌانٌببةمببنت

،بغٌبةالحصبولعلبىالوصفًالتحلٌلبًالمبنهجا حصبائًإضافةإلىالمنهجالمبحث

،واكتفٌببتفببًتطبٌببقالمببنهجاسببتخدامالبهينببًللصببورالبٌانٌببةنتببائجدقٌقببةفببًنسبببة

ا حصبائًعلبىخمسبمائةصبورةمبنمختلببا غبراضالشبعرٌة،بٌنمباتناولبتفببً

تبًتنوعبتمباصورةعندالبهينبًالالمبحثالثانًمنهذاالفصلا شكالالنحوٌةلل

والنعتٌة.بٌنادسمٌةوالفعلٌة

،تحدثتفًدلًلفقدقسمتهإلىثيثةمباحثأماالفصلالثالث الصورةوالعالمالد

،متناولببةفٌببهالطبٌعببةالصببامتةولعببنمصببادرالصببورةعنببدالبهينببًالمبحببثا 
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الثانًأنماطالتحبولالبددلً التشبخٌص،بٌنماتناولتفًالمبحثةوالطبٌعةالمتحرك

والوصبوالتجرٌدل،أماالمبحبثالثالبثفقبدكبانفبًدٌةل ا نسنةل،والتجسٌد التم

،والشمٌة.واس،وتناولتفٌهالصورالبصرٌة،والسمعٌة،والذوقٌةالصورةوالح

وختمتالبحثبخاتمةسردتفٌهاأهمالنتائجالتًتوصلإلٌهاالبحث.
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  THE IMAGE in Abu Musalam Al Bahlani's poetry 

Abstract  

The study consists of an introduction, a preface, a theoretical 

chapter and two practical chapters. In the introduction I dealt with 

the image in the  Al Bahlani 's poetry and a representation of the 

main reasons that led me to do this study and the methodology 

and the research plan that I followed.  

In the preface I talked the importance of Abu Musalam Al 

Bahlani the poet and the general effects on his personality and his 

style and finally his impact on Omani poets. 

In the first theoretical chapter I touched upon the concept of the 

image with old and contemporary Arab critics. I also dealt with 

the characteristics of image in classical poetry to give a preview 

of Al Bahlani 's poetry. 

In the second chapter (the artistic structure of the image) I dealt 

with the graphic formats of analogy and metaphor. In addition to 

the analytical and descriptive method I also followed the 

statistical method in order to obtain accurate results in the 

proportion of the use of graphic images in the poetry of  Al 

Bahlani . In the application of the statistical method I used 500 

images of various poem topics. In the second section of this 

chapter I studied the grammatical forms of the image in  Al 
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Bahlani 's poetry which varied between nominal, actual and 

epithet. 

The third chapter (the image and the semantic field) is divided 

into 3 sections. In the first section I talked about the sources of the 

image in  Al Bahlani 's poetry, focusing on the silent and 

animated nature. In the second section of this study I examined 

the semantic patterns shift (diagnosis, embodiment, and 

abstraction). In the third section is about the image and the senses, 

in which I dealt with the visual, audio, gustatory and olfactory 

images. 

I ended this study with a conclusion in which I enumerated the 

outcomes reached. 
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 المقدمة

الحمد هلل، والصالة والسالـ عمى أشرؼ األنبيػء  والمرسػميف، سػيدنء محمػد وعمػى  لػ      
 وصحب  أجمعيف، أمء بعد:

الصػػػورة اػػػو العمػػػود الػػػذز يجمػػػم بػػػيف جزةيػػػءت المػػػءدة الشػػػعرية، وال صػػػور النقػػػدز      
الجديػػػد يعمػػػو مػػػف ريمػػػة الصػػػورة اللنيػػػة يػػػو العمػػػؿ الشػػػعرز، ويجعػػػؿ الوسػػػءةؿ األ ػػػر  

 مر بطة بهء، و م عءونة معهء عمى  كءمم  .   

بػداع يربػو و الم  صص يو األدب العمءنو ال يعدـ أف يجد يي  كمء مع برا مػف اإ     
كثيرا عمء يرايقػ  مػف نقػد ودراسػءت، وممػف أبػدعوا بعػزارة عمػى مسػ و  الشػعر يػو عمػءف 
أبػػػو مسػػػمـ البهالنػػػو يػػػو ديوانػػػ  المعػػػروؼ بءسػػػم  . يػػػمبو مسػػػمـ يحمػػػؿ  رثػػػء م صػػػال مػػػف 
المعػػءنو الم  زنػػة ال ػػو   لءعػػؿ مػػم  جرب ػػ  الم جػػددة، واػػو يعػػيش  لػػى اػػذا ر ػػءيء حيػػة 

نيء عميقػػػػء يمهػػػػب العءطلػػػػة ويػػػػفج  االنلعػػػػءؿ .ولهػػػػذا يمثػػػػؿ شػػػػعر    ػػػػفثر ييػػػػ   ػػػػمثيرا وجػػػػدا
ش صية مس قمة  جعم  يقػؼ بثبػءت  لػى جءنػب رواد  حيػء  الشػعر يػو العصػر الحػديث، 
حيػػػػث  نوعػػػػت أسػػػػءليب ال عبيػػػػر الشػػػػعرز عنػػػػد  يػػػػءر قى يػػػػو بعػػػػض رصػػػػءةد  أو بعػػػػض 

لكنػػ  لػػـ يحػػض مقءطعهػء  لػػى أعمػػى درجػػءت اللػػف  يحػػء  بػػءللكرة وبراعػػة يػػو ال صػػوير،  و 
بءلػػدرس وال نقيػػب الكػػءيييف، يكػػءف ال لكيػػر يػػو سػػد شػػو  مػػف اػػذا الػػنقص يػػو أدبنػػء أمػػرا 
مس سءغء، ومف انء ركزت دراس و عمى الصورة يو شػعر  بءع بءراػء ال ميػة الحيػة لكيػءف 
األدب، والحػػديث عػػف الصػػورة اػػو حػػديث عػػف لبػػءب الشػػعر، وليسػػت الصػػورة بمنواعهػػء 

  م ذ بميدينء و جعمنء وجهء لوج  أمءـ جواار  راثنء يو الشعر. سو  أداة ينية ومعريية

وعمػػى الػػرغـ مػػف كثػػرة الدراسػػءت ال ػػو  نءولػػت شػػعر أبػػو مسػػمـ البهالنػػو  ال أنػػ  ال     
 وجػػد دراسػػة  صصػػت لدراسػػة الصػػورة يػػو شػػعر  بءلػػذات، يقػػد ركػػزت أغمػػب الدراسػػءت 

مػػرت مػػرورا سػػريعء عمػػى والبحػػوث عمػػى الجءنػػب الصػػويو وال طػػءب الػػدينو يػػو شػػعر  و 
الصػورة يػو شػػعر ، ولعػؿ اػذ  الدراسػػة اػو الدراسػة األولػػى ال ػو ركػزت عمػػى دراسػة اػػذا 

 :شعر البهالنو. ومف  مؾ الدراسءت الجءنب مف
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دراسػػػػة شػػػػي ة بنػػػػت عبػػػػداهلل المنػػػػذرز يشػػػػعر أبػػػػو مسػػػػمـ البهالنػػػػو بػػػػيف ال صػػػػوؼ       
اسة الصورة الشعرية يو ال جربػة والسموؾ(، حيث  نءولت يو اللصؿ الثءلث مف اذ  الدر 

الشعرية السموكية البهالنية، درست مءاية الصورة الشعرية البهالنية، وبحثت عمء أيءد ػ  
مػػػف ال جربػػػة الشػػػعرية الصػػػويية ومػػػء ا  ملػػػت ييػػػ ، ودرسػػػت مسػػػ ويءت الصػػػورة الشػػػعرية 

مػػػ  يػػػو البهالنيػػػة السػػػموكية النلسػػػو واإيقػػػءعو والبالغػػػو وال ركيبػػػو، ورػػػد  نءولػػػت ذلػػػؾ ك
 طءر ال صوؼ والسموؾ، و دراسة محمود بف مبءرؾ بػف حبيػب السػميمو يػو ك ءبػ  يأثػر 
اللكػػر اإبء ػػو يػػو الشػػعر العمػػءنو يػػو القػػرنيف الثءلػػث والرابػػم عشػػر الهجػػرييف( حيػػث 

االس شػػهءد عمػػى  مرعمػػى بعػػض الصػػور يػػو شػػعر البهالنػػو وكػػءف ذلػػؾ يقػػط عمػػى سػػبيؿ
 .مع قدات اإبء ية

ث بحػػث  سػػمير ايكػػؿ يبػػيف أبػػو مسػػمـ البهالنػػو وأبػػو البقػػء  الرنػػدز ومػػف البحػػو       
جوانب أدبية وينية مقءرنة( حيث ار صر عمى الجوانب اللنيػة يػو نونيػة أبػو مسػمـ يقػط. 
و  حسءف بف صءدؽ  المػوا و يػو بحثػ  يصػورة الرسػوؿ يػو  طػءب أبػو مسػمـ البهالنػو 

يػػػو اػػػذا البحػػػث عمػػػى صػػػور الشػػػعرز يػػػو  ػػػو  بنيػػػة رصػػػيدة المػػػدي  النبػػػوز( وار صػػػر 
الرسوؿ يقط عمى سبيؿ ال مثيؿ ال الحصر. وبحث  سمءعيؿ الكلرز يرػوانيف ال  يػؿ يػو 
شػػػعر أبػػػو مسػػػمـ البهالنػػػو الرواحػػػو ( الػػػذز نشػػػر  ػػػمف بحػػػوث المػػػف مر األوؿ الػػػدور 

ـ،  حػػدث ييػػ  عػػف القػػوانيف ال ػػو ٕٕٔٓديسػػمبر  ٖٔ-ٔٔالعمػػءنو يػػو الشػػرؽ اإيريقػػو 
بداع عند البهالنو ، ومنهء : ال عمؽ بءلحسػو، والسػكونية، وال  ػءد،   حكـ يو عممية اإ

وثبػػءت مصػػءدر الصػػورة، و مػػص ييػػ   لػػى ن يجػػة ملءداػػء أف القصػػيدة الكالسػػيكية كءنػػت 
م مكنػة مػػف نلػػس البهالنػػو لدرجػة يصػػعب معهػػء ال لكيػػر بزعزع هػء، ورػػد كػػءف لنػػء  طاللػػة 

 عمى اذا البحث، واإيءدة من .

 :ذا المو وع ألسبءب عدة أامهءورد ا  رت ا   

الميػػػؿ ال ػػػءص نحػػػو الدراسػػػءت النقديػػػة اللنيػػػةل لمػػػء يمحػػػؽ الم مػػػص لهػػػء مػػػف لػػػذة  -ٔ
 االك شءؼ، وم عة اللف.
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صالحية دراسة الصورة أف  كػوف معيػءرا لقيػءس شػءعرية المبػدع، ومحكػء مالةمػء   -ٕ
ثمػة كءنػت  ل قويم   قويمء ينيءل ألف الصورة مف  ن ءج القوة االب كءرية عند ، ومػف

 دراس هء دراسة لروح الشعر وجوار .

براز جمءليءت شعر .  -ٖ  الرغبة يو  رسـ   صءةص الصورة يو شعر البهالنو وا 

عػػدـ وجػػود دراسػػءت سػػءبقة موسػػعة ُعنيػػت ب سػػميط ال ػػو  عمػػى اػػذا الجءنػػب يػػو  -ٗ
شػػػعر البهالنػػػو عمػػػػى الػػػرغـ مػػػػف  عػػػدد الدراسػػػػءت والبحػػػوث ال ػػػػو أيػػػردت لشػػػػعر 

.البهالنو عمى وج    العمـو

حءجػػة الم ػػ ص يػػو النقػػد لمدراسػػءت ال طبيقيػػة، ومواجهػػة النصػػوص مبءشػػرة، بػػؿ  -٘
 أف اذ  العممية مف صميـ عمم  ومف أحّؽ واجبء   العممية.

أمء عف منه  الدراسة يإننو  ثػرت المػنه  الوصػلو ال حميمػو الػذز يصػؼ الظػءارة      
المػػػػػنه  المو ػػػػػوعو  و  ثػػػػـ ي  بعهػػػػػء بءل حميػػػػػؿ دوف أف يمنعنػػػػػو ذلػػػػػؾ مػػػػف المجػػػػػو   لػػػػػى

اإحصءةو أحيءنء عند االر  ء ل وذلؾ الر نػءعو بػمف لكػؿ مػنه  نقػءةص وثعػرات يمكػف 
 سداء ب كءمؿ اذ  المنءا .

و  كػػػوف اػػػذ  الدراسػػػة مػػػف مػػػد ؿ، ويصػػػؿ نظػػػرز، ويصػػػميف  طبيقيػػػيف،  حػػػدثت يػػػو     
، والمػػػفثرات العءمػػػة  يػػػو ش صػػػي   المػػػد ؿ عػػػف المكءنػػػة الشػػػعرية ألبػػػو مسػػػمـ البهالنػػػو

وأسموب ، وأ يرا  مثير  يو الشعرا  العمءنييف، واك ليت يو جمػم مػءدة المػد ؿ مػف الك ػب 
والدراسػػءت والبحػػػوث العمءنيػػػة، ال ػػػو كػػػءف أغمبهػػػء ي نػػػءوؿ ر ػػػءيء مو ػػػوعء ية أو يكريػػػة، 

 اسءت .و ب عد عف  نءوؿ الجوانب اللنية يو شعر   ال القمة القميمة مف  مؾ الدر 

أمء اللصؿ األوؿ واو النظرز يقد  طررػت ييػ   لػى ملهػـو الصػورة عنػد النقػءد العػرب    
القػػػدامى والنقػػػءد العػػػرب المعءصػػػريف، كمػػػء وأيػػػردت ييػػػ  مبحثػػػء لممػػػرور عمػػػى  صػػػءةص 
الصورة يو الشعر الكالسيكول إعطء   صور مسبؽ عمى مء س كوف عميػ  الصػورة يػو 

 شعر البهالنو.
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، يقد طبقت الدراسة ييهمء عمى نمءذج م نوعػة مػف م  مػؼ ف ال طبيقيءفأمء اللصال     
األغػػراض الشػػعرية ال ػػو ك ػػب ييهػػء البهالنػػو، ورػػد حػػذوت يػػو كثيػػر مػػف مبءحػػث اػػذيف 
اللصػػميف حػػذو محمػػد الهػػءدز الطرابمسػػو يػػو دراسػػ   لشػػعر شػػورو بءلقػػدر الػػذز   طمبػػ  

بنية اللنية لمصورة(  نءولت ييػ  يػو طبيعة شعر البهالنو . يلو اللصؿ الثءنو بعنواف يال
المبحػػث األوؿ األشػػكءؿ البيءنيػػة مػػف  شػػبي  واسػػ عءرة ومجػػءز مرسػػؿ وكنءيػػة. وا بعػػت يػػو 
دراسػػػة اػػػذا المبحػػػث   ػػػءية  لػػػى المػػػنه  الوصػػػلو ال حميمػػػو المػػػنه  اإحصػػػءةو، بعيػػػة 

و الحصػػوؿ عمػػى ن ػػءة  دريقػػة يػػو نسػػبة اسػػ  داـ البهالنػػو لمصػػور البيءنيػػة، واك ليػػت يػػ
 طبيػػؽ المػػنه  اإحصػػءةو عمػػى  مسػػمءةة صػػورة مػػف م  مػػؼ األغػػراض الشػػعرية، بينمػػء 
 نءولت يو المبحث الثءنو مف اذا اللصؿ األشػكءؿ النحويػة لمصػورة عنػد البهالنػو ال ػو 

  نوعت مء بيف االسمية واللعمية والنع ية.

مبءحػػث،  حػػدثت أمػػء اللصػػؿ الثءلػػث يالصػػورة والعػػءلـ الػػداللو( يقػػد رسػػم    لػػى ثالثػػة    
يػػو المبحػػث األوؿ عػػف مصػػءدر الصػػورة عنػػد البهالنػػو، م نءولػػة ييػػ  الطبيعػػة الصػػءم ة 
والطبيعة الم حركة، بينمء  نءولػت يػو المبحػث الثػءنو أنمػءط ال حػوؿ الػداللو يال شػ يص 
ياألنسػػنة(، وال جسػػيد يال مديػػة(، والوصػػؼ وال جريػػد(، أمػػء المبحػػث الثءلػػث يقػػد كػػءف يػػو 

 اس، و نءولت يي  الصور البصرية، والسمعية، والذورية، والشمية.الصورة والحو 

 و  مت البحث ب ء مة سردت ييهء أاـ الن ءة  ال و  وصؿ  ليهء البحث.       

وكػػءف اع مػػءدز يػػو  طبيػػؽ اػػذ  الدراسػػة عمػػى النسػػ ة ال ػػو جمعهػػء وحققهػػء محمػػد       
، يقػػد وجػػدت أنهػػء أشػػمؿ نسػػ ة الحػػءرثو، بعنػػواف يا ثػػءر الشػػعرية ألبػػو مسػػمـ البهالنػػو(

ألشعءر البهالنو، و ءصة أنػ  اع مػد يػو جمعهػء و حقيهػء عمػى عػدة نسػ  منهػء:  ديػواف 
ـ(، وديػػػواف أبػػػو مسػػػمـ  صػػػدار وزارة ٜٙٛٔأبػػػو مسػػػمـ ب حقيػػػؽ عبػػػدالرحمف ال زنػػػدار ي

ـ(، و ديواف أبو مسمـ البهالنو الذز جمعػ  ور بػ  سػءلـ ٜٚٛٔال راث القومو والثقءية  ي
سػػػػميمءف البهالنػػػػو يم طػػػػوط(، والػػػػنلس الرحمػػػػءنو يػػػػو أذكػػػػءر أبػػػػو مسػػػػمـ البهالنػػػػو  بػػػػف 

ـ( ونثػػءر الجػػوار يػػو عمػػـ الشػػرع األزاػػر يم طػػوط ( واػػو صػػورة  ػػوزع مػػف ربػػؿ ٕٗٓٓي
عءةمة المفلؼ، واس لءد مف ديواف أبو مسمـ البهالنو ب حقيؽ راشد الدغيشو، الذز طبػم 

واف يشػػرح الموسػػوعة الشػػعرية ألبػػو مسػػمـ بواسػػطة شػػركة دار اللػػ  ، وصػػدر مػػف را بعنػػ
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البهالنػػػػو(، كمػػػػء أننػػػػو اس منسػػػػت بػػػػبعض الدراسػػػػءت يػػػػو مجػػػػءؿ الصػػػػورة، ومنهػػػػء رسػػػػءلة 
ال صػػػوير البيػػػءنو يػػػو شػػػعر عػػػدز بػػػف الررػػػءع العػػػءممو( لمػػػريـ بنػػػت مءجسػػػ ير بعنػػػواف ي

عػػػواض بػػػف جػػػءبر الحػػػءرثو، ويالصػػػورة الشػػػػعرية يػػػو ديػػػواف أبػػػو الربيػػػم عليػػػؼ الػػػػديف 
و، دراسػػة أسػػموبية بالغيػػة( ل ميػػؿ بػػف دعمػػوس، و يالصػػورة الشػػعرية يػػو  جربػػة ال ممسػػءن

الشءعر عز الديف ميهػوبو، دراسػة أسػموبية( لعبػد الػرزاؽ بمعيػث، وغيراػء مػف الدراسػءت، 
 ال و سمسرداء يو رءةمة المصءدر والمراجم .

ذا كػػءف لمبحػػث دوايػػم يمػػف الطبيعػػو     مػػف أف  كػػوف لػػ  صػػعوبءت، ولعػػؿ  –أي ػػء  –وا 
أبرزاػػء غػػزارة شػػعر البهالنػػو، وعػػدـ وجػػود شػػروحءت لشػػعر ، ممػػء أ ػػذ منػػو جهػػدا وور ػػء 
طويال يو يهم  و حميم ، ولكف ال أنكر يو اذا المقءـ اس لءد و القيمة مف النسػ ة ال ػو 

( لصءل  الدغيشو، يعمى الرغـ يشرح الموسوعة الشعرية لمبهالنو صدرت مف را بعنواف
أل يػػرة إ مػػءـ دراسػػ و  ال أف ذلػػؾ لػػـ يمنعنػػو مػػف االسػػ لءدة مػػف صػػدوراء يػػو المرحمػػة ا

منهء والرجوع  ليهء يو اس ي ءح مء اس عمؽ عمو يهم . أمء الصػعوبءت الش صػية يإننػء 
ال نريػػػػد أف نثقػػػػؿ المقدمػػػػة بػػػػذكراءل ألف الصػػػػعوبءت جػػػػز  أسءسػػػػو مػػػػف عمميػػػػة البحػػػػث، 

 ولوالاء للقد البحث مصداري   وم ع  .

ف  كػػػوف دراسػػػ و حمقػػػة   ػػػءؼ  لػػػى سمسػػػمة الدراسػػػءت ال ػػػو اا مػػػت وأرجػػػو   ءمػػػء أ    
ب راثنػػػء الشػػػعرز، وأف  نيػػػر بعػػػض جوانػػػب الصػػػورة عنػػػد البهالنػػػو، واهلل مػػػف ورا  القصػػػد 

 عميـ.
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 المكانة الشعرية ألبي مسمم البهالني:

 كػػػءد مكءنػػػة الشػػػعر العمػػػءنو غءةبػػػة عػػػف أذاػػػءف كثيػػػر مػػػف البػػػءحثيف، ويفكػػػد ذلػػػؾ       
غيءب النموذج العمءنو يو الدراسءت النقدية عند كثير مف البءحثيف، ممػء ديػم كثيػر مػف 
محققػػو الػػدواويف العمءنيػػة، ودارسػػو بعػػض الشػػعرا  العمػػءنييف  لػػى ال سػػءفؿ عػػف مكءنػػة 

ديػػب صػػءل  بػػف عيسػػى الحػػءرثو ي ػػم مجموعػػة مػػف الشػػعر العمػػءنو، مػػف ذلػػؾ نجػػد األ
األسةمة، ويجيب عنهء، ومػف اػذ  األسػةمة رولػ :" اػؿ عنػدنء نحػف العمػءنييف شػءعر يمثػؿ 
ميولنء؟ اػؿ عنػدنء شػءعر يمثػؿ روحءنَي نػء ؟ اػؿ عنػدنء شػءعر يمثَػؿ أ الرنػء ؟ اػؿ عنػدنء 

لكبػػر  ؟ اػػؿ عنػػدنء شػػءعر يػػو شػػعر  أمجءدنػػء ؟ اػػؿ عنػػدنء شػػءعر يربطنػػء بمم نػػء العربيػػة ا
شػػءعر ي ػػرج بنػػء مػػف عزل نػػء يػػو الجنػػوب الشػػررو مػػف اػػذ  الجزيػػرة يينبػػ    واننػػء العػػرب 

  لينء ؟"

 ثـ يجيب رءةال:    

" لكف نلسو أيهء القءرئ الكريـ، اذ  النلس ال و عجم هء الممسػءة يػو عمػءف، اػذ        
الػػػنلس ال ػػػو عءشػػػت منػػػذ حػػػداث هء مػػػم األحػػػداث يػػػو عمػػػءف  جيػػػب مطمةنػػػة واثقػػػة بمنهػػػء 

ر عف عمػءف يػو ت شعرا  لكؿ عصر، ووجدت شءعرا عبّ وجدت الشءعر. بؿ ألنهء وجد
 (ٔي.مسمـ نءصر بف عديـ الرواحو ..." كؿ العصور،  ف شءعرنء يو عمءف او أبو

اػػو نءصػػر بػػف سػػءلـ بػػف عػػديـ بػػف صػػءل  الرواحػػو البهالنػػو وربيم ػػ  بطػػف مػػف بنػػو     
عبس، ويكنى بمبو مسمـ. اك حمت عينء  بءلنور يو بمدة محـر واػو مركػز ربيم ػ  الكبيػرة 

بب وييهػء شػػب وعػءش طلول ػػ ، وكػذلؾ عػػءش ردحػء مػػف الػزمف يػػو مدينػة بهػػال ولهػذا السػػ
 (ٕيأي ء لقب بءلبهالنو.

                                                           
 .15، ص 1995أبومسلم الرواحً حَسان عمان  ، مكتبة مسقط ، سلطنة عمان ، ناصر ، محمد صالح ،  ( 1

2
 .327، ص 1992،  1 شعراء عمانٌون ، مطابع النهضة ، طالصقالوي ، سعٌد ،  ٌنظر: ( 
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، ي عمـ القر ف الكريـ، و ردد عمى الشي  محمػد بػف سػميـ         مقى العمـ يو بمد   محـر
 (ٔيالرواحو ل عمـ العربية، كمء كءف لوالد  الدور الكبير يو ثقءي   و حصيم  العممو.

، ويػػػو لعػػػب المػػػفثر الػػػدينو دورا مهمػػػء يػػػو  كػػػويف ش صػػػية أبػػػو مسػػػمـ البهالنػػػو       
 مػػويف  ن ءجػػ  الشػػعرز، وكػػءف لمبيةػػة األسػػرية ال ػػو نشػػم ييهػػء دور يءعػػؿ يػػو  وجيهػػ  اػػذ  
الوجهة، يقد كءف أبو  الشي  سءلـ بف عديـ البهالنو عءلمء يء ػال ورء ػيء ومعممػء، عم ػـ 
ابن  يو المرحمة األولى، ثـ  ػولى  عميمػ  بعػد ذلػؾ الشػي  محمػد بػف سػميـ الرواحػو، كمػء 

 لػػى يزنجبػػءر( نءيػػذة للطػػالؿ عمػػى ثقءيػػة جديػػدة حػػءوؿ الشػػءعر االسػػ لءدة كءنػػت رحم ػػ  
منهػء، يػػءطمم انػءؾ عمػػى دعػوات المصػػمحيف المسػمميف، وأعجػػب بػبعض أراةهػػـ، ووظػػؼ 
الصػػػػػحءية ل حمػػػػػؿ  را   اإصػػػػػالحية، ول كػػػػػوف منبػػػػػرا لمنءرشػػػػػة الظػػػػػواار الد يمػػػػػة عمػػػػػى 

الثقػػػءيو لينديػػػة ال ػػػو نجمػػػت المج مػػػم يالزنجبػػػءرز(، كمػػػء شػػػءرؾ أبػػػو مسػػػمـ يػػػو النشػػػءط 
انػػػءؾ، وكػػػءف شػػػعر  يسػػػ حذ عػػػزاةـ القػػػءةميف عميهػػػء، ويرسػػػـ لهػػػـ السػػػبيؿ الػػػذز يجػػػب أف 

 (ٕيين هجو .

: " وأبػػو مسػػمـ شػػءعر م ػػديؽ الشػػءعرية ورجػػؿ رػػوز يقػػوؿ عبػػداهلل بػػف محمػػد الطػػءةو    
د  الش صية ومكءي  ثءبػت العقيػدة وأديػب رصػيف األسػموب ولػذلؾ نجػد  رمػز البطولػة لػ

مواطنيػػػػ  ومو ػػػػم ال قػػػػدير لػػػػد  رػػػػءرئ شػػػػعر ، ودليػػػػؿ ذلػػػػؾ الورػػػػم الحسػػػػف الػػػػذز  الريػػػػ  
رصءةد ، يقد كءف يرسمهء مف أيريقية الشررية مهجر عرب ال مي  ي الرػو صػدااء الكبيػر 
يو عمءف جميعء بؿ  ف اػذا الصػد  عػـ ال مػي  جميعػ . يهػو معرويػة لػد  أدبػء  رطػر 

مػػفرخ الكويػػت عبػػد العزيػػز الرشػػيد يػػءع بر الحصػػوؿ والبحػػريف والكويػػت، ورػػد سػػعى  ليهػػء 

                                                           
، م1883  ً بها خمس سنٌن إلى سننةــــم ، وبق1878هـ / 1295رٌقً مع والده سنة ــى الشرق اإلفــــانتقل إل ( 1

إلنى  إالم ، بقً فً زنجبار إلى أن توفً ، ولم ٌخرج منها 1888هـ / 1335ثم رجع إل عمان ومكث بها إلى سنة 

معجننم شننعراء . )ٌنظننر : السننعدي ، فهنند بننن علننً بننن هاشننل ، هننـ1338النندٌار المقدسننة  داء فرٌضننة الحنن  سنننة 

، مكتبنة الجٌنل  1ط  ،الهجنري )سسنم المشنرق (  اإلباضٌة من القرن ا ول الهجري إلى بداٌة القرن الخامس عشنر

 (182، 181ص ، 1،2جم ، 2337الواعد ، 

أبو مسلم البهالنً شاعرا ، رسالة ماجستٌر  ، جامعة السنلطان مد بن ناصر بن راشد ، المحروسً ، محٌنظر :  ( 2

 .82،  81م ، ص 1995سابوس ، 
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 عميهػء يػوزا كبيػرا، نشػر منهػء يػو مجمػػة الكويػت ي نءرم هػء األوسػءط األدبيػة وك بػت لممػػفرخ
 (ٔي." طمب المزيد مف ن ءج اذا الشءعر

يم مػػػؾ أبػػػو مسػػػمـ طءرػػػة شػػػعرية   بػػػد  يػػػو كثيػػػر مػػػف المظػػػءار اللنيػػػة يػػػو ن ءجػػػ       
الشعرز العزير، والم عدد الجوانب، ولذلؾ كءنػػت ل  شهرة واسعة سوا  يػو عمػءف أو يػو 

األجيػػػػءؿ غيػػػػػراء مػػػف األرطػػػءر، ومػػػء زالػػػت شػػػهر   بءريػػػػة  لػػػى يومنػػػء اػػػذا رغػػػـ ا ػػػ الؼ 
رة عمػى اإشػبءع اللنػو، واػو رػدرة يم مكهػء الشػءعر نءبعة مف القدوالثقءيءت، اذ  الشهرة "

الم مكف ويس طيم مػف  اللهػء أف يسػ ثير جوانػب الظمػم أوال يػو نلػوس سػءمعي  ورءرةيػ ، 
ربػػػؿ أف يمطػػػر عمػػػى اػػػذ  النلػػػوس بعػػػض رطػػػرات الػػػرز، ال ػػػو  جػػػد األرض ممهػػػدة لهػػػء 

 (ٕيي ه ز و ربو و ورؽ و ثمر وي  ر عوداء بعد ذبوؿ، ويش د بعد  عؼ".

وأبو مسمـ شءعر يم مؾ وسءةم  اللنية ويسػيطر عميهػء، رغػـ  عػدد اػذ  الوسػءةؿ،  ف      
الشءعرية عند  موابة أولى غءلبة، رغـ  عدد موااب  األ ر  يقد كػءف يقيهػء  و مفر ػء و  
نسءبة. "ولـ يكف يقيهػء يمجػم  لػى الشػعر ليصػب ييػ   را  ، أو عءلمػء بءل ػءري  واألنسػءب، 

، أو م حمسء أليكػءر روميػة، يسػ عيف بموسػيقى الشػعر يقدـ لمنءس يكر    يو شكؿ منظـو
عمػػى جمػػم القمػػوب حولهػػء، لكنػػ  كػػءف ربػػؿ كػػؿ شػػو  شػػءعرا سػػمط بصػػير   الشػػعرية عمػػى 

 (ٖيحقوؿ م  ملة، يمكسب هء كثيرا مف لوف الربيم الشعرز ومنء  ".

د الػػذز بذلػػ  ويقػػوؿ الػػدك ور أحمػػد درويػػش: " ... كػػءف مػػف بواعػػث اإعجػػءب بءلجهػػ     
اػػذا الشػػءعر يػػو مجػػءؿ النهػػوض بػػءألدب، أنػػ  بػػدأ ن ءجػػ  األدبػػو يػػو بيةػػة ال ي ػػواير ييهػػء 
كثيػػػر مػػػف بواعػػػث ال جديػػػد وال  هػػػب عميهػػػء  ريػػػءح ال عييػػػر وال عمػػػيـ واالنبعػػػءث وال رجمػػػة 
واالل قء  المكثؼ بماؿ الح ءرات المعءصرة، كمء كءف الشػمف يػو مصػر والشػءـ والعػراؽ 

نمػػء كءنػػت نشػػم   يػػو زنجبػػءر. عمػػى السػػءحؿ الشػػررو يػػو أيريقيػػء حيػػث يػػو  مػػؾ الل ػػ رة، وا 
 زاحـ العربية ذا هء لعءت ولهجءت أيريقية  م د حينء و نحسر حينء   ر، وُيسػمم يػو كػؿ 

                                                           
 .29، ص 1987، روي ، سلطنة عمان ،  1شعراء معاصرون ، ط الطائً ، عبدهللا بن محمد ،  ( 1
، 2البهالنً ، المنتدى ا دبً ، طفً بعض الجوانب الفنٌة لشعر أبً مسلم ، سراءات فً فكر دروٌش ، أحمد ،  ( 2

 .27م ، ص 2336
 .28، 27، ص ٌنظر : دروٌش ، نفسه  ( 3
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األحواؿ صهيؿ ام داداء وأنيف انحسءراء، وُ عمف مف  الؿ اذا عف وجوداء ومزاحم هػء، 
ييهػػػء كثيػػػرا، ولػػػـ  كػػػف  عػػػرؼ الصػػػحءية واال صػػػءؿ  ويػػػ ـ اػػػذا يػػػو بيةػػػة ال ين شػػػر ال عمػػػيـ

 (ٔيبءلعربية يو مراكزاء الرةيسية، ي ال عف الهيمنة عميهء وال جديد ييهء...".

لقػػػػػد حظػػػػػو شػػػػػعر أبػػػػػو مسػػػػػمـ البهالنػػػػػو بءلػػػػػذيوع واالن شػػػػػءر لػػػػػد  مواطنيػػػػػ  يػػػػػو       
ويكشػػؼ عػػف ذلػػؾ االح لػػء  العديػػد مػػف الم طوطػػءت الم وزعػػة بػػيف ال زانػػءت (ٕييعمػػءف(

الحكوميػػػة واألاميػػػة، يقػػػد  ػػػمت اػػػذ  الم طوطػػػءت شػػػعر أبػػػو مسػػػمـ. ورػػػد طبػػػم ديػػػواف 
ـ القػػػػػءارة، ٜٚ٘ٔـ القػػػػػءارة ، ٕٜٛٔي البهالنػػػػػو أربػػػػػم مػػػػػرات  ػػػػػالؿ السػػػػػنوات ا  يػػػػػة:

ة ب حقيػػػػػؽ محمػػػػػد (، كمػػػػػء طبػػػػػم مجػػػػػددا يػػػػػو السػػػػػنوات األ يػػػػػر ـٜٙٛٔـ مسػػػػػقط، ٜٓٛٔ
ـ، واػو حسػبمء ذكػر محمػد ٕ٘ٔٓـ، وب حقيؽ راشد الدغيشو سنة ٕٓٔٓالحءرثو سنة  

بف نءصر المحرورو " أوؿ ديواف لشءعر عمءنو يجد طريق   لى المطبعة، ويػو ذلػؾ مػء 
يػػدؿ عمػػى مػػد  سػػيرورة شػػعر  و مهػػؼ القػػرا  عمػػى  ن ءجػػ ، ومػػف مظػػءار ذلػػؾ االح لػػء  

و مسمـ المطولة عمى أشرطة مسموعة، ورد ظؿ شعر  يمقػى  سجيؿ العديد مف رصءةد أب
 (ٖياالا مءـ نلس  أثنء  حيء  ، وبعد ممء  ".

ورد رد  المحرورو سبب اإعجءب الكبير بشعر البهالنو  لى حءلة العءلـ العربو يػو     
 مؾ الل رة يأز  الؿ القرف ال ءسم عشر وبداية القرف العشريف(، وصػحوة الػروح القوميػة 

منءدية بإسقءط االس عمءر العربو، بقول  : "وكءف شعر البهالنو او ذلؾ النذير والمنبػ  ال

                                                           
، 1( ط 1923-1863البهالنً رائندا المحروسً ، محمد بن ناصر بن راشد ، الشعر العمانً الحدٌث )أبومسلم  ( 1

 ، فً المقدمة التً كتبها أحمد دروٌش . 7م، ص 1999/2333، الدار البٌضاء ، المركز الثقافً العربً 

2
إنك وأنت تقرأ شعر أبً مسلم تشنعر وكنننك تمتطنً جنوادا عربٌنا جامحنا صنعب الشنكٌمة ٌنقلنك عبنر المفناوز " ( 

عٌاء أو التهٌنب ، إننه شناعر بكنل المقناٌٌس اإلبداعٌنة التنً الشاسعة إلى القمم السامقة دون أن تبدوعلٌه عالمات اإل
ولننوال الموسننع الجيرافننً لمننوطن الشنناعر والمنعننزل فننً أسصننى ...ٌقتضننٌها الخلننود فننً ااكننرو المجنند والفضننٌلة ، 

الجنوب الشرسً منن النوطن العربنً لكاننت لهناا الشناعر سنمعة ال تقنل عنن سنمعة معاصنرٌه منن أمثنال البنارودي 
ٌُصدر أبو مسلم عنها أشعاره عاطفة جٌاشة  لندٌها منن االنفعنال والتنوه  منا ٌكفنل وشوسً ، حٌث  أن العاطفة التً 

وٌه صدر هناا تجعلها على رأس سائمة العواطف الشاعرو الفٌاضة خاصة وهً تهتدي بضوء العلم الساطع الاي ٌح
، حصناد أنشنطة المنتندى ا دبنً   أضواء علنى شنعر أبنً مسنلمراجع: الكلبانً ، سالم بن علً بن سالم ،. "الشاعر
،اشننراف : سننالم محمنند اليٌالنننً ، إعننداد : محمنند علننً الصننلٌبً ،  وزارو التننراث القننومً والثقافننة ، 1993لعننام 
 .188م ، ص 1991

 .11، ص الشعر العمانً الحدٌث أبومسلم رائدا المحروسً ،  ( 3
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الداعو  لى جمم الكممة ونبذ اللررة بيف أبنء  الوطف الواحد، لذا يقػد وجػد العمػءنيوف يػو 
 (ٔي.شعر   وصيلء لمواطف أدواةهـ، و عبيرا عف ا مءؿ ال و يطمحوف  لى  حقيقهء"

  أحمػػػد درويػػػش شػػػءعرا شػػػعبيء، واػػػو مػػػم اػػػذ  " الشػػػعبية " والشػػػهرة واػػػو كمػػػء يػػػرا      
،... ويقػوؿ  ف مػف أاػـ األسػبءب ال ػو الجودة، و مؾ  ءصية يندر أف  حقػؽيحءيظ عمى 

أدت  لى  مػؾ الشػعبية  وسػيم داةػرة المو ػوعءت المعءلجػة يػو رصػءةد ، يهنػءؾ القصػءةد 
ء    عطػو  مجمػدا كػءمال مػف الػديواف الدينية وال و  ح ؿ حيزا كبيػرا مػف ديوانػ ، ح ػى أنهػ

يػػو  حػػػػػػد  طبعء ػػ ، وانػػػػػءؾ رػػػػػػػصءةد  ءري يػػة  حكػػو جءنبػػء مػػف ال ػػءري  اإسػػالمو، مثػػؿ 
رصيد   النهروانية، وأشعة الحؽ، وانءؾ رصػءةد "ربميػة "  ػزدحـ بءلمعمومػءت عػف القبءةػؿ 

لقصػػءةد الوطنيػػة، العمءنيػػة وأمػػءكف وجوداػػء، مثػػؿ رصػػيدة اللػػ   والر ػػوف،  لػػى جءنػػب ا
ورصءةد المنءسبءت، والمراثو، والمداة ، والعزليءت، بحيػث يسػ طيم كػؿ شػ ص أف يجػد 

 (ٕينلس  يو اذ  الداةرة الواسعة.

 المؤثرات العامة في شخصية البهالني الشعرية وأسموبه:

 القرآن الكريم :-1

نس طيم أف نس دؿ عمى مد  ال مثر بهذا المعيف مف  ػالؿ ح ػور القػر ف بمللءظػ       
 ومعءني  يو  عبير البهالنو وأسءليب مو وعء  ، عبر مجموعػة مػف المسػ ويءت، كشػلت
عف مد  ال لءعؿ بهذا الك ءب العزيز، وشكمت مرجعية أسءسػية لمبهالنػو. يقػد كػءف يػر  

 : (ٖيو سيءسة الديف والدنيءأف القر ف الكريـ مصدر أسءسو ي

                                                           
أبنو مسنلم : رائند الشنعر العمنانً الحندٌث  ، دراسنات فنً أدب عمنان والخلنٌ  ،د. شنرٌفة المحروسً ، محمد ،  ( 1

 .51م ، ص 2334، دار المسٌرو ، عَمان ، 1خلفان الٌحٌائً و د. أٌمن مٌدان ، ط 

د.ط ، دار  النمننااج ، –المراحننل  –المننناه   –المصننادر تطننور ا دب فننً عمننان  ،ٌنظننر : دروٌننش ، أحمنند ،  ( 2

 .169م ، ص 1998باعة والنشر والتوزٌع ، القاهرو ، غرٌب للط

، أثر اللكر اإبء و يو الشػعر العمػءنو يػو القػرنيف الثءلػث عشػر والرابػم لسميمو ، محمود بف مبءرؾ بف حبيبا ( 3

 .ٜٕٚ، ص ٖٕٓٓ،  ٔعشر الهجرييف، مك بة الجيؿ الواعد ، ط 
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 (ٔيِسَيءَسة اهلِل ِيو الُقر ِف َكءِيَيٌة             َوَمء َيِزيُد َعَمى الُقر ِف ُنقَصءفُ 

 : ورول 

   واو َراِكمُ ػػػػػػػِ َعُمودًا عمى ِمْحَراب َ َراُ  م ى مء الميُؿ َعم د َبيػػ ُ       

 ُعيػوف الَمػػػػَدارعُ ػػػػػػػػػَيَعْنُهف  ُشق ْت لم  ػػػبِ      ػػػػػػػػػُيشْعِشُم بءلقر ِف أنواَر رم

ُم يو الد ْيُجوِر َرن ة ثءِكٍؿ      ـُ الس واجػِػػػمُ  حَ نحيبًء كمء نء  ُيَرج  الَحمء
 (ٕي

 ف النػػػػءظر يػػػػو أسػػػػءليب  وظيػػػػؼ القػػػػر ف الكػػػػريـ يػػػػو شػػػػعر البهالنػػػػو يػػػػو ملردا ػػػػ       
اس طءع أف ي مثؿ معءني  مس عال مػء  شػع  الملػردة القر نيػة و راكيب ، يمحظ  ف البهالنو "

 (ٖي".مف معءف، ومء  منح  مف  حسءسءت، ومء   م م ب  مف  يحء ات

ورػػد   لػػءوت طريق ػػ  يػػو  وظيػػؼ ا يػػة القر نيػػة، يقػػد نجػػد المعنػػى الم ػػمف ي ػػدا ؿ      
 مف النص المعطى، بحيث يصب  جز ا مف نسػيج  المعػوز، وال شػكيمو، كإشػءر    لػى 

يػػو  (ٗيميػػزاف ال لء ػػؿ بػػيف النػػءس مػػف  ػػالؿ األعمػػءؿ، ال مػػف  ػػالؿ األنسػػءب واألرػػواؿ
 رول :

ُـّ َبحػػػػػػػػػوالَمدُح والػػعمى األعمءؿ َكيَؼ َجَرْت       واألمُر ُيبنى   ًء َغػػػيُر ُمعػْػػػػػ َبرِ ػػػػػػػػذ 

ٍـّ   ذًا       لمػػػػػػػػػػػَمدحِ     يميس   ال ػَػػػػػػمِؽ أْ قءُاـ وأكػْػػػػػَرـُ   ػػرػػػػػػػػػػػػػػػبءألاواِ  ِمف َأثػػػ والذ 

ـَ الُمحَءَبءُة   (٘يُرْربػػػػػػػػػػى بُمْزِلػػػػػػلٍة      مف ُدوف  قو  وال ُبعِدز عمػػػػػى َ َطرِ     َمء   ِيي

 

                                                           
1
البهالنو ، نءصر بف سءلـ بف ُعديـ الرواحو شءعر زمءن  ويريد الحءرثو ، محمد ، ا ثءر الشعرية ألبو مسمـ  ( 

 .ٙٗ٘ـ ،ص ٕٓٔٓبيروت ، س  –، منشورات الجمؿ ، بعداد  ٔ(  ، طٕٜٓٔ -ٓٙٛٔأوان  ي 

 . ٛٚٙ، ص سءبؽال ( 2
 .ٜٕٛالسميمو ، نلس  ، ص  ( 3
 .ٜٕٛالسءبؽ، ص ينظر:  ( 4
 .ٜٕٗالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 5
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 (ٔي.{ٌْبمُقَحْأَ اهللِ دَنْعِ ٌْنٍَُسَمْأَ إَُّ}مشيرا  لى رول   عءلى: 

 ورول  :

 (ٕيِمثَؿ القراِر عمى َشليٍر َاءرِ  َرر ْت عمى َرَنٍؽ وُزْ ُرِؼ بءِطٍؿ     

يوج  الشءعر  طءب  للنسءف الذز يع ر بءلدنيء ، وال يع بر بمء يجني  مف شرور      
و ثءـ ومصءةب، ييقوؿ  نهء  س قر عمى ز ءرؼ بءطمة زاةلة، س هوز بمف يركف  ليهء، 

 ٌٍَُضْزًَِ اهللِ ٍَِ ٌٍَِقَْ حَيَعَُ بّوََْنْبُ سَسَّأَ ََِْفَ}أَألن  يسكف  لى شلير اءر. مشيرا  لى رول : 

 (ٖيني {.َِاىظبىِ ًٌَُْ اىقَدِيْال َّ ًاهللُ ٌَنَّيَجَ بزِيف َّ وِبِ بزَيَفبّْ بزٍىَ فٍسُب جُفَشَ يََعَ وُبََّْنْبُ سَسَّأَ ًٍِّْ أ سٌْْخَ

 :ورول 

ـُ     َوالُمفِمُنوَف ِبَذاِت الدٍّيِف  ْ َواُف  مء ذا الش قءُؽ الذز َيْلرز ُجُنوَبُك
 (ٗي

 (٘ي{.ٌََُُحَسْحُ ٌْنُيَّعَىَ ٌا اهللَقُاحٌَّ ًَنٌَُّْخَأَ ٌَِْْا بَحُيِصْأَفَ ةٌٌَخْإِ ٌُُنٍُِب املؤَََّّْ}إِ  عءلى :مشيرا  لى رول  

"يس ثمر بعض مء يو ك ػءب اهلل مػف أللػءظ وعبػءرات ومعػءف بشػكؿ غيػر  يءلبهالنو      
أو كءنػت انعكءسػء  –مبءشر، دوف أف يػنص عمػى ذلػؾ، انعكءسػء لثقءي ػ  القر نيػة كمػء مػر 

 ، كقول : (ٙيمبءشرا، بحيث يمجم  لى االس شهءد ب  يو غمرة اس يحءة  أو اس دالل "

 و قوُؿ َسوَؼ َأَراَؾ َ ْمَؼ الَبْمكَل ْ      أيقوُؿ َربَُّؾ " لْف  َرانو " يءْر ِدْع  

 يءْذَاْب َأَمءَمَؾ َمْوعػِػٌد َلْف ُ ْ مِل    ػػءٌد َظػػػءِاٌر     ػػػػػػػػػػػػػػأَو َلْيَسُ  اػػػػػػذا ِعنػػػ
                                                           

1
 .ٖٔالحجرات ،  ية سورة  ( 
 . ٖٚٚالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 2
 .ٜٓٔسورة ال وبة ، ا ية :  ( 3
 .ٓ٘ٙالحءرثو، محمد ، نلس  ، ص ( 4
 .ٓٔسورة الحجرات، ا ية :  ( 5
 .ٜٜٕالسميمو ، نلس  ، ص  ( 6
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ي ْ   (ٔيَأِبآيِة اأَلْنعػػػػػَػػػءـِ َأْدنػَػػى ُشْبػػػَهٍة      أـ  يُة اأَلْعَراِؼ َوْيَؾ ُمَحػػػر 

َ سَ  ٌٍُْ بءَب جَ  ََّ  ىَ}ًَ: ليهء الشءعر   جمى يػو رولػ   عػءلىيهذ  اإحءالت ال و أشءر        

 فٌَْسَ  فَ وُبَّ  نٍََ سَّقَخَاسْ   ُْئِفَ   وِبَ  ىل اجلَإِ سْظُ  اّْ ِِنِ  ىَِ ًَاِّ  سَحَ ِْىَ   بهَقَ   لَْْىَإِ سْظُِّْ أََّّزِأَ ةَِزَ بهَقَ وُبُّزَ وََُيَّمَب ًَنَبحِْقََِىِ

 كُزِدُّْ   ٌَىُ  ًَ بزُصَ  بْاألَ وُمُ  زِدْ}ال حُ  يػػة األنعػػءـ يػػو رولػػ   عػػءلى : وأشػػءر كػػذلؾ  لػػى ،(ٕيِ{اِّ  سَحَ

وكالامػء مػف ا يػءت ال ػو يسػ دؿ بهػء اإبء ػية عمػى نلػو ،"(ٖي{ريُبِاخلَ ْفُاىيطِ ٌَىًَُ   بزَصَبْاألَ
أ ػذا  (ٗي  يءذاػب أمءمػؾ موعػد لػف   ملػ " الرفية، ويو األبيءت  وظيػؼ  عبيػرز يػو رولػ

أو مػف رولػ   (٘ي{ًٌٍَسُ   بّبًنٍََ جَال أًَّْ ُِحَّْ وُفُخيُِّب ىَ اًدَعٌٍَِْ لَنَْْبَب ًَننَْْبَ وْعَ}فبجْمف رول   عػءلى :

 (ٙي{.هُدَعًَْ اهللُ فُيِخْال ُّ اهللِ دَعًَْ} : عءلى
مػم اح لءظػ  بمغمػب  ورد يعمد الشءعر  لى  عيير بسيط عمػى الػنص القر نػو المق ػبس   

 :  ، كقول (ٚيبني   األصمية

 (ٛي ْف َ ْنصُروا اهلَل َينُصْرُكـ يال َ ِهُنوا        َيءلُكْلُر ِيو الَمْقِت َواإْسالـُ ِرْ َوافُ 

 ب جْ ث ًَُّ ٌْمُص سْ نَّْ ًا اهللَسُصُ  نْحَ ٌُْا إِنُ  آٍَ َِّْب اى ر  يَ  }ّ ب أَّّ : ث يمكف رد المعنى  لى رولػ   عػءلىحي   

 .(ٜيٌ{نُاٍَدَقْأَ

 :ورول 
                                                           

 .ٜٜٖالحءرثو، محمد ، نلس  ، ص  ( 1
 .ٖٗٔسورة األعراؼ ،  ية  ( 2
 .ٖٓٔ،  ية سورة األنعءـ  ( 3
 .ٜٜٕالسميمو، نلس ، ص  ( 4
 .ٛ٘سورة ط  ،  ية  ( 5
 .ٙسورة الرـو ، ية  ( 6
7
 .ٖٖٓينظر: السميمو ، نلس  ، ص  ( 

 . ٛٗ٘الحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 8
 .ٚسورة محمد ،  ية  ( 9
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ـَ َمْف َرعَ  ـُ ِ الًّ َواَل        ِذم َة ِديٍف أو ِذَمء  (ٔيءال َيْرُرُبوَف ِييُك

ال }واػو انػء يعػرض ر ػية المسػ عمريف وصػلء هـ ممػثال بمػء جػء  يػو سػورة ال وبػػة     

 (ٕي.{ ًَُدُعخََْاىُ ٌُىُ لَئًِىَأًَُ تًٍَّال ذِإال ًَ ٍٍِِؤْيف ٍُ ٌَُبُقُسَّْ

 : أو كمثؿ رول 

 (ٖيوأيَف َيَراُر الَعبِد ِمف ُمْمِؾ َربٍِّ       ومء َعَرَبْت َعنُ  َحقيقُة ذر ِة 

 (ٗي{ضِال يف األزًَْ اثٌَََِيف اىسَّ ةٍزَّذَ ثقبهٍُِ وُنْعَ ةُزُعْ:}ال َّمق بس مف رول   عءلى    

ورػػد يسػػ مهـ الشػػءعر المعنػػى بمػػء ييػػ  مػػف رػػوة  يحػػء  ودرػػة  صػػوير وعمػػؽ داللػػة،       
ب ٍَ  } ًَ ، منػػ   وظيلػػ  لقػػوؿ اهلل  عػػءلى:(٘يمعػػ  عمػػى نصػػ  ييصػػب  جػػز ا مػػف نسػػيج لي 

 :وذلؾ يو رول  (ٙيَ{ٍَزَ اهللَ َِّنِىًََ جٍََْْزَ ذْإَ جٍََْْزَ

 ػػػػْقَ د ػػػػػػػػػػػػػػُ ػػػَ ًد  بمػػػػػػػػػػػػػو ٍة       بقػُػػػػػػػو ٍة وُمْقػػػػػػػػػػليَس لَهء  اّل الِ لءُؼ رُػ

 ليَس لَهء  اّل ُنُلوٌس ُطِلَةْت       أْ عءُنَهء واْشَ َعمْت ِييػػَهء ال َُّقى

 ُهَد  ُوُ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْ ِوْجَهُ ُ  اهلُل َوَحش  يُممَُّهء  اإيَمءُف رمبًء واِحدًا      

 (ٚيػػػػػىػػػء اهلُل َرمَ ػػػػػػْتل وا  نمَ ػػػػػػػػػَ وَمء َرم ػَدٌة       ػػػػػ ذا َرَمْت َيَقْوُسَهء َواحِ 

 
                                                           

 .ٕٔ٘الحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 1
2
 .ٓٔا ية  ( 

3
 .ٔ٘ٔالسءبؽ ، ص  ( 

 .ٖسبء ، ا ية سورة   ( 4
 .ٖٗٓينظر: السميمو، نلس   ، ص  ( 5
 .ٚٔسورة األنلءؿ ،  ية  ( 6
 .ٖٓ٘الحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 7
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 الحديث الشريف :-2

يس مد البهالنو بعض أيكءر  مف الحػديث الشػريؼ ال سػيمء يػو مجػءؿ االس شػهءد        
 .القر ف الكريـ رنة ب مثر  بمعءنوواالس دالؿ، ولكف اذا رميؿ جدا مقء

 :يو  صوير الجنءةز يو  حد  مراثي من  رول  

 ُمهء ُ َزؼُّ  لى الُوُكوفِ ػػػػػػنء َجنءةِػػُزنء ِبَطػػػػػػػػءنًء        َحَواصِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ُمرُّ ب

 (ٔيو عدو يو َمَراِعيهء ِ َمءصًء        أال عمدًا ِمَف الَ ِمِص الَبِطيفِ 

و أنكػـ  ػوكم ـ عمػى اهلل حيث يعكس الصورة األصمية لحديث الرسوؿ عمي  السالـ " لػ   
 (ٕي".الطير.  عدوا  مءصء، و روح بطءنء، لرزركـ كمء يرزؽ حؽ  وكم 

 : ورول 

ـُ     ِمْف َحَسٍد َيْسَلُعُكـ وِمْف َرالَ   (ٖيَدب  ِ ليُكـ َداُ  ِمْف َرْبَمُك

: " دّب  لػػيكـ دا  األمػػـ الرسػػوؿ صػػمى اهلل عميػػ  وسػػمـرػػوؿ  واػػو يشػػير يػػو ذلػػؾ  لػػى    
 (ٗي.يف"الحسد والبع ء ، او الحءلقة، ال أروؿ  ْحِمُؽ الشعر ولكف َ ْحِمُؽ الدٍّ 

 :كمء يقوؿ يو مو م   ر

ـُ بريِم الُعَممء         (٘يوار لءُع الِعمـِ ُاْمٌؾ وَ َبؿْ ُيْريُم الِعم

                                                           
 .ٜ٘ٚ، ٛ٘ٚالمرجم نلس  ، ص  ( 1
( ال وكؿ واليقيف، مف ك ءب الزاد ، يابػف مءجػة، الحػءيظ ٗٔ، بءب يٕ، ج ٗٙٔٗروا  ابف مءجة يو سنن  ، ررـ  ( 2

، ٕلبنػػءف ، ج -محمػػد بػػف يزيػػد القزوينػػو ، سػػنن  ، ت محمػػود يػػفاد عبػػد البػػءرو، المك بػػة العمميػػة، بيػػروتأبػػو عبػػداهلل 
 (.ٜٖٗٔص 

 . ٖٓ٘الحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 3
4
( مء جء  يو ذات البيف، مف ك ءب صلة القيءمة والررءةؽ ٙ٘، بءبي ٗ، ج  ٕٛٓ٘روا  ال رمذز يو سنن  ، ررـ  ( 

، محمد بف عيسى بف سورة ، سنف ال رمذز واو الجءمم الصحي  ، راجع : محمد بربر ، المك بة والورع،ي ال رمذز 
 (.ٜ٘ٚ، ص  ٗـ ، جٜٕٓٓبيروت ،  –العصرية ، صيدا 

 .ٔ٘ٚالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 5
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: "  عممػػوا العمػػـ ربػػؿ أف يريػػم، وريعػػ  الكػػريـرسػػوؿ واػػو يشػػير يػػو ذلػػؾ  لػػى رػػوؿ ال    
 (ٔيذاءب أام ".

 التراث الشعري :-3

  لػءوت مسػ ويءت  مثػػػػر البهالنػػو بءلشػعر العربػو وأجواةػ ، ينجػػد يػو ديوانػ  بعػػض       
 م قػػػو معهػػػء بػػػءلجو العػػػػػءـ  فت بنصػػػوص مػػػػػػف الشػػػعر العربػػػو، كػػػمالنصػػػوص ال ػػػو  ػػػمثر 

لمقصػػػيدة، ينػػػػػػػجد  ي ػػػمثر بءلمعػػػءنو الػػػواردة ييهػػػء، لكنػػػ  يعيػػػد   شػػػكيمهء بطريق ػػػ ، ويكيلهػػػء 
لظػػروؼ نصػػ ، "واػػذا يشػػير  لػػى ردر ػػ  عمػػى  وليػػد المعػػءنو، و مػػؽ الصػػور، ومػػف ذلػػؾ 

لـ بػف رول  الذز ينحى بءلالةمة عمى المقءدير ال و لـ  مكن  مف المشػءركة مػم اإمػءـ سػء
 :(ٕيراشد ال روصو، م منيء أف يعيش  حت لواة "

 ن و الُ ُطوُب الَعَواِشـُ ػػػػػقءِديُر ال و َعز ت القُػَو         لَمء اْكَ َسَبْت مِ ػػػػػػػػػػػػػَولْوال المَ 

 ُ َحزُّ الَعالِصػػػػػـُ  ؿٍّ ِلَواةػِػػػػػِ         َوأحَرْزُت  َ ْصِمو  ذػػػػػػػػػػػػػػػػػػَنَذْرُت َحَيءِ و َ ْحَت ظِ 

ػػػػػػواِرـُ ػػػػػػػػػػػػػ ذا ُرِسَمت يَ   ْرَبِة َرءِ ٍب      ػػَولـ َيُؾ َرْسِمو َغير  َ   وَؽ الُلُروِؽ الص 

 (ٖيهػػػػءِزـُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  و الطػػٍّػػػػػػمى َوالمػػػػٍّ جالُ  َ رمو َنِجيَعهء        َ ُلوُز ِبَهء ِمنػػػػػػػَ أو الط ْعَنُة النّ 

الػػذز كػػءف محبوسػػء يػػو السػػجف أيػػءـ  (ٗيذكرنء ب حسػػر معػػءذ بػػف جػػويف الطػػءةوواػػذا يػػ   
 :عمى نلو الشراة رءؿ اذ  األبيءت المعيرة بف شعبة يممء بمع  عـز المعيرة

 ر أعػػػػزال ػػػػػػػػػػػػػء غيػػػػػػػػػدارعديد الُقَصير  ػػػػػػػػػػػش  عمى ظػػػػهر سءبػػػػػػػػ    كـػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييء لي نو يي

                                                                                                                                                                          
 
 .ٖٔد.س، ص حبيب ، اإمءـ الربيم ،  الجءمم الصحي  ، د.ط، مك بة االس قءمة ، مسقط ، سمطنة عمءف ،  ( 1
 .ٖٔٔ، ٖٓٔينظر: السميمو ، نلس  ، ص  ( 2
 .ٛٙٙ، ٚٙٙ، ص الحءرثو ، محمد ،نلس    ( 3
، كءف أحد الذيف أصيبوا يـو النهر ، ولمء ار ث مف جروح  عػءود  معءذ بف جويف بف حصيف الطءةو ، السنبسو ( 4

ال روج ، ونجء مف الق ؿ يـو الن يمة ، ر ؿ يو أيءـ المعيرة بف شعبة . مف أثر اللكر اإبء و يو الشعر العمػءنو ، 
 .ٕٖٔص 
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 ػػػػنيػػة أوالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس المػػػػػػػػػػػػػػػػػػقينو كػػػػػػػػػػػػػػػػػػييسػػػػػ ػػػػػءدز عدوكػػػػػـ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػويءلي نو ييػػػػ

 (ٔي عض المواطف أمثالػػػػػػػػػػػير  الصبر يو ب س الوغى   ػػػػػء بنصؿ السيؼ يو حممشيح

، م جػػػءوزا بهػػػء " ويم ػػػءح الشػػػءعر مػػػف ال ػػػراث مػػػء  سػػػ دعي  ذاكر ػػػ ، ييولػػػد المعػػػءنو      
 كمف يقوؿ يو مدح اإمءـ سءلـ ال روصو:، (ٕي"حدوداء

 (ٖيُأَزاِحـُ َوَلْسُت ِبمْرَصى الَحْمِد ِييَؾ ُمَموٍّاًء     لى الَعَرِض اللَءِنو ِبِشْعِرز 

 :يإن  يذكرنء بقوؿ الم نبو

 (ٗيوكؿ الذز يوؽ ال راب  راب        ذا نمت منؾ الود يءلمءؿ ايف

يػػو ، وذلػػؾ مثػػؿ رصػػيد   (٘يشػػءعر م نءصػػء مػػم الػػوزف والقءييػػة ""ورػػد يػػم و ال ػػمثر عنػػد ال
 :رثء  اإمءـ السءلمو، ومطمعهء

 وَحيء ُنء  عدو  لى الِمْ مءر ِ َرْيُب الَمنوِف َمقءِرُض األْعَمءِر     

 (ٙيهء َحِذَرْت مف ال ػػػػي ءِر ػػػػػػػػوالنلُس  مهو يوَؽ َ ي ءِر الػر َد      يء لي 

يػث نجػد لهػء نلػس الػوزف ، حلحسف ال هءمو ال و يرثو بهء ابن  م قو مم رصيدة أبو ا   
حيػػػث يقػػػوؿ  يػػػو  (ٚي،، كمػػػء أنهػػػء   لػػػؽ معهػػػء أي ػػػء يػػػو العػػػرض الشػػػعرزونلػػػس الػػػروز

 :مطمعهء

                                                           
 . ٓٙ، ٜ٘ـ ، ص ٕٜٛٔ، دار الشروؽ ، بيروت ، ٗ حسءف ، عبءس ، ديواف شعر ال وارج  ، ط  ( 1
 .ٖٗٔالسميمو ، نلس  ، ص  ( 2
 .ٙٙٙالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 3
ـ ، ٜٜٛٔ، د.ط، دار صءدر ، بيروت ، ٕاليءزحو ، نءصيؼ ،  العرؼ الطيب يو شرح ديواف أبو الطيب ، ج ( 4

 . ٖٛ٘ص 
 .ٖ٘ٔ، ص  ميمو ، نلس الس ( 5
 .ٖٚٚالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 6
 .ٖ٘ٔينظر : السميمو ، نلس ، ص  ( 7

 



19 
 

 (ٔيرز     مء اذ  الدنيء بدار ررارحكـ المنية يو البرية جء

ؿ الشػػءعر المعنػػى المقصػػود سػػءبقء، واػػو مسػػملة أشػػءر  ليهػػء ابػػف رشػػيؽ        ورػػد يحػػو 
القيروانو بقول :" ... وأجود من  أف يصرؼ الشءعر الم ػمف وجػ  البيػت الم ػمف عػف 

ومػف ذلػؾ   ميسػ  رصػءةد سػعيد بػف  ملػءف ال ميمػو   ميسػء " (ٕيمعنى رءةم   لػى معنػء  "
وينسػػجـ مػػم بنءةهػػء وغر ػػهء، ي م ػػس ثػػالث رصػػءةد مشػػهورة ي لػػؽ مػػم القصػػيدة األصػػؿ، 

ومػػػف ، (ٖيوط الثنػػػء "، ورصػػػيدة "اػػػو اهلل"، ورصػػػيد   " الراةيػػػة "معنػػػ ، واػػػو رصػػػيدة "سػػػ
 :    ميس  لقصيدة "سموط الثنء "

 غميػػػػػم  لهو عدو اهلل يشلو 

 سبيمؾ يدنيهء ويعػػمو سبيػػػم 

 يعءلب أمر اهلل ح ى يحيػػػػػم 

 (ٗييَيء َغءَرَة اهلِل اْغَ ِبو وُ ُيوَلُ               اْرَكِبو وَمَواِ يِ  اْنَعِمو ِبُوُرودِ 

البنػػء  اللنػػو بػػيف األصػػؿ ينجػػد  قءربػػء يػػو األسػػموبيف، يصػػعب معػػ   يجػػءد يػػرؽ يػػو     
 .  وال  ميس

 

 التاريخ: -4 

وال شػػؾ أف أبػػء مسػػمـ كػػءف مولعػػء بءل ػػءري ، واػػذا مػػء يمحظػػ  القػػءرئ يػػو كثيػػر مػػف       
رصػػءةد ، "ويػػر  بعػػض الػػذيف ك بػػوا عػػف أبػػو مسػػمـ مػػف اػػذ  الزاويػػة أنػػ  أوؿ مػػف عػػءل  

                                                           
ال هءمو : أبو الحسف عمو بف محمد ، ديواف ال هءمو ، شرح و حقيؽ د عمو نجيب عطػوز ، دار مك بػة الهػالؿ  ( 1

 .ٔٙٗـ، ص ٜٙٛٔد . ط ،  ، بيروت ، لبنءف،
، رػدـ لػ  وشػرح  ويهرسػ   ٕالحسف بف رشيؽ ،العمدة يو محءسف الشػعر و دابػ  ونقػد  ، جالقيروانو ، أبو عمو  ( 2

 .ٖٗٔص  ـ،ٜٜٙٔلبنءف ،  –، دار ومك بة الهالؿ ، بيروت  ٔصالح الديف الهوارز واد  عودة ، ط 
 .ٕٖٔالسميمو ، نلس ، ص  ( 3
 .ٕٔ٘الحءرثو ، محمد ،  نلس ، ص  ( 4
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الشػػػعر ال ػػػءري و يػػػو منطقػػػة ال مػػػي ،... يهػػػو يعػػػءل  ال ػػػءري  معءلجػػػة شػػػءعر ال معءلجػػػة 
اػػػػذ  النءحيػػػػة يػػػػنج  يػػػػو الوصػػػػوؿ بػػػػؾ  لػػػػى درجػػػػة ال جػػػػءوب  نػػػػءظـ أو مػػػػفرخ، وأنػػػػ  مػػػػف

ف كنػػت عمػػى اسػػ عداد ألف  نءرشػػ  يػػو بعػػض معطيػػءت  العػػءطلو معػػ  كشػػءعر، ح ػػى وا 
 (ٔيلذز صّب بقدر كبير مف العنءية ".المفرخ، يمنت  نسى اذا كم  أمءـ " االنصهءر" ا

لبهالنػو، حيػث جعػؿ وال ننسى حءدثة " النهرواف" ال و  ح ؿ حيزا واسعء يػو شػعر ا     
اػػػػذ  الحءدثػػػػة محػػػػورا أسءسػػػػيء عءلػػػػػػػجهء يػػػػػػػو بعػػػػد  اللكػػػػرز والثقػػػػءيو، وي  ػػػػػػػ  ذلػػػػؾ يػػػػو 

المحكٍّمػػػة" و "أشػػػعة الحػػػؽ" الم ػػػيف   محػػػوراف حػػػوؿ األحػػػداث ال ءري يػػػة  راةيػػػةرصػػػيد ي  "
المر بطػػة بهػػء. والقػػءرئ لهػػء يف القصػػيد يف يمحػػظ انعكػػءس رفيػػة الشػػءعر ألحػػداث من قػػءة 

ـ ال ػػػءري ، يقػػػد  حػػػدث ييهمػػػء عػػػف الجمػػػؿ والػػػدار وصػػػليف، وريػػػم المصػػػءحؼ، مػػػف   ػػػ
وال حكيـ والنهرواف، معرجء لبعض الش صيءت ال ءري ية ال و كػءف لهػء  ػمثير وا ػ  يػو 

 (ٕي.مجريءت األحداث

كمػػء لجػػم الشػػءعر  لػػى اسػػ مهءـ ال ػػءري  مركػػزا عمػػى بعػػض الش صػػيءت ال ءري يػػة،        
 نسػػء  ال ػػو عريػػت يػػو األدب العربػػو بحزنهػػء وجزعهػػء مػػػف مثػػؿ اسػػ  دام  ش صػػية ال

 :حيث يقوؿ (ٖي،موت أ يهء الذز ظهر يو مراثيهء

ثءِ   يإف  لو        رمبًء ِمف األحزاِف كءألعشءرِ   يء ِشْعُر أْجِمْؿ  يو الرٍّ

 (ٗيػػػػػدارِ ػػػػػػِشْعٌر ُ َردٍُّدُ  ولبُس ص   ْرُبهػػء     ػػػػػػػػػػػػػاؿ زاَد يو "ال نسء "  اّل كَ 

                                                           
النمءذج  ، دار األسرة ،  –المراحؿ  –المنءا   –درويش ، أحمد ، مد ؿ  لى دراسة األدب يو عمءف المصءدر  ( 1

 .ٜ٘ٔد.ت ، د. س ، ص 
2
 .ٕٖٗ، ٖٕٖالسميمو ، نلس  ، ص  ( 

 .ٕٔٓالبطرانو ، نلس   ، ص  ( 3
 .ٖٗٚالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 4
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كمء يس دعو أبو مسػمـ ش صػية الصػحءبو الجميػؿ جعلػر بػف أبػو طءلػب، الممقػب       
 بجعلر الطيءر يو رول :

 (ٕييءرِ الطّ  (ٔيَحم قَت لمطءعءِت َ ْطلَة طءةٍر     يَحَمْمَت َمْسَرَح َجْعلر

ع ديءواس ح ػػر ش صػػية حسػػءف بػػف ثءبػػت شػػءعر الرسػػوؿ، حيػػث يم قػػو معػػ  يػػو الػػ    
 :والدعوة، يقوؿ مس نه ء روم 

 (ٖيِ ْمُكـ َوِصي ُة َحس ءٍف َلُكـ ثََب ْت       يَإن ِنو الَيوـَ للْسػػػػػػالـ َحس ءفُ 

 

 تأثير أبي مسمم في الشعراء العمانيين :

مػػػػي شػػػػعر أبػػػػو مسػػػػمـ المن ػػػػديءت األدبيػػػػة يػػػػو عمػػػػءف، وسػػػػءر شػػػػعر  عنػػػػد العءمػػػػة      
وال ءصػػة، ووجػػد شػػعر   قػػديرا كبيػػرا عنػػد الشػػعرا  الػػذيف عءصػػرو ، كمػػء  رسػػـ  طػػء  مػػف 

ولػػيس مػػف الصػعب  ي ػػءح اػػذا ال ػػمثير و ءصػػة مػػم الشػػعرا    (ٗي.جػء  بعػػد  مػػف الشػػعرا 
لػػػػى اهلل والحػػػػض عمػػػػى  وثيػػػػؽ عػػػػر  الوحػػػػدة الػػػػذيف ينػػػػءدوف بميكػػػػءر  يػػػػو مجػػػػءؿ الػػػػدعوة  

االسالمية. ومف أبرز المجءالت ال و أسهـ ييهء أبو مسمـ  سهءمء يعءال، و بعػ  ييهػء مػف 
 جء  بعد :

 اإللحاح عمى الشعر الديني : -1

اسػػ مثر الشػػعر الػػدينو بمػػء يزيػػد عمػػى نصػػؼ مجمػػوع شػػعر أبػػو مسػػمـ الموجػػود يػػو      
لػػػدينو بهمػػػـو عصػػػر ، ويم قػػػو معػػػ  يػػػو اػػػذا اال جػػػء  ديوانػػػ  المطبػػػوع، ورػػػد مػػػزج شػػػعر  ا

                                                           
1
غزوة مف ة بعد أف رطعت يدا  يمبدل  اهلل جنءحو طءةر يو الجنة ،          جعلر بف أبو طءلب الذز اس شهد يو  ( 

 يمقب: جعلر الّطيءر.

2
 .٘ٗٚالحءرثو ،محمد ، نلس  ، ص  ( 

3
 .ٛٗ٘المرجم نلس  ، ص  ( 

 .ٛٙ، ٚٙالمحرورو، أبو مسمـ البهالنو راةد الشعر العمءنو الحديث  ، دراسءت يو أدب عمءف وال مي  ، ص  ( 4
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نظػػراف  ممػػف ين سػػبوف  لػػى المدرسػػة نلسػػهء كػػمبو سػػالـ الكنػػدز والشػػي  عبػػداهلل ال ميمػػو، 
ف كءف أبو مسمـ أكثراـ مشءركة عبر  آليل  الدينية  (ٔي.وا 

يءلم ممؿ ديواف ال ميمو يجد الشعر الدينو رد اح ؿ نسبة كبيرة يػو شػعر ، مػف ذلػؾ      
 رول  عمى سبيؿ ال مثيؿ يقط:

 يء رءبؿ ال وب أعؼ مف ظؿ يسرؼ يء غءير الذنب اغ لر ذنب مقمم     و و

 (ٕيػػػػػػػ عطؼػػػػػػػػػػػػػػزنو يمنت الشػػػػءكر المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءاد    أجػػػػػػػيء عءلـ العيب الذز او شػ و

اػػ(، ٜٖٙٔ-ٕٕٖٔونجد الشعر الػدينو عنػد الشػءعر عبػداهلل بػف مءجػد الح ػرمو ي    
 مف ذلؾ رول :

 أنء اس علر الرحمف ممء      ب  يء  المسءف مف السبءب

 (ٖيأنء أس علر العلػػءر ممء      رأت عينءز مف نظر معءب

 –عبػػر معءر ػػ    –"عود ػػ   لػػى ال ػػراث الشػػعرز  امتصاااا التااراث الشااعري : -ٕ
   مػػػؼ عػػػف عػػػودة مػػػف سػػػبق ، يهػػػو ا ػػػـ و مثػػػؿ ، دوف أف  كػػػوف سػػػم ء لػػػذلؾ 

، ورػػػػػد عػػػػػءرض الشػػػػػعرا  بعػػػػػد  مػػػػػف سػػػػػبقواـ . مػػػػػف ذلػػػػػؾ معءر ػػػػػة (ٗي" ال ػػػػػراث
 :رطرز بف اللجء ة ال و يقوؿ ييهءعبدالرحمف الريءمو لقصيدة 

 (٘يجؿ الذز لؾ لف  طءعو يإنؾ لو سملت بقء  يـو        عمى األ

 حيث يقوؿ الريءمو : 
                                                           

 .ٜٙٔالكمبءنو ، نلس  ،  ص  ( 1
 .ٛٗ ص ،ٕٙٓٓ سنة ، ٕ ط ،ال ميمو ، عبداهلل بف عمو، ديواف ال ميمو وحو العبقرية  ( 2
 الك ػػػءب دار ،مك بػػػةٔ ط ، الح ػػػرمو سػػػيؼ بػػػف عػػػءمر بػػػف  ملػػػءف : ت ، ديوانػػػ  ، مءجػػػد بػػػف عبػػػداهلل ، الح ػػػرمو ( 3

 .٘٘ ص ـ،ٕ٘ٓٓ سنة ، العذيبة ، عمءف ، اإسالمو
4
 .ٜٙحرورو ، أبو مسمـ البهالنو : راةد الشعر العمءنو الحديث، دراسءت يو أدب عمءف وال مي  ، ص الم ( 

 .ٕٕٔعبءس ،  حسءف ، نلس ، ص  ( 5
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 ػػػوالت األعػػػػءدز ػػػػػييء نلس الجبءف رعست مءذا             ءيو عند ص

 (ٔيعمى األجؿ الذز لؾ لف  طػػػػءعولو سملػػػػت بقء  يـو          نؾ ػػػػػػػػػػػػػػيإ

النونيػة، وطنػو  : المقصػورة،ومػف أشػهر رصػءةدة الوطنيػة تبني الدعوة الوطنية : -ٖ
 .  لى المجد أيهء العرب (، أييقوا بنو القر ف يالعينية(،يالميمية

ورد  مقؼ الشعرا  العمءنيوف دعوة أبو مسػمـ الوطنيػة، ومػف  ػمف شػعرا  اال جػء        
اػذ   ـ( الػذز أشػءر يػو مقءلػة لػ  عػف أبػػو مسػمـ  لػىٜٚٚٔالوطنو عبداهلل الطػءةو يت 

: "ولـ يكف مف اـ أبو مسمـ العيش يقط بػؿ كػءف صػءحب امػـ النػػػءحية الوطنية  ذ يقوؿ
عءليػػة، كػػءف ال يلكػػر  ال يػػو وطنػػ ، ولػػذلؾ نجػػد شػػعر  حػػءيال بءلوطنيػػءت وثّءبػػء بءلحمػػءس 
يل ؿ اف ي رؾ بالد  ويرحػؿ  لػى زنجبػءر بميريقيػة الشػررية حيػث يسػ طيم أف يعػيش يػو 

 (ٕي."ر  دعوة صءر ة بءليقظة والنه ةعجو مف الحرية ويرسؿ ش

شػػػءرؾ عبػػػداهلل ال ميمػػػو أي ػػػء يػػػو اسػػػ نهءض القبءةػػػؿ العمءنيػػػة  لػػػى الوحػػػدة ونبػػػذ        
اللررػػػة، ثػػػـ يعػػػرج عمػػػى أبنػػػء  دوؿ ال مػػػي  العربػػػو بءالسػػػ نهءض نلسػػػ . يقػػػءؿ يػػػو ديوانػػػ  

 :يوحدة الشعب( الذز مء زاؿ م طوطء

 صلء رصينء حمء  اهلل مف وصػـ   أدعوكـ أ و و يو اهلل أف  قلوا    

 ءفكـ لمػػػػديف معدنػػ         ذ عءنقوا ش ص  مف رغبة بهـػػػػػػػػػػػػرد كءف أب

 (ٖيبزؿ واس عمػػػػى بسوحهـ ػػػػػػػػػػػح ى   وا   وممثػػػػػػػرة      ػػػػػػػػػػػػػػػقبمو  بءيػػػػػػػػػػػػواس 

ونجد الشءعر االؿ البوسعيدز ينػءدز بنػو وطنػ ، ممػف لعبػت بهػـ اللػ ف وأغػو هـ       
 المطءمم بقول :

                                                           
، مػػف أثػػر اللكػػر اإبء ػػو يػػو الشػػعر العمػػءنو، ص  ٗٚٔالريػػءمو ، عبػػد الػػرحمف بػػف نءصػػر ، ديوانػػ  ، مػػ  ،  ( 1

ٖٔٔ. 
 .ٜٕالطءةو ، نلس  ، ص  ( 2
الحػػءرثو ، حميػػد بػػف محمػػد بػػف حمػػود ،  القصػػة الشػػعرية عنػػد عبػػداهلل ال ميمػػو دراسػػة نقديػػة ، جءمعػػة السػػمطءف  ( 3

 .ٕٖـ ، ص ٕٗٓٓرءبوس ، عمءف ، 
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 حطم   األغراض واألاوا     طر   ػػػيء دعءة الشقءؽ ريقء بق

 ال  ػػػػػػػػاػػػػػداة    أعزة    ي     أيف منكـ أةمة  يرة ال مؽ   

 (ٔيبنء  ػػػػػريػػػػقيء  عػػػػءلى الػػػػػػػػػػػػػػوبمي     ػػمؾ  ػػػػومموؾ شءدوا دعءةـ م

لـ  ق صػر مشػءركء   ييمػء يػدور يػو وطنػ  مػف  المشاركة في األحداث الخارجية: -ٗ
أحداث بؿ كءف اا مءم  بمء يقم يو العػػءلـ اإسالمو عءمة  ومنهء رصيد   ال ػو 

 ٖٗٛٔي  لى المف مر اإسالمو الذز عقد بءلقءارة عمى يد ريػءض بءشػء أرسػػػمهء 
 :( رصيدة ع ب ييهء عمى أربءط مصرٜٔٔٔ –

 يؿ مء حػػػػػءدثة        بءت جلف الديف منهء يو سهر؟ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيء رطػػػػػيف الن 

 ط وذاؾ المف مػػػػػرػػػػػػػػػػػػػ طة القبػػػ  ر وغءظت غيراػػػء       ػػػػػػػػػػػػأرمقت مص

 رومػػءف أـ عدؿ عمرػػػػ عطة ال  بطػػػػراـ       ذز أػػػػػػػػػػػػػػػػػليت شعرز مءل

 (ٕيعػػنءاـ ببػػػػػػػػػرػػػػػػػنءاـ وسػػػػػػػػػػػػػػػ ف ممك   أـ وصءيء المصطلى يو حقهـ      

ورػػد شػػءرؾ الشػػعرا  بعػػد  يػػو األحػػداث السيءسػػية يػػو العػػءلـ العربػػو يمػػـ  ػػنس الشػػعرا     
العمػػءنييف يػػػو شػػػرؽ  يريقيػػء امػػػومهـ الدا ميػػػة عػػف ال لءعػػػؿ مػػػم ر ػػءيء الػػػوطف العربػػػو، 
ولعػػػؿ ال السػػػو اػػػو أوؿ مػػػف  لءعػػػؿ مػػػم الق ػػػية اللمسػػػطينية منػػػذ بواكيراػػػء األولػػػى مػػػف 

 :يقوؿ ييهء( ٖي ف"ؿ رصيدة أسمءاء " حمءة يمسطيال 

 ورءية اهلل  حميكـ مف ال ػػػػػػطر     يمن ـ اليـو يو أمف مف العػػػػػير     

   واننء الزار لـ  برح محءسنكـ      زاو  يء  مم األكواف كءلقمر

                                                           
ة ، وزارة ال ػراث القػومو والثقءيػة ، سػمطن ٕالبوسعيدز ، اػالؿ بػف بػدر ، ديوانػ  ، ت: محمػد عمػو الصػميبو ، ط ( 1

 .ٕٓٔ،ٔٓٔـ ، ص ٜٜٛٔعمءف ، سنة 
 .ٖٗٛ، ص الحءرثو ، محمد ، نلس   ( 2
3
 ٔالعيسءةو ، سعيد بف سميمءف بف عمو ،  طور األبعءد العربية اإسالمية يو الشعر العمءنو الحديث ، ط ( 

 .ٙٙ، ص  ٕٛٓٓ،مك بة ال ءمرز لمنشر وال وزيم ، السيب ، سمطنة عمءف ، 
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 (ٔيءنسد عنهء ر ءج الكنر والقػػػذر  زاو يمسطيف أنوارا بطمػػػػع كـ     ي

البوسػػعيدز يػػو األحػػداث ال ػػو عصػػلت بلمسػػطيف،  ومنهػػء مشػػءركءت اػػالؿ بػػف بػػدر     
 حيث يقوؿ:

 ء العػػػربػػػػػػارمؿ يدي ؾ واعمؿ يء أ   أكثرت القوؿ بؿ أكثرت يو ال طب   

 ى ال شبػػػػػػػػلء   ال م ء    لػػػػػ      كمنمء السيؼ منسوب  لػػػػػػػػػػػػػػػردت سيػػػج

 هػػػػب؟ػػػػػػػػػػػػػمالو العروبة اؿ طءب المقءـ لكػـ      ويو يمسطيف أشػال  مف ػػػػػبن

 (ٕيػػبوػػػػػػػػومف  لشي  رعيد عنداء  وص يض جءنػػػبهء    ػػػػػػػػػػػػػػمف لمل ءة   ذا مء ا

 ،ال ػػػػػيقة، ممعيػػػػػء القطريػػػػػة    الشػػػػػءعر العمػػػػػءنو عمػػػػػى امػػػػػـو أ يػػػػػ وبػػػػػذلؾ انلػػػػػ       
 . وم واصال مم أبنء  الوطف الواحد

 

 

 

 

 

  

 

 
                                                           

1
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 الصورة عند النقاد العرب القدامى:مفهوم 

نءلت الصورة حظػء واسػعء مػف االا مػءـ والدراسػة،  ال أف أغمػب الػذيف درسػواء لػـ        
ي لقػػػوا يػػػو ن ػػػءةجهـ ال ػػػ الؼ المػػػذااب األدبيػػػة ال ػػػو ين مػػػو  ليهػػػء كػػػؿ مػػػنهـ، ويبػػػدو أف 

اػػػػو  ال الصػػػػورة ال يمكػػػػف أف    ػػػػم ل قنػػػػيف اصػػػػطالحو محػػػػدد، يءلعمػػػػؿ الشػػػػعرز مػػػػء 
 صػػػوير بءلكممػػػءت يهػػػدؼ  لػػػى اسػػػ ثءرة حػػػواس الم مقػػػو أو وعيػػػ  اللنػػػو لم ءبعػػػة مجرااػػػء 

 (ٔي مف المجر  األدبو العءـ.

و كثيػػػر مػػػف نقءدنػػػء وشػػػعراةنء القػػػدمء  أدركػػػوا ريمػػػة الصػػػورة يػػػو البنػػػء  الشػػػعرز،        
والرػػت الصػػورة عنػػداـ عنءيػػة  ءصػػة يػػو الملء ػػمة بػػيف الشػػعرا ، يقػػد أبػػرزت لنػػء ك ػػب 
الطبقػػءت ال صػػءةص المميػػزة لكػػؿ طبقػػة شػػعرية، أو لكػػؿ شػػءعر عمػػى حػػدة، "ولعػػؿ يػػو 

  ولد  عبد الػرحمف واػو طلػؿ صػعير، القصة ال و  نسب  لى حسءف بف ثءبت حيف جء 
يشكو  لى أبي  مف لػدغ طػءةر صػعير لػ  رػءةال : " يػء أبػت .. لقػد لػدغنو طػءةر .. رػءؿ: 
كيػػؼ وجد ػػ ، رػػءؿ أ  ػػر المػػوف كمنػػ  مم ػػؼ يػػو بػػرد  حبػػرة، يقػػءؿ حسػػءف: شػػعر واهلل 
ابنػػػو ... يػػػو  مػػػؾ القصػػػة داللػػػة عمػػػى أف شػػػءعرا كحسػػػءف أدرؾ أف جػػػوار الشػػػعر اػػػو 

وليس الوزف والقءيية، يءبن  انػء، لػـ يػزد عمػى أسػموب النثػر العػءدز شػيةء،  ال أف الصورة 
سػػ حؽ بػػذلؾ أف يوصػػؼ بمنػػػ  سػػءؽ الكػػالـ يػػو "صػػور" بػػدال مػػػف أف يسػػور  مجػػردا ، وا

 (ٕي".شءعر ...

ويػو المقءبػؿ يػإف الكػالـ رػد يكػوف موزونػػء مقلػى، ولكنػ   ػءؿ مػف الصػورة يػال يعػػد       
اػػػػػ( المشػػػػهور عمػػػػى أبػػػػو عمػػػػرو ٕ٘٘جػػػػء  اجػػػػـو الجػػػػءحظ يت  النقػػػػءد شػػػػعرا، مػػػػف انػػػػء

 الشيبءنو،  ذ أف أبء عمرو عندمء سمم بي و القءةؿ: 

 ال  حسبف الموت موت البمى     يإنمء الموت سفاؿ الرجػءؿ

                                                           
، دار دجمػػة ، ٔاػػػ ، طٙ٘ٙ -ٖٖٗينظػػر: العػػءنو ،  ػػيء  عبػػد الػػرزاؽ ، الصػػورة البدويػػة يػػو الشػػعر العبءسػػو  ( 1

 .ٖٔـ، ص ٕٓٔٓاألردف ، 
 .٘ٔد.ط ، مك بة النصر ، القءارة ،د.س، ص درويش ، أحمد ، مف ر ءيء الشعر يو النقد العربو ،  ( 2
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 كالامء موت ، ولكػػػػػػف ذا     أعظـ مف ذاؾ ، لذؿ السفاؿ

البي ػػيف أف كمػػؼ رجػػال ح ػػى  أعجػػب بهمػػء اعجءبػػء شػػديدا، ورػػد بمػػه مػػف اسػػ جءد   لهػػذيف
ال يمكػػف أف   -يػػو نظػػر الجػػءحظ  –أح ػػر  دواة وررطءسػػء ح ػػى ك بهمػػء لػػ . بينمػػء امػػء 

يػػد ال عػػءلـ الشػػعر، أو يوصػػؼ صػػءحبهمء بءلشػػءعرية يقػػد رػػءؿ: " وأنػػء أزعػػـ أف صػػءحب 
اذيف البي يف ال يقوؿ شعرا أبدا ولوال أف أد ػؿ يػو الحكػـ بعػض الل ػؾ، لزعمػت أف ابنػ  

يءلجػػءحظ انػػء، لػػـ يع بػػر اػػذا الكػػالـ شػػعرا مػػم أنػػ  كػػالـ مػػوزوف  (ٔي.وؿ شػػعرا أبػػدا"ال يقػػ
 مقلىل ألف الشءعر رّصر يو الصيءغة وال صوير.

 ذف انػػءؾ  دراؾ عػػءـ لقيمػػة الصػػورة يػػو البنػػء  الشػػعرز عنػػد بعػػض النقػػءد العػػرب        
القػدامى،  لكػػف  ذا  نءولنػء زاويػػة " المصػطم " وبحثنػػء عػف  مصػػطم  الصػورة يػػو أمهػػءت 
الك ب القديمة الجءمعة لشػ يت اللواةػد، لػذاب مجهودنػء أدراج الريػءح، يمصػطم  الصػورة 

لػػ  يػػو المػػوروث البالغػػو والنقػػدز، ولعػػؿ أبػػرز النصػػوص بءلصػػيءغة الحديثػػة ال وجػػود 
ال راثيػػة ال ػػو يق ػػرب ملهومهػػء مػػف ملهػػـو الصػػورة يػػو عصػػرنء الحػػديث، اػػو الػػنص الػػذز 
أدلػػى بػػ  الجػػءحظ يمقػػد رػػءؿ: " المعػػءنو مطروحػػة يػػو الطريػػؽ، يعريهػػء العربػػو والعجمػػو، 

نمػء الشػمف يػو  رءمػة الػوزف، و ميػز الملػظ،  وسػهول   وسػهولة الم ػرج والبدوز والقروز، وا 
ويو صحة الطبم، وجودة السبؾ، يإنمء الشعر صنءعة، و رب مف النس ، وجػنس مػف 

 (ٕيال صوير ".

ويبػػػدو أف الجػػػءحظ يقصػػػد بءل صػػػوير صػػػيءغة األللػػػءظ صػػػيءغة حءذرػػػة  هػػػدؼ  لػػػى      
 قػػديـ المعنػػى  قػػديمء حسػػيء و شػػكيم  عمػػى نحػػو صػػورز أو  صػػويرز. واس شػػؼ الػػدك ور 

ور مػػػف مقولػػػة الجػػػءحظ اػػػذ  ثالثػػػة مبػػػءدئ: " أوؿ اػػػذ  المبػػػءدز أف لمشػػػعر جػػػءبر عصػػػل
أسػػػموبء  ءصػػػء يػػػو صػػػيءغة األيكػػػءر والمعػػػءنو، واػػػو أسػػػموب يقػػػـو عمػػػى  ثػػػءرة االنلعػػػءؿ، 
واسػػػػ مءلة الم مقػػػػو  لػػػػى مورػػػػؼ مػػػػف الموارػػػػؼ، وثػػػػءنو المبػػػػءدئ أف أسػػػػموب الشػػػػعر يػػػػو 

                                                           
، دار احيػػػء  ال ػػػراث العربػػػو ، ٖالجػػػءحظ ، أبػػػو عثمػػػءف بػػػف بحػػػر ، ك ػػػءب الحيػػػواف ،ت: عبدالسػػػالـ اػػػءروف، ط  ( 1

 . ٖٔٔ، ص ٕـ،جٜٜٙٔبيروت ، 
 .ٕٖٔ، ٖٔٔ، ص ٖ، ج سءبؽال ( 2
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معنػػى بطريقػػة حسػػية، أز أف الصػػيءغة يقػػـو  لػػى جءنػػب كبيػػر مػػف جوانبػػ  عمػػى  قػػديـ ال
ال صػػوير ي ػػرادؼ مػػم مػػء نسػػمي  ا ف بءل جسػػيـ. وثءلػػث اػػذ  المبػػءدئ أف ال قػػديـ الحسػػو 
لمشعر يجعم  ررينػء لمرسػـ، ومشػءبهء لػ  يػو طريقػة ال شػكيؿ والصػيءغة، وال ػمثير وال مقػو. 

ف ا  ملت عن  يو المءدة ال و يصوغ بهء، ويصور بواسط هء ".  (ٔيوا 

الػػػرغـ مػػػف  بػػػءيف مصػػػطم  ال صػػػوير يػػػو ك ػػػب الجػػػءحظ  ال أنػػػ  " يطػػػرح وعمػػػى         
ألوؿ مرة يو النقد العربو يكرة الجءنب الحسو لمشعر، وردر ػ  عمػى  ثػءرة صػورة بصػرية 

، وبهػذا يمكػػف اع بػءر مقولػػة الجػءحظ اػػذ  اػو مرحمػػة أوليػة ل حديػػد (ٕي يػو ذاػف الم مقػػو"
بنصػػػػوص وشػػػػوااد عينيػػػػة  و ػػػػ  مصػػػػطم  الصػػػػورة   ءصػػػػة أف الجػػػػءحظ لػػػػـ يربطهػػػػء 

 م مون  ويحوا .

اػػػػػ( رػػػػد سػػػػبؽ ٘ٚٔومػػػػف البػػػػءحثيف مػػػػف رأ  أف ال ميػػػػؿ بػػػػف أحمػػػػد اللراايػػػػدزيت       
الجػػءحظ يػػو  يػػراد للظػػة الصػػورة يػػو رولػػ :" الشػػعرا  أمػػرا  الكػػالـ يصػػّريون  أنػػى شػػء وا 

 عقيػد  ويجوز لهـ مػء ال يجػوز لعيػراـ مػف  طػالؽ المعنػى و قييػد  ومػف  صػريؼ الملػظ و 
ومّد المقصور ورصر الممدود والجمم بيف لعء   وال لريؽ بيف صلء   واس  راج مػء كمّػت 
ي ػػػءح . ييقربػػػوف البعيػػػد ويبعػػػدوف  األلسػػػف عػػػف وصػػػل  ونع ػػػ ، واألذاػػػءف عػػػف يهمػػػ  وا 
القريػػب ويحػػ   بهػػـ وال يحػػ ّ  عمػػيهـ، ويصػػوروف البءطػػؿ يػػو صػػورة الحػػؽ، والحػػؽ يػػو 

اػػػذ   شػػػءرة منػػػ   لػػػى سػػػعة  يػػػءؿ الشػػػعرا  ورػػػدر هـ عمػػػى . ويبػػػدو أف (ٖيصػػػورة البءطػػػؿ "
 (ٗيال مثير يو الم مقو مف  الؿ اإبداع يو أسءليب البيءف الم  ملة.

                                                           
، ، المركز الثقءيو العربو ، بيروتٖالعرب ،ط عصلور ، جءبر ، الصورة اللنية يو ال راث النقدز والبالغو عند ( 1

 . ٕٚ٘، ص ٕٜٜٔ
 . ٕٓٙالمرجم السءبؽ ص  ( 2
، دار العػػػػرب ٖالقرطػػػءجنو ، حػػػػءـز ، منهػػػػءج البمعػػػػء  وسػػػػراج األدبػػػػء  ، ت . محمػػػػد الحبيػػػػب ابػػػػف ال وجػػػػة ، ط  ( 3

 .ٗٗٔ -ٖٗٔص ٜٙٛٔاإسالمو ، بيروت ػ لبنءف ، س 
، مركػػز الك ػػءب األكػػءديمو ، عّمػػءف ، ٔينظػػر: الشػػمرز ، حػػءيظ محمػػد عبػػءس ، اللكػػر يػػو الشػػعر الحػػديث ، ط ( 4

 .ٛٗٔ، ص ٖٕٔٓ
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ورريػػػػب مػػػػف يهػػػػـ الجػػػػءحظ وطرحػػػػ ، رػػػػوؿ  ردامػػػػة بػػػػف جعلػػػػر يػػػػو ر ػػػػية الملػػػػظ        
والمعنػػى: " ف المعػػءنو كمهػػء معرو ػػة لمشػػءعر، ولػػ  أف يػػ كمـ منهػػء ييمػػء أحػػب و ثػػر،  ذ 
كءنػػػت المعػػػءنو لمشػػػعر بمنزلػػػة المػػػءدة المو ػػػوعة، والشػػػعر ييػػػ  كءلصػػػورة، والمهػػػـ بمػػػوغ 

 (ٔيالشءعر منزلة الجودة، ال ك ءب   يو معءنو رديةة".

يقػػػد جعػػػؿ ردامػػػة الػػػذز  ػػػمثر بػػػءلمنطؽ واللمسػػػلة اليونءنيػػػة المعػػػءنو كءلمػػػءدة ال ػػػءـ       
يمة ال و يس عءف بهء يو  شػكيؿ لمشعر، وبءل ءلو يإف الصورة عند    حدد مف كونهء الوس

المػػػءدة وصػػػوغهء، شػػػمنهء يػػػو ذلػػػؾ شػػػمف بػػػءرو الصػػػنءعءت، واػػػػو أي ػػػء محػػػءكػػػػءة حرييػػػة 
لممػػءدة المو ػػوعة، المعنػػى يزينهػػء ويحسػػنهء ويبرزاػػء يػػو شػػكؿ حميػػة  بػػراف عمػػى براعػػة 
الصػػػءةه، مػػػػف غيػػػر أف يعمػػػػؿ يػػػو  عييػػػػر اػػػذ  المػػػػءدة، أو  سػػػور روابطهػػػػء، أو عالةقهػػػػء 

 (ٕية المعروية.الو عي

وكمء او وا   انء، أف ردامة لـ ي ؼ شيةء عمى نحػو مػء أرػّر  الجػءحظ وحػدد ،       
ف كػػءف  وبهػػذا يكػػوف  حديػػد  لملهػػـو المصػػطم  ام ػػدادا لملهػػـو ال صػػوير عنػػد الجػػءحظ وا 
يميػػػػؿ عنػػػػ  بعػػػػض الشػػػػو  يػػػػو جػػػػودة المعػػػػءنو عنػػػػدمء ي ػػػػم لمصػػػػورة  عريلػػػػء مس شػػػػهدا 

مػػرئ القػػيس ييقػػوؿ: " يػػإنو رأيػػت مػػف يعيػػب امػػرأ القػػيس يػػو ومو ػػحء المعنػػى ببي ػػيف ال
 رول :

 ؿِ ُمحوِ  ـَ ذز  مءةِ  فْ هء عَ  ُ يْ هَ لْ مَ يَ          ر مٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػُت ومرْ رَ مى رد طَ بْ يمثمؾ حُ 

 (ٖي ؿِ ػو  ػػػبشؽٍّ و ح و شقهء لـ  ُيح          ل  ذا مء بكى مف  ملهء انصػريت 

ويػػذكر أف اػػذا معنػػى يػػءحش. ولػػيس يحءشػػة المعنػػى يػػو نلسػػ  ممػػء يزيػػؿ جػػودة         
"يهػو انػء ، (ٗيالشعر ييػ ، كمػء ال يعيػب جػودة النجػءرة يػو ال شػب مػثال ردا  ػ  يػو ذا ػ "

                                                           
 .ٖ٘، ص ٜٛٚٔ، مك بة الكميءت األزارية ، القءارة ، س ٔجعلر ، أبو اللرج ردامة ، نقد الشعر  ، ط  ( 1
، ل ممسءنو ، دراسة أسموبية بالغيةالربيم عليؼ الديف اينظر: دعموس ،  ميؿ،  الصورة الشعرية يو ديواف أبو  ( 2

 .ٖٔ، ص ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓبء نة ، الجزاةر ،  –جءمعة الحءج ل  ر 
3
ا الفاخوري بمؤازرو وفاء البالً ، ط(    .31م، ص1989بٌروت، س  -، دار الجٌل1امرؤ القٌس، دٌوانه، ت: حنَّ
 .ٙٙردامة ،  نلس ،  ص  جعلر ، ( 4
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ي  ذ المعءنو المءدة األسءسية يػو  شػكيؿ الصػورة دوف   صػيص األللػءظ بػءللحش، ألف 
يءلمزية لممعنى عمى الملظ، وي حدث أي ء عف الصػورة مء ي دـ المعنى او مء يع د ب ، 

الموسػيقية يػو الشػػعر كػذلؾ يػو معنػػى حديثػ  عػػف القػوايو بوصػلهء ممثمػػة لجءنػب شػػكمو 
 (ٔييي ".

و بػػم الجػػءحظ يػػو اػػذ  الرفيػػة جمءعػػة  مقلػػت يكػػر  وأ ػػذت  طبقػػ  ال سػػيمء مػػف ك بػػوا     
لزم شػػػػػرز، وابػػػػػف سػػػػػنءف يػػػػػو اإعجػػػػػءز القر نػػػػػو كءلرمػػػػػءنو، وأبػػػػػو اػػػػػالؿ العسػػػػػكرز، وا

 (ٕيال لءجو.

عمػػػى بسػػػءط البحػػػث، لكنػػػ  لػػػـ يحػػػءوؿ  طػػػرح يكػػػرة ال صػػػوير  – ذف  –"يءلجػػػءحظ       
ا  بءر اللكرة ا  بػءرًا عمميػء، أو يو ػعهء أو يعمقهػء عمػى نصػوص الشػعر. لكػف مع زليػء 

مػػػػف  –الػػػػ قط  ػػػػيط اللكػػػػرة وحػػػػءوؿ أف يعمقهػػػػء ويطوراػػػػء ليحمػػػػؿ  –اػػػػو الرمػػػػءنو –  ػػػػر 
أف الرمػػػػءنو لػػػػـ يمػػػػ  عمػػػػى اسػػػػ  داـ مصػػػػطم    يػػػػءت القػػػػر ف الكػػػػريـ. صحيػػػػػػ  - اللهػػػػء

ال صػػػوير، لكػػػف  حميمػػػ  لقيػػػءت وطريق ػػػ  يػػػو ال لسػػػير  شػػػعر بمنػػػ  كػػػءف يػػػدور يػػػو  طػػػءر 
ببالغػة الػنص القر نػو وطريق ػ  اللػذة يػو  قػديـ  -جءحظو. وحءوؿ أف يػربط جءنبػء منهػء 

اجػ  ال شػبي  واالسػ عءرة... ورأ  الرمػءنو المعنى  لى الم مقو. وكءف مف ال ػرورز أف يو 
أف جءنبػػء كبيػػرا مػػف  رػػدرة االسػػ عءرات وال شػػبيهءت القر نيػػة عمػػى ال ػػمثير ير ػػّد  لػػى  قػػديـ 

 بػػػدأ مػػػف "المعنػػػوز  –يػػػو االسػػػ عءرة القر نيػػػة  –المعنػػػى لمحػػػواس. لقػػػد الحػػػظ أف النقمػػػة 
 (ٖي الل .العقمو " و ن هو  لى "الحسو العينو " الذز يعرض المعنوز مف 

وال شبي  عند الرمءنو يقم عمى وجو  أربعة:   راج مء ال  قم عمي  الحءسة  لػى مػء       
 قم عمي  حءسة، وا  راج مءلـ  جػر بػ  عػءدة  لػى مػء  جػرز بػ  عػءدة، وا  ػراج مػء ال ُيعمػـ 
بءلبديهة  لى مء ُيعمـ بءلبديهة وا  راج مػء ال رػوة لػ  يػو الصػلة  لػى مءلػ  رػوة يػو الصػلة. 

                                                           
 .ٖٔ،  ميؿ ، نلس  ، ص  دعموس ( 1
 حميػػؿ  –عبػد الػػرحيـ ، عػػال  أحمػػد السػػيد ، الصػورة اللنيػػة يػػو رصػػيدة المػػدح بػػيف ابػف سػػينء الممػػؾ والبهػػء  زايػػر  ( 2

 .ٖٙ، ص ٜٕٓٓونقد وموازنة ،  د.ط ، دار العمـ واإيمءف لمنشر وال وزيم، 
 .ٕٔٙالصورة اللنية ، ص  ،ورعصل ( 3
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يػػو  –  نءسػػب وثقءيػػة الرمػػءنو المنطقيػػة، لكنهػػء  –يػػو ال قسػػيـ  –ذ   لريعػػءت منطقيػػةواػػ
 ر د  لى أصميف اثنيف: النقمة مف يكرة معنوية  لى صورة حسية، أو النقمة مػف  –النهءية 

 (ٔيصورة حسية  لى أ ر .

اػ( أشػءر  لػى الصػورة يػو مو ػوع اإبءنػة عػف حػد ٜٖ٘وأبو االؿ العسكرز يت       
الغػة بقولػػ : " والبالغػػة كػػؿ مػػء  بمػػه بػػ  المعنػػى رمػػب السػػءمم ي مكنػػ  يػػو نلسػػ  ل مكنػػ  الب

نمػػػء( جعمنػػػء حسػػػف المعػػػرض وربػػػوؿ  يػػػو نلسػػػؾ مػػػم صػػػورة مقبولػػػة ومعػػػرض حسػػػف، يوا 
الصورة شرطء يو البالغة ألف الكالـ  ذا كءنت عبءر   رثػة ومعر ػ   مقػء لػـ يسػـ بميعػء 

ف كءف ملهـو المعنى، مكشوؼ المعز "  (ٕي.وا 

يػػػو اػػػذا الػػػنص  شػػػءرة مػػػف أبػػػو اػػػالؿ العسػػػكرز  لػػػى أاميػػػة الصػػػورة يػػػو الػػػنص        
األدبػػو ومػػء يلعمػػ  وي ركػػ  مػػف أثػػر يػػو رمػػب السػػءمم، واػػو بهػػذا يكػػوف رػػد  ػػمثر وأيػػءد مػػف 
يكػر الجػءحظ كعيػر . كمػء أشػػءر أي ػء يػو نػص لمع ػءبو عػػف المعنػى واألللػءظ وأثراػء يػػو 

نمػء نرااػء بعيػوف القمػوب، يػإذا   يسءد الصػورة، ييقػوؿ: "األللػءظ أجسػءد والمعػءنو أرواح، وا 
ردمت منهء مف را أو أ ػرت منهػء مقػدمء أيسػدت الصػورة وغيػرت المعنػى، كمػػػػء لػو حػوؿ 
رأس  لػػػػػى مو ػػم يػػد، أو يػػػػد  لػػى مػػػػو م رجػػؿ، ل حولػػت ال مقػػة، و عيػػرت الحميػػة. ورػػد 

و صيعة الكػالـ و ػم كػؿ شػو  أحسف يو اذا ال مثيؿ واعمـ ب  عمى أف الذز ينبعو ي
"يبكالمػػ  يحيمنػػء  لػػى أغػػراض الصػػورة  (ٖيمنػػ  يػػو مو ػػع  لي ػػرج بػػذلؾ مػػف سػػو  الػػنظـ"

وكيلية عممهء عمى  قوية المعػءنو و و ػيحهء. ينػر   مكيػد  يػو جػال  جمءلهػء اػو حسػف 
ال ػػمليؼ وال ركيػػب المػػذيف يزيػػداف يػػو و ػػوح معءنيهػػء وبءل ػػءلو رءبميػػة اس سػػءغ هء و ػػذورهء 

كمء أن  ذكر الصورة يو أرسءـ ال شبي  يجعؿ مػف أرسػءم   شػبي   (ٗيف طرؼ الم مقو ".م

                                                           
 .ٖٕٙص  ،ينظر: المرجم السءبؽ ( 1
 ءبػػة والشػػعر، ت . د. مليػػد رُمَحػػة،العسػػكرز ، أبػػو اػػالؿ الحسػػف بػػف عبػػداهلل بػػف سػػهؿ ،  ك ػػءب الصػػنءع يف الك  ( 2
 .ٜٔـ ، ص ٜٜٛٔ، دار الك ب العممية ، بيروت ػ لبنءف ، س ٕط
 .ٜٚٔالمرجم السءبؽ،  ص  ( 3
 .ٗٔدعموس ، نلس  ،  ص  ( 4
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الشػػو  بءلشػػو  صػػورة، و شػػبي  الشػػو  بءلشػػو  لونػػء وحسػػنء، و شػػبي  بػػ  لونػػء وسػػبوغء، 
 (ٔيو شبي  ب  حركة، ومنهء  شبي  معنى.

والعسػػكرز يم ػػذ يكػػرة الرمػػءنو أ ػػذا حرييػػء يػػو الورػػوؼ أمػػءـ مشػػكمة اإعجػػءز، بػػؿ       
ال ػػو  ورػػؼ عنػػدا الرمػػءنو، لكػػف  –بعينهػػء  – ف أغمػػب ا يػػءت ال ػػو ي ورػػؼ عنػػداء اػػو 

الاليػػت عنػػد العسػػكرز أنػػ  يمػػ  عمػػى "ال قػػديـ البصػػرز" لممعنػػى أكثػػر ممػػء يلعػػؿ الرمػػءنو. 
والمشػػءادة، عنػػػدمء يصػػػؼ الطبيعػػة الحسػػػية لم عبيػػػرات  ومػػف ثػػػـ يمػػػ  عمػػى أيعػػػءؿ الرفيػػػة

 (ٕياالس عءرية.

ذا مء وصمنء  لى اإمءـ عبد القءار الجرجءنو، يإننء نجد  رػد أيػءض يػو حديثػ          وا 
عف "الصورة " يو ك ءبي  " أسرار البالغة " و" دالةؿ اإعجءز" ، يقد يكوف او أوؿ مػف  

الحء يػػو زمءنػػ . ألنػػ  رػػد  نػػءوؿ الصػػورة وعمميػػة أويػػى القػػوؿ يػػو الصػػورة ملهومػػء واصػػط
ال صػػػوير كجػػػز  مػػػف كءمػػػؿ بحثػػػ  البالغػػػو ، مبينػػػء مءاي هػػػء لعػػػة واصػػػطالحء مػػػف شػػػ ى 
ف مػػػػف الكػػػػالـ مػػػػءاو كمػػػػء اػػػػو شػػػػريؼ يػػػػو جػػػػوار   مصػػػػءدراء األصػػػػيمة. ينجػػػػد رولػػػػ : "وا 
كءلػػذاب اإبريػػز الػػذز    مػػؼ عميػػ  الصػػور، و  عءرػػب عميػػ  الصػػنءعءت، وجػػؿ المعػػوؿ 

ف كػػءف ال صػػوير رػػد يزيػػد يػػو ريم ػػ  ويريػػم مػػف رػػدر  " يػػو "حيػػث  (ٖيشػػري   عمػػى ذا ػػ ، وا 
هػػػء يػػػو نجػػد  ي  بػػػم مصػػءدر الصػػػورة األدبيػػة " الشػػػعرية " ووسػػيمة  شػػػكيمهء ومعيػػءر  قويم

 (ٗي".الوارم بمبعءداء ومقومء هء

أرجم عبد القءار الجرجءنو الجودة يو الشعر  لى النظـ، وا حءد المبنى والمعنػى،       
بعد أف يصؿ سءبقو  بينهمء، الذز او عند   ػو و معػءنو النحػو ييمػء بػيف الكمػـل يػءلنظـ 
أاـ عءمؿ مف عوامؿ نجءح الصورة وأرو  عنصر يو  كوينهػء،  ذف ليسػت الصػورة عنػد 

                                                           
 . ٕٓٚ -ٕٚٙينظر: العسكرز ، نلس  ،  ( 1
 .ٕٗٙينظر: عصلور ، الصورة اللنية، ص  ( 2
الجرجءنو ، عبد القءار ،  أسرار البالغة ، ت. محمد اللء مو ، د. ط ،المك بة العصرية ، صيدا ػ بيروت ،س  ( 3

 .ٕٗ، ص ٕ٘ٓٓ
 .ٗٔدعموس ، نلس  ، ص  ( 4
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الشػػكؿ يقػػط دوف الم ػػموف، وال يػػو الم ػػموف دوف الشػػػػػػكؿ عبػػد القػػءار الجرجػػءنو يػػو 
 (ٔيبؿ يو محصم همء معء.

"ويصػػػؿ الجرجػػػءنو  لػػػى مرحمػػػة ال قنػػػيف يػػػو  طػػػءر   بعػػػ  لمراحػػػؿ اإبػػػداع اللنػػػو         
والنقدز يو دراس   لمصورة حينمء ينظر  ليهء نظرة م كءممػة ال  قػـو عمػى الملػظ وحػد  أو 

 ذ يقوؿ: "واعمػـ ( ٕي".عنصراف م كءمالف مم بع همء البعضالمعنى وحد ، بؿ يجعمهمء 
أف رولنػػء يالصػػورة(  نمػػء اػػو  مثيػػؿ وريػػءس لمػػء نعممػػ  بعقولنػػء عمػػى الػػذز نػػرا  بمبصػػءرنءل 
يممػػء رأينػػء البينونػػػة بػػيف  حػػءد األجنػػػءس  كػػوف مػػف جهػػػة الصػػورة، يكػػءف بػػػيف  نسػػءف مػػػف 

ال  كوف يػو صػورة ذاؾ.  نسءف   ر ويرس مف يرس ب صوصية  كوف  يو صورة اذا 
وكذلؾ كءف األمر يو المصنوعءت: يكػءف بػيف  ػء ـ مػف  ػء ـ، وسػوار مػف سػوار بػذلؾ. 
ثـ وجدنء بيف المعنى يو أحد البي يف وبين  يو ا  ر بينونة يو عقولنء ويررػء عبرنػء عػف 

: "لممعنى يػو اػذا صػورة غيػر صػور   يػو ذلػؾ "ولػيس لؾ اللرؽ و مؾ البينونة بمف رمنءذ
بػػءرة عػػف ذلػػؾ بءلصػػورة شػػيةًء نحػػف اب ػػدأنء ، يينكػػر  منكػػر، يهػػو مسػػ عمؿ مشػػهور يػػو الع

نمء الشعر صنءعة و رب مف ال صوير".  (ٖيكالـ العممء ، ويكليؾ روؿ الجءحظ : "وا 

م  ويػػء مػػػف اسػػ  داـ اػػػذا  -مػػػف  ػػالؿ العبػػػءرة األ يػػرة  -يبػػدو أف الجرجػػءنو          
ينكػػر عميػ  النقػػءد ذلػػؾ، عمػػى الػػرغـ مػػف و ػػوح  المصػطم  بػػدليؿ  سػػ ر  بءلجػػءحظ كػػو ال

الداللة االصطالحية ال و نس شلهء وال ػو  عنػو لديػ  اللػروؽ المميػزة بػيف معنػى ومعنػى، 
و شػػبيه   يءاػػء بػػءللروؽ ال ػػو  ميػػز ايكػػؿ  نسػػءف مػػء مػػف  نسػػءف، و ػػء ـ مػػف  ػػء ـ وسػػوار 

                                                           
 .ٖٙعبد الرحيـ ، عال  أحمد السيد ، نلس  ، ص  ( 1
 .٘ٔ، المرجم السءبؽ ، ص  دعموس ( 2
، دار اللكػػر ،  ٔالجرجػػءنو ،عبػػد القػػءار ،  دالةػػؿ اإعجػػءز ، ت د. محمػػد ر ػػواف الدايػػة ، د. يػػءيز الدايػػة ، ط ( 3

 .ٙٙٗ، ٘ٙٗـ ، ص ٕٚٓٓدمشؽ ، 
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نمػء اػو م ميزا ػ  الملررػة لػػػ  مف سوار، "يءلصورة عنػػػد الجرجػءنو ليسػت الشػو  نلسػ ، وا 
 (ٔي".ألف الصورة مس وعبة لهمءعف غير ، سوا  أكءنت يػػػو الشكؿ أو الم موف، 

والصورة عنػد   ػر بط بءلعػءلـ الحسػو المػءدز الػذز ي  ػذ  الشػءعر مشػبهء بػ  يػو         
صور  الشعرية، حيث يحدد الصورة بقول  : "يإنؾ  جد الصورة المعمولة ييهء كممء كءنػت 

ء أشػػد ا  اليػػء يػػو الشػػكؿ والهيةػػة ثػػـ كػػءف الػػ الـف بينهػػء مػػم ذلػػؾ أ ػػـ، واالةػػ الؼ أجزافاػػ
واػو مػء يفكػد  النقػءد المحػدثوف  (ٕيأبيف، كءف شمنهء أعجب، والحػذؽ لمصػوراء أوجػب ".

 يو العالرة بيف طريو الصورة ال و  زداد روة وجمءال كممء كءنت بعيدة وم نءر ة .

واعيػػء كػػؿ الػػوعو بمػػء نسػػمي  اليػػـو "الصػػورة العءريػػة "  كمػػء أف عبػػد القػػءار كػػءف        
( ٖيواو الكالـ الم داوؿ، و" الصورة المنمقة " واو الكالـ األدبو يو النثر ويػو الشػعر،

: معنى واحد ومم ذلؾ ي  ملػءف، يقػوؿوالدليؿ عمى اذا كالم  عمى الشءعريف يقوالف يو 
الشػػءعريف ييػػ  رػػد رػػءال يػػو معنػػى "ورػػد أردت أف أك ػػب جممػػة مػػف الشػػعر الػػذز أنػػت  ػػر  

 واحد، واو ينقسـ رسميف:

رسـ أنت  ر  أحد الشءعريف ييػ  رػد أ ػى بػءلمعنى ُغلػال سػءذجء، و ػر  ا  ػر رػد  -
 أ رج  يو صورة  روؽ و عجب.

يقػد  (ٗيورسـ أنت  ر  كؿ واحد مػف الشػءعريف رػد صػنم يػو المعنػى وصػور ..." -
ءذج، وعبػػػر عػػػف الصػػػورة المنمقػػػة عبػػػر عػػػف الصػػػورة العءريػػػة بػػػءلمعنى الُعلػػػؿ السػػػ

                                                           
، دراسة أسموبية ، جءمعة بوزريعة  بمعيث ، عبد الرزاؽ ،  الصورة الشعرية يو  جربة الشءعر عز الديف ميهوبو ( 1
 .ٖ٘، رسءلة مءجس ير ، ص ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓ، 
 .ٕٔٔالجرجءنو ، أسرار البالغة ، ص  ( 2
3
ينظر: مجموعة مف البءحثيف ،  ر ءيء النقد األدبو بيف النظرية وال طبيؽ ، ندوة الصورة وال طءب ، عءلـ الك ب  ( 

 .ٖٕٚ، ٕٕٚ، ص ٜٕٓٓالحديث ،  ربد ، األردف ، 

الجرجءنو ، اإمءـ أبو بكر عبد القءار بف عبد الرحمف ،  ك ءب دالةؿ اإعجءز، ررأ  وعمػؽ عميػ  محمػود محمػد  ( 4
 .ٜٛٗـ ، ص ٕٜٜٔ، مطبعة المدنو بءلقءارة ، دار المدنو بجدة ،  ٖشءكر ، ط 
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بػػػػإ راج الصػػػػورة   راجػػػػء يػػػػروؽ ويعجػػػػب، ويشػػػػير اػػػػذا الػػػػنص  لػػػػى أف الشػػػػعرا  
 ي لءو وف يو ال عبير بهذ  الصورة أو ب مؾ كؿ حسب طبع  و يءل .

ذا كءف بعػض النقػءد السػءبقيف لعبػد القػءار يػر  أف الصػورة يػو الشػكؿ، وبع ػهـ       وا 
 –ل يػإف النقػءد بعػد   -بءللصؿ بيف الشػكؿ والم ػموف ممء يواـ  –يرااء يو الم موف 

وعمى أثر  أصبحوا يميموف  لى القوؿ بءلوحدة واالم ػزاج بػيف الشػكؿ والم ػموف أو الملػظ 
والمعنى، ولذا أصبحت الصورة اللنية لمشعر عنداـ  شب  بءلجسػد والػروح يهمػء مر بطػءف 

 (ٔيلموت.م دا الف ال يصؿ بينهمء، بؿ  ف اللصؿ بينهمء معنء  ا

يػػػػ "الملػػػظ جسػػػـ، وروحػػػ  المعنػػػى، وار بءطػػػ  بػػػ  كءر بػػػءط الػػػروح بءلجسػػػـ، ي ػػػػعؼ      
 (ٕيب عل ، ويقو  بقو   ".

ونس شهد عمى القيمة اللعمية عمى مس و  ال نظير يو ال مسػيس البػيف لمصػطم          
الصػػػورة يػػػو الشػػػعر بمحمػػػد الػػػولو الػػػذز يقػػػوؿ : " رػػػد ير لػػػم الحػػػس  لػػػى مرارػػػو الػػػوعو 
النظرز الذز يسعى  لى الكشؼ يو اذ  األدوات ال عبيرية، عف رءنوف عءـ ينظمهء. لقػد 

لقػءار الجرجػءنو يػو ك ءبيػ  " أسػرار البالغػة" و"  حققت اذ  الصحوة النظرية عند عبد ا
دالةػػؿ اإعجػػءز". لقػػد أدرؾ اػػذا البالغػػو اللػػذ أف "الشػػعرية " أو البالغػػة   حقػػؽ بل ػػؿ 
"ال صػػػوير" الػػػذز يع ػػػرض المعنػػػى. اػػػذا ال صػػػوير أو "وجػػػو  الداللػػػة عمػػػى العػػػرض" اػػػو 

ءيػة. واػذا مػء ي  صػر  مجموع األدوات ال صويرية البيءنية مف  شبي  و مثيؿ واسػ عءرة وكن
الجرجءنو يو عبءر ػ  ال ػو ي حػدث ييهػء عػف القػدمء  ويهمهػـ "لمصػورة" ييقػوؿ :"  نهػـ ال 

". نػىيعنوف بحسف العبػػػءرة مجرد الملظ ولكػػػػف صػورة وصػلة و صوصػية  حػدث يػو المع
يمقػػد أنجػػز  (ٖي، ف اػػذا المو ػػوع عينػػ  الػػذز يحػػدد  المعءصػػروف  حػػت  سػػمية يصػػورة("

 ءار الجرجءنو رلزة نوعية يو مجءؿ ال نظير لمصورة الشعرية.عبد الق

                                                           
 .ٖٚعبد الرحيـ ، نلس  ، ص  ( 1
 .ٕٚٔص ،  ٔالقيروانو ، نلس  ، ج  ( 2
، ٔشػػعرية يػػو ال طػػءب البالغػػو والنقػػدز، المركػػز الثقػػءيو العربػػو، بيػػروت ، لبنػػءف ، ط، الصػػورة الالػػولو، محمػػد ( 3

 .ٖٜٕص  ،ٜٜٓٔ
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 ذف يقد "ألـ الجرجءنو بمعنى المصطم  مف  الؿ  بػراز القيمػة العظمػى لممعنػى        
الم مثػؿ لمعيػءف يػو الصػورة الشػعريةل  ألف المعنػػى ي شػكؿ وي بمػور يػو الػذاف، ثػـ ين قػػؿ 

ػػػمد  الشػءعر، وعمػى اػذا يػػػرجم ال لء ػؿ  ؿ ال ءرج يو شكؿ رءلػػػب  عبيػرز ي كػالـ( ي عػ
والنحول ألف كؿ كممة لهء صػورة يػو ذا هػء وصػيءغة  ءصػة عند   لػػػػى الصيءغة والنظـ 

، وعميػ  يػر بط ءنهء بيف أ وا هء عمى أسءس النحػوبهء دا ؿ النظـ، ال بد لهء أف  م ذ مك
 (ٔيمعنءاء بمعءنو الكالـ ييهء ككؿ".

طػػءجنو يننطمػػؽ يػػو  نػػءوؿ ملهػػـو الصػػورة عنػػد  مػػف ملهومػػ  أمػػء عنػػد حػػءـز القر        
  بيبػػشػػمن  أف يحبػػب الػػنلس مػػء رصػػد  ح لمشػػعر بقولػػ : "الشػػعر كػػالـ مػػوزوف مقلػػى مػػف

 ليهء، ويكر   ليهء مء رصد  كريه ، ل حمؿ بػذلؾ عمػى طمبػ  أو الهػرب منػ ، بمػء ي  ػمف 
ايػمة  ػمليؼ الكػالـ، أو مف حسف   ييؿ ل ، ومحءكػءة مسػ قمة بنلسػهء أو م صػورة بحسػف 

 (ٕيروة صدر  أو روة شهر  ، أو بمجموع ذلؾ".

: " الشػعر كػالـ م ّيػؿ مػوزوف ... وال  ييػؿ يػو الشػعر يقػم يػو واو عند  أي ء        
أربعة أنحء : مف جهة المعنى، ومف جهة األسػموب، ومػف جهػة الملػظ، ومػف جهػة الػنظـ 

الصػػػورة الشػػػعرية  مػػػو عنػػػء غمػػػءـ ملهػػػـوعنػػػد   ج يءل صػػػري  بمءايػػػة الشػػػعر (ٖيوالػػػوزف "
عند . ينرا  يبقػو لمشػءعر االللػءظ ومعءنيهػء ومػء يحيمػ  عمػى   ءييػؿ معءنيهػءل ألف حءزمػء 
و ػػم الصػػورة الحءصػػمة يػػو األذاػػءف عػػف األشػػيء  الموجػػودة يػػو األعيػػءف  ػػمف مبحػػث 

ف كءف يميػؿ "يإذا أراد الشءعر أف يولد الصور يميس أمءم  سو  األللءظ، وا   (ٗيالمػػعءنو،
 لػػى أف األللػػءظ عػػءجزة عػػف ال ػػمثير مػػءلـ  كػػف يػػو مػػدار األوصػػءؼ عػػالوة عمػػى صػػورة 
الشعر ي يؼ حءـز  لي  ورم الجءنب النلسو عمػى الم مقػو واػو ربػط ثءبػت بػيف الجءنػب 
اللنػػو لمصػػطم  الصػػورة وبػػيف الجءنػػب النلسػػو عنػػد  كػػويف الصػػور   ػػءية  لػػى مػػء اػػو 

                                                           
 .ٚٔ، ٙٔدعموس ، نلس  ، ص  ( 1
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داللػػة الملػػظ وداللػػة المعنػػى، وعنػػد  اػػو مػػف المسػػممءت موجػػود أصػػال يػػو أنػػ  يػػربط بػػيف 
:" لمػػء ييقػػوؿ (ٔيح ػػى أنػػ  يقػػءرف بػػيف داللػػة المعػػءنو واألللػػءظ ويعبػػر عنهػػء بصػػورة ذانيػػة"

كءنت المعءنو  نمء   حصؿ يو األذاػءف عػف األمػور الموجػودة يػو األعيػءف. يكػؿ شػو  
الػػذاف  طػػءبؽ لمػػء  أدرؾ  لػػ  وجػػود  ػػػػػءرج الػػذاف يمنػػ   ذا أدرؾ حصػػمت لػػ  صػػورة يػػػػو 

منػػ ، يػػإذا عبػػر عػػف  مػػؾ الصػػورة الذانيػػة الحءصػػمة عػػف اإدراؾ، أرػػءـ الملػػظ المعبػػر بػػ  
واػذ    ػءية بءلعػة األاميػة  ،(ٕيايةة  مؾ الصورة الذانية يو أيهػءـ السػءمعيف وأذاػءنهـ "

يػػو ملهػػـو الصػػورة ال ػػو يبنػػو عميهػػء مػػف  ػػالؿ ال  ييػػؿ والمحءكػػءة، يلػػو معػػرض حديثػػ  
عػػػف ال  ييػػػؿ الشػػػعرز يقػػػوؿ: "وال  ييػػػؿ أف   مثػػػؿ لمسػػػءمم مػػػف للػػػظ الشػػػءعر الم ّيػػػؿ أو 
معءني  أو أسموب  ونظءم ، و قـو يو  يءل  صورة أو صور ينلعؿ ل  يمهػء و صػوراء، أو 

( ٖي صػػػور شػػػو    ػػػر بهػػػء انلعػػػءال مػػػف غيػػػر روّيػػػة  لػػػى جهػػػة االنبسػػػءط أو االنقبػػػءض".

يعمػػؿ عمػػى اسػػ ثءرة م يمػػة السػػءمم ويحػػدد انلعءال ػػ ، "يءل  ييػػؿ ينطمػػؽ مػػف للػػظ الشػػءعر ي
حيػػػث ي عمػػػد المبػػػدع ديػػػم الم مقػػػو عمػػػى ا  ػػػءذ مورػػػؼ المنلعػػػؿ. أز أف طريقػػػة  صػػػوير 
الشػػعر وم يال ػػػ   ثيػػػر كػػػءمف نلػػػس الم مقػػػو و سػػ ثير مػػػء ي  زنػػػ  يػػػو ذاكر ػػػ  مػػػف صػػػور 

كؿ(،  لػػى ومعػػءرؼ ل مػػؾ الصػػورة ال ػػو ان قمػػت عنػػد  مػػف مرحمػػة ال شػػكيؿ والصػػيءغة يالشػػ
مرحمػػػة ال قػػػديـ الحسػػػو لممعنػػػى ثػػػـ  لػػػى مرحمػػػة الداللػػػة الذانيػػػة، أز ال ػػػمثير يػػػو الم مقػػػو 
لحممػػ  عمػػى ملػػءايـ جديػػدة بعػػد  لءعػػؿ حءصػػؿ بػػيف الصػػور والم يمػػة. ي شػػ يص الملػػظ 
ف كػػءف حػػءـز يػػر  أف  لمصػػورة الذانيػػة عنػػد  دراكهػػء لػػد  الم مقػػو يحقػػؽ الداللػػة واللهػػـ وا 

كءة، والمحءكءة عند  رسمءف: محءكػءة الشػو  نلسػ  أز نقػؿ أوصػءي  ال صوير رريف المحء
كمػػء اػػو ومحءكػػءة الشػػو  يػػو غيػػر ، أز يقصػػد  لػػى األنػػواع البالغيػػة لمصػػورة كءل شػػبي  

ييقػػػػوؿ: "والػػػػذز يدركػػػػ  اإنسػػػػءف بػػػػءلحس يهػػػػو الػػػػذز    يمػػػػ  نلسػػػػ ل ألف  (ٗيواالسػػػػ عءرة "

                                                           
 .ٚٔنلس  ، ص  دعموس ، ( 1
 .ٜ، ص القرطءجنو ، نلس  ( 2
 .ٜٛ، ص السءبؽ ( 3
 .ٛٔ، ٚٔ، ص دعموس ، نلس  ( 4
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مػء يػراـ   ييمػ  بمػء يكػوف دلػيال عمػى ال  ييؿ  ءبم لمحس، وكؿ مء أدرك   بعير الحػس يإن
حءلػ  مػف ايةػػءت األحػواؿ المطيلػػة بػ  والالزمػػة لػ ، حيػث  كػػوف  مػؾ األحػػواؿ ممػء يحػػس 
ويشءاد. ييكوف   ييؿ الشو  مف جهة مء يس بين  الحػس مػف  ثػءر  واألحػواؿ الالزمػة لػ  

ف األمػور حءؿ وجود  والهيةءت المشءادة لمء ال بس ب  ووجد  عنػد . وكػؿ مػء لػـ يحػدد مػ
غير المحسوسة بشو  مف اذ  األشيء  وال  صٍّص بمحءكػءة حػءؿ مػف اػذ  األحػواؿ بػؿ 
ار صػػػر عمػػػى  يهءمػػػ  بءالسػػػـ الػػػداؿ عميػػػ  يمػػػيس يجػػػب أف يع قػػػد يػػػػػػػو ذلػػػؾ اإيػػػػػػهءـ أنػػػ  

ونػػرا  يولػػػػو  (ٔي  ييػػؿ شػػعرز أصػػالل ألف الكػػالـ كمػػ  كػػءف يكػػوف   يػػيال بهػػذا االع بػػءر "
الشعرية "حيث طمب مف المبػدع أف يراعػو مقومػءت بالغو يػػػو الصورة أامية لمجءنب ال

، (ٕياألسػػػموب مػػػف لعػػػة  ػػػمليؼ و نءسػػػب لكػػػو  كػػػوف أكثػػػر رػػػدرة عمػػػى ال ػػػمثير بػػػءلم مقو "
حكػػءـ  مليلػػ   ويواصػػؿ حػػءـز كالمػػ  ييقػػوؿ: " واعمػػـ أف منزلػػة حسػػف الملػػظ المحػػءكى بػػ  وا 

رػة األصػبءغ وحسػف  ػمليؼ بع ػهء  لػى مف القوؿ المحءكى بػ  ومػف المحءكػءة بمنزلػة ع ء
بعض، و نءسب أو ءعهء مػف الصػور ال ػو يمثمهػء الصػءنم. وكمػء أف الصػورة  ذا كءنػت 
ف  أصبءغهء رديةػة وأو ػءعهء م نػءيرة وجػدنء العػيف نءبيػة عنهػء غيػر مسػ مذة لمراعء هػء، وا 
ف ورعػػػػت بهػػػػ ء كػػػػءف   طيطهػػػػء صػػػػحيحء، يكػػػػذلؾ األللػػػػءظ الرديةػػػػة وال ػػػػمليؼ الم نػػػػءير، وا 

المحءكػػءة الصػػحيحة يإنػػء نجػػد السػػمم ي ػػمذ  بمػػرور  مػػؾ األللػػءظ الرديةػػة القبيحػػة ال ػػمليؼ 
عميهػػء، يشػػعؿ الػػنلس  ػػمذز السػػمم عػػف ال ػػمثر لمق  ػػى المحءكػػءة وال  ييػػؿ. يمػػذلؾ كءنػػت 

حكءـ ال مليؼ أكيدة جدا".  (ٖيالحءجة يو اذ  الصنءعة  لى ا ي ءر / الملظ وا 

ءسػػػؽ دا ػػػؿ الصػػػورة، ومراعػػػءة ال نءسػػػب بػػػيف عنءصػػػراء، ويفكػػػد أي ػػػء عمػػػى ال ن        
و الـف و ر يب مكونء هء ويميز بيف الصور المرةية، والمسػموعة وغيراػء ييقػوؿ: " ويجػب 
يػػػػو محءكػػػػءة أجػػػػزا  الشػػػػو ل ألف المحػػػػػػءكءة بءلمسػػػػموعءت  ػػػػػػػػجرز مػػػػف السػػػػمم مػػػػػػػػجر  

لهػػء  مءثيػػؿ األشػػبءح  المحءكػػءة بءلم مونػػءت مػػف البصػػر. ورػػد اع ػػءدت النلػػوس أف  صػػور

                                                           
 . ٜٛنلس   ، ص  القرطءجنو، ( 1
 . ٛٔنلس  ،  ص  دعموس، ( 2
 .ٜٕٔنلس ،  القرطءجنو، ( 3
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المحسوسػػة ونحواػػء عمػػى مػػء عميػػ   ر يبهػػء. يػػال يو ػػم النحػػر يػػو / صػػور الحيػػواف  ال 
 ءليء لمعنؽ وكذلؾ سءةر األع ء . يػءلنلس  نكػر لػذلؾ المحءكػءة القوليػة  ذا لػـ يػواؿ بػيف 

ءة المصػػنوعة بءليػػد  ذا كءنػػت أجػػزا  الصػػور عمػػى مثػػؿ مػػء ورػػم ييهػػء، كمػػء  نكػػر المحءكػػ
 (ٔي".كذلؾ

ي    مف اذا أف النقءد العرب رد عريػوا مصػطم  "الصػورة" منػذ القػديـ،  ال أف         
اػػػػذا المصػػػػطم  لػػػػـ يكػػػػف وحيػػػػدا ، يهنػػػػءؾ مصػػػػطمحءت أ ػػػػر  كءنػػػػت  ػػػػدؿ عمػػػػى معنػػػػى 
الصػػورة، منهػػء مصػػطم  "ال مثيػػؿ" الػػذز كػػءف معرويػػء يػػو الثقءيػػة العربيػػة، ورػػد اسػػ عمم  

ر " يقػوؿ اللػءرابو أثنػء  كالمػ  عمػى أرسػءـ القػوؿ بعض اللالسػلة العػرب بمعنػى "ال صػوي
مػػء أف يكػػوف  مثػػيال، وال مثيػػؿ أكثػػر مػػء يسػػ عمؿ يػػو  وأنػػ  "...  مػػء أف يكػػوف اسػػ قرا ، وا 
صنءعة الشعر. يقد  بػيف أف القػوؿ الشػعرز اػو ال مثيػؿ"، "والػدليؿ عمػى أف ال مثيػؿ عنػد 

سػػػػينء ذابػػػػوا  لػػػػى أف القػػػػوؿ اللػػػػءرابو اػػػػو ال صػػػػوير أف اللالسػػػػلة الػػػػذيف أ ػػػػو بعػػػػد  كػػػػءبف 
 (ٕيالشعرز او ال  ييؿ.".

وال مثيػػؿ: "  لعيػػؿ  لمصػػورة و وجيههػػء  لػػى الجمػػءاير القءرةػػة أو السػػءمعة واػػو ال        
يحدث  ال بعد أف  ك مؿ الصورة و م و يو ثوبهء المعوز القشيبل الصورة  ذف ثمػرة  مػر 

لصػػػػورة مػػػػف الوارػػػػم والطبيعػػػػة بػػػػثالث مراحػػػػؿ: أوالاػػػػء: ال صػػػػور الػػػػذانو واػػػػو اسػػػػ مداد ا
واس ح ءراء يو الذاف، وثءنيهء: ريءس الصورة العقمية عمى صػورة لهػء وجػود يػو الوارػم 
أثنػػء  المرحمػػة الثءلثػػة: واػػو مرحمػػة ال صػػوير ال ػػو اػػو البػػد  يعميػػء يػػو صػػيءغة الصػػورة 
العقميػػػػة صػػػػيءغة لعويػػػػة بميعػػػػة  قػػػػيس الم صػػػػور عقػػػػال عمػػػػى الصػػػػورة الطبيعيػػػػة، وذلػػػػؾ 

 (ٖياـ أداة ال   رج الصورة اللنية  ال بءس  دامهء واو أداة ال يءؿ".بءس  د

                                                           
 .ٗٓٔ ص ،السءبؽ( 1
 .ٕٗٚمجموعة مف البءحثيف ،  ر ءيء النقد األدبو ، ص  ( 2
 .ٖٛعبد الرحيـ ، نلس  ، ص  ( 3
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ومػػف المصػػطمحءت ال ػػو  ػػدؿ عمػػى مصػػطم  الصػػورة أي ػػء مصػػطم  "المعػػرض"        
ورد جء  يو  عريؼ العسكرز لمبالغة كمء مر معنء. ونجػد مصػطم  " المعػرض" بمعنػى 

الملػػظ  الصػػورة وجمػػءؿ المعػػة عءمػػة عنػػد كثيػػر مػػف النقػػءد يػػو سػػيءؽ كالمهػػـ عمػػى ثنءةيػػة
بعض الربءنييف مػف األدبػء  ... والمعػءنو  ، واذا مء يلهـ مف روؿ الجءحظ "ورءؿوالمعنى

 حولػت يػو العيػوف عػف مقػءدير  ذا كسيت األللءظ الكريمػة ، وألبسػت األوصػءؼ الرييعػة 
، يقػػد صػػءرت صػػوراء، وأربػػت عمػػى حقػػءةؽ أرػػداراء، بقػػدر مػػء ُزينػػت، وحسػػب مػػء ُز ريػػت

 (ٔي، وصءرت المعءنو يو معنى الجوارز ...".المعءرض األللءظ يو معءنو

وانػػػػػءؾ أي ػػػػػء مصػػػػػطم  "ال  ييػػػػػؿ " ومصػػػػػطم  " البيػػػػػءف". يممػػػػػء " ال  ييػػػػػؿ " يهػػػػػو      
المصػػطم  الػػذز اسػػ  دم  اللالسػػلة الػػذيف  ػػمثروا بمرسػػطو واػػـ اللػػءرابو وابػػف سػػينء وابػػف 
رشػػػد، "يقػػػد أصػػػب  ال  ييػػػؿ اػػػو أسػػػءس الشػػػعر وجػػػوار  عنػػػد اللػػػءرابو بعػػػد أف  لهػػػـ يكػػػرة 

أصػػبحت غءيػػة الشػػعر ررينػػة إثػػءرة النلسػػية المحءكػػءة يػػو  ػػو  عمػػـ الػػنلس األرسػػطو، و 
ال و يحدثهء يعؿ ال  يؿ يػو نلػس الم مقػو، وأصػبحت كممػة " ال  يػؿ" ومشػ ءرء هء  ػد ؿ 
المصطم  النقدز والبالغو  بعد ويءة اللءرابو يو النصػػػؼ الثءنو مػػػف القػرف الرابػػػػم، ثػـ 

، رشػد يػو القػرف السػءدسال ػءمس وابػف  دعـ وجوداػء مػم   ػءيءت ابػف سيػػنء يػو القػرف 
 (ٕيح ى  صؿ  لى القوة والو وح عند حءـز القرطءجنو يو القرف السءبم".

يػءبف سػينء يػر  أف "ال  ييػؿ اػو انلعػءؿ، أو  عظػيـ، أو  هػويف، أو  صػعير، أو غػـ،     
أو نشػػءط  "ويعنػػو ربػػط الشػػعر بءل  ييػػؿ أف الشػػعر ي ركػػب مػػف كػػالـ م يػػؿ "  ػػذعف لػػ  
الػػنلس ي نبسػػط عػػف أمػػور و نقػػبض عػػف أمػػور مػػػػف غيػػر رويػػة ويكػػر وا  يػػءر، وبءلجممػػة 

 (ٖي". نلعؿ انلعءال نلسءنيء غير يكرز

                                                           
، مك بػػػػة  ٘، ط ٔالجػػػػءحظ ، أبػػػػو عثمػػػػءف بػػػػف بحػػػػر ،  البيػػػػءف وال بيػػػػيف ، ت. عبػػػػد السػػػػالـ محمػػػػد اػػػػءروف ، ج  ( 1

 .ٕٗ٘ـ ، ص ٜ٘ٛٔال ءنجو بءلقءارة ، س 
ليػػػػػة لمنشػػػػػر وال وزيػػػػػم ، ، مفسسػػػػػة حػػػػػورس الدو  ٔالػػػػػزواوز ، ءلػػػػػد ،  طػػػػػور الصػػػػػورة يػػػػػو الشػػػػػعر الجػػػػػءامو ، ط  ( 2

 .ٕٕـ ، ص ٕٓٓٓ، اإسكندرية
 .ٕٕ،  ص ؽالسءب ( 3
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كمػػػػء اسػػػػ عمم  بشػػػػكؿ كبيػػػػر بعػػػػض النقػػػػءد الػػػػذيف  ػػػػمثروا بءللمسػػػػلة يػػػػو شػػػػقيهء           
اليونءنو والعربو، وأشهر افال  حءـز القرطءجنو الذز يقوؿ: "... ييكػوف شػعرا أي ػء مػء 
اػػذ  صػػل   بءع بػػػػػءر مػػء ييػػ  مػػف المحءكػػءة وال  ييػػؿ، ال مػػف جهػػة مػػء اػػو كػػءذب، كمػػء لػػـ 

، كمػء انحػءز (ٔيو صػءدؽ، بػؿ بمػء كػءف ييػ  أي ػء مػف ال  ييػؿ"يكف شػعرا مػف جهػة مػء اػ
 (ٕي لي  الجرجءنو وأعجب بقدر   عمى رمب الحقءةؽ.

"أمػػػء البيػػػءف يقػػػد اسػػػ عمم  الجػػػءحظ كمػػػء اػػػو معمػػػـو اسػػػ عمءال عءمػػػء ي  ػػػمف جميػػػم      
 أصػػػنءؼ الداللػػػة، ثػػػـ اسػػػ عمم  أصػػػحءب المدرسػػػة المنطقيػػػة يػػػو البالغػػػة واػػػـ: السػػػكءكو
وال طيػػب القزوينػػو وشػػراح ال م ػػيص، وكمهػػـ يػػو الوارػػم  المػػذة عبػػد القػػءار الجرجػػءنو، 
ورػػػد ربػػػط اػػػفال  جميعػػػء البيػػػءف بػػػءلكالـ اللنػػػو الػػػذز اػػػو يػػػو اصػػػطالحنء اليػػػـو الصػػػورة 
األدبية بملهومهء البالغو، والدليؿ عمى اذا انهـ جعموا البيءف ينصب عمػى دراسػة ثالثػة 

   (ٖيوالمجءز بنوعي  االس عءرز والمرسؿ، والكنءية". أسءليب كبر  او: ال شبي ،

الصػورة " أف ال  ييػؿ  –البيػءف  –واللرؽ بيف اذ  المصطمحءت الثالثة "ال  ييؿ         
 سمى ب  الصورة بءلنظر  لى ال يءؿ، واو القدرة اللءعمة المكونة لهء، والبيػءف  سػمى بػ  

ح، ويفيػػد اػػذا رػػوؿ الرمػػءنو :"وال شػػبي  الصػػورة بػػءلنظر  لػػى وظيل هػػء الم مثمػػة يػػو الو ػػو 
"والصػػورة سػػميت (ٗيواالسػػ عءرة جميعػػء ي رجػػءف األغمػػض  لػػى األو ػػ  ويقربػػءف البعيػػد "

 (٘يبذلؾ بءلنظر  لى  مءـ  مقهء و شكيمهء وا  راجهء النهءةو".

ومػػػف  ػػػالؿ مػػػء  قػػػدـ حظػػػو الجءنػػػب الشػػػكمو لمصػػػورة رػػػديمء بػػػءلحظ األويػػػر عػػػف       
"جعؿ القدمء  ملهـو الصورة رءةمػء عمػى  لكيػر ذانػو منطقػو، يمعػو  الجءنب النلسو يقد
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الجءنب النلسو الذا و يو عممية اإبػداع النلسػو الػذا و يػو عمميػة اإبػداع اللنػو، واػذا 
 (ٔيونءنية ".يمف  ثءر الثقءية ال

ولػػػـ نػػػَر اا مءمػػػء ببنيػػػة الصػػػورة دا ػػػؿ النسػػػي  الشػػػعرز، يهػػػو  ػػػدرس معزولػػػة عػػػف      
 (ٕيف "الصورة دوف سيءؽ وجود مسط ، وليس بنية م شءبكة العالرءت".سيءرهءل أل

"ومم اذا المد والجزر ، واذا اال لءؽ عمى أامي هء، يإننء ال نصؿ مف  اللػ   لػى       
مصطم  نقدز  ءص لهء، ألف القػدمء  أاممػوا و ػم  قعيػد لهػء أ عػب الم مقػو يػو ذلػؾ، 

ديثء ، نجػػد ذلػػؾ منطقيػػءل ألف الحكػػـ عمػػى ولكػػف بػػءلرجوع  لػػى ملهػػـو الصػػورة الشػػعرية حػػ
ف  قػػػػءطم مػػػػم الملهػػػػـو القػػػػديـ –الشػػػػو  يػػػػرع عػػػػف  صػػػػور ، وال صػػػػور الحػػػػديث لهػػػػء   وا 

ي  مػػؼ كثيػػرا عػػف القػػديـ، لػػذلؾ يػػإف لكػػؿ أدب  صوصػػي    ال عبيريػػة، ولكػػؿ _ لمصػػورة
، لػػذلؾ "عػػءل  نقػػدنء القػػديـ "ر ػػية الصػػورة اللنيػػة" معءلجػػة (ٖيعصػػر سػػمء   ال ػػو  ميػػز  "

  نءسػػػػب مػػػػم ظرويػػػػ  ال ءري يػػػػة و الح ػػػػءرية...  كشػػػػؼ عػػػػف  صػػػػور  ال ػػػػءص لطبيعػػػػة 
ورغـ كؿ اذا يػإف األنػواع البالغيػة ال قميديػة مػء  ػزاؿ (ٗي"الصورة اللنية وأامي هء ووظيل هء

 ركيزة أسءسية لمصورة الشعرية الحديثة.

 عند النقاد العرب المعاصرين: مفهوم الصورة

حظػػو مصػػطم  الصػػورة عمػػى غػػرار كػػؿ المصػػطمحءت النقديػػة الحديثػػة والمعءصػػرة      
بءا مءـ كبير لد  كثير مف الدارسيف والنقءد المعءصػريفل ألف الصػورة ركػف أسءسػو مػف 
أركءف العمؿ األدبو، يس عيف بهء األديػب يػو صػيءغة  جرب ػ  اإبداعيػة، وي  ػذاء النءرػد 
أداة لمحكػػػػـ عمػػػػى أصػػػػءلة األعمػػػػءؿ األدبيػػػػة وصػػػػدؽ ال جربػػػػة الشػػػػعرية. يءسػػػػ طءع النقػػػػد 
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الحديث مف  الؿ االا مءـ بهػء  طػوير النقػد األدبػو نوعػء ونوعيػة، يبينمػء كءنػت دراسػ هء 
 (ٔيمجزأة رديمء أ حت  شمؿ النص األدبو مف م  مؼ جهء  .

لذلؾ يجدر بنء اإطالؿ عمى بعض محءوالت المحدثيف وعػرض ملهػومهـ ونظػر هـ      
لمصػػورة الشػػعرية ومػػء أ ػػءيو  مػػف جديػػد عمػػى مػػء سػػبؽ، حيػػث نجػػد أنهػػـ رػػد  بػػءينوا  يػػو 
نظػػر هـ  لػػى ملهػػـو الصػػورة، يمػػنهـ مػػف  بنػػى أطروحػػءت النقػػد األوروبػػو، وأنكػػر وجوداػػء 

لهومػء، ومػنهـ مػف لػـ يعمػط القػديـ حقػ ، ولػـ ينسػب يو أدبنء العربو القديـ اصطالحء وم
 (ٕيالل ؿ  لى الجديد وحد  .

ومػػػػػف الدراسػػػػػءت العربيػػػػػة األولػػػػػى ال ػػػػػو  نءولػػػػػت الصػػػػػورة بشػػػػػكؿ مسػػػػػ قؿ دراسػػػػػة        
مصػػطلى نءصػػؼ يػػو ك ءبػػ  الصػػورة األدبيػػة، واػػو مػػف النقػػءد الػػذيف  ػػءثروا بػػآرا  النقػػػءد 

الصػػلحءت اليسػػػيرة الممقػػءة بػػػيف يػػػديؾ  ال أف  يقػػػوؿ: "ولسػػت أبعػػػو مػػػف ورا  (ٖيالعػػربييف،
 (ٗي شءركنو اإحسءس بكؿ  مؾ المشءكؿ ال و ال يعريهء النقد القديـ".

ػػػػػػ لبيػػػػػءف حقيقػػػػػة  ؽ المنطػػػػػؽػػػػػػ يػػػػػو  يقػػػػػوؿ عػػػػػف الصػػػػػورة : "يءلصػػػػػورة مػػػػػنه  ينجػػػػػد       
أمػػػػء عػػػػف ال صػػػػوير ييقػػػػوؿ: "  ف ال صػػػػوير يػػػػو األدب ن يجػػػػة ل عػػػػءوف كػػػػؿ  ،(٘ي"األشػػػػيء 
وكػػػؿ الممكػػػءتل يءلشػػػءعر المصػػػور حػػػيف يػػػربط بػػػيف األشػػػيء  يثيػػػر العواطػػػػؼ  الحػػػواس،

األ الريػػة والمعػػءنو اللكريػػة. ويػػو اإدراؾ اإسػػ عءرز  ءصػػة   بمػػور العءطلػػة األ الريػػة 
 (ٙيو  حدد  بءعء لطبيع  ".
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وبعػػد  لسػػير  لمصػػطم  ال صػػوير يػػو األدب يعػػرج عمػػى مصػػطم  الصػػورة الػػذز         
اللػػػة عمػػػى كػػػؿ مءلػػػ  صػػػمة بػػػءل عبير الحسػػػو، و طمػػػؽ أحيءنػػػء مراديػػػة يسػػػ  دـ أي ػػػء "لمد

لالس عمءؿ االس عءرز لمكممءت. ورد يظػف أف ربػط الصػورة بءالسػ عمءؿ االسػ عءرز الحػّو 
يهو انء يفكػد عمػى مكءنػة االسػ عءرة الحيػة دوف غيراػء ( ٔيأكثر صوابء ألن  أويى  حددا".

ؾ ألف النقػػءد حسػػب رأيػػ  ي لقػػوف عمػػى مكءنػػة لمػػء لالسػػ عءرة ييػػػػػػهء مػػف مكءنػػة كبػػر ، ذلػػ
االسػػ عءرة اللطريػػة مػػف الشػػعر، حيػػث يقػػوؿ: "ي لػػؽ النقػػءد عمػػى مكءنػػة االسػػ عءرة اللطريػػة 
مػػف الشػػعرل يكػػؿ مػػء عػػدا االسػػ عءرة مػػف  ػػواص الشػػعر ي عيػػر، مػػف مثػػؿ مػػءدة الشػػعر، 

واريػػء، وبراءنػػء وأللءظػػ ، ولع ػػ ، ووزنػػ ، وا جءاء ػػ  اللكريػػة، ولكػػف االسػػ عءرة  ظػػؿ مبػػدأ ج
جميػػػء عمػػػى نبػػػوغ الشػػػءعر. يػػػإذا كءنػػػت اسػػػ عءرات الشػػػءعر رويػػػة أصػػػيمة حكػػػـ النءرػػػد بمنػػػ  

يركػػػز نءصػػػؼ انػػػء عمػػػى االسػػػ عءرة ألنػػػ  مق نػػػم بػػػمف النقػػػءد القػػػدمء  لػػػـ يعريػػػوا  (ٕيأشػػػعر".
ال يػػءؿ و جػػءاموا ريم ػػ  ييقػػوؿ: "والحػػؽ أف لػػدينء رػػراةف أ ػػر   كشػػؼ عػػف  امػػءؿ ال يػػءؿ 
يػػو النقػػد العربػػو مػػف اػػذ  القػػراةف الوا ػػحة اع بػػءر الشػػعر األعمػػى مػػء لػػـ يحجبػػ  عػػف 

واػو مػء  ،(ٖيروعػة ال يػءؿ  ف لػـ يكػف اسػ بعد  "القمب شو ، يقد نػءيس ال ػمثير العػءطلو 
يػػػدعـ رأيػػػ  يػػػو  ل ػػػيمهء عمػػػى بػػػءرو األدوات البالغيػػػة كءلكنءيػػػة وال شػػػبي  والمجػػػءز ألف 
"االسػػ عءرة ال  ق صػػر وظيل هػػء عمػػى أنهػػء  هبنػػء معنػػى عميقػػء نثػػؽ  بػػءف رػػرا ة الشػػعر، يػػو 

أف يبمعػ . مػف الحػؽ أف  أن  يس كف يو رموب األشيء  وال يسػ طيم العقػؿ بمدوا ػ  األ ػر 
عطءةهػء سػمة معقولػة ، و عمعمػت يػو  اذ  االس عءرة أكسب نء القدرة عمى  نظػيـ  برا نػء، وا 

 (ٗي كييؼ  دراكنء األشيء  مف حولنء يو كؿ المجءالت الروحية".

يمصػػػطلى نءصػػػؼ يػػػو  طػػػءر  نءولػػػ  لمصػػػطم  الصػػػورة و  بعػػػ  لمنءبعهػػػء و طػػػور       
ة  رج بملهػـو وا ػ  يمػـ شػمؿ الملػظ  والمعنػى إدراؾ المب عػى ملءايمهء النقدية الم عءير 
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سقءط  عمػى الحػءؿ المحػدث  "أ ػذ المورػؼ النقػدز الجديػد ييقوؿ:( ٔيمف العمؿ الشعرز وا 
يصػػبه الصػػورة بصػػبع  ، أعطػػى لهػػء معنػػى مػػف اإيجػػءز غيػػر المعنػػى البالغػػو القػػديـل 

ممػػت األشػػيء  ا ػػػػقء  لػػوا  ووجػػب أف  شػػم يػػو ا جءاػػءت كثيػػرة دوف ريػػد، وال بػػمس  ذا ظ
ومػػػػػػرد  ،(ٕيال ػػو  زيػػؼ ذاؾ االنسػػيءب المسػػ مر"الظهيػػرة، و مػػػػردت صػػوراء عمػػى الحػػدود 

ا ػػػجءا  اػػذا أنػػ  "لػػيس مػػف اليسػػػػير أف نحػػدد  صػػءةص الشػػعر القػػديـل ي  ميػػز الصػػيءغة 
ػ ح، ويػػفثر الشءعرػػػ غءلبءػػالحديثػػة منػػ ، ... ويظهػػر عمػػى كثيػػر مػػف الشػػعر القػػديـ الو ػػو 

ال عبير المجرد القميػؿ الصػور الػذز يقصػد  لػى  م ػءع العقػؿ أكثػر ممػء يقصػد  لػى  م ػءع 
ذا كػػءف النقػػد العربػػو  (ٖيال يػػءؿ"  والسػػبب يػػو ذلػػؾ أنػػ  "ليسػػت الصػػورة أشػػيء  منعزلػػة، وا 

 (ٗيالقديـ يكءد ال يحلؿ بءلعالرة بيف الصور".

ورد ويػؽ جػءبر عصػلور بػيف المن صػريف ألصػءلة الصػورة يػو  راثنػء النقػدز، ومػف       
أنكر وجوداء  مميحء أو  صريحء يو رول : "الصورة اللنيػة مصػطم  حػديث، صػيه  حػت 
وطمة ال مثر بمصطمحءت النقد العربو... ولكف المشءكؿ والق ءيء ال و يثيراء المصػطم  

ف ا  ملػػت طريقػة العػػرض وال نػػءوؿ، أو  ميػػزت الحػديث ويطرحهػػء موجػػودة يػو ال ػػر  اث، وا 
أمػػػء عنػػػد العػػػرب القػػػدامى يػػػو مصػػػطم  الصػػػورة  (٘يجوانػػػب ال ركيػػػز ودرجػػػءت االا مػػػءـ "

اللنية ييقػوؿ: "لقػد عػءل  نقػدنء القػديـ "ر ػية الصػورة اللنيػة" معءلجػة   نءسػب مػم ظرويػ  
لمصػػػورة القر نيػػػة، و ميػػػز ال ءري يػػػة والح ػػػءرية، يػػػءا ـ كػػػؿ االا مػػػءـ بءل حميػػػؿ البالغػػػو 

أنواعهء وأنمءطهء المجءزية، وركز عمى دراسة الصور الشعرية عند الشعرا  الكبءر أمثءؿ 
ثػػػءرة الالي ػػػة ال ػػػو  حػػػدثهء الصػػػورة يػػػو ح ػػػرز وابػػػف المع ػػػز، وان بػػػ   لػػػى اإأبػػػو  مػػػءـ والب
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الوثيقػة بػيف ثءرة بنوع م ميز مف المذة، وال لت نوعء مػء  لػى الصػمة الم مقو، وررف اذ  اإ
 (ٔيالصورة والشعر".

ويفكػػػػد عمػػػػى أاميػػػػة الصػػػػورة يػػػػو محءول ػػػػ  الحػػػػض عمػػػػى يهمهػػػػء: " ف أز ملهػػػػـو       
لمصػػػورة الشػػػعرية ال يمكػػػف أف يقػػػـو  ال عمػػػى أسػػػءس مكػػػيف مػػػف ملهػػػـو م مءسػػػؾ لم يػػػءؿ 
الشػػػعرز نلسػػػ ، يءلصػػػورة اػػػو أداة ال يػػػءؿ، ووسػػػيم  ، ومءد ػػػ  الهءمػػػة ال ػػػو يمػػػءرس بهػػػء، 

ف كػػػػػءف يسػػػػػمـ بػػػػػمف العػػػػػرب القػػػػػدامى رػػػػػد سػػػػػبقوا  (ٕيهػػػػػء، يءعمي ػػػػػ  ونشػػػػػءط ".ومػػػػػف  الل وا 
، واسػػػػ وعبوا يهمهػػػػـ لمصػػػػورة ييقػػػػوؿ: "ومػػػػف المهػػػػـ أف نالحػػػػػظ أف يهػػػػـ الصػػػػورة الشػػػػعرية

يػو الدراسػة البالغيػة لمقػر ف الكػريـ. ذلػؾ  رنػءع، كػػػءف يجػد مػء يدعمػ بءع ػبءراء وسػيمة لل
ة واالسػػ مءلة، كءنػػت  ػػفدز بػػدوراء  لػػى يهػػـ الصػػور أف دراسػػة أسػػءليب القػػر ف يػػو ال ػػمثير 

رنػػءع،   وسػػؿ بنػػوع مػػف اإبءنػػة وال و ػػي  و ع مػػد عمػػى القر نيػػة عمػػى أنهػػء طريقػػة يػػو اإ
لػػوف الحجػػءج والجػػدؿ، و حػػػػػرص عمػػػػى  ثػػءرة االنلعػػءالت يػػو النلػػوس، عمػػى النحػػو الػػذز 

 (ٖييعبػر عنهػء القػر ف الكػػريـ"يػفثر يػو الم مقػو، ويسػ ميم   لػػى القػيـ الدينيػة السػءمية ال ػػو 
ويقػػر جػػءبر عصػػلور بنجػػءح الصػػورة يػػو ال ػػمثير عمػػى الم مقػػو ييقػػوؿ: "يػػإذا كػػءف البشػػر 
العػػػءديوف يعبػػػروف عػػػف أيكػػػءراـ  عبيػػػرا مبءشػػػرا ي ورػػػؼ عنػػػد الحػػػدود الػػػدنيء لليهػػػءـ يػػػإف 
الشػػػءعر يعبػػػر عػػػف أيكػػػءر   عبيػػػرا م ميػػػزا، عػػػف طريػػػؽ مػػػء يحدثػػػ  يػػػو اػػػذ  األيكػػػءر مػػػف 

ويبػػػرز لنػػػء ريمػػػة ال يػػػءؿ  (ٗية  ءصػػػة،   جػػػءوز مر بػػػة اإيهػػػءـ  لػػػى مر بػػػة ال ػػػمثير".صػػػيءغ
ويءعمي   الكبيرة يو  كػويف الصػورة  لػى جءنػب المح ػو  الحسػو لهػء ييقػوؿ: " ف الصػورة 
نمػػء  ن ػػءج للءعميػػة ال يػػءؿ. ويءعميػػة ال يػػءؿ ال  عنػػو نقػػؿ العػػءلـ أو نسػػ   كمػػء أسػػملنء، وا 

 شػػءؼ العالرػػءت الكءمنػػة بػػيف الظػػواار، والجمػػم بػػيف العنءصػػر  عنػػو  عػػءدة ال شػػكيؿ، واك
ذا يهمنػػػػء اػػػػذ  الحقيقػػػػة جيػػػػدا أدركنػػػػء أف المح ػػػػو   الم  ػػػػءدة أو الم بءعػػػػدة يػػػػو وحػػػػدة. وا 
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نمػء اػػو  عػءدة  شػػكيؿ لهػػء،  الحسػو لمصػػورة لػيس مػػف ربيػؿ "النسػػ " لممػدركءت السػػءبقة، وا 
يراء،  ال بلهػػـ طبيعػػة ال يػػءؿ ذا ػػ ، وطريقػػة يريػػدة يػػو  ركيبهػػء... وال يمكػػف يهمهػػء أو  قػػد

بءع بػػءر  نشػػءطء ذانيػػء  الرػػء، ي  طػػى حػػءجز المػػدركءت الحرييػػة، ويجعمنػػء نجلػػؿ الةػػذيف 
 (ٔيبحءلة جديدة مف الوعو".

ويقوؿ يو مو م   ر: "وال يءؿ الشعرز ػ بهذا االع بءرػ نشءط  ػالؽ، ال يسػ هدؼ     
الوارػػم ومعطيء ػػ ، أو انعكءسػػء حرييػػء  أف يكػػوف مػػء يشػػكم  مػػف صػػور نسػػ ء أو نقػػال لعػػءلـ

 ألنسقة م عءرؼ عميهء، أو نوعء مف أنواع اللػرار، أو ال طهيػر السػءذج لالنلعػءالت، بقػدر
عػػءدة ال ممػػؿ يػػو وارعػػة مػػف  ػػالؿ رفيػػة شػػعرية، ال  مػػء يسػػ هدؼ أف يػػديم الم مقػػو  لػػى 

نمء مف ردر هء عمى  ثرا   الحسءسية و عميػؽ  س مد ريم هء مف مجرد الجدة أو الطراية، وا 
الػػػوعو. ومػػػػف  صػػػػءةص ال يػػػػءؿ الشػػػػعرز األصػػػيؿ أف يحطػػػػـ سػػػػور مػػػػدركء نء العرييػػػػة، 
ويجعمنء نجلؿ الةذيف بحءلة مف الوعو بءلوارم،  جعمنء نشعر كمء لو كػءف كػؿ شػو  يبػدأ 

 (ٕيمف جديد، وكمء لو كءف كؿ شو  يك سب معنى يريدا يو جد   وأصءل  ".

ييقػػػوؿ: "يءلشػػػءعر  لجءنػػػب النلسػػػو وأثػػػر  عمػػػى الشػػػءعروال يهمػػػؿ جػػػءبر عصػػػلور ا      
، ويجسػػػداء ي لهمهػػػءاألصػػػيؿ ي وسػػػؿ بءلصػػػورة ليعبػػػر بهػػػء عػػػف حػػػءالت، ال يمكػػػف لػػػ  أف 

ومهػػء وي وصػػؿ أ يػػرا  لػػى مػػء يشػػب  القنءعػػة ال ءمػػة بقيمػػة الصػػورة ومله ،(ٖيبػػدوف الصػػورة"
 صػػب  الصػػورة شػػيةء ثءنويػػء يمكػػف االسػػ عنء  عنػػ ، أو حذيػػ ، ال  ييػػػػػقوؿ: "وبهػػذا اللػػػػهـ 

نمػػء  صػػب  وسػػيمة ح ميػػة، إدراؾ نػػوع م ميػػز مػػف الحقػػءةؽ،  عجػػز المعػػة العءديػػة عػػف  وا 
 دراك ، أو  وصيم . و صب  الم عة ال و  منحهء الصورة لممبدع ررينة الكشؼ، وال عػرؼ 

لصػورة أو يشػمهء يػو القصػيدة عمى جوانب  ليػة مػف ال جربػة اإنسػءنية. ويصػب  نجػءح ا
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، بءلنسػبة ، بءع بءراػء وصػال ل بػرة جديػدةرزراء الكءمػؿ مػم غيراػء مػف العنءصػمر بطء ب آ
 (ٔي، والقءرئ الذز ي مقى".ز يدرؾلمشءعر الذ

ومف الدراسءت ال و  نءولػت ملهػـو الصػورة أي ػء دراسػة الػدك ور عمػو البطػؿ، واػو     
دراسػػة نقديػػػة  نػػػءوؿ ييهػػػء "الصػػورة يػػػو الشػػػعر العربػػػو ح ػػى   ػػػر القػػػرف الثػػػءنو الهجػػػرز 
دراسة يو أصولهء و طوراء" وورؼ يػو القسػـ األوؿ منهػء عنػد دراسػة الصػورة اللنيػة مػف 

ء مػػف نءحيػػة الملهػػـو البالغػػو القػػديـ الػػذز رصػػراء عمػػى حيػػث: الملهػػـو النظػػرز، ي نءولهػػ
ال شبي  والمجءز، وار بءطهء بءل يءؿ الذز أسيئ الظػف بػ  عنػد البالغيػيف القػدمء ، ونظػرة 
ابف عربو الصحيحة لم يءؿ الذز يعد  أعظـ روة  مقهء اهلل، وال يءؿ عنػد الرومءنسػييف، 

د يوسػػم مجػػءؿ الصػػورة ويقػػرر يػػو اػػذا و نػػءوؿ أي ػػء الصػػورة واالسػػ عءرة، والملهػػـو الجديػػ
اللصػػػؿ أف المجػػػءز لػػػيس وحػػػد  اػػػو الصػػػورة، و نػػػءوؿ ييػػػ  الصػػػورة الذانيػػػة و ػػػروبهء، 
وار بػػػءط الصػػػورة النمطيػػػة بءلشػػػعءةر واألسػػػءطير، و نػػػءوؿ يػػػو اػػػذا القسػػػـ الملهػػػـو الجديػػػد 
 –لمصػػورة الػػذز لػػـ يعػػد مقصػػورا عمػػى الصػػور البالغيػػة وحػػداء، بػػؿ رػػد   مػػو الصػػػورة 

مف المجءز أصال، ي كوف عبءرات حقيقية االسػ عمءؿ ومػم ذلػؾ يهػو  –معنى الحديث بءل
 شػػكؿ صػػورة دالػػة عمػػى  يػػءؿ  صػػب. ييعريهػػء بقولػػ : "يءلصػػورة  شػػكيؿ لعػػوز، يكونهػػء 
 يءؿ اللنػءف مػف معطيػءت م عػددة، يقػؼ العػءلـ المحسػوس يػو مقػدم هء. يمغمػب الصػور 

ف مسػػ مدة مػػف الحػػواس  لػػى جءنػػب مػػء ال يمكػػف  غ لءلػػ  مػػف الصػػور النلسػػية والعقميػػة وا 
كءنت ال  م و بكثرة الصور الحسية، أو يقدمػػػػهء الشءعر أحػػػػيءنء كثيػرة يػو صػور حسػية، 

بهذا اللهـ مء يعرؼ بءلصور البالغية مف  شبي  ومجءز،  لػى  ويد ػؿ يو  كويف الصورة
شػػػػعرية، والمشػػػػهد جءنػػػػب ال قءبػػػػؿ، والظػػػػالؿ واأللػػػػواف واػػػػذا ال شػػػػكيؿ يسػػػػ عرؽ المحظػػػػة ال

 (ٕيال ءرجو".
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أمػػػء الصػػػورة الشػػػعرية عنػػػد زكػػػو مبػػػءرؾ يهػػػو "أثػػػر الشػػػءعر المعمػػػؽ الػػػذز يصػػػؼ      
"المرةيءت" وصلء يجعؿ رءرئ شعر  مء يدرز أيقرأ رصػيدة مسػطورة، أـ يشػءاد منظػرا مػف 
منءظر الوجود، والذز يصؼ "الوجدانيءت" وصلء ي يػؿ لمقػءرئ أنػ  ينػءجو نلسػ  ويحػءور 

 (ٔي، ال أن  يقرأ رطعة م  ءرة لشءعر مجيد". مير 

وعريهػػء عنػػءد غػػزواف  بمنهػػء: " عبيػػر ينػػو دريػػؽ عػػف  جربػػة مػػف ال جػػءرب بمسػػموب      
 كػء  الم طػرؼ عمػى المجػءز أو الحقيقػة، قيقة  لػى المجػءز وال يبػءله يػو االير لم عف الح

أز أف الصورة  يءؿ مم زج بءلحقيقػة. وحقيقػة  مػوذ بءل يػءؿ بصػورة علويػة غيػر مقحمػة، 
يءلصػػورة مجػػءز وحقيقػػة  ولػػد مصػػءحبة لمحظػػة اإلهػػءـ، يقػػد اصػػطم  عميهػػء األوروبيػػوف 

مجءز الػذز اػو مثال بءل  يؿ أو ال يءؿ ...  واصطم  عميهء نقءدنء وبالغيونء القدامى بءل
روح الصورة الشعرية يو األدب العربو ... ويصطم  عمي  بعبءرة حديثة   ػلء  صػلءت 
العءرػػؿ عمػػى غيػػر العءرػػؿ" واػػو ال ػػو   مثػػؿ بقػػدرة الشػػءعر "يػػو اسػػ عمءؿ المعػػة اسػػ عمءال 
ينيػػء يػػدؿ عمػػى مهءر ػػ  اإبداعيػػة ومػػف ثػػـ يجسػػد شػػءعري   يػػو  مػػؽ االسػػ جءبة وال ػػمثير 

ورأ   (ٕيقػػو، يءلصػػورة اػػو الوعػػء  اللنػػو لمعػػة الشػػعرية شػػكال وم ػػمونء".اللنػػو يػػو الم م
صءل  أبو أصبم الصورة عمى أنهء " ركيب لعوز ل صوير معنى عقمػو وعػءطلو م  يػؿ 

، مء عػف طريػؽ المشػءبهة أو ال جسػيدلعالرة بيف شيةيف يمكف  صويرامء بمسءليب عدة،  
 (ٖيأو ال ش يص أو ال جريد أو ال راسؿ".

"و  ػػدـ ، (ٗي"ءعر بػػال منػػءزعأمػػء عمػػو عبػػءس عمػػواف يقػػد جعمهػػء "أ طػػر أدوات الشػػ      
الصورة الشعرية األيكءر ال و يحممهء الشءعر عمى أحسػف وجػ ، واػو أي ػؿ وسػيمة يػو 

                                                           
 .ٚ٘،ص ٖٜٙٔبيروت ،  –، المك بة العصرية ، صيدا ٕمبءرؾ ، زكو ، الموازنة بيف الشعرا  ، ط ( 1
األردف ،  –، مركػز الك ػءب األكػءديمو ، عمػءف  ٔر يو الشعر الحػديث ، ط الشمرز ،حءيظ محمد عبءس ، اللك ( 2

 .ٕ٘ٔ، ٔ٘ٔـ  ، ص ٖٕٔٓ
ـ دراسػػة نقديػػة، ٜ٘ٚٔ –ـ ٜٛٗٔأبػػو أصػػبم، صػػءل   ميػػؿ، الحركػػة الشػػعرية يػػو يمسػػطيف المح مػػة بػػيف عػػءمو  ( 3

 .ٜٖـ، ص ٜٕٓٓد.ط، منشورات جءمعة ييالدلليء، دار البركة لمنشر وال وزيم، عمءف /األردف، 
ط ، دار الشػػفوف الثقءييػػة العءمػػة بػػوزارة  عمػػواف ، عمػػو عبػػءس ،   طػػور الشػػعر العربػػو الحػػديث يػػو العػػراؽ ، د. ( 4

 .ٔٗالثقءية واإعالـ ، بعداد ، العراؽ،  ص 
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 هيةة الم مقو ل قبؿ مجموعػة مػف ا ثػءر المبءشػرة لمو ػوعية الصػورة ي ػال عػف الم عػة 
أثنءةهػػػء. و كمػػػف رػػػوة الصػػػورة الشػػػعرية يػػػو " ثػػػءرة الجمءليػػػة ال ػػػو ي حسسػػػهء الم مقػػػو يػػػو 

عواطلنػػء واسػػػ جءب نء لمعءطلػػة الشػػػعرية". وي ورػػؼ نجءحهػػػء عمػػى رػػػدر هء يػػو نقػػػؿ األيكػػػءر 
والعواطػػؼ كونهػػء حػػدثء يكريػػء يػػر بط بءإحسػػءس اإنسػػءنو. ويبػػدو أف السػػر الػػذز يكمػػف 

ر كبيػػػػر يػػػػو  مػػػػؼ  نشػػػػء  أجمػػػػؿ الصػػػػور الشػػػػعرية امػػػػء الحقيقػػػػة والمجػػػػءز، يمم يػػػػءؿ أثػػػػ
 (ٔي كوينهء".

ال ننكػػػر أف ملهػػػـو الصػػػورة رػػػد  وسػػػم يػػػو العصػػػر الحػػػديث  لػػػى حػػػد "أنػػػ  أصػػػب        
يشػػػمؿ كػػػؿ األدوات ال عبيريػػػة  ممػػػء  عودنػػػء عمػػػى دراسػػػ    ػػػمف عمػػػـ "البيػػػءف" و"البػػػديم" 

     (ٕي"والمعءنو" "والَعروض" "والقءيية" "والسرد" وغيراء مف وسءةؿ ال عبير اللنو".

واو عند عبد القءدر القط: ""الشػكؿ اللنػو" الػذز    ػذ  األللػءظ والعبػءرات بعػد أف       
ينظمهػػء الشػػءعر يػػو سػػيءؽ بيػػءنو  ػػءص ليعبػػر عػػف جءنػػب مػػف جوانػػب ال جربػػة الشػػعرية 
مكءنء هػػء يػػو الداللػػة وال ركيػػب واإيقػػءع  الكءممػػة يػػو القصػػيدة، مسػػ  دمء طءرػػءت المعػػة وا 

  ػػػػءد والمقءبمػػػػة وال جػػػػءنس وغيراػػػػء مػػػػف وسػػػػءةؿ ال عبيػػػػر والحقيقػػػػة والمجػػػػءز وال ػػػػرادؼ وال
اللنو. واألللءظ والعبءرات وامء مءدة الشءعر األولى ال و يصػوغ منهػء ذلػؾ الشػكؿ اللنػو 

 ال أف ملهومهػػء عنػػد كثيػػر مػػف النقػػءد المحػػدثيف ال يب عػػد  (ٖيأو يرسػػـ بهػػء صػػور  الشػػعرية"
ف كءف لهـ ي ؿ   عمء حدد  عبد القءار مف رب ل ألنهـ كػءنوا يبحثػوف ءية و وسيمؿ، وا 

اإ ػػػءيءت، أمػػػء اإمػػػءـ يقػػػد كػػػءف  يػػػو مو ػػػوعءت ار  ػػػت منػػػػػػػػهـ ذلػػػؾ ال وسيػػػػػػم و مػػػؾ

                                                           
 .ٕ٘ٔنلس ، ص  الشمرز ،  ( 1
، لثقػػءيو العربػػو ، بيػػروت ، لبنػػءفا ، المركػػزٔمحمػػد ، الػػولو ، الصػػورة اللنيػػة يػػو ال طػػءب البالغػػو والنقػػدز ،ط ( 2

 . ٓٔ، ص ٜٜٓٔ
،  ة العربية لمطبءعة والنشر، دار النهٕالقط ، عبد القءدر ، اال جء  الوجدانو يو الشعر العربو المعءصر ، ط  ( 3

 .ٜٖٔـ ، ص ٜٔٛٔبيروت ، 
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مو وع  نقديء عءمء شءمال يبحث يو وجو  اإعجػءز يػو ال عبيػر القر نػو الكػريـ. يمحمػد 
 (ٔيحسف الزيءت يرااء يو " براز المعنى العقمو يو صورة محسة".

ويرااػػء أحمػػد الشػػءيب يػػو الوسػػءةؿ ال ػػو ينقػػؿ بهػػء األديػػب يكػػر  وعءطل ػػ  معػػء  لػػى       
رراة  وسءمعي   ويبدو أف مقيءس الصورة عند  اػو رػدر هء عمػى نقػؿ اللكػرة بممءنػة ودرػة، 
لػذا  عػػد الصػػورة اػػو العبػءرة ال ءرجيػػة لمحءلػػة الدا ميػػة، واػذا يعػػد مقيءسػػهء األصػػيؿ وكػػؿ 

وميػزة الصػورة يػو الشػعر عنهػء يػو الرسػـ عنػد  (ٕيؿ وروعػة ودرػة.مء نصلهء ب  مػف جمػء
المػػػءزنو   مثػػػؿ يػػػو رػػػدرة يالشػػػءعر( عمػػػى أف ينقػػػؿ لمم مقػػػو مػػػء يػػػراد  صػػػوير  مػػػف  ػػػالؿ 

أمػػء العقػػءد  (ٖيمشػػءعر  و ػػواطر ، ويمونػػ  مػػف دا ػػؿ نلسػػ  بهػػدؼ ال ػػمثير يػػو اػػذا الم مقػػو،
 (ٗي".المشءادة( مف نلس  لى نلسي يير  أف "الصورة   جمى يو نقؿ الشعور بءألشكءؿ

واػػػػو عنػػػػد الػػػػدك ور "نعػػػػيـ اليػػػػءيو": " واسػػػػطة الشػػػػعر وجػػػػوار ، وكػػػػؿ رصػػػػيدة مػػػػف      
القصػػءةد وحػػدة كءممػػة،  نػػ ظـ يػػو دا مهػػء وحػػدات م عػػددة اػػو لبنػػءت بنءةهػػء العػػءـ. وكػػؿ 

 (٘ي.لبنة مف اذ  المبنءت  شكؿ مم أ وا هء الصورة الكمية ال و او العمؿ اللنو نلس "

يءلنقػػد الحػػديث لػػـ ي ػػءلؼ عبػػد القػػءار يػػو أف "ال يػػءؿ بكػػؿ  ػػروب  مػػف اسػػ عءرة       
و مثيػػؿ وكنءيػػة، و  ييػػػؿ عنصػػر اػػػءـ مػػف عنءصػػر الصػػػورة" ولكنػػ  يل ػػػرؽ عنػػ  يػػػو "أف 
ال يػػءؿ اػػو الػػركف األصػػيؿ عنػػد اػػذا النقػػد بينمػػء اػػو لػػيس كػػذلؾ عنػػد عبػػد القػػءار، يػػإف 

مػف الروعػة والسػحر مػء يلػوؽ ال يػءؿ أحيءنػء،  ف  الممسءت الدريقة يو صػنءعة الػنظـ لهػء
جمػػءؿ الػػنظـ رػػد يبمػػه بءلحقيقػػة مر بػػة ال يصػػؿ  ليهػػء ال يػػءؿ" واػػذا مػػء أحسػػ  عبػػد القػػءار 

                                                           
 .ٜٖ( عبد الرحيـ ، نلس  ، ص عف الزيءت ، أحمد حسف ، ديءع عف البالغة ينقال ( 1
، ٕٕٗ، ص  ٖٜٚٔ، مك بػػة النه ػػة المصػػرية ، القػػءارة ، ٛينظر:الشػػءيب ، أحمػػد  أصػػوؿ النقػػد األدبػػو  ، ط ( 2

ٕٜٗ،ٕ٘ٓ . 
، مػف ص ٜٕٓٓ، دار الشػروؽ ، القػءارة ، مصػر ، ٔينظر : المءزنو ،  براايـ عبد القءدر ،حصءد الهشيـ ، ط ( 3

 يو اللصؿ الذز ك ب  لم لررة بيف ال صوير والشعر الوصلو . ٛٙٔ لى  ٕ٘ٔ
 .ٜٖالعقءد ، عبءس محمود ، والمءزنو ، الديواف ينقال عف ( ، عبد الرحيـ ، نلس  ، ص   ( 4
5
اليءيو ، نعيـ ، مقدمة لدراسة الصورة اللنية ، ي نقال عف ( ربءيمو ، حميد ، الصورة البيءنية يو المدحة النبوية  ( 

 .ٛـ ، ص ٕٗٓٓ/ٖٕٓٓعند حسءف بف ثءبت األنصءرز ، جءمعة من ورز رسنطينة ، الجزاةر ، 
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"رد األمػػر يػػو الصػػورة عمػػى الػػنظـل بذورػػ  وحسػػ  النػػػػػءيذ رػػديمء، ورػػد كػػءف مصػػيبء عنػػدمء 
 ميػػػػز  عػػػػف غيػػػػر  ألف ال صػػػػرؼ يػػػػو الػػػػنظـ وال ػػػػمليؼ اػػػػو الػػػػذز يجعػػػػؿ لمكػػػػالـ صػػػػورة 

كءل صرؼ يو األلواف واألصبءغ يو يف ال صوير النظرز  مءمء" ولكف ذلػؾ ال يمنػم مػف 
االع ػػداد بػػػدور ال يػػءؿ وأامي ػػػ  يػػو الصػػػورة األدبيػػة يءل يػػػءؿ والػػنظـ امػػػء أدا ػػء صػػػنءعة 
الصػػورة يػػو النقػػد القػػديـ والحػػديث، والكء ػػب ال يػػر  بمسػػء مػػف  عء ػػدامء معػػء حيػػث ال 

 (ٔيال  عءرض.مءنم بينهمء و 

واكذا لـ يعد ملهـو الصورة الشعرية يو النقد العربو الحديث  يقء ورءصػرا عمػى       
الجءنب البالغو يقط بؿ ا سم ملهومهء، وام د  لى الجءنب الشعورز الوجػدانو، غيػر أف 

 مصطم  الصورة الشعرية لـ يس عمؿ بهذا المعنى  ال حديثء. 

كثيػػرا مػػف مبءحػػث القػػدمء  ومقءييسػػهـ ويع مػػدوف يػػو و كػػءد مبءحػػث المحػػدثيف  علػػؿ      
 قيػػيـ العمػػؿ األدبػػو عمػػى مقػػءييس ومػػوازيف محدثػػة اػػو يػػو معظمهػػء  ركػػز عمػػى الجءنػػب 

وسيمة ينقؿ بهء الكء ب أيكػءر  ويصػبه بهػء  يءلػ  ييمػء يسػوؽ  (ٕيالنلسو. يءلصورة عنداـ
جمػػػى طءبعػػػ  مػػف عبػػػءرات وجمػػؿل ألف األسػػػموب مجػػػءؿ ظهػػور ش صػػػية الكء ػػػب وييػػ  ي 

ال ػػػػءص والكء ػػػػب يػػػػو أسػػػػموب  ي  ػػػػم لمق  ػػػػيءت الجػػػػنس األدبػػػػو الػػػػذز اػػػػو بسػػػػبيم  
"يمدكءت الحس او المءدة ال ءـ ال و يبنػو بهػء الشػءعر  جءربػ  وكػؿ أثػر راةػم مػف  ثػءر 

لػػيس  ال  عبيػػرا بمعػػة حسػػية عػػف معنػػى رييػػم، ولكػػف اػػذ  الحسػػية ال  –ييمػػء يقػػءؿ  –اللػػف 
ة بعينهء وال  عنو محءكءة اإحسءسءت  بشكؿ عػءـ. يهػذا  عنو االنحصءر يو  طءر حءس

يجعؿ الصورة اللنية طرازا رديةء مػف طػرز المحءكػءة. وذلػؾ مػء جعػؿ بءحثػة مثػؿ "داونػو" 
 ر   رورة يهـ الصورة عمى أنهء محءو  للكر، ي ركز يي  االن بء  عمػى  ءصػية حسػية 

 (ٖييو لشو  مف األشيء ".مء، بدال مف يهمهء عمى أنهء نس ة مءدية، أو انعكءس حر 

                                                           
 .ٓٗعبد الرحيـ ، نلس  ، ص  ( 1
2
 .ٕٕٙ، ص ٖٕٓٓه ة مصر لمطبءعة والنشر ، ، نٖغنيمو ، محمد ، األدب المقءرف  ،ط ( 

 .ٜٖٓعصلور ،الصورة اللنية، ص  ( 3
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 ذف الصورة عند المعءصػريف وسػيمة لمعمػؿ األدبػو، ومجػءؿ لظهػور براعػة الكء ػب       
 لقػػػداء ريم هػػػء.  واػػػـ يريػػػدونهء مصػػػبوغة بءل يػػػءؿ وال صػػػوير، بعيػػػدة عػػػف المحءكػػػءة ال ػػػو

لػػػػـ ي  مصػػػػوا مػػػػف بعػػػػض موروثػػػػءت الصػػػػورة  –أعنػػػػو المعءصػػػػريف  -ولكػػػػنهـ مػػػػم ذلػػػػؾ 
يػػزاؿ ال شػػبي  والمجػػءز والرمػػز اػػو األسػػءليب البيءنيػػة ال ػػو يع مػػدوف عميهػػء، القديمػػة، يمػػء 

الصػػورة البيءنيػػة يػػو القػػديـ والحػػديث.  ال أنهػػـ أكثػػر  واػػذ  العنػػػػءصر الثالثػػة اػػو أسػػػػػءس
اا مءمػػء بءل يػػءؿ وال ػػمثير والعءطلػػة والمعػػة والموسػػيقى واإيحػػء  والوحػػدة الع ػػوية، بينمػػء 

عمػى االع ػداؿ يػو ال عبيػر وال يميمػوف  لػى المبءلعػة ألنهػء أرػرب  "القدمء  كءنوا يحرصػوف
 (ٔي لى الكذب ومنءيية لروح الصدؽ يو النص األدبو".

ويعءرض النقد الحديث ار صءر الصورة عمى الحس ووصؼ العالرػة بػيف المشػب         
لؾ والمشػػب  بػػ  واالا مػػءـ بءلو ػػوح الكءمػػؿ ويػػر  ذلػػؾ ي ػػعؼ الصػػورة ويقمػػؿ ريم هػػء، لػػذ

يعمد المعءصروف عمى  مكيف المعنى يو الػنلس عػف طريػؽ ال ػمثير، لكػو   ػرؾ الصػورة 
يػػو الػػنلس انطبءعػػء جمػػيال مبهمػػء أشػػب  بمػػء ي ركػػ  منظػػر مػػف منػػءظر الوجػػود الراةعػػة يػػو 
الػػػػنلس، "ومػػػػء الصػػػػورة يػػػػو حقيقػػػػة األمػػػػر سػػػػو  اػػػػذا األثػػػػر الػػػػذز يعمػػػػؽ بػػػػءلنلس. ييقػػػػدـ 

ؼ وينلػػػذ  لػػػى أعمػػػءؽ الػػػنلس البشػػػرية ليصػػػوراء يػػػو ال جػػءرب الم  ملػػػة ممزوجػػػة بػػػءلعواط
شػػ ى انلعءال هػػء. وال يسػػ طيم الشػػءعر أف يقػػدـ كػػؿ اػػذا  ال عػػف طريػػؽ الصػػور اإيحءةيػػة 

 (ٕيبمء  حمم  مف م ءميف ومعءف م  ملة".

"لقػد  حػػوؿ ملهػـو ال يػػءؿ مػف الحػػس  لػى اشػػ راؾ العقػؿ والحػػواس والمشػءعر معػػء        
 يػءؿ، وغػدت الصػورة يػو ال صػوير الجديػد ابنػة لم يػءؿ الشػعرز يو بمورة ملهـو جديد لم

                                                           
لررػػػػءع العػػػػءممو ، يرسػػػػءلة الحػػػػءرثو ، مػػػػريـ بنػػػػت عػػػػواض بػػػػف جػػػػءبر ، ال صػػػػوير البيػػػػءنو يػػػػو شػػػػعر عػػػػدز بػػػػف ا ( 1

 .ٖٓـ ، ص ٕٔٓٓ، جءمعة أـ القر  ، السعودية ، مءجس ير(
 .ٖٔالسءبؽ ، ص  ( 2
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مف رػو  دا ميػة  لػرؽ العنءصػر و نشػر المػواد ثػـ  –عند الشعرا   –المم ءز الذز ي ملؼ 
 (ٔي عيد  ر يبهء ل صبهء يو رءلب  ءص حيث  ريد  مؽ يف جديد م حد منسجـ ...".

  عػػػد الصػػػورة يػػػو النقػػػد الحػػػديث أمػػػء العءطلػػػة يإنهػػػء رػػػواـ الصػػػورة األدبيػػػة أي ػػػء، وال    
نءجحػة  ال  ذا حممػت شػحنة عءطليػة يػو كػػؿ جػز  مػف أجزاةهػء. و ع مػد رػوة العءطلػػة أوال 
ال لػػػف  عمػػى طبيعػػة الكء ػػب أو الشػػءعر، ييجػػب أف يكػػوف اػػو رػػوز الشػػعور ييمػػػػء يك ػػب وا 

ءب كثيػرة القءرةيف. وكثيرا مء يكوف األديػب مػزودا بمسػب يس طم يو العءدة أف يثيػر شػػعور
مف القوة كحسف ال عبير وروة ال يءؿ ثػـ او يلشؿ ألن   نقص  روة العءطلة. و ر بط ثءنيػء 
بقػػوة األسػػموب، يءألديػػب رػػد يسػػ طيم أف ينقػػؿ  لػػى سػػءمعي  معءنيػػ ، ولكػػف ال يسػػ طيم أف 
ينقؿ عواطل  ومشءعر   ال بقوة األسػموب. وثءلثػء  قػءس العءطلػة أي ػء بءسػ مراراء وثبء هػء 

معنيػػءف: األوؿ بقػػء  أثراػػء يػػو نلػػوس السػػءمعيف  زمنػػء طػػويال، والمعنػػى الثػػءنو أف  ولػػذلؾ
 كوف القطعة األدبية  ثير شعورا م جءنسء م سمسال، وبعبءرة أ ػر  أف  كػوف انػءؾ وحػدة 
يو الشعور يال ين قؿ األديب مػف شػعور  لػى   ػر مػف غيػر صػمة، وال يعنػو أف الكء ػب 

نمء يعنو أف يحكػـ كػؿ منهمػء الػربط. أو الشءعر الين قؿ مطمقء مف عء طلة  لى أ ر ، وا 
رابعػػء أف  كػػوف العءطلػػة  صػػبة غنيػػة م نوعػػة ورممػػء يواػػب األديػػب اػػذ  الموابػػة. وأ يػػرا 

 (ٕي قـو القطعة األدبية بنوع العءطلة ودرجة ريع هء أو  ع هء.

و ػػػػر بط العءطلػػػػة بءلمعػػػػة ار بءطػػػػء كبيػػػػرال ألف المعػػػػة العريبػػػػة  نلػػػػر القػػػػءرئ و جعمػػػػ        
يصرؼ اا مءم   لى حؿ غوامض المعة يينعدـ ال ػمثير و  شػو  العءطلػة و ر بػؾ الصػورة، 
يءلمعػػػػػة أسػػػػػػءس يػػػػػػو العمػػػػػػؿ األدبػػػػػػو، "والعمػػػػػػؿ اللنػػػػػػو ال يصػػػػػػمد وال يهػػػػػػيمف  ال بقيم ػػػػػػ  

القػػػػديـ والحػػػػديث ، يعبػػػػد القػػػػءار الجرجػػػػءنو يػػػػر  أي ػػػػء أف  وانػػػػء يم قػػػػو النقػػػػد(ٖيالمعويػػػػة"
األللػػءظ " ال   لء ػػؿ مػػف حيػػث اػػو  أللػػءظ مجػػردة، وال مػػف حيػػث اػػو كمػػـ ملػػردة، وأف  

                                                           
اػػ( أنموذجػء ٕ٘٘الد يؿ ، محمد مءجد مجمو ، الصورة اللنية يو الشعر األندلسو ، شعر األعمى ال طيمو يت  ( 1

 .ٔٛ، ص ٕٙٓٓ، د. ط ، دار الكندز ، عمءف ، 
 .ٖٓ، ٜٕ، ٕٛـ، ص ٖٜٛٔ، مك بة النه ة المصرية ،  ٘ينظر: أميف ، أحمد ، النقد األدبو ، ط  ( 2
 .ٕٔٙنلس ، ص نءصؼ،  ( 3
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 ثبت لهء الل يمة و اليهء يو مال مة معنػى الملظػة لمعنػى ال ػو  ميهػء أو مػء أشػب  ذلػؾ 
لػذز يراعػو كػؿ اػذ  العالرػءت "واألديػب المػ مكف اػو ا(ٔيممء ال  عمؽ ل  بصػري  الملػظ "

 (ٕيح ى   رج صورة معبرة م مءسكة".

وي صػػػػؿ بءلمعػػػػة عنصػػػػر   ػػػػر  حدثػػػػ  أللءظهػػػػء واػػػػو الموسػػػػيقى ال ػػػػو يعػػػػّوؿ عميهػػػػء     
المحػدثوف جػػدا يػو رسػػـ الصػورة ألنهػػء   ػيؼ  ليهػػء بعػدا   ػػر يقػوز مػػف شػمف ال صػػوير 

بػػػءألرواح وال عبيػػػر عمػػػء واإيحػػػء  ويعطيهػػػء مػػػذارء  ءصػػػء " ألف الموسػػػيقى طريػػػؽ السػػػمو 
 (ٖييعجز ال عبير عن ".

"ويبقى مف مقومءت الصػورة عنػد المحػدثيف أف    ػمف  يحػء  يجعػؿ ذاػف الم ػذوؽ      
داةب الحركة والنشءط ، كممء ررأ الصورة وجد ييهػء شػيةء جديػدا . وكممػء  الحقػت الصػور 

و الوحػػدة ال ػػو و رابطػػت دوف  نػػءير دّؿ ذلػػؾ عمػػى رػػدرة الشػػءعر يػػو جمػػم األشػػ ءت واػػ
 (ٗي.ينءدز بهء النقد الحديث"

، لػذات، ويميػؿ  لػى المعػة المملويػةوعمومء "يبدو النقد الحديث أكثػر اع مػءدا عمػى ا      
وي وسم يو اس  داـ الصور اع مءدا عمى المجءز واالس عءرة ويشيم يو صور  نوعػء مػف 

يعمػػػو النقػػػد الحػػػديث مػػػف العمػػػوض واإبهػػػءـ وال يع مػػػد عمػػػى دالالت األللػػػءظ المبءشػػػرة  و 
. وأصػػب  الشػػءعر يعبػػر بءلصػػور (٘يشػػمف ال يػػءؿ ويعػػوؿ عميػػ  كثيػػرا يهػػو أسػػءس الصػػورة"

الكءممة عف  برا   و جءرب  اإنسءنية ل لذا ار بطػت الصػورة بمورػؼ الحيػءة  ودلػت عمػى 
لحسػية ألنهػء  برة الشءعر ونظرا   الدريقة  لى درءةؽ األمور." يهػو ال    ػءر العنءصػر ا

يعنػػػػو شػػػػيةء بءلنسػػػػبة لمشػػػػعر  ربحهػػػػء ال ، يجمػػػػءؿ العنءصػػػػر أو بػػػػدو يػػػػو ذا هػػػػء جميمػػػػة 

                                                           
الجرجػػػءنو ، اإمػػػءـ عبػػػد القػػػءار ، دالةػػػؿ اإعجػػػءز يػػػو عمػػػـ المعػػػءنو، د.ط ، دار المعريػػػة ، بيػػػروت ، لبنػػػءف ،  ( 1

 .ٖٛـ ص ٜٔٛٔ
 .ٕٖنلس   ، ص الحءرثو ، مريـ   ( 2
 .ٜٛٔنلس ، ص أميف ،  ( 3
 .ٕٖالحءرثو ، مريـ ، نلس  ، ص  ( 4
5
 .ٕٖالسءبؽ  ، ص  ( 
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،  ذ المهػػػـ أف  كػػػوف الصػػػورة يػػػو مجممهػػػء معبػػػرة نءرمػػػة لممشػػػءعر الصػػػءدرة نقػػػال الحػػػديث
 (ٔيمثيرا".

وأمء مف حيث المصػطم  وال سػمية، يػءلبالغيوف والنقػءد يسػ  دموف ثػالث  سػميءت       
اللنية والصػورة األدبيػة والصػورة الشػعرية، و  جمػى  شػكءلية ملهػـو لمصورة، واو الصورة 

الصورة يو صػعوبة اال لػءؽ عمػى ملهػـو محػدد ي سػـ بءلشػمولية واإجمػءع،  ذ  ف ملهػـو 
الصػػورة الشػػعرية لػػيس مػػف الملػػءايـ البسػػيطة ال ػػو يسػػهؿ  حديػػداء، يهنػػءؾ عػػدة عوامػػؿ 

ءز، يهػػو مػػف الق ػػءيء النقديػػة ال ػػو  ػػد ؿ يػػو  حديػػد طبيع هػػء، كءل جربػػة والشػػعور والمجػػ
 (ٕي: شكؿ  حديء لمدارسيف، و كمف أسبءب صعوبة  حديد ملهـو الصورة يو النقءط ا  ية

النسػػي  المعػػوز لمصػػورة:  ذ يػػفثر ال ركيػػب النحػػوز يػػو المسػػ و  اللنػػو لمصػػورة،  -ٔ
، وبع ػػهء يػػم و ب ركػػػػػيب نحػػوز يقػػم ض الصػػور يػػم و ب ركيػػب لعػػوز معيػػءرزيػػبع
انزيػػػءح عػػف المعيػػءر النحػػوز، كمػػء أف ا  يػػءر أللػػءظ النسػػي  المعػػوز لمصػػورة ييػػ  

يػػفثر يػػو المسػػ و  اللنػػول ألف األللػػءظ   لػػءوت يػػو ورعهػػء الػػداللو والنلسػػو ويػػؽ 
السػػيءؽ الػػذز  قػػم ييػػ . وعميػػ  يػػإف بعػػض البالغيػػيف نػػو   لػػى الجءنػػب المعػػوز يػػو 

  عريؼ الصورة .
يقصػر أدوات الصػورة اللنيػة عمػى المسػءةؿ  أدوات الصورة: يكءد بعض البالغييف -ٕ

البيءنيػػة، وبع ػػهـ ي ػػـ  لػػى المسػػءةؿ البيءنيػػة مسػػءةؿ عمػػـ البػػديم، وبع ػػهـ يػػر  
أف الصػػورة يمكػػف أف  شػػكؿ مػػف الرمػػز بمشػػكءل  الم  ملػػة، وبع ػػهـ ي جػػءوز مػػء 
سػػبؽ ييػػر  أف الصػػورة اللنيػػة يمكػػف أف  شػػكؿ بػػدوف مسػػءةؿ بالغيػػة عمػػى اع بػػءر 

 ءرة لم يءؿ و مثير يو اللكر والوجداف.أف الصورة  ث

                                                           
 .ٖ٘ٔنلس  ، ص  الشمرز  ( 1
، دار أسءمة لمنشر وال وزيم ، ٔينظر : ع يؽ ، عمر عبد الهءدز ، عمـ البالغة بيف األصءلة والمعءصرة ، ط ( 2

 .ٕ٘ٔ، ٔ٘ٔـ، ص ٕٕٔٓاألردف ، عّمءف ، 
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ال يػػػءؿ : بعػػػض البالغيػػػيف يركػػػز عمػػػػى عنصػػػر ال يػػػءؿ يػػػو  عريػػػؼ الصػػػػورة ،  -ٖ
 (ٔيوبع هـ ال يعطو ال يءؿ أامية رصو .

ف ا  ملػػػػت      "ال ػػػػراث العربػػػػو عػػػػرؼ الصػػػػورة مصػػػػطمحء وملهومػػػػء وأعطءاػػػػء حقهػػػػء. وا 
و واصػػػػؿ االا مػػػػءـ بهػػػػء  لػػػػى   سػػػػميء هء وجهػػػػة  نءولهػػػػء لػػػػد  م  مػػػػؼ النقػػػػءد والبالغيػػػػيف،

العصػػػر الحػػػديث، الػػػذز شػػػعمت لػػػديهـ دراسػػػة الصػػػورة حيػػػزا واسػػػعء مػػػف اا مءمػػػءت النقػػػد 
العربػػو الحػػديث وا  ملػػت اال جءاػػءت بػػيف نءرػػد م ػػمثر بػػءل راث العربػػو وبػػيف   ػػر حػػءوؿ 
اإيءدة ممء درس . ويكءدوف ي لقوف عمى أنهء كيءف ينػو م ميػز يػو العمػؿ الشػعرز رءةمػة 

هء. يءلشعر ال يكوف شعرا مف غير صور ألنهء جوار يو نسيج  ، والصػورة  و ػ  بذا 
لمشءعر أوال ثـ لمم مقو ريمػة المعػة ييهػء، وعمػى اػذا يكػؿ معنػى شػعرز اػو صػورة  جسػد 

الؿ  وليلػػ  بػػيف و جسػػـ مورلػػ  مػػف العػػءلـ مػػف  ػػالؿ المعػػة و بػػرز ريم ػػ  اإبداعيػػة مػػف  ػػ
 (ٕيالمجهوؿ". ، ومف المعمـو  لىالمدرؾ والالمدرؾ

 :لصورة في الشعر العربي الكالسيكيا

 تمهيد: 

الكالسيكية او المػذاب األدبػو األوؿ الػذز عري ػ  أوربػء بعػدمء اسػ يقظت مػف سػبءت    
القػػروف الوسػػطى. يقػػد كػػءدت الكالسػػيكية يػػو القػػرف السػػءبم عشػػر أف  عطػػو عمػػى كءمػػؿ 
 ن ػػػءج المرحمػػػة يعػػػءد الشػػػعرا   لػػػى ال ػػػءري  اليونػػػءنو والال ينػػػو القػػػديـ يح ذونػػػ  ويعيػػػدوف 

ية أطمقت عمػى محءكػءة القػديـ و قميػد  والسػير عمػى سػن    حيء  نمءذج ، يهو  سمية غرب
مف  الؿ النمءذج ال و ردمت يو أوانهء وال زالت رءدرة عمػى أف  عطػو شػيةء مػف رونقهػء 

 (ٖي.ثيراء يو النلوس يو الورت الحء روجمءلهء  و م

                                                           
 .ٕ٘ٔ، ٔ٘ٔالسءبؽ ، ص  ( 1
 .ٕٗص  نلس  ، دعموس،  ( 2
 –، بيػػػروت ، دار النه ػػػة العربيػػػة ٕينظػػػر: المعػػػوش ، سػػػءلـ ، األدب العربػػػو الحػػػديث نمػػػءذج ونصػػػوص ، ط  ( 3

 .ٖٚ٘ـ ، ص ٕٔٔٓلبنءف، 
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. فانػػػءؾ  صػػػءةص م عػػػددة لمكالسػػػيكية، كءنػػػت مجػػػءؿ أ ػػػذ ورد بػػػيف النقػػػءد والمنظػػػري   
 ومنهء:

 العقل:-1

الكالسػػيكية مولعػػة بءلهندسػػة العقميػػة، والو ػػوح اللكػػرز، يءلكالسػػيكيوف  منػػوا بءلعقػػؿ     
وعظمػػوا مػػف شػػمن ، وعػػدو  أسػػمى ممكػػة بػػيف ممكػػءت اإنسػػءف، يهػػو الػػذز يوجػػ  ويلمسػػؼ 
كػػؿ شػػو ، وأد  ذلػػؾ  لػػى غمبػػة الو ػػوح عمػػى األدب الكالسػػيكو،  ذ  ف الو ػػوح وليػػد 

كييف  لػػى العقػػؿ أنهػػـ ي جػػءاموف العواطػػؼ أو ينكرونهػػء العقػػؿ، "وال يعنػػو اح كػػءـ الكالسػػي
نمء يروف أف  ر ء  العنءف لمعواطػؼ يػفدز  لػى الجمػوح وال طػرؼ وعػدـ اال ػزافل  كميء، وا 
ألف العواطػػػؼ ش صػػػية يرديػػػة    مػػػؼ مػػػف  نسػػػءف  لػػػى   ػػػر. أمػػػء العقػػػؿ يهػػػو الحقيقػػػة 

الػػذز  صػػدر عنػػ   الكبػػر  ال ػػو يشػػ رؾ ييهػػء البشػػر يػػو كػػؿ البيةػػءت والعصػػور. والعقػػؿ
نمػػء د الػػذز ال يمكػػف أف يػػد ؿ يػػو األدبالكالسػػيكية لػػيس اػػو العقػػؿ الجػػءؼ والجءمػػ . وا 

اػػػو عقػػػؿ منػػػػػلعؿ وحسػػػػػءس اسػػػ طءع أف يلجػػػر يػػػو األدب الكالسػػػػػػيكو  حمػػػيالت دريقػػػة 
لمعواطػػػػؼ اإنسػػػػءنية الحػػػػءرة . ال  ػػػػزاؿ  هػػػػز الوجػػػػداف . واػػػػذا العقػػػػؿ يم قػػػػو ييػػػػ  ال يػػػػءؿ 

 (ٔيءس يو مزاج م زف م عءدؿ يحقؽ الم عة اللنية واللءةدة يو  ف واحد".وال لكير واالحس

 محاكاة القدماء:-2

"اإنسػػػءف ينظػػػر  لػػػى األرػػػدميف نظػػػرة  كبػػػءر ، وغءلبػػػء مػػػء ينسػػػب  لػػػيهـ كػػػؿ عمػػػؿ        
عظيـ، انطالرء مف اذا المبدأ أيقف الكالسيكيوف أف القدمء  برعوا يو نقػؿ نمػءذجهـ عػف 

را ة، واء، وأ ػػءيوا عميهػػء مػػف يػػنهـ و جػػءربهـ، يػػمربموا عمػػى أدبهػػـ رػػالطبيعػػة، بعػػدمء اػػذب
واعجػػءب الكالسػػيكييف بمػػء أن جػػ  القػػدمء  ال يعنػػو أنهػػـ  ،(ٕيودرسػػء، و محيصػػء، وار بءسػػء"

                                                           
، مديريػػة دار ٔمصػػطلى ، يػػءةؽ ، و عمػػو ، عبػػد الر ػػء ، يػػو النقػػد األدبػػو الحػػديث منطمقػػءت و طبيقػػءت  ، ط  ( 1

 .ٜ٘ـ ، ص ٜٜٛٔالك ب لمطبءعة والنشر ، الموصؿ ، 
، الحديثة لمك ءب ، طرابمس ، لبنءفمذااب  ، د. ط ، المفسسة  –أنواع   –بطرس ، أنطونيوس ، األدب   عريل   ( 2

 .ٕٗٔ، ص ٕ٘ٓٓ
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رمػػػدو   قميػػػدا ينيػػػت ييػػػ  ش صػػػيء هـ بػػػؿ كػػػءنوا يحػػػءولوف الوصػػػوؿ  لػػػى درجػػػ هـ ويبعػػػوف 
 ال لوؽ عميهـ .

 :موبالعناية بالمغة وتجويد األس-3

يعنػػى الكالسػػيكيوف يػػو أدبهػػـ بءألسػػموب ويجعمونػػ  أسػػموبء رييعػػء ي مػػء رءةمػػء عمػػى       
اللصػػءحة والسػػمو، ال أثػػر ييػػ  لمركءكػػػة أو العءميػػة أو االب ػػذاؿ، ويح رمػػوف رواعػػد المعػػػة 
وأصػػػػولهء، كمػػػػء اسػػػػ قر عميهػػػػء العػػػػرؼ، ويعنػػػػوف بءلمحسػػػػنءت البديعيػػػػة والبالغػػػػة وألػػػػواف 

والزينػػة والز ػػءرؼ ال ػػو  جعػػؿ المعػػة أكثػػر جمػػءال وصػػقال . "ولعػػؿ اػػذا مػػء جعػػؿ  الصػػنعة
. الصػػدؽ يػػو ال عبيػػرأعػػدا  الكالسػػيكية ي همونهػػء بحػػب ال صػػنم واالب عػػءد عػػف البسػػءطة و 
 (ٔيوالميؿ  لى القوالب واألشكءؿ الجءازة ال و أكؿ عميهء الدار وشرب".

 األخالق والجمال :-4

الطػػرؼ عػػف األ ػػالؽ يػػو العصػػور المء ػػية بػػؿ ا  ػػذواء لػػـ يعػػض الكالسػػيكيوف      
مػػثال يح ػػذ  بػػ ، "ويفمنػػوف بهدييػػة األدب وأ ػػػػػالري   و وظيلػػ  إصػػػػالح المػػػػج مم عػػف 

ولكف اذ  النءحيػة لػـ  كػف   جمػى بو ػوح عنػد كػؿ  ،(ٕيالوعظ أو النقد أو الهجء " طريؽ
نمػػء الػػذز كػػءف وا ػػحء اػػو الحػػرص ربػػؿ كػػؿ شػػو  عمػػى النءحيػػة اللنيػػة  الكالسػػيكييف، وا 

الحقيقػة وعر ػهء  وعمى عمؽ الحقيقة وعمى روعة الجمءؿ الذز يجدون  يػو البحػث عػف
 (ٖيبسيطة وا حة .

 التزام القواعد: -٘

                                                           
 .ٓٙ، ٜ٘مصطلى ، يءةؽ ، نلس  ، ص  ( 1
ـ ، ٜٜٛٔ، دار مجػدالوز لمنشػر ، عمػءف ، س ٔشم ءغ ، عبػود شػراد ، مػد ؿ  لػى النقػد األدبػو الحػديث  ، ط  ( 2

 .ٕٜٔص 
ينظر: يهمو ، مءار حسف ، و يريد ، كمءؿ ،  الكالسيكية يو ا داب واللنوف العربية واللرنسية ، د.ط ، مك بػة  ( 3

 .ٖٔاألنجمو المصرية ، د. س ، ص 
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"و حجػػػة الكالسػػػيكييف أف القواعػػػد اػػػو ال ػػػو  حقػػػؽ ال ػػػوازف بػػػيف العءطلػػػة واللكػػػر،       
وبيف الشءعر والجمهور، وبػيف مػءدة العمػؿ اللنػو، وطريقػة ال عبيػر، واػذا ال ػوازف عنػداـ 

 (ٔياو سر الجمءؿ".

 الكالسيكية الشعرية العربية :

ولػو ان قمنػء  لػػى الحػديث عػف الكالسػػيكية الشػعرية العربيػة، لوجػػدنء أنهػء  سػ ند يػػو        
"ملهومهػػء ومبءدةهػػء  لػػى الشػػعر العربػػو واألسػػس ال ػػو رػػءـ عميهػػء ودرجػػت عميهػػء القصػػيدة 
العربيػػة. يءلكالسػػيكية انػػء  عنػػو مػػء ريػػؿ مػػف شػػعر عمػػى سػػنة األرػػدميف حيػػث كػػءف لهػػذا 

م ػػموف جعمػػت مػػف الشػػعرا  مقمػػديف لهػػء أو مطػػوريف ييهػػء الشػػعر أصػػوؿ يػػو الشػػكؿ وال
 (ٕيبءلقدر الذز  سم  ب  ظروؼ الحيءة وال عييرات الجديدة ال و  طرأ عمى المج مم".

يقػػوؿ أنطونيػػوس بطػػػرس: "وشػػعرنء القػػػديـ منهجػػو، مػػف الجءاميػػػة  لػػى مطمػػػم        
لقصػػيدة عصػػر النه ػػة، مػػم ا  اليػػءت ظهػػرت أوال، يػػو بعػػض جوانبهػػء، بءر صػػءر ا

عمى مو وع واحد، وال سيمء يو العصر األموز، ويو العصر العبءسو، وبءسػ  داـ 
أوزاف جديدة، وأنمءط مب كرة، كمء يو الموشحءت. يإذا مء كءنت اػػػػػػذ  المنهجيػة اػػػػو 

القصػػيدة الجءاميػػة كالسػػيكية، وذلػػؾ السػػمة البػػءرزة ال ػػو  حػػػػػػدد الكالسػػيكية، رمنػػء  ف 
الواحػػػد، والقءييػػػة الواحػػػدة، وب كػػػرار المو ػػػوعءت يػػػو مطءلعهػػػء مػػػف بءع مءداػػػء الػػػوزف 

غػػػزؿ، وبكػػػء  عمػػػى الطمػػػؿ، ووصػػػؼ ال مػػػر، والنءرػػػة أو اللػػػرس، والصػػػيد، ووصػػػؼ 
الرحمػػة،... والوصػػوؿ بعدةػػذ  لػػى المو ػػوع الرةيسػػو ييهػػء. وينسػػحب اػػذا القػػوؿ عمػػى 

 (ٖيمعظـ األشعءر يو العصور الالحقة.

ورػػػػػػد  ػػػػػػمثر الشػػػػػػعرا  العػػػػػػرب بءلكالسػػػػػػيكية العربيػػػػػػة وكػػػػػػءنوا يصػػػػػػوغوف األيكػػػػػػءر        
واألحءسػػيس يػػو أسػػءليب عربيػػة  قميديػػة، وأعجبػػوا بءلنمػػءذج األدبيػػة القديمػػة ال ػػو أنشػػماء 

                                                           
1
، الدار الدولية لالس ثمءرات ٔالسيويو ، مصطلى ، و غيطءس ، منى ، النقد األدبو الحديث ، أ.د: ، ط  ( 

 .ٖٖـ ، ص ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓالقءارة ، مصر ، الثقءيية، 

 .ٖٛ٘المعوش ، نلس  ، ص  ( 2
 .ٖٕٗنلس  ، ص  بطرس، ( 3
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الجػػػءاميوف واإسػػػػالميوف والعبءسػػػػيوف، ورمػػػػدوا ال راكيػػػػب الل مػػػة ال ػػػػو أ ػػػػت يػػػػو القوالػػػػب 
يب عف أذاػءنهـ لحظػة واحػدة، و قيػدوا بػموزاف ال ميػؿ، ال عبيرية القديمة وال و لـ  كف ل ع

ونظمػػػوا القصػػػيدة الطويمػػػة، و رسػػػموا بنء اػػػء عمػػػى وزف واحػػػد ورءييػػػة واحػػػدة يػػػو العءلػػػب، 
واي  حػػوا رصػػءةداـ بءل  ػػريم والعػػزؿ ووصػػؼ الػػدمف وا ثػػءر ثػػـ ين قمػػوف  لػػى األغػػراض 

وصػػؼ أو حكمػػة   ػػءية ال قميديػػة القديمػػة نلسػػهء مػػف ي ػػر أو رثػػء  أو مػػدح أو غػػزؿ أو 
 لى أحداثهـ الوطنيػة، وأ ػذوا بءألسػءليب البالغيػة القديمػة، وأ ػوا بػءلملظ الجػزؿ وال راكيػب 

وكػػءنوا  ذا وصػػلوا المػػرأة مػػثال،  شػػءبهت أوصػػءيهـ  لػػى حػػد ال طػػءبؽ ،يءلقءمػػة ( ٔيالم ينػػة.
، غصػػف بػػءف، والعينػػءف واسػػع ءف والعنػػؽ كعنػػؽ العػػزاؿ، والممػػدوح اػػو أكػػـر أاػػؿ األرض

والمرثػػو بطػػؿ معػػوار، ومنػػزؿ الحبيبػػة بعػػدمء رحمػػت عنػػ ، دارس حػػزيف، غيػػرت مالمحػػ  
 ريءح الجنوب والشمءؿ، يقوؿ امرف القيس، يو مطمم معمق  :

 رلء نبؾ مف ذكر  حبيب ومنزؿ     بسقط المو  بيف الد وؿ يحومؿ

 (ٕينوب وشمػػػمؿػػػػػػي و   يءلمقراة لـ يعؼ رسمهء     لمء نسج هء مف ج

 ويقوؿ عن رة بف شداد: 

 اؿ غءدر الشعرا  مف م ردـ     أـ اؿ عريت الدار بعد  واـ

 (ٖيلر بػػعد أـ الهػػػػيثـ ػػػػػػػػػػػػػػُحي يت مف طمؿ  قءدـ عػػػػهد      أرو  وأر

 ويقوؿ الشي  نءصيؼ اليءزجو :

 مءذا الوروؼ عمى رسػـو المنزؿ    ايهءت ال يجدز ورويؾ يءرحؿ

                                                           
، ـٜٜٔٔ، مطبعة األمءنة ، مصر ، ٔ ينظر : صقر ، محمد عبدالسالـ  براايـ ، يو النقد األدبو الحديث ، ط ( 1

 .ٛٔ -ٙٔص 
، دار حءمػػد ، عمػػءف ، ٔالعبػػودز ،  ػػيء  غنػػو لل ػػة ، معمقػػة امػػرئ القػػيس يػػو دراسػػءت القػػدامى والمحػػدثيف ، ط ( 2

 .ٔ٘ـ ، ص ٕٔٔٓاألردف ، 
 .ٛٔٔ،  ٚٔٔـ ، ص ٜٜ٘ٔعن رة ، شرح ديواف عن رة ، دار الك ب العممية ، بيروت ، لبنءف ،  ( 3
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 ػػػممؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينػػػهء ي ػػػػػػمبػػػؾ بػػػػػػػػػنت رػػػػػػو يو  العراص   ملت      أظنػ مؾ األثءي

 (ٔيصدر الجواب  عف الصبء والشممؿ  ت ربوعهء عف أامهء    ػػػػػػػػػػػوم ى سمل

 :ويقوؿ البءرودز

 انقػػػػ ىهد لي   مء ػػػػػػػػػػوادز الع ء     ذاؾ عػػػػػػػػػأيف ليػػػءلينء ب

 (ٕيح ى  ذا ولى عدمت الر ء   كنت ب  مف عيش و را يء   

 :  ويقوؿ أبو مسمـ البهالنو

 ػػطوة         طونء ومف بعد الم و  عودػػػػػػػػػ ميمو دالنو عمى جز   

 (ٖيجػػػودػػػػعسءاء ب بر الظءعنيف     ذا بيدز نحو المنءزؿ  ذ  وت      

 :ويقوؿ عبداهلل ال ميمو

 ػػػءاء أف  بيػنءػػػػػػػػنسءةمهء عس    يف أطػػػػػالؿ بمينء  ػػػػػػػػػػػػػػػبػػػو برلء 

 يػػػػنء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعشية بءينػػواء نءزح   ػالؿ ييػػػػػهء   ػػػػػػػػػػػنسءةمهء عف الح

 مصب   الدمم لمم شورينء   او األطالؿ كءنت مف رديـ   

 (ٗينء ػػػػػػػػػػػػ حية وامؽ النزعءت دي  نو   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ليؾ مسػػػػءرح ا راـ م

 
                                                           

اليءزجو ، نءصيؼ ، ديواف الشي  نءصيؼ اليءزجو ،ردـ ل  : مءروف عبػود ، يهرسػ  وورػؼ عمػى  ػبط   نظيػر  ( 1
 .٘ٚٔ، ٗٚٔـ، ص ٖٜٛٔ، دار مءروف عبود ،  ٔعبود ، ط

، دار الك ػػػب  ٕالبػػػءرودز ، محمػػػود سػػػءمو ، ديػػػواف البػػػءرودز ، ت. عمػػػو الجػػػءـر ، محمػػػد شػػػليؽ معػػػروؼ ، ج ( 2
 .ٙٚٔ، ص ٜٓٗٔالمصرية ، 

 .ٖٔٚ،  ٖٓٚالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 3
 .ٖٕٓص  ،ـ ٕٙٓٓ، المطءبم الذابية، مسقط عمءف، ٕال ميمو، عبداهلل بف عمو، ديواف وحو العبقرية، ط  ( 4
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يػػيالحظ أف النمطيػػة يػػو الورػػوؼ عمػػى األطػػػالؿ ال   عيػػر مػػف شػػءعر  لػػى   ػػػر،       
 .الحءؿ يو سءةر المو وعءت األ ر  وكذلؾ

وغنػػو عػػف القػػوؿ أنػػ  كػػءف لمبػػءرودز ومدرسػػ   الل ػػؿ األكبػػر يػػو بعػػث الشػػعر        
عءد ػ   لػى سػءبؽ مجػد  وازداػءر ، يعمػد  لػى بعػث أسػءليب القػدمء ، العربو الكالس يكو وا 

ولػػػػجم كعير  مف شػعرا  اإحيػء  و ػػػءصة شػػػػورو وحػءيظ  لػى رػوة ال عبيػر وجزالػة األللػءظ 
وجمػػءؿ ال عبيػػر.  ال أنػػ  مػػي اػػذا مػػف روحػػ ، ورصػػءنة أسػػءليب  بعػػد مػػء ألقػػى عميػػ  ظػػؿ 

ى نهج  رواد   روف يو األدب العربو يهنءؾ  ميػؿ نلس ، وأثر بية   وعصر . وسءر عم
مػػػردـ وشػػػليؽ جبػػػرز وبػػػدوز الجبػػػؿ وعمػػػر أبػػػو ريشػػػة يػػػو سػػػوريء، ومعػػػروؼ الرصػػػءيو 

 ، والشػءعروجميؿ صػدرو الزاػءوز ومحمػد مهػدز الجػواارز يػو العػراؽ والشػءعر القػروز
 (ٔي.يءس يرحءت يو المهجر وغيراـ ل

وأحمػػػد شػػػورو يعػػػد يػػػو طميعػػػة الشػػػعرا  الػػػذيف أعػػػءدوا لمكالسػػػيكية العربيػػػة القديمػػػة       
مجداء الجديد وعنلوانهء، حػػػيث ا ػػػ ذ مػف البح ػرز مثػءال أعمػػى يح ػذ  بػ  ويػنظـ شػػػػعر  

 ،رحمػػػػ  اهلل، رييقػػػػو يػػػػو اػػػػذا ال رحػػػػءؿعمػػػػى طريق ػػػػ . يقػػػػػػػوؿ شػػػػورو: "وكػػػػءف البح ػػػػرز، 
 ،(ٕياألثػػػر، وحّيػػػء الحجػػػر ،ونشػػػر ال بػػػر"  أبمػػػه مػػػف حمّػػػى وسػػػميرز يػػػو الرٍّحػػػءؿ،  .. يإنػػػ

وعػػءرض الكثيػػػر مػػف الشػػػعر العربػػو يػػػو رصػػءةد  كمعءر ػػػ   البػػف زيػػػدوف والبوصػػػيرز، 
ورمػػػد الم نبػػػو وجعمػػػ  القطػػػػب الػػػذز يػػػدور شػػػػعر  حولػػػ ، و شػػػب  بػػػػءلكثير مػػػف حيػػػءة أبػػػػو 

 (ٖينواس.

ومػػػػف أبػػػػرز ممثمػػػػو اػػػػذا ال يػػػػءر مػػػػف الشػػػػعرا  ال ميجيػػػػيف عمػػػػى سػػػػبيؿ ال مثيػػػػؿ ال        
طبػػػءةو، والشػػػءعر القطػػػرز مءجػػػد بػػػف صػػػءل  الشػػػءعر الكػػػوي و عبػػػد الجميػػػؿ الطب الحصػػػر

                                                           
، ٖٜٛٔ، شػػركة اللجػػر العربػػو ، بيػػروت ، لبنػػءف ، ٕاأليػػوبو ، يءسػػيف ، مػػذااب األدب معػػءلـ وانعكءسػػءت ، ط  ( 1

 .ٜٕ٘ص 
 .ٖٚ، ص ر،  طبم دار المعءرؼ بمصٖٔ يؼ ، شورو ، شورو شءعر العصر الحديث  ،ط  ( 2
 .ٗٗ٘، ٖٗ٘ينظر : المعوش ، نلس  ، ص  ( 3
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ال ميلػػو، وابػػف عثيمػػيف وحسػػف عبػػداهلل القرشػػو مػػف السػػعودية، وأبػػو مسػػمـ البهالنػػو مػػف 
 (ٔيعمءف.

دب ليسوا مقمػديف لمكالسػيكية العربيػة الجديػدة، ولكػنهـ "وأدبء  مرحمة البعث يو األ      
رأوا أف نه ػػة األدب الحػػديث ال   ػػم ى لػػ   ال مػػف  ػػالؿ وصػػم  بعصػػور االزداػػءر يػػو 
ذا كػػػػػػػءف مصػػػػدر اإمػػػػداد  األدب العربػػػػو يحػػػػءولوا  حيػػػػػػػء  األسػػػػس والقػػػػػػواعد القديمػػػػة. وا 

مبءلعءت و يػءؿ وواػـ وأسػطورة ألوروبء يػػػو عصر النه ة األدب اإغريقو بمء يي  مف 
يإف أدبء  العرب اال بءعييف أرادوا  حيء   راث عريؽ يػو  –وصراع بيف اإنسءف وا لهة 

شػػرؼ معءنيػػ  وأصػػءلة مبءنيػػ  وعمػػؽ  عبيػػر ل ألنػػ  مسػػ مد مػػف حيػػءة العػػرب ربػػؿ اإسػػالـ 
 (ٕيومم د عبر ال ءري  اإسالمو يو انطبءعءت جعمت ل  ريمة  ح ذ ".

كءنػػػت لمحػػػة مػػػوجزة عػػػف الكالسػػػيكية يػػػو الشػػػعر العربػػػو . نن قػػػؿ ا ف  لػػػى   مػػػؾ       
 الصورة يو الشعر العربو الكالسيكو، وسم نءوؿ ييهء:

 خصائا الصورة في الشعر العربي الكالسيكي:

 الوضوح:-1

نظػػػرا الح كػػػءـ الكالسػػػيكييف  لػػػى العقػػػؿ يػػػإف أاػػػـ مػػػء يميػػػز الصػػػورة يػػػو الشػػػعر         
العربو الكالسيكو الو وح، ولكف اػذا ال يعنػو أف العقػؿ الػذز  صػدر عنػ  الكالسػيكية 
جءؼ وجءمػد، بػؿ اػو عقػؿ منلعػؿ وحّسػءس يم قػو ييػ  ال يػءؿ وال لكيػر، لكنػ  يػو الورػت 

غريػب أو ال معقػوؿ، ممػء ال يقبمػ  العقػؿ ويري ػ ، نلس  ي جنب  صػوير مػء اػو شػءذ أو 
ولػػػػذلؾ نجػػػػد الشػػػػءعر الكالسػػػػيكو يع مػػػػد عمػػػػى م ػػػػزوف ذاكر ػػػػ  ومػػػػء حلظػػػػ  مػػػػف صػػػػور 
وروالػػػب، والبػػػءرودز أعمنهػػػء صػػػراحة يػػػو مقدمػػػة ديوانػػػ  أنػػػ  يحػػػءكو الشػػػعرا  المء ػػػيف 

 ويعءر هـ ييمء ينظـ، ورد جء  ذلؾ يو رول :
                                                           

1
، ٔط، ينظر : بو شعير ، الرشيد ، الشعر العربو الحديث يو منطقة ال مي  يعوامؿ  طور  ا جءاء   ور ءيء (  ( 

 .ٓٙٔ -ٙ٘ٔ، ص ٜٜٚٔدار اللكر المعءصر ، بيروت ػ لبنءف ، 

 –رطػػرز بػػف اللجػػء ة ، الدوحػػة  ، دار ٔدومػػة ، عمػػو عبػػد ال ػػءلؽ عمػػو ، يػػو األدب ومذاابػػ  المعءصػػرة  ، ط ( 2
 .ٖٕٔـ ، ص ٜٜٓٔ، رطر
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 (ٔيب  عءدة اإنسءف أف ي كممء     كممت كءلمء ييف ربمو بمء جرت   

 :ومف أمثمة الو وح  روؿ البهالنو

ْسُؿ  اّل َكءلَكَواِكِب يو الس مء       َوَأْحَمُد َشْمٌس  ِحيَف َجءَ  اْس َسر تِ   (ٕيَومء الرُّ

يقػػد اع ػػءد الشػػءعر الكالسػػيكو أف يشػػب  كػػؿ مػػف لػػ  ريعػػة ورػػدر ومنزلػػة بءلكواكػػب أو     
الشمس أو النجـو أو بمز شو  موجود يػو السػمء ، والبهالنػو انػء لػـ ي ػرج عمػى ذلػؾ، 
حيث شب  الرسؿ بءلكواكب يو حيف شػب  الرسػوؿ صػمى اهلل عميػ  وسػمـ يػو عمػو منزل ػ  

رت غطػػػت بنوراػػػء عمػػػى بقيػػػة الكواكػػػب يػػػال يػػػر  عػػػنهـ بءلشػػػمس ال ػػػو  ذا ظهػػػرت وأشػػػر 
 غيراء.

 الحسية والشكمية:-2

مف أبرز  صػءةص الصػورة الشػعرية الكالسػيكية ا صػءيهء بءلحسػية الشػكمية، ونريػد      
بءلحسية انء ميؿ الشءعر  لى وصؼ األشػيء  وصػلء حسػيء يقػؼ بهػء عنػد الجوانػب ال ػو 
 ع مػػػػد عمػػػػى الحػػػػواس كءلسػػػػمم والبصػػػػر، كمػػػػء نريػػػػد بءلشػػػػكمية ال نػػػػءوؿ الشػػػػكمو لمشػػػػو  

شػكؿ والمػوف والحجػـ والحركػة والصػلءت مػءاو الموصوؼ ب صوير ظواار  ال ءرجية، يءل
 ال ظػػػػواار األشػػػػيء ، والورػػػػوؼ عنػػػػد اػػػػذ  الجوانػػػػب وحػػػػداء اػػػػو ال ػػػػو جعمػػػػت شػػػػعرا نء 
يع مدوف يو األغمب األعـ عمى حءسية البصر، ي رااـ يجهدوف أنلسهـ يو البحػث عػف 

 (ٖي.شيء  المنظورة المحسوسةال عبيرات ال و   لو عمى الشو  الموصوؼ روة األ

، يػذلؾ مجػرد نسػ   عنو المحءكػءة الحرييػة للحسءسػءتواذ  ال ءصية الحسية "ال       
عػػػءدة  –بػػػؿ اللػػػف  -ُيلقػػػد الشػػػعر  طءبعػػػ  ال  يمػػػو الػػػذز اػػػو  عػػػءدة  شػػػكيؿ لممػػػدركءت وا 

 شػػكيؿ لمعػػءلـ بقصػػد اك شػػءؼ العالرػػءت ال ػػو ينطػػوز عميهػػء، ... األمػػر الػػذز يعنػػو أف 

                                                           
 .ٙيو المقدمة ص  البءرودز ، نلس  ، ( 1
 .ٕٙٗالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 2
 http:elearn.univ-biskra.dz/course/view.php?=104ينظر :  ( 3

 



67 
 

نمػػػػء يوصػػػػمهء الشػػػػءعر ال يوصػػػػؿ القػػػػيـ  وصػػػػيال مجػػػػر  دا، وال ينقػػػػؿ األشػػػػيء  كمػػػػء اػػػػو، وا 
 وصيال  ءصػء ينطػوز عمػى  دراؾ ذا ػو م ميػز، مثممػء ينطػوز عمػى مورػؼ مػف األشػيء  
والقػيـ. والن يجػة الالزمػػة لهػذ  العمميػة اػػو  حويػؿ القػيـ واألشػػيء   لػى صػور شػػعرية ذات 

 :مف ذلؾ روؿ شورو( ٔي صءةص حسية".

 ػػػت بإطػػػػػػػءرػػػػػػػػػػػػر ة زاػػػػػػػػػوالنبت م    ولقد  مر عمى العدير   ػػءل   

 مى   أو ػػػػػػءرػػػػرير       كمنءمؿ   مرت  عػػػحمو ال سمسؿ موج  وج

 ييهء الجواار مف حصى وجمءر قت     ءة  و ملػػػػػػػػػػمدت سواعد م

 (ٕيػػءرػػػندس ون ػػػػػػػػػػػػػػػػمنسوجة مف س مة مب مة     ينسءب يو  م  ػػػػ

واألعػػػراض السػػػطحية يشػػػورو انػػػء ا كػػػم عمػػػى األوصػػػءؼ المءديػػػة الحسػػػية ال ءرجيػػػة     
 .الظءارة لمعيءف

 :الوصفية-3

والمقصػػود بءلوصػػلية اػػو أف يصػػؼ الشػػءعر  جرب ػػ  واػػو "عمميػػة بصػػرية  حميميػػة      
ورػد ،... ؿ م  ءبعػةسريعة  قـو عمى ال عداد وعيبهػء أنهػء  وجػ  ان بػء  اإنسػءف  لػى  لءصػي

كػػػػػءف ال قميػػػػػديوف يسػػػػػموف عػػػػػواطلهـ ويصػػػػػلونهء ويل شػػػػػوف جءاػػػػػديف عػػػػػف نعػػػػػوت عديػػػػػدة 
ونظريػػة ال يػػءؿ  ، حػػت  ػػمثير نظريػػة الصػػنعة إ ػػءي هء  لػػى المشػػءبهة األولػػى، و ػػـ اػػذا

 ومف ذلؾ روؿ شورو:( ٖي".البءنو أو الوصلو

 ف الي يـ ن ػػيداػػػػػػبمبو وروحو النءعمءت العيدا     البءسمءت ع

 يذر ال مو مف القموب عميدا   ػػور يء ػػػػػر  ػػػػػػػػػػػػػػػػػالراةيءت بكؿ أحػ

                                                           
 ـ.ٕٔٓٓ/ ٗ، ٜٓ٘عصلور ، جءبر ، أوراؽ أدبية : الشعر وكرااية ال عميـ  ، مجمة العربو ، العدد  ( 1
 .ٖٚ، ص ٕـ ،جٜٛٛٔشورو ، أحمد ،  الشوريءت، د.ط ، دار العودة ، بيروت ،  ( 2
 .ٕٙاليءيو ، نلس  ، ص  ( 3
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 (ٔيالنءاالت سواللء و ػػػػػػدودا      الراويءت مف السالؼ محءجرا  

ت، الراةيػػػػءت، الراويػػػػءت، يػػػػنالحظ انػػػػء  عػػػػدد الوصػػػػؼ والنعػػػػوت يالنءعمػػػػءت، البءسػػػػمء  
 .(النءاالت

 :التعميم-4

بمعنػى أف ( ٕي " نقوؿ عف الصورة  نهء عءمػة عنػدمء ال  حمػؿ  صوصػية معينػة"        
الشءعر ي ورؼ عف ال عبير عف شعور  ال ػءص ويسػ بدؿ بػ  الشػعور العػءـ، يلػو رصػءةد 
الرثػء  مػثال نجػد أف الشػءعر ال يػد منء  لػى أعمءرػ  الذا يػة لنعػرؼ منػ   صوصػية حزنػػ  

ر ػػ  عمػػى كػؿ شػػو حولػػ ،  ءلطػء ال عمػػيـ بءلمبءلعػػة، عمػى مػػف يقػد، بػػؿ يعمػػـ الحػزف ويل
كمء أن  ال ي ص المرثو بمالم   ءصة  ميػز  عػف غيػر ، وبػذلؾ  صػ  اػذ  الصػور أف 

مو يرثػػػى بهػػػء أز شػػػ ص يػػػو الوجػػػود، مػػػف ذلػػػؾ عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػءؿ مرثيػػػة محمػػػود سػػػء
 :البءرودز لصديق  عبداهلل يكرز

 ض عمػػػػينء بءلنػػػػعيـ رواف ػػػػػػػػيلي  نػػػػػورا مجػػػػسدا    ف كػػػػءفػػػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػأال بمب

 ػػ   سمػػػػءف ػػػػػػػػدع ثو  براة يو األرض ح ى  ذا ر ى     ُلبءن   منػػػهء ،

 ػػءؿ  ػػػػيءف ػػػلورت ، يممء  ـ ش  وكػػػبء حػػػػؿ بءلثػػػػػر    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػومء كءف  ال ك

 (ٖي لى اللمؾ األعمى ب  ُم ػػػواف   واب اللػػػنء  ، وريريػػػت   ػػػػػػػػػػػػن ء عن  أث

نجػػػد أف اػػػذ  القصػػػيدة  قػػػدـ مجموعػػػة مػػػف الصػػػور المطمقػػػة العءمػػػة ال ػػػو يمكػػػف أف      
 نطبػػػؽ عمػػػى أز شػػػ ص كػػػءف  وال  قػػػدـ المرثػػػو بوصػػػل  ذا ػػػء م لػػػردة لهػػػء  صوصػػػي هء 

 (ٗي.حهء ال و ي ميز بهء عف غيراءومالم
                                                           

 .ٜٓٔص ،ٔشورو، الشوريءت ، ج ( 1
 .ٕٛاليءيو ، نلس  ، ص  ( 2
 .ٖٓالبءرودز ، ديوان  ، ص  ( 3
 ينظر : عصلور ، أوراؽ أدبية : الشعر وكرااية ال عميـ ، العدد نلس . ( 4
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وصلة ال عميـ يو الشعر الكالسيكو ال  ق صر عمى الرثء  وحد  بؿ عمػى أغمػب        
األغراض ال قميدية يمف الصعب أف نجد يو مداة  الكالسيكييف و غزلهـ واجءةهـ عمػى 

أو المػػرأة ال ػػو يعشػػقهء الشػػءعر عػػف  أز صػػلءت يرديػػة  ءصػػة  ميػػز الممػػدوح أو المهجػػو
غيػػراـ وأغمػػب الصػػور عءمػػة و قميديػػة ال   ػػرج عػػف القوالػػب القديمػػة. ومػػف ذلػػؾ مػػء ك بػػ  

 ـ:ٜٓ٘ٔشورو عف نجءة السمطءف العثمءنو مف رذيلة أطمقت عمي  سنة 

 ػػػػيف ثبػػػػػػػءت ؟هوؿ ثءبػػػػػػػ ء     ومء لقموب العءلمػػػػػػػػػػػػػػػػػ قػػػو الػػػػػػػػػػػػبمز يفاد  م

 ورءرؾ ح ػػػى  سػػػكف الجػػػنبءت   ذا زلزلت مف حولؾ األرض راداء    

ف  ػػرجْت نػءر يكءنػػت ج  ػػػقءتػػػهػػػنمء      عذز بمجسػػػػءد الور  و ػُػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 

 نػػػػواٍح حراء  وجهءتديػػنة     و صػػػمى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ر     منػػهء  لجػػػػػة   وم

 العمػػػػرات  دا حولؾسالمػػػء وُبرْ   ْ  َػهء    ػػػػػػػػػػػػ مشيت يو ُبرد ال ميؿ ُي 

 (ٔيوابس     ورورا وأنواع  الح وؼ   طُػػػػعءةػػػػػػػػػػػ حوكء وأصنءؼ المنءيء ع

ينجد يو أبيءت شورو  كػرارا لصػور الشػعر القػديـ حيػث الشػجءعة المطمقػة بمعنءاػء      
ال قميػػػػدز، يءل ميلػػػػة شػػػػجءع مقػػػػداـ ، يواجػػػػ  المآسػػػػو بكبريػػػػء   لػػػػى غيراػػػػء مػػػػف الصػػػػلءت 

 :(ٕي  الم نبو مثال عف سيؼ الدولةال قميدية، وال يرؽ بينهء وبيف مءرءل

 ف الرد  واو نءةـورلت ومء يو الموت شؾ لوارؼ       كمنؾ يو جل

 عرؾ بءسػػػـػػػػػػػػػػػػ مر بؾ األبطءؿ كمػػػػػػمى  ازيمة      ووجهؾ و ءح وث

 (ٖيعيب عءلـػػػػ جءوزت مقدار الشجءعة والنهى       لى روؿ رـو أنت بءل
                                                           

، ص ٔالقػػػءارة ج –، اللجءلػػة رشػػورو ، أحمػػد ، ديػػػواف شػػورو ، ت: أحمػػد محمػػػد الحػػويو، د.ط ، نه ػػة مصػػػ ( 1
ٖٖٗ ،ٖٗٗ. 

 ينظر : عصلور ، أوراؽ أدبية : الشعر وكرااية ال عميـ ، العدد نلس .  ( 2
،دار ومك بػػة الهػػالؿ ، بيػػروت ،  ٔ، ط  ٕاليػػءزجو ، نءصػػيؼ ، العػػرؼ الطيػػب يػػو شػػرح ديػػواف أبػػو الطيػػب ،ج ( 3

 .ٙٙٔ، ٘ٙٔـ ، ص ٜٜٙٔ
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 : التكرار-5

بمػػػػء أف الشػػػػعر الكالسػػػػيكو يقػػػػـو عمػػػػى محءكػػػػءة القػػػػديـ واسػػػػ مهءم  واالر بػػػػءس منػػػػ      
ف الطبيعػػو أف نجػػد  كػػرارا لمصػػور الشػػعرية ييػػ  السػػيمء األشػػكءؿ البيءنيػػة ومعءر ػػ  ، يمػػ

، ويقػدت كررت الصور يو القصػءةد والمقطعػءتال و اع برواء نمءذج  ق بس و حءكى، ي 
 .أررب مء  كوف  لى ال عبير الحريون ءر هء األولى وطءبعهء الحو، وأصبحت 

 : رز يو وصؼ بركة ال ميلة الم وكؿيقوؿ البح

 ػػػت معءنيػػهءػػػػػػػمف رأ  البركة الحسنء  رفي هء      وا نسءت  ذا الحيء 

 حر ثءنيػػػػػػػػهءػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ عد واحدة  والب ػهء     ػػػػػػػػػػػبحسبػػػهء أنهء مف ي ػػػػؿ ر ب 

 ءةمػػػػػػة      مف السبءةؾ  جرز يو مجءريهءػػػػػػػػػػػػكمنمء اللػػػ ة البيػػ ء  س

 (ٔيبت ييػػػػهءػػػػػػليال حسبت سمء  رك  و جوانبػػػػػػهء     ػػػػػػػذا النجـو  را ت ي 

 :  ويقوؿ شورو يو البحر

 بءب طػػيبء وبشػػػراػػػػػػػػػػػػػػشءطئ مثؿ ررعة ال مد حسنء     وأديـ الش

   وجّر األصيؿ والصب   برا   ء   ػػجّر ييروزجء عمى ي ة الم

 (ٕي مف جميم الجهءت واي ر ثعرا  ػرا   ػػػمؿ بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمػػػػمء جة    هػػ

 ويقوؿ أبو مسمـ البهالنو:

 (ٖيكمف حمة حربء   مونهء     ال  ظهر الشكؿ  ال ريث  ن قؿ 

                                                           
1
لبنءف  –لك ءب العربو ، بيروت ، دار أ،ط  ٕالبح رز ، ديوان  ،  شرح  وعمؽ عمي  : د محمد ال ونجو ، ج  ( 
 .ٕٕٛٔ، ٕٔٛٔـ ، ص ٜٜٗٔ، 

 .ٚٙ، ص ٗشورو ،الشوريءت  ، ج ( 2
 .ٚٛٙالحءرثو ، محمد ، ص  ( 3
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يقػػػد شػػػءع  شػػػبي  الشػػػ ص الم قمػػػب بءلحربػػػء  ال ػػػو  عيػػػر لونهػػػء مػػػف لػػػوف  لػػػى   ػػػر     
 حسب لوف المكءف الم واجدة يي .

نمػػء يبنيهػػء بنلسػػ  ويب كراػػء،       ورػػد نجػػد أف الشػػءعر ال يحػػءكو صػػور غيػػر  ويقمػػداء وا 
لكنػػ  يعيػػد  كراراػػء سػػوا  أكػػءف يػػو مجمػػوع رصػػءةد  أو يػػو القصػػيدة الواحػػدة. واػػذا يػػدؿ 

رو يصػػؼ منظػػر طمػػوع البػػدر مػػف يقػػوؿ شػػو  (ٔيعمػػى عػػدـ القػػدرة عمػػى ال مػػؽ وال نويػػم.
 :سلينة

 اء      سكنت ورد كءنت بعير ررارلمء طمعت عمى الحيءة  نير 

 :ويو البيت ال ءلو

 (ٕيوزات لنءظراء السمء  ورّر مء   يو البحر مف عبب ومف  يءر

 

 :لصورة في الشعر العربي الكالسيكيمصادر ا

ال شػػػؾ أف مصػػػءدر الصػػػورة رحبػػػة الجوانػػػب، يسػػػيحة األرجػػػء ،  ذ يسػػػ مد الشػػػعرا       
المػػءدة األوليػػة لصػػوراـ مػػف مصػػءدر شػػ ى، بع ػػهء ممػػء يعءيشػػون  يػػو بيةػػ هـ، وبع ػػهء 
مف يعءليءت الحيءة اإنسػءنية، واألنشػطة ال ػو يقومػوف بهػء يػو حيػء هـ اليوميػة، وبع ػهء 

ءلك ءبػة والرسػـ، والػديءنءت، والمع قػدات ،ينجػد الشػءعر مف األنشطة اللكرية والح ءرية ك
يقػػءرف بػػيف المرةيػػءت ويػػربط الصػػور بع ػػهء بػػبعض، ويشػػيم الحركػػة يػػو المعػػءنو ال ػػو 
يس مداء مف اذا العءلـ، ويبث يو عنءصراء الحيءة، ونظرا لمء   ميز بػ  الكالسػيكية مػف 

سػػيكو يقبسػػوف صػػوراـ مػػف محءكء هػػء لمقػػديـ كمػػء أسػػملنء يػػإف أغمػػب شػػعرا  المػػذاب الكال
ف كءف البعض يس  دـ الصور الجءازة دوف  عيير يإف الػبعض  القديـ ويس مدوف من ، وا 

                                                           
 .ٜ٘ – ٚ٘ينظر: اليءيو ، نلس  ، ( 1
 .ٖٔ، ص ٕشورو، الشوريءت ، ج ( 2
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ا  ر يفثر أف يمونهء ويطوراء وي ػلو عميهػء شػيةء مػف الثبػءت، ولهػذا نجػد  نوعػءت يػو 
 مصءدر الصورة .

يعمى نطءؽ الطبيعة نجد أف  صويراـ لهء جػء  صػءدرء أصػيال، ألنهػـ عءشػوا يػو        
أح ءنهء، و عريوا عمى سءةر أحوالهء يػو أر ػهء وسػمءةهء، وحػءولوا بػث الحيػءة والحركػة 
يػػو ثنءيءاػػء الصػػءم ةل ل  جػػءوب مػػم مشػػءعراـ يرحػػء و رحػػء، ورػػد كػػءف لمطبيعػػة الصػػءم ة 

لشػػعرية عنػػد الكالسػػيكييف  يػػمغرموا بصػػور األزاػػءر نصػػيب كبيػػر مػػف عنءصػػر الصػػورة ا
والربيػػػم والشػػػمس والقمػػػر والنجػػػـو والجبػػػءؿ والمػػػء  بمشػػػكءل  الم  ملػػػة...، وأسػػػقطوا عميهػػػء 
كثيػػػرا مػػػػف عػػػػواطلهـ ورغبػػػػء هـ. كمػػػػء نءلػػػػت الطبيعػػػػة الحيػػػػة أاميػػػػة كبيػػػػرة عنػػػػداـ. يكػػػػمف 

البالبػػؿ والحمػػءةـ( شػػجءعة بع ػػهء يكءألسػػد وال يػػؿ( وجمػػءؿ بع ػػهء يكػػءلعزاؿ والظبػػو و 
 يبعث ييهـ النشوة والراحة بؿ والملء رة يو بعض األحيءف.

وعمػى نطػءؽ صػور اإنسػػءف والجسػد اإنسػءنو ا كػموا عمػػى ثالثػة أنػواع مػف الصػػور      
او صورة اإنسءف "الذكر واألنثى" ،  وشراب  "ال مر بءلذات" وطعءمػ ، يصػور اإنسػءف 

رة الشػػراب  كثػػر يػػو العػػزؿ، وصػػورة ال مػػر  ػػر بط  كثػػر يػػو شػػعر المػػدي  والرثػػء ، وصػػو 
بصػػػورة الحػػػب واألنثػػػى لػػػذا نجػػػداء  كثػػػر عنػػػد البػػػػػءرودز وشػػػػػورو المػػػذيف  عنيػػػء بػػػءألنثى 
والحػػػػب والطبيعػػة وورلػػء عنػػد ال مػػر يعنيءنهػػء ويبثءنهػػء أشػػوارهمء، ورػػدمء يػػو ذلػػؾ صػػػػػورا 

مػػػػف  جرب همػػػػء الحيء يػػػػة  عديػػػػدة اسػػػػ مدا رسػػػػمء منهػػػػء مػػػػف القػػػػديـ، واسػػػػ مدا القسػػػػـ ا  ػػػػر
 :قديمء رءؿ أبو نواس يو وصؼ ال مري ،(ٔيالمبءشرة

 (ٕيدع عنؾ لومو يإف المـو  غرا      وداونو بءل و كءنت او الدا 

 

 
                                                           

 .ٖٗ – ٜٖينظر : اليءيو ، نلس  ، ص  ( 1
لبنءف ،  –أبو نواس ، الحسف بف اءنئ ، ديوان  ، ت : أحمد عبد المجيد العزالو ، دار الك ءب العربو ، بيروت  ( 2

 .ٙـ، ص ٜٗٛٔ
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 :  وحديثء رءؿ شورو

 (ٔي رم ءف ولى اء هء يء سءرو    مش ءرة  سعى  لى مش ءؽ

ونجػػد بعػػض صػػور الطعػػءـ وعمػػؿ الجسػػـ واألمػػراض عنػػد شػػورو، واػػو  ػػدؿ عمػػى      
كمػػػء نجػػػداء عنػػػد الجػػػءـر  يػػػو أولػػػى  ،(ٕيؽ نحػػػو الرفيػػػة الش صػػػية واإنسػػػءنيةبػػػد  الطريػػػ

رصػػػػءةد  ال ػػػػو كءنػػػػت بعنػػػػواف "الوبػػػػء " عنػػػػدمء اج ءحػػػػت جرثومػػػػة "الكػػػػوليرا" بمػػػػدة رشػػػػيد 
 :وب المعيفييهء م ءطبء اذا المكر  وحصدت األرواح يقءؿ

 أز اذا يالمكروب( مػػػػهال رميػػال    رد  جءوزت يو سراؾ السبيال!

 (ٖيمثيػػػػػال ػػػػنػػػػػوا لؾ ال ػػػػػػػػػػػػػلست كءلواو أنت كءلمنجؿ الحصءد ،  ف أحس

 ويو مجموعة صور الثقءيػءت واللنػوف، نػر  صػور الػديف عنػد أبػو مسػمـ البهالنػو      
بشػػكؿ بػػءرز، كمػػء نجػػداء بػػءرزة يػػو كثيػػر مػػف شػػعر شػػورو، بينمػػء  ح ػػؿ صػػور الموسػػيقء 

.  واللنوف ال شكيمية مكءنء ال بمس ب  يو شعر الجءـر

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .ٚٚ، ص ٕشورو ، الشوريءت ، ج ( 1
 .ٕٗينظر : اليءيو ، نلس   ، ص  ( 2
 .ٜٙٗ، ص  ٜٜٓٔ، دار الشروؽ ، القءارة ،  ٕ، ط ٔالجءـر ، عمو ،  ديوان  ، ج ( 3
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 األشكال البيانية:
 
 عالقة المشابهة:-1

ال شءب  او " ال قءرب الذز يحدث بيف الموصوؼ والصورة الواصلة رغػـ انلصػءلهمء     
يػػو األصػػؿ . واػػذا يق  ػػو أف يكػػوف الوجهػػءف مسػػ قال أحػػدامء عػػف ا  ػػر منلصػػال يػػو 
عػػرؼ ال جربػػػة البشػػػرية ، كمػػػء يق  ػػػو مػػػف نءحيػػػة أ ػػػر  داعيػػػء يسػػػم  بو ػػػم الػػػوجهيف 

 (ٔيل صوير  شويهء و  ميال".ف اعمى صعيد واحد أو أكثر مف داع بدون  يكو 

 التشبيه:  -

عمػػى سػػعة ال يػػءؿ، وجمػػءؿ ال صػػوير، ويزيػػد  ، يػػدؿال شػػبي  يػػف مػػف اللنػػوف البالغيػػة    
، ويعري  ابف رشيؽ بقولػ  :"ال شػبي  صػلة الشػو  بمػء رءربػ  وشػءكم  المعنى روة وو وحء
منءسػػبة كميػػة ل ألنػػ  لػػو نءسػػب  مػػف جهػػءت كثيػػرة ال مػػف جميػػم جهء ػػ  مػػف جهػػة واحػػدة أو

يف بينهمػء اشػػ راؾ ويقػػوؿ ردامػة بػػف جعلػر يػػو  عريلػ  :"  نمػء يقػػم بػيف شػػية (ٕي" لكػءف  يػء 
ذا واحػد منهمػء بصػل هء، واي راؽ يو أشيء  ينلػرد كػؿ يو معءف  عمهمء، ويوصلءف بهء ، وا 

و الصػػلءت أكثػػر كػػءف األمػػر كػػذلؾ يمحسػػف ال شػػبي  اػػو مػػء ورػػم بػػيف شػػيةيف اشػػ راكهمء يػػ
ويعريػػ  الجرجػػءنو بقولػػ  :"  ،(ٖيى يػػدنو بهمػػء  لػػى حػػءؿ اال حػػءد"، ح ػػمػػء ييهػػءمػػف انلرادا

: أحػدامء أف يكػوف مػف أحدامء بء  ر كءف ذلػؾ عمػى  ػربيفاعمـ أف الشيةيف  ذا شب  
لشػػػػب  محصػػػػال ب ػػػػرب مػػػػف جهػػػػة أمػػػػر بػػػػّيف ال يح ػػػػءج  لػػػػى  مويػػػػؿ .وا  ػػػػر أف يكػػػػوف ا

 (ٗي."ال مويؿ

                                                           
ـ ، ٜٔٛٔالطرابمسػػو ، محمػػد الهػػءدز ،  صػػءةص األسػػموب يػػو " الشػػوريءت " ، منشػػورات الجءمعػػة ال ونسػػية ،  ( 1

 .ٕٗٔص 
 .٘٘ٗالقيروانو ، نلس  ، ص  ( 2
 .ٕٗٔجعلر ، أبو اللرج ردامة ، نلس  ، ص  ( 3
 .ٜٙالجرجءنو ، أسرار البالغة،  ص  ( 4
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، كمػػء أف ز األدبػػو، يقػػد جعمػػو  أحػػد مقػػءييس ال ميػػالعػػربوال شػػبي  كثيػػر يػػو أشػػعءر      
ف الشو  نلس   لى شو  ظريؼ يشبه ، وصورة بءرعػة بالغ    نشم "مف أن  ين قؿ بؾ م

، أو مم زجء بقميؿ أو كثير مػف ن قءؿ بعيدا رميؿ الح ور بءلبءؿ، وكممء كءف اذا اال مثم 
  (ٔي."اا زازاءو دعى  لى  عجءبهء ال يءؿ كءف ال شبي  أروع لمنلس وأ

  بػ ، وال يقػـو ال شػبي  ولم شبي  أربعة عنءصر: عنصراف رةيسءف امء المشػب  والمشػب    
اػػػػذاف ال يمػػػػـز وجودامػػػػء يػػػػو ، و ف ثءنويػػػػءف امػػػػء األداة ووجػػػػ  الشػػػػب ، وعنصػػػػرا ال بهمػػػػء
 .ف حذيهمء يزيد ال شبي  روة وعمقء، بؿ  ال شبي 

ب ال شػبي  ي جمػى لمػدارس أنػ  مػء كػءد ي ػرؾ  ػربء مػف  ػرو  وب  بم ديواف البهالنو     
 لػػى حػد كبيػػر  ، يهػو يع مػدولعػؿ ذلػؾ يرجػػم  لػى سػهولة بنءةػػ  ، ال اسػ  دم  وأحسػف ييػػ 
داة، ، ويكثػر عنػد  حػذؼ األدـ ال شبي  بءألداة وبعيػر األداةيءس  عمى الحءسة البصرية، 

 جم كثيرا  لى  شبي  ال مثيؿ.واس  دـ ال شبي  البميه ولوال عبير بمسموب القصر، 

 ومن أشكال التشبيه التي وجدتها في شعر البهالني:

 التشبيه المرسل:-1

ر  ر يػب ، ورػد ي عيػنءصػر األربعػة الرةيسػية والثءنويػةواو ال شبي  الذز  وايرت يي  الع   
 :، ورد جء  عمى الصور ال ءليةوروداء مف  شبي   لى   ر

 (ٕيأ + ـ ب  + و. ال ر يب األصمو : ـ + -

 كمء يو رول :

 (ٖي لَيءليػػػػػػػػػػِ  كءلسُّػػػػػْلِف َمي ءَدٌة    َبَبْمػػػػػػػػواُ  َغءِمػػػػػػػَدًة  ِمػػػَد 

                                                           
 .ٖٖـ، ص ٖٜٜٔالجوينو ، مصطلى الصءوز، البيءف يف الصورة، دار المعرية الجءمعية، االسكندرية،  ( 1
 .ٖٗٔالطرابمسو ، نلس  ، ص  ( 2
 .    ٘٘ٚالحءرثو ، محمد ، ص  ( 3
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لف ، كمػػء   ػػمرج  السػػوأف ليءليػػ    ػػمرج  بػػيف يسػػر و ػػيؽ يءلشػػءعر يصػػؼ الػػدار     
، والمشػػػب  بػػػ  يالسػػػلف(، كػػػءؼ(لميػػػءلو(، وأداة ال شػػػبي  يالابلعػػػؿ أمػػػواج البحػػػر، يءلمشػػػب  ي
 ووج  الشب  ال مرج  يميءدة(.

الشػػداةد ال ػػو   ءبعػػت عميػػ  يػػو شػػد هء و مرار هػػء  –بءسػػ  داـ األداة مثػػؿ  -ويشػػب       
 بمرارة نبءت الش رِز واو نبءت ي رب ب  المثؿ يو المرارة، حيث يقوؿ مف الطويؿ :

ْبُر يو ُكؿٍّ َنْوَبةِ   َشَداِةُد ِمثُؿ الش رِز َطْعمًء َ  ءَبعْت     ، َوَشمِنو الص   (ٔي عَمو 

 يءلمشب  يالشداةد( ، واألداة يمثؿ( ، والمشب  ب  يالشر ( ، ووج  الشب  يطعمء(.  

 :أشكءؿ ال ر يب اللرعية -

 ـ + و + أ + ـ ب .  أ_ 

، ومػف ذلػؾ رولػ  عػف الميمػة شػب  ييلصػؿ بػيف المشػب  والمشػب  بػ وانء ي قدـ وج  ال      
ز وكػءف مػف أعيػءف العػرب ال و أنس بهء وكءنت يو منزؿ الشي  سػيؼ بػف سػءلـ المسػكر 

 :يو زنجبءر

 (ٕيَرَعى اهلُل ليَمَة ُأْنٍس َجَمْت    َبَهءً  َوُحْسػػػنًء َكػػػػَبْدِر ال  ػػػػَمءـْ 

، والمشػػػب  بػػػ  ي بػػػدر ليمػػػة(، ووجػػػ  الشػػػب  يبهػػػء  وحسػػػنء(، واألداة يالكػػػءؼ(يءلمشػػػب  ي   
 ال مءـ(. 

 ويس طرد واصلء الشءز الذز ُردـ لهـ بقول  مف الم قءرب:

ـْ   ُ َداُر َعَمينء ُكفوُس الش َراِب       ِمَف الّشءِز، ال ِمْف َعقيِؽ الُمَدا

ػػػػػػَراـْ َمٍر َكَمهيِب ػػػػػػػػػػػػػػػَوِمْف َأحْ   يِمْف َأْبَيٍض ُكذفاِب المَُّجْيِف         (ٖي ال ٍّ
                                                           

 .ٜ٘ٗالسءبؽ ، ص  ( 1
 .ٕٛٛ، ص السءبؽ ( 2
 .ٕٛٛ، ص السءبؽ ( 3
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دوف لػػػبف يهػػػو مثػػػؿ النػػػءر  أز منػػػ  م مػػػوط بػػػءلمبف ييشػػػب  الل ػػػة بيء ػػػء ومنػػػ  أحمػػػر   
ءؼ(، والمشػب  بػ  يذفاب الكػالمش عمة، يءلمشب  يالشءز(، ووج  الشب  يأبػيض(، واألداة ي

، ، ووجػػ  الشػػب  يأحمػػر(لصػػورة الثءنيػػة، يءلمشػػب  يالشػػءز(ونلػػس ال ر يػػب يػػو ا ،المجػػيف(
 لهيب ال راـ(.، والمشب  ب  يواألداة يالكءؼ(

 أ + ـ ب  + و + ـ  -ب

 ، ثـ وج  الشب  يءلمشب  كمء يو رول :  صدر األداة ، وبعداء المشب  ب وانء     

ُنهء        ال ُ ْظِهُر الش كَؿ  اّل َريَث ين ِقؿُ   (ٔيكمف  ُحم َة َحْربءٍ  ُ موٍّ

حربػػء  ال ػػو ي عيػػر لونهػػء بحسػػب لػػوف الطبيعػػة يهػػو أز كػػمف الػػدنيء رػػد لبسػػت جمػػد ال    
نمػء  ن قػؿ مػف  غير مس قرة عمػى لػوف واحػد وكػذلؾ الػدنيء غيػر مسػ قرة عمػى حػءؿ واحػد وا 

، مػػة الحربػػء ( ووجػػ  الشػػب  يال مػػوف(حػػءؿ  لػػى حػػءؿ. يػػمداة ال شػػبي  يكػػمف( والمشػػب  بػػ  يح
 البيت الذز سبق .والمشب  يالدنيء( وال و يدؿ عميهء ال مير ياء( كمء يلهـ مف 

 

 أ + ـ + و+ ـ ب . -ج

، ومنػ   رولػ  شب  مبءشرة ب الؼ ال ر يب السػءبؽوانء أي ء   قدـ األداة لكف يميهء الم   
 مف البسيط:

 (ٕي َيَطءَلَمء َوَ َدْت َ ْبِعو ُلَبءَنَ َهء      َكمن ّهف  ّمَم اإْنَ ءِ  ُعْقَبءفُ 

هػػػة  لػػػى نػػػزو  ويقػػػوؿ  نػػػ  ممػػػء سػػػءعد عمػػػى يهػػػو انػػػء يصػػػؼ سػػػرعة الراحمػػػة الم ج      
سػػرع هء ازالهػػء ح ػػى صػػءرت كمنهػػء عقػػءب مػػف الهػػزاؿ والسػػرعة. يػػءألداة يكػػمف( والمشػػب  

، ووجػػ  الشػػب  نػػوف النسػػوة( العءةػػدة عمػػى الرواحػػؿيالراحمػػة( وال ػػو يػػدؿ عميهػػء ال ػػمير ي
 ء ( والمشب  ب  يعقبءف(. ياإن

                                                           
 .ٚٛٙالسءبؽ، ص  ( 1
2
 .ٖٗ٘، ص السءبؽ ( 



79 
 

 الحذف في التشبيه:-

، ولكػػػف لػػػيس مػػػف ال ػػػرورز أف   ػػػوير كػػػػؿ عنءصػػػر ال شػػػبي  أربعػػػةمػػػء ذكرنػػػء أف ك    
لثػءنوييف وامػء األداة ، يقد يطرأ الحذؼ أحد الركنيف العنءصر يو بنء  الصورة ال شبيهيةا

أو رد يحذيءف معء وال ي  ؿ ال شبي  بؿ يزداد روة. وبنػء  عميػ  يهنػءؾ ثػالث  ،ووج  الشب 
 حءالت يطرأ ييهء الحذؼ عمى النحو ا  و:

 حذف وجه الشبه )المجمل(:-1

، ويح ػػءج مػػف الم مقػػو د مػػف ال لصػػيؿ بسػػبب حػػذؼ وجػػ  الشػػب واػػذا ال شػػبي  ي جػػر       
 (ٔيلهدؼ مف اذا ال شبي  أو ذاؾ.ثقءية معينة واسعة  مكن  مف الوروؼ عمى ا

وسػػػم نءوؿ أمثمػػػة ال شػػػبي  المجمػػػؿ عمػػػى حسػػػب نػػػوع األداة بءع بءراػػػء الػػػركف الثػػػءنوز      
، وأي ػػػء إعطػػػء  صػػػورة بسػػػيطة عػػػف نسػػػبة ذكػػػر  يػػػو اػػػذا النػػػوع مػػػف ال شػػػبي  ػػػـ الػػػذز 

 اس  داـ البهالنو لهء .

. - أ  الحروف: مثل الكاف وكأنَّ

، حيػث بمعػت و اسػ  دمهء البهالنػو يػو  شػبيهء  والحروؼ مػف أكثػر األدوات ال ػ       
اسػ  دامء حػرؼ ، وأكثراػء ة% مف مجمػوع ال شػبيهءت ال ػو اسػ  دـ ييهػء األدإٛنسب هء 

، بػػػؿ اػػػو أصػػػؿ حػػػرؼ جػػػر، وأشػػػهر معءنيػػػ  ال شػػػبي  % ، و"الكػػػءؼ"ٜٗالكػػػءؼ بنسػػػبة 
مي  شي  النحوييف سيبوي  يو رول :" وكءؼ الجر ال ػو  جػو  لم شػبي ، معءني  وار صر ع

ولـ يذكر لهػء الزجػءجو غيػر اػذا المػػػعنى يػو ك ءبػ  حػروؼ  ،(ٕيوذلؾ رولؾ : أنت كزيد"
بقولػػػ  : " لػػػـ يثبػػػت أكثػػػراـ لهػػػء غيػػػر اػػػذا فيد مػػػء ذكػػػر  المػػػػػرادز ػػػػػػػػػذا يػػػػػػػوا ،(ٖيءنو المعػػػ

                                                           
 .ٚٗٔينظر: الطرابمسو ، نلس  ، ص  ( 1
، ٕ، طٗسػيبوي  ، أبػػو بشػػر عمػػرو بػػف عثمػػءف بػػف رنبػر، الك ػػءب ، ك ػػءب سػػيبوي  ، ت عبػػد السػػالـ اػػءروف ، ج  ( 2

 .ٕٚٔـ، ص ٕٜٛٔمك بة ال ءنجو بءلقءارة ، دار الريءعو بءلريءض ، 
ينظػػر: الزجػػءجو ، أبػػو القءسػػـ عبػػدالرحمف بػػف اسػػحءؽ ، ك ػػءب حػػروؼ المعػػءنو ، ، ت . عمػػو  وييػػؽ الحمػػد ،  ( 3
 .ٜٖـ، ص ٜٙٛٔ، مفسسة الرسءلة ، دار األمؿ ، بيروت ػ لبنءف، ٕط
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لرسػػوؿ ومػػف أمثمػػة اسػػ  داـ الكػػءؼ عنػػد البهالنػػو  شػػبيه  لمرسػػؿ بءلكواكػػب وا (ٔيالمعنػػى"
، أز الكواكػػب ال  ظهػػر عنػػد ظهػػور الشػػمس ، وذلػػؾ ألفصػػمى اهلل عميػػ  وسػػمـ بءلشػػمس

، يقػػوؿ جءمعػػء بػػيف ال شػػبي  ؿ السػػءبقيفغطػػى نػػور  عمػػى ذكػػر الرسػػعنػػدمء بعػػث الرسػػوؿ 
 :مؿ وال شبي  البميه يو اذا البيتالمج

ْسُؿ  اّل َكءلَكَواِكِب يو الس مء       َوَأْحَمُد َشْمٌس  ِحيَف َجءَ  اْس َسر تِ   (ٕيَومء الرُّ

ويقػػػػوؿ مشػػػػبهء األحػػػػرار بػػػػءلنجـو يػػػػو سػػػػمء  المجػػػػد يػػػػو العمػػػػو والريعػػػػة ح ػػػػى أف    
 :   هـ  ريض الجبفشهءم

 (ٖييو َسَمءِ  الَمْجِد كءلشُُّهبِ  َحءشء َشّهءَم ُكـ َ دنو  لى َ َوٍر    َعْهدز بكـ

 ورول :

ِقيَمِة  ـُ ِمثُؿ السُُّيوِؼ الص   (ٗيِوَ ءُ  ُوُجوٍ  َكءلُبُروِؽ اْب َسءُمُهـ       ُأُنوُيُه

، وشػػب  جػػواهـ البشءشػػة والسػػرور واالب سػػءـأز أف المسػػمميف عنػػد مم قػػءاـ  جػػد يػػو و     
 ، وحذؼ وج  الشب  انء.ريقهءاب سءم هـ بءلبرؽ يو  شرار هء وب

 ورول : 

 (ٙيكءِسلٌة      وأنَت َحْيَدَرُة اْإسالـِ كءلقَمرِ  (٘يَوي َ  َمك َة واألْعيءُض 

                                                           
المػرادز ، الحسػػف بػػف رءسػػـ ، الجنػػى الػػدانو يػػو حػػروؼ المعػػءنو ، ت. ي ػػر الػػديف ربػػءو ، ومحمػػد نػػديـ يء ػػؿ ،  ( 1
 .ٗٛـ، ص ٖٜٛٔمنشورات دار ا يءؽ الجديدة ، بيروت ، ، ٕط
 .ٕٙٗالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 2
 .ٜٛٛالسءبؽ ، ص  ( 3
 .ٗٙٗ، صالسءبؽ( 4
5
 ا عٌاض: ا صول، والمقصود أشراف الناس. ( 
 .ٖٔٗ، صالسءبؽ ( 6
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يلو رول  وأنت حيدرة اإسالـ كءلقمر يشػب  الرسػوؿ صػمى اهلل عميػ  وسػمـ واػو رايػم     
شػراؼ رػريش  ءي ػيف ، يػو حػيف كػءف  أحيػث يػر  مػف بعيػدبءلقمر بصر  يو ي   مكة 

 مشب  ب  واألداة وحذؼ وج  الشب .، وانء ذكر المشب  والأبصءراـ ذليميف

حيػػػث  مثػػػؿ النسػػػبة  ،ألداة كػػػمف يػػػو الكثيػػػر مػػػف  شػػػبيهء  كمػػػء أكثػػػر مػػػف اسػػػ  داـ ا     
ّف % ، واػػو مركبػػة عنػػد أكثػػر النحػػو ٖٖالم بقيػػة واػػو  ، المفكػػدةييف مػػف كػػءؼ ال شػػبي  وا 

، واػػو مركبػػة عنػػد : مػػف الحػػروؼ المشػػبهة بءللعػػؿيقػػوؿ عبػػداهلل الكػػردز البي وشػػو:" كػػمف
"، يقػدمت الكػءؼ أكثراـ ل رءلو:  ف األصؿ يو "كمف زيدا األسد " او "  ف زيدا كءألسػد 

وأبػػػرز معءنيهػػػء ال شػػػبي   (ٔي، ثػػػـ ي حػػػت الهمػػػزة ل لػػػد وؿ الجػػػءر عميهػػػء "اا مءمػػػء بءل شػػػبي 
مواػػء لمشػػؾ  ال أف بعػػض النحػػوييف كءلزجػػءجو وعبػػداهلل الكػػردز البي وشػػو جع ،(ٕيكءلكػػءؼ

 (ٖي. ذا كءف  براء مش قء

 ومف أمثمة اس  داـ البهالنو لكمف رول  مف البسيط:    

 (ٗيكـ أْشَهَر اهلُل ِييَهء ِمْف ُحَسءـِ ُاًد        َكمن َهء ِلُسيوِؼ اهلِل أْجَلءفُ  

، رءحمهػػء والمسػػ زرع يػػو زو ( بمجمػػوع سػػهمهء ووعراػػءسػػالـ ينػػحيػػث شػػب  بي ػػة اإ    
ل ل سػػػ ري  بعػػػد المعػػػءرؾ ال ػػػو   و ػػػهء. ب بػػػء  جمػػػدز  ػػػموز  ليػػػ  سػػػيوؼ اهلل  ػػػواحيهء

غمءض جلنو عينيهء عميهء سيلء بعد   ر.  (٘ييكمنهء مدينة مهم هء ادادة سيوؼ اهلل وا 

 : ورول 

                                                           
 –، دار ارػرأ ، سػورية ٔ، عبداهلل الكردز ، كلءية المعءنو يو حروؼ المعػءنو ، ت. شػليم براػءنو ، ط البي وشو ( 1

 .ٜٜٔـ، ص ٕ٘ٓٓدمشؽ ، 
ينظػػر: الرمػػءنو النحػػوز ، أبوالحسػػف عمػػو بػػف عيسػػى ك ػػءب معػػءنو الحػػروؼ ،ت. عبػػد الل ػػءح اسػػمءعيؿ شػػبمو ،  ( 2
 .ٕٓٔـ، ص ٜٙٛٔية ، العزيز  –، مك بة الطءلب الجءمعو ، مكة المكرمة ٕط
 .ٕٕٓو البي وشو ، نلس  ، ص  ٜٕ، ٕٛينظر : الزجءجو ،نلس  ، ص  ( 3
 .ٖ٘٘الحءرثو ، محمد ، نلس ، ص  ( 4
 .ٖٚ٘السءبؽ  ، ص  ( 5
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ـَ َبِنو اإْسالـِ ُجْعالفُ      (ٔييال ِرَصءٌص َوال أْرٌش َوال َرَوٌد  كمف  َلْح
 (ٕي

أز أجسػػػءـ وجثػػػث المسػػػمميف بعػػػد ر مهػػػء كمجسػػػءـ الحشػػػرات ال ريمػػػة لهػػػء يػػػال يقػػػ ص     
 ويثمر لهء أحد.

 ورول :

 (ٖيكمنُ  ُعوُد ِ الٍؿ أو َ ال       َيعُدو وُيْمِسو َ ءِحيًء َ حَت الس َمء 

، وال ػػالؿ اػػو الشػػو  الػػدريؽ لشػػدة نحولػػ  وا ػػمحالل  بعػػود  ػػالؿ وانػػء يشػػب  الي ػػيـ    
 الذز ال يكءد ير  لدر   وبعد  عف الراةو، وحذؼ انء وج  الشب .

 ورول :

 (ٗيَسْمُت الُمُموِؾ َوَاْدُز األنبيءِ  َعَمى     َأْ الِرِهـ ، َيكَمف  الَلْقَر ِ يَجءُف 

، يكمػء أف ال ػءج سػمة وعالمػة ذيػء وجػ  الشػب اللقػر بءل يجػءف حء وانء يشب  البهالنو     
ؾ وصػػءر اػػذا اللقػػر اػػو مػػف عالمػػءت الممػػوؾ يػػإف المسػػمميف بلقػػراـ ا صػػلوا بورػػءر الممػػو 

 .المل رة لهـ

  ورول  يو وصؼ ال يوؿ:

 (٘يَكمن ُهف  أَعءِصيٌر  ذا اْحَ َدَمْت     َنءُر الَوَغى َوِاَو يو ال  ْسِنيِف ُذفَبءُف 

يهنػػء يشػػب  ال يػػوؿ يػػو رو هػػء  ذا اشػػ عمت المعركػػة بءإعصػػءر الػػذز ال يبقػػو عمػػى      
 شو  أمءم ، ويشب  سرع هء يو العدو بسرعة الذةءب، وحذؼ انء وج  الشب .

                                                           
1
 سود : ستل القاتل. ( 
 .ٓٗ٘السءبؽ ، ص  ( 2
 .ٔٓ٘السءبؽ، ص  ( 3
 .ٖٙ٘السءبؽ، ص  ( 4
 .ٗٗ٘السءبؽ، ص  ( 5
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بعػػض النحػػوييف جعػػؿ ال شػػبي  بءلكػػءؼ أصػػال وال شػػبي  ب "كػػمّف" يرعػػء محمػػوال       
 و ػػ  ابػػف يعػػيش اػػذا اال ػػ الؼ:وي عميهػػء، ومعنػػى ال شػػبي  يػػو الحػػءل يف م  مػػؼ ،

يمػء اللػرؽ بػيف األصػؿ واللػرع يػو كػمف ريػؿ ال شػبي  يػو اللػرع أرعػد منػ  يػو األصػؿ "
وذلػؾ  ذا رمػػت زيػػد كءألسػػد يقػد بنيػػت كالمػػؾ عمػػى اليقػػيف ثػـ طػػرأ ال شػػبي  بعػػد يسػػر  
مػػف ا  ػػر  لػػى األوؿ ولػػيس كػػذلؾ يػػو اللػػرع الػػذز اػػو رولػػؾ كػػمف زيػػدا أسػػدا ألنػػؾ 

 ولعمنػء نجػد يػو اػذا الكػالـ مػء يعمػؿ ار لػءع ،(ٔيمف أولػ  عمػى ال شػبي  "بنيت كالمؾ 
، أز أف البهالنػػػو بنػػػى  شػػػبيهء   مػػػف  داـ البهالنػػػو لمكػػػءؼ يػػػو  شػػػبيهء  نسػػػبة اسػػػ 

 البداية عمى اليقيف ييذوب المشب  يو المشب  ب  يكمن  او او.

% ٘.ٕٔ، شػػب  ،وأشػػب ، ...، واسػػ  دمهء البهالنػػو بنسػػبة مثػػؿ األسااماء: - ب
واػػػو نسػػػبة رميمػػػة مقءرنػػػة بػػػءلحروؼ، وأكثراػػػء اسػػػ  دامء اػػػو يمثػػػؿ( واػػػو  مثػػػؿ 

 (ٕي.أغمب النسبة، واو كمء يقوؿ الزجءجو :"ومعنءاء ومعنى الكءؼ واحد"

 ومف أمثمة اس  داـ األداة يمثؿ( روؿ البهالنو مف البسيط:   

ـُ ِيو َ ِميِر الميِؿ َصي َرُاـ   ِمثَؿ الَ َيءالِت َ ْسِبيٌ  َوُرْر ُف  َ َراُا
 (ٖي

، هـ اهلل و قػػػػربهـ لػػػػ  ينسػػػػوف أنلسػػػػهـأز "مػػػػف كثػػػػرة  سػػػػبيحهـ يػػػػو السػػػػحر ودعػػػػءة       
الت  ذ  نهػء دوف أرواح ودوف و طير أرواحهـ  لػى عػءلـ   ػر ي بقػى أجسػءمهـ كمنهػء  يػء

 (ٗيممكوت اهلل". ، يعقولهـ  سب  يوعقوؿ

 ورول :
                                                           

القػػءارة ،  –بيػػروت ، مك بػػة الم نبػػو  –، عػػءلـ الك ػػب ٛابػػف يعػػيش النحػػوز ، مويػػؽ الػػديف ،  شػػرح الملصػػؿ ، ج ( 1
 .ٕٛص 

 .ٕالزجءجو ، نلس  ، ص  ( 2
 .ٖٙ٘الحءرثو ، محمد ، نلس  ،  ( 3
، شػػءعر العػػرب نءصػػر بػػف سػػءلـ بػػف  الدغيشػػو ، راشػػد بػػف عمػػو ، شػػرح الموسػػوعة الشػػعرية ألبػػو مسػػمـ البهالنػػو ( 4

 .ٜٛٛـ ، ص ٕ٘ٔٓسمطنة عمءف ،  –، مك بة ال ءمرز لمنشر وال وزيم ، السيب  ٕ، جٔعديـ الرواحو ، ط
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ـ  ُجثَمءفُ   (ٔي ِاَو الن َو  َجَعَمْ ِنو ِيو َمَحءجِراء       ِمثَؿ الَ َيءِؿ َوُروِحو َث

لػذز ال يبصػر  الراةػو يقد شب  الشءعر نلس  بعػد أف أ عبػ  اللػراؽ والشػوؽ بءل يػءؿ ا     
 .ل عل  ووان 

 :ورول 

 (ٕي َحي ٌة أشَبُ  َشوٍ  َبسقْر يعَدْت َحءِيُمنء َ ْرَ ُعهء        

ء حيػػة كمنهػػء يقػػوؿ صػػءرت اػػذ  الحءيػػؿ المميةػػة بػػءلمبف واػػو انػػء يقصػػد النيػػؿ  ر ػػعه    
 ، ويقصد بهء االس عمءر.نءر ل بثهء وعدوانهء

 ورول :

 (ٗييو َاْ َبِة الَمْجِد أْجَذاٌؿ َوأْغَصءُف      (ٖيُسَمْيَدٌع ِمثُؿ َصْدِر الس ْمَهِرزٍّ َل ُ 

وانػػء يشػػب  اإمػػءـ سػػءلـ بػػف راشػػد ال روصػػو يػػو شػػجءع   وصػػالب   بػػءلرم  الصػػمب   
 الشديد .

وحسػػػب  : ظػػػف، وأيعػػػءؿ اليقػػػيف أو الرجحػػػءف مثػػػؿ، نحػػػو : يحكػػػو وي ػػػءاواألفعاااال -ج
، ولـ أجد يو ال شبيهءت ال و أ  ػع هء لمدراسػة سػو  مثػءليف عمػى األيعػءؿ وجعؿ و ءؿ

ع ال شبيهءت ال ػو اسػ  دـ ييهػء األداة حيػث يقػوؿ % يقط مف مجمو ٕوامء يمثالف نسبة 
المسػمميف بػيف نبػيهـ يػو ورػت السػمـ  بءلبػدور  –بءس  داـ اللعؿ   ػءؿ  و مػت  –مشبهء 
 :، يقوؿ مف الطويؿرة والشموس لمء عميهـ مف نور وورءال ءم

مـ ِعنَد َنبيٍِّهـ     َ َ ءُؿ ُشُموسًء أو ُبُدوَر َ ِ م ِة                                                                                  (٘ي ذا َبَرزوا ِبءلسٍّ
                                                           

 .ٖٖ٘الحءرثو ، محمد ، نلس   ، ص  ( 1

 .ٖ٘ٛ، ص السءبؽ ( 2
3
 سمٌدع :الكرٌم الشجاع ، السمهري : الرمح الصلب. ( 
 .ٖٛ٘، ص السءبؽ ( 4
 .ٗٙٗ، ص السءبؽ ( 5
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وشراسػػ هـ  بينمػء يشػػبههـ يػػو ورػت الحػػرب بػػءلعوابس مػف األسػػد يػػو شػد هـ وغ ػػبهـ    
 :عمى األعدا . حيث يقوؿ

ْف َكش ُروا  لمَحْرِب ِ مَت َعواِبسًء      ِمَف اأُلْسِد َواألْعَدا َأذؿ  َيِريَسةِ   (ٔيَوا 

ونالحػػػظ أنػػػ  حػػػذؼ وجػػػ  الشػػػب  يػػػو كػػػؿ اػػػذا األمثمػػػة،  ال أنػػػ  وبشػػػكؿ عػػػءـ يػػػإف       
البهالنػػو لػػـ يكثػػر مػػف ال شػػبي  المجمػػؿ مقءرنػػة بءل شػػبيهءت ال ػػو حػػذؼ ييهػػء األداة واػػو 

 يه.المفكد والبم

 حذف األداة )التشبيه المؤكد(:-2

واو ال شبي  الذز حذيت يي  األداة مم بقء  بقية العنءصر، وانػء بحػذؼ األداة  م عػو    
ومنػ  رػوؿ البهالنػو يػو رثػء  الشػي  يف المشػب  والمشػب  بػ  ييم حمػءف. الحواجز المءديػة بػ

 السءلمو رحم  اهلل مف الرمؿ:

 (ٕيوار لءعًء وان لءعًء َبْؿ أَجؿْ   ُكنَت ييِ  الشمَس نورًا وُاد      

، حيػػػث شػػػب  السػػػءلمو بءلشػػػمس يػػػو النػػػور أداة ال شػػػبي  ذاكػػػرا بقيػػػة العنءصػػػريهنػػػء حػػػذؼ 
 والهد  واالر لءع واالن لءع .

 ورول  يو رثء  صديق  الشي  العالمة سءلـ بف أحمد الريءمو مف الواير:    

 (ٖيُ  ِغْبَطَة ذز ُجنوفِ لقد َظَعَف األِحب ُة واْغ َبْطنء    بمء  َرُكو 

رث واػػذا        أز عنػػدمء رحػػؿ أحبءفنػػء مػػف اػػذ  الػػدنيء يرحنػػء بمػػء  ركػػو  لنػػء مػػف مػػءؿ وا 
، وذلػؾ ألف مػء درؾ عوارػب األمػور وعوارػب  صػريء  اللرح مثؿ يرح المجنػوف الػذز ال يػ
  ركو  لنء سوؼ ن رك  لعيرنء واكذا.

                                                           
 .ٗٙٗ، ص السءبؽ ( 1
 .ٜٗٚالسءبؽ ، ص  ( 2
 .ٜ٘ٚ، صالسءبؽ ( 3
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 ورول  م ءطبء أاؿ مصر:

 (ٕييء أربءَطهء        نهء َممُدَبٌة ال  ُن قْر  ٔطم ت الَجْريةُ 

شػمؿ الجميػم يػال يشب  الهالؾ والدمءر الذز شمؿ وعػـ كػؿ شػو  بءلوليمػة ال ػو         
 .  ص رومء دوف رـو

قػػد ألف ، والرسػػوؿ صػػمى اهلل عميػػ  وسػػمـ واسػػطة اػػذا العويقػػوؿ مشػػبهء الرسػػؿ بءلعقػػد    
 يعجػب  ال مػف اػػذ  الػدرة العظيمػػة،إنسػػءف وال ، يػػال ينظػر اواسػط   أثمػف مػػء ييػ  وأغمػى

 :وسمـ أي مهـ وأشريهـ والرسوؿ صمى اهلل عمي 

ْسِؿ  اّل َي يَمٌة     ِبِعْقٍد يمء يو الَعْيِف َغيُر الَي يَمةِ   (ٖي َومء َأْحَمٌد يو الرُّ

 :داة ووجه الشبه )التشبيه البميغ(حذف األ-3

 نبػػػم أاميػػػة ال شػػػبي  البميػػػه مػػػف حػػػذؼ أداة ال شػػػبي  ووجػػػ  الشػػػب  معػػػء، ممػػػء يلسػػػ       
، وال شػبي  البميػه أكثػر شب  ب ، بحيػث ينػدمجءف مػم بع ػهمءمجءال لحموؿ المشب  يو الم

شيوعء يو شعر البهالنو  بءع بءر  أسمى درجة يو ال شبي  الصػري  حيػث يشػكؿ مممحػء 
( ٖٚٔمػػػػف مجمػػػػوع ال شػػػػبيهءت الملػػػػردة البػػػػءله عػػػػدداء يبػػػػءرزا عنػػػػد  ،ورػػػػد بمعػػػػت نسػػػػب   

كبػػػػػة والبػػػػػءله % بينمػػػػػء بمعػػػػػت نسػػػػػب   مػػػػػف مجمػػػػػوع كػػػػػؿ ال شػػػػػبيهءت الملػػػػػردة والمر ٗ.ٙٙ
 ، واو نسبة كبيرة مقءرنة بنسبة بقية ال شبيهءت .%٘.ٔ٘(  ٕٕٕعدداءي

،  ي  بعػػزارة  يػػو معػػرض وصػػل  لحبيب ػػ ورػػد اسػػ عمؿ الشػػءعر اػػذا النػػوع مػػف ال شػػب     
، وشػػعراء مثػػؿ ، ووجهػػء مثػػؿ القمػػر بيء ػػءو جلنهػػءطريهػػء سػػءحر ويزيػػد سػػحر  حػػور يػػي

، ومػػػف وحمػػػرة  ػػدوداء مثػػػؿ النػػءر اشػػػ عءال ،الميػػؿ سػػػوادًا، واػػو مثػػػؿ الػػرم  طػػػوال وروامػػء
، وأبػػرز ذ الشػػءعر مػػف البيةػػة مصػػدرا لصػػور   ػػالؿ اػػذ  الصػػور الحسػػية البصػػرية ا  ػػ

 ، يقوؿ مف الرمؿ:صيءغة ينيةاذ  البيةة  ءغة عنءصرردر   عمى صي
                                                           

1
 الُجرفة : الهالك.(  
2
 .  ٖ٘ٛالسءبؽ ، ص : ال   ص أحدا دوف أحد .  ال  ن قر ( 

 .ٕٙٗالسءبؽ، ص  ( 3
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 ِرزُّ الَوْجِ  ليموُّ الش ػػػَعْر ػػػػػػػػػػػػػػَسءِحُر الط ْرِؼ َسقيـٌ َجلػػُنُ      َرمَ 

 (ٕيال ػطْر (ٔينءِحُؿ الَ ْصِر ثَِقيٌؿ ِرْديػُػُ       َمءِةُس القدٍّ  ُرَدْيِنوُّ 

 (ٖيػػػَرْر ػػػػػَوَشػػ َعَجبًء يو َ دٍَّؾ النءُر ويو     ُمْهَج و ِمنهء َلهيبٌ 

 كمء يشب  الميمة ال و ين ظراء ييهء بملؼ شهر لطوؿ االن ظءر:   

 (ٗيُطوَؿ ليمو َوْصَمُ  ُمنَ ِظٌر     ليمٌة ِمف َوْصِمِ  أْلُؼ َشهْر 

رب ، وال ػػو ي ػػء عينهػػء بعػػيف ابػػف البقػػرة الوحشػػيةويقػػوؿ يػػو مو ػػم   ػػر مشػػبه        
 :  بهء المثؿ يو الجمءؿ واال سءع

  (ٙي ِبِ  َسَمَبت َرْمَب الَحِميـِ َو ب تِ       (٘يَ ُروٌد َمُيوٌد َطْرُيهء َطْرُؼ ُجفَذرٍ 

، لربيم لمنػػءس الػػذز يكثػػر ييػػ  المطػػر، وينػػ   لهػػـ ال يػػراتومنػػ   شػػبيه  لمسػػءلمو بػػء     
 ، حيث يقوؿ مف الرمؿ:المطر الذز يسقو األرض ومف ييهء ومثؿ

 (ٚي كنَت ليكواف َغوثًء وَبذؿْ   كنَت لمنءِس ربيعًء وَحَيء   

هـ يػػو نلػػس الورػػت  ػػويهـ مػػف ، وسػػء را مػػنوؿ مشػػبهء العػػرب بءألسػػود يػػو رػػو هـويقػ    
 :  الكالب

 
                                                           

 ردينو: رم  منسوب  لى ردينة. ( 1
 ال طر : القواـ. ( 2
 .ٙٙٛ، ص السءبؽ ( 3
 .ٙٙٛالسءبؽ، ص  ( 4
5
 جفذر : البقرة الوحشية.                                                             ( 

 . ٛ٘ٗ، ص السءبؽ ( 6
 .ٜٗٚ، ص السءبؽ ( 7
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ـُ األْسُد أنَصءرز لد  َغ َ                                                                                        (ٔيبو ذل ُموِنَو  ذ َار ْت كالُبُهـ    وأنُ 

، ـ  مءثػػؿ الشػػمس يػػو العمػػو والمكءنػػة، وعػػزاةمهويشػػب  أةم ػػ  بءألسػػود يػػو الشػػجءعة     
، واػػـ حصػػوف للسػػالـ  ذ يػػدايعوف ف، مػػف لحػػؽ بهػػـ نجػػى مػػف لجػػة البحػػروأنهػػـ كءلسػػل

 ، يقوؿ مف البسيط: سوؿ ل  نلس  بءلنيؿ مف اإسالـ عن  ويمنعوف كؿ مف

ْيـِ ُأْسُد َشًر      (ٕيِصيدٌ   ُس الَعَزاِةـِ َأو اُاوَف ُرْاَبءفُ ػػػُشمْ   ُسَراٌة ُأَبءُة ال  

ـْ      ُطْهُر الس َراةِر ِللْسالـِ ِحيَطءفُ ػػػػػػػػػػاُ   ُسْلف ُالن جءةِ   (ٖيَداُة الن ءِس َرءَد ُػػػُه

 ويواصؿ مدح  ألةم   ييقوؿ:   

ـُ     ُرْحَمى ، َومْ َجُعُهـ َروٌح َوَريَحءفُ   (ٗيَمَ وا و ثَءُرُاـ ُنوٌر َوِذْكُرُا

، وح ػػػى ربػػػوراـ مكػػػءف ذز يه ػػػدز بػػػ  النػػػءس، وذكػػػراـ رحمػػػةأز  ثػػػءراـ كػػػءلنور الػػػ     
 لمرحمة ومصدر لمطيب الذز يلوح كمن  ريحءف.

يء بءلثعبػػػءف الػػػذز ومػػػف الصػػػور أي ػػػء ال ػػػو اع مػػػد ييهػػػء اػػػذا األسػػػموب  صػػػوير  الػػػدن    
 ينبعو الحذر من  و جنب  ، يقوؿ مف البسيط:

ـُ الدُّْنَيء َيَمء َجِهُموا      َحِقيقَة األْمِر أف  الَعْيَش ثُْعَبءفُ   (٘يَ َمث مْت َلُه

    

 عمق التشبيه:

     التشبيه التمثيمي:                                                                        -1
                                                           

 .ٜٛٛ، ص السءبؽ ( 1
2
 صٌد : مفردها أصٌد وهو الاي ٌملك القوو. ( 
 .ٖ٘٘، ص السءبؽ ( 3
 .ٖٙ٘، ص السءبؽ ( 4
 .ٖٙ٘السءبؽ ، ص  ( 5
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، والػذز يعريػػ  واسػعة يػػو  شػعر أبػو مسػمـ البهالنػوواح ػؿ ال شػبي  ال مثيمػو مكءنػة      
، حيػث يبػرز مػف ج  الشب  صورة من زعة مف م عػددالبالغيوف بمن  او الذز يكوف يي  و 

  ال مثيمو أشػدا  ػمثيرا . وال شبيو، بعيدا عف االا مءـ بءلجزةيءت الل   دراؾ الشءعر الكم
نػػػػى بءل مثيػػػػؿ وينُبػػػػؿ، ،  ذ " يل ػػػػـ المعيهػػػػو يعػػػػرض الصػػػػورة حيػػػػة م حركػػػػةيػػػػو الػػػػنلس، 

مػى أف   رجهػء مػف  لػو . يػموؿ ذلػؾ وأظهػر  أف أنػس النلػوس مورػوؼ عويشرؼ ويكمؿ
 يػء   لػى شػو    ػر  ، وأف  رداء يػو الشػو   عممهػء لى جمو، و م يهء بصري  بعد مكنو

،  نقمهػء عػف العقػؿ  لػى اإحسػءس أف ، نحػواو بشمن  أعمـ، وثق هء ب  يو المعرية أحكـ
وبمعػػت نسػػبة ال شػػبي  ال مثيمػػو  (ٔي.وعمػػء يعمػػـ بػػءللكر  لػػى مػػء يعمػػـ بءال ػػطرار والطبػػم "

( مػف عػدد الصػػور ال ء ػعة لمدراسػػة ٓ٘مػف مجمػوع ال شػػبيهءت المركبػة البػءله عػػدداء ي
 .%ٛٔال شبيهءت الملردة والمركبة  % ، بينمء بمعت نسب   مف مجموع كؿٛٛ

ل العػب االسػ عمءر ويبدو ال شبي  ال مثيمو وا حء جميء مف  الؿ وصؼ البهالنػو      
 ، حيث يقوؿ مف البسيط:بدمء  المسمميف

 (ٕييء َلمرٍَّجءِؿ ِدَمءُ  الُمْسِمِميَف َغَدْت     َاْدرًا َكَمء َعَبثْت ِبءلَمءِ  ِصْبيءفُ 

، ريػػػػب وال حسػػػػيبالمسػػػػ عمر يق ػػػػؿ دوف ر ، ي ػػػػر  أز دمػػػػء  المسػػػػمميف صػػػػءرت اػػػػدرا    
يء  ػػػؿ األمػػػف وان شػػػر اللسػػػءد والق ػػػؿ ح ػػػى صػػػءرت دمػػػء  المسػػػمميف كمنهػػػء ميػػػء  وغػػػدراف 

 يمعب بهء الصبيءف لكثرة مء ان شر مف ر ؿ .

ويػػو مشػػهد سػػء ر يصػػور البهالنػػو انجػػراؼ األربػػءط وانػػديءعهـ نحػػو نػػءبميوف عنػػدمء     
يءع ال ػػػمف بءنػػد –لهػػـ سػػمعوا صػػيح   بهػػـ وأنػػ  أ ػػى لي مصػػهـ مػػف احػػ الؿ المسػػمميف 

 : والبقر  ذا رأت المرعى

 (ٖي ِبُعوا َنْعق ُ  وانَجلُموا     نْحَوُ  أشبءَ  َ ػػػػمٍف وَبقْر 

                                                           
 .ٕٜالجرجءنو ، أسرار البالغة ، ص  ( 1
 .ٓٗ٘الحءرثو ، محمد ، نلس ، ص  ( 2
 .ٖٗٛالسءبؽ، ص  ( 3
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، ءؿ األعػػدا  بمعمػػءؿ الدجءجػػة ل ػػعل و بػػدو السػػ رية وا ػػحة مػػف  ػػالؿ  شػػبيه  أعمػػ  
 :حيث يقوؿ مف البسيط

 (ٔيِبِ  الد َجءَجة كءألوسءِخ يو الِ َربِ يء َسوَ َة الَمْجِد يو األحراِر  ْف َعَبثْت     

كف أز عػػػءر عمػػػى المجػػػد أف  عبػػػث بػػػ  الدجءجػػػة مثػػػؿ مػػػء  عبػػػث بءألوسػػػءخ يػػػو األمػػػء   
 .القذرة ال راب

 ومف ال شبي  ال مثيمو رول  مف البسيط:

 (ٕيطرِ مَ الف بمء يمقى مِ  و النبءتُ كُ زْ كمء     يَ  بيفُ المُ  النورُ  ـُ هُ ى رموبَ زكّ 

، مف أدراف الجءامية وار لػم شػمنهء أز عندمء ظهر اإسالـ  طهرت رموب المسمميف     
 كمء ينمو النبءت  ذا نزؿ عمي  المطر ويثمر.

المػػء  البػػءرد ومنػػ   صػػويرة حػػالوة حبػػ  لمحبوب ػػ  يػػو  ػػءطر  ويػػو  ػػمير  بحػػالوة       
 ، حيث يقوؿ مف الطويؿ :لمعطشءف شديد العطش

ْف ِاَو َول ِت َحال َحيَُّهء ِيو                                                                                 (ٖيءِطِرز ِمثؿ مء حال    َ ِريٌب ِلَظْمآٍف، َوا 

ويشػػب  الشػػءعر صػػورة الػػدنيء ال ػػو ال  نػػو  ح صػػد األحيػػء  بعػػد أف أنب ػػ هـ بػػءلمزارع      
 ، حيث يقوؿ :اس وت حصداء لين لم بهءى  ذا مء الذز اع نى بزروع  زمنء ح 

نمء َيحُرُث الَحر اُث لُيُكؿِ   (ٗيَ زاُؿ  ُنبُت نلسًء ثـ  مُكُمهء     وا 

 :ومن  رول  مف الطويؿ

 
                                                           

 .ٜٜٛالسءبؽ، ص  ( 1
 .ٕٛٗالسءبؽ ، ص  ( 2
 .ٛ٘ٗالسءبؽ ،  ( 3
 .ٕٔٚالسءبؽ ، ص  ( 4
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ـَ بيف األرويء  َحريُد   (ٔيومء بءُؿ اذا الَكوِف َوْلهءَف ُمطِررًء      كمء ِ ي

وف وصػػم    ملمػػء عمػػى مػػء حػػّؿ ، حيػػث شػػب   طػػراؽ الكػػيوجػػ  الشػػب  انػػء لػػيس ملػػردا     
 بءلمرثو بمف مس  ال يـ بيف رـو أشدا  واو منلرد وحيد.

 ورول  مف الطويؿ:

 (ٕييإْف َنْبِؾ أاَؿ الِعمـِ َنْبِؾ َحيءَ نء      عميِهـ كمء بءلَمءِ  َينُ ُر ُعودُ 

نمء او صورة حءيمة بءلمعءنو"وج  الشب  انء ليس ملردا        أاػؿ ،  ذ البكء  عمى ، وا 
، واػػذا جػػد ييػػ  عو ػػء عمػػء يء نػػء مػػف وجػػوداـالعمػػـ بعػػد ويػػء هـ اػػو عػػيف الويػػء  الػػذز ن

لػذز ال  قػـو حيػءة لمنبػءت ، واػو مػف ثػـ بمقػءـ المػء  اشب  بءألس الذز  قػـو عميػ  حيء نػءأ
 (ٖيبدون ".

 كذلؾ رول  مف البسيط:

 (ٗي ُيْعِميهءالعشءوِة ليْبَصءِر   ف  ال ممَُّؽ ليلبءب َيجَبُههء      ِمثؿَ 

، ل ممػػؽ الػػذز يق ػػو عمػػى أصػػءلة الػػرأز، حيػػث  شػػب  ايءل شػػبي  انػػء صػػورة بصػػورة     
 عشػءاء الظمػـ ي حجػب عنهػء ويجعؿ العقؿ ذاةبء يو غيػر  ،ومسػ  را بحػءؿ األبصػءر حػيف 

 .األنوار

ويشػػب   قمػػب الحجػػءرة وال ػػراب بػػبط  مػػف مكػػءف  لػػى   ػػر بلعػػؿ الػػري  بمشػػو النسػػء       
، حيػػػث ي ب  ػػػرف يػػػو مشػػػي هف إظهػػػءر زينػػػ هفالجمػػػيالت النػػػواعـ حػػػديثءت السػػػف حيػػػث 

 يقوؿ:
                                                           

 .ٖٗٚالسءبؽ ، ص ( 1
 .ٖٔٚالسءبؽ ، ص  ( 2
ـ( ، مجمػة ٕٜٓٔ -ٓٙٛٔمحمد ، أحمد عمو ، االنحراؼ األسموبو ي العدوؿ ( يػو شػعر أبػو مسػمـ البهالنػو ي ( 3

 .ٖٕٓٓ( ٗ+ٖالعدد ي -ٜٔالمجمد  –جءمعة دمشؽ 
 .ٔٔٚالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 4
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 (ٔي ـُ واعِ الن   ءتُ نَ كَ هْ ءد  البَ هَ  َ ء  َ مَ كَ     ء   عً    رُ  رُ لْ والعَ  اـُ ا رَ   ِ   بِ  هءدَ 

ومػػف ال شػػبي  ال مثيمػػو  شػػبيه  لمػػنعش الػػذز ي ػػرج لمنػػءس واػػو يػػءرغ ويعػػود ورػػد امػػ ي    
ويعػود حػءمال  بجثث   و   حػءمال  يػءاـ  لػى القبػر بءلطػءةر الػذز ي ػرج مػف عشػ  جءةعػء

 ، يقوؿ مف الواير: لى عش  بعض الطعءـ

 (ٗي. (ٖيُ َزؼُّ  لى الُوُكوفِ  (ٕياِصُمهءػػػػءِةُزنء ِبَطػػػػءنًء    َحوَ ػػػػػػػػػرُّ بنء َجنػػػػػػػػػػػُ َ م

                                                                           (٘يو عدو يو َمَراِعيهء ِ َمءصًء     أال َعَمدًا ِمَف الَ ِمِص الَبِطيِف 

 ورول  م ءطبء الدنيء مف الواير:   

 (ٙيَكذاؾ الس يُؼ َبر اُؽ الُمُ وِف     ُيَروٍُّعنو اب سءُمِؾ يوؽ َمْكٍر 

لػذز  ذا أراد أز عندمء  ظهر ل  الدنيء اب سءم هء يشػ د  ويػ  منهػء ألنهػء كءلسػيؼ ا      
 .لل ؾ ك و  لمعءف السيؼ ربؿ الل ؾ، ي و  اب سءم هء ربؿ اأف يق ؿ   و  م ون 

، العػػيف واػػو نءةمػػةال يػػءؿ يػػو ويشػػب  سػػرعة انق ػػء  حيػػءة أصػػحءب  بسػػرعة مػػرور     
 يقوؿ مف الواير:

ْت     َ يءٌؿ طءَؼ يو نـو الُعيوفِ   (ٚي كمف  َحيءَ ُهـ لمء َ ق  

 ومن  رول :   

                                                           
  .٘٘ٙ ، صسءبؽال ( 1
 الحواصؿ : مء يج مم يي  مف األكؿ . ( 2
 الوكوف : ممو  الطءةر ، ويقصد انء القبر. ( 3

 .ٛ٘ٚ، ص سءبؽال ( 4
 .ٜ٘ٚ، ص سءبؽال ( 5
 .ٜ٘ٚ، ص سءبؽال ( 6
 .ٓٙٚ، ص السءبؽ ( 7
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رػػػػػػػء الط ػػػػبُّ َوَعي ِت الػػػػػػَ ءِرَدًة     َعو  بهػػػػػػػػػػػػػػػأْصَبَ  َرْومػِػػػػػو ُجث ػػػًة بػَ   ػػػػىػػػػػػػػػػػرُّ

 ءِر الَحػػػػَيء َعمى الحػَػػَصى ػػػػػػػػػػػػػػػ اّل َكآث  نُّْصػػػِ  َعمى َأْلَبءبِػػػِهـ    َمء أثُر ال

دَ  وَمء ُرُسوُخ الَوْعِظ ِمْف ُرموِبِهـ      ْ ِر الص    (ٔي  ال َكَمء َيْرَسُ  ِيو الص 

والػوعظ  ، يقػوؿ الشػءعر بػمف النصػ ي يف الثػءنو والثءلػثال شبي  ال مثيمو ورم يو الب     
ال يػػفثر يػػو رمػػوب القػػـو  ال كمػػء يػػفثر المطػػر  ذا نػػزؿ عمػػى الحصػػى يهػػو ال ي ػػرؾ أثػػرا 
عمي  ، وكذلؾ اذ  النصيحة ال  رسػ  يػو رمػوبهـ وال   عمػؽ بهػء أبػدا  مءمػء مثػؿ الصػد  

 .يو الجبءؿ بعد ال صويت والمنءداةالذز ال يرس  

ل ػػو   ػػءبم ييهػػء ـ وصػػل  لنءر ػػ  واومػػف األمثمػػة الجميػػة عمػػى رػػوة ال  ييػػؿ عنػػد أبػػو مسػػم  
 ، يقوؿ:ال شبي  ال مثيمو

يَ   ُكوُس َ ملهَ  يػػػػَ  الحَ ػػػػػػػػػػهء أَعػػػػػػػػػػكمن      ء   ُ  مٍُّؼ الرٍّ  (ٕيػػػلءػػػػَءرِت الرٍّ

ٍب    ػػػػػكمن هء ِمْف  َحقَػػٍب ُمنػػ  (ٖيػػػػَو ػػػيو ُسْديِة الميِؿ ِاالٌؿ رد  َ    ػحٍّ

 (ٗيِسْرَب َثَعءـٍ يوَؽ ِ يطءِف الَعَ ى    هء   ػػػػػػِ كمن َمء ُ ِطػػػيُر ِمػػْف ُلعءم

 (٘يػػػػػػػنءػػػػػػػػػػػػػػَواِط الس  ػػػػػَيْحَزفَاء َنّ ًء بمْسػػ       ءِةقًء ػػػػػػػػَيُمبُّهء البػَػػػْرُؽ كػمف  سَ 

الشػػػءعر صػػلءت النءرػػة عمػػػى  به، حيػػث أسػػ  الشػػب  انػػػء صػػورة حءيمػػة بءلمعػػػءنووجػػ     
لػػػو أنهػػػء أعءر هػػػء  ، لدرجػػػة أف الػػػري  ال  سػػػ طيم مجػػػءراة راحم ػػػ  يػػػو سػػػرع هء  كمػػػءالػػػري 

د  بػػػيف، ، يهػػػو ال  كػػػءءر ػػػ  المميػػػزة أثنػػػء  سػػػيراء  لءفاػػػء، ومػػػف صػػػلءت ناإعيػػػء  والحلػػػء
ف بءنت بدت لمنػءظر  ليهػء كهػالؿ يػو مطمػم لرشءر هء البءلعة  الشػهر ال يكػءد يػر  يػو، وا 

، ولشػػدة سػػرع هء أي ػػء يهػػو  قػػذؼ مػػف ، واػػذا ممػػء يسػػءعداء عمػػى اإسػػراعظممػػة الميػػؿ

                                                           
 .ٕٙ٘، ص السءبؽ ( 1
2
 تكوس خلفها: تعٌا وراءها.   ( 
3
 منحب : الشدٌد القوي ، سدفة : ظلمة. ( 
4
 نبات أبٌض الثمر.الليام : الزبد ، السرب : القطٌع ، الثيام :  ( 
 .ٕٛٗ، ٔٛٗ، ص السءبؽ ( 5
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يمهػػء الزبػػد األبػػيض يػػو كػػؿ الجهػػءت والنػػواحو وكمنهػػء  قػػذؼ مػػف يمهػػء سػػربء مػػف الزاػػر 
، واػػذ  النءرػػة ال يسػػورهء الحػػءدز المع ػػءد يرات الع ػػى الكثيلػػةاألبػػيض عمػػى أعػػواد شػػج

نمء مف يسورهء او البرؽ ببريؽ ل  .معءن  ال بءل يزراف ي ش د سرع هءوا 

 التشبيه الضمني:-2

أمء ال شبي  ال منو الذز يعري  مصطلى الصءوز الجوينو بقول :" ال شػبي  ال ػمنو    
.   المعرويػػة بػػؿ يممحػػءف يػػو ال ركيػػب شػػبي  ال يو ػػم ييػػ  المشػػب  بػػ  يػػو صػػورة ال شػػبي

يعمػػى الػػرغـ مػػف  ،(ٔيممكػػف"واػػذا النػػوع يػػف ى بػػ  ليليػػد أف الحكػػـ الػػذز أسػػند  لػػى المشػػب  
، يهػو ال يمثػؿ نػو مقءرنػة بػمنواع ال شػبي  األ ػر جمءل   ال أن  كءف رميال يو شعر البهال

 % مف مجموع كؿ ال شبيهءت الملردة والمركبة.ٖسو  

 ومف نمءذج ال شبي  ال منو عند البهالنو رول :

 (ٕي لى الر َد   َوَشرُّ َمء َصءَحَب َمْرٌ  َجْهَمُ       َمِطي ًة يءِرَاةً 

، يقػػوؿ محمػػد  لػػى الهػػالؾيشػػب  الشػػءعر الجهػػؿ بءلراحمػػة ال ػػو  حمػػؿ و قػػود صػػءحبهء     
، ولكنػ  الشػب ،  ذ حػذيت منػ  األداة ووجػ  يمكف اع بءر   شبيهء بميعء أي ػء " المحرورو:

 (ٖي.األمثءؿ اع برنء   شبيهء  منيء" لجريءن  مجر 

 الواير:ومن  رول  م ءطبء الدنيء مف    

ـْ يَمَديِؾ ُ ْبٌر      ُجَهْيَنُة َ بٍّرينء بءليَ   (ٗيقيفِ أرينو أيَف ُا

يهػػو ي ءطػػب الػػدنيء بهػػذا القػػوؿ ويطءلبهػػء بػػمف   بػػر  عػػف أ بػػءر القػػروف المء ػػية       
 .شبههء بجهينة صءحبة ال بر اليقيف،يهو مف يعمـ يقينء مء الذز حدث لهـ، وي

                                                           
 .ٖٓص  نلس ،  الجوينو ، ( 1
 .ٜٔٗالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص ( 2
 .ٖٕٗالمحرورو ، الشعر العمءنو الحديث ، أبومسمـ البهالنو راةدا ، ص  ( 3
 .ٜ٘ٚالحءرثو ، محمد ، نلس ، ص  ( 4
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 ورول  مف البسيط :

ـَ َمْف َرْد رءَؿ َيْدِريهء َمنءزُؿ الن  لِس ال ُ در  َحقءِةُقهء     وأَ طَم الز ْع

 (ٔيالَعْيُف ُ دِرُؾ ػ  اّل ذا ػػػهء ػ َنَظػػرًا     والَكؼُّ َ ْقبُض  اّل ِمْعَصمًء ييػػهء 

، والكػؼ ال ػو لهػء مثػؿ العػيف ال ػو ال  ػر  نلسػهءيقوؿ  ف النلس ال  درز نلسػهء وأحوا   
  قبض معصمهء. ال  س طيم أف

 ورول  مف الواير:

ـُ بآالِت السُّػػُكوفِ ػػػػػػوأْعَداٍ  أرادوا َحْذَؼ َجءِاو       َكسَ   ْرَ ُه

 (ٕيدًا       ومء شمُف الذَُّبءَبِة والط ِنيفِ ػػػػػيمـ َ ْحذْر لُهـ َبْررػػػًء وَرعْ 

و  هديػػداـ برمػػو يقػػوؿ م ءطبػػء سػػءلـ بػػف أحمػػد الريػػءمو  ف األعػػدا  أبررػػوا وأرعػػدوا يػػ    
، وشػػب   هديػػداـ أز اا مػػءـ ولػػـ يػػفثر ييػػؾ  هديػػديهـمكػػءن و وشػػريو، ولكنػػؾ لػػـ  عػػراـ 

 بطنيف الذبءبة الذز ال يفثر عمى أذف األصـ وال يعير ل  أز اا مءـ.  

 : ورول 

 (ٖيء ُكؿُّ اْمِرٍئ بِلْعِمِ  ُمْعَ َبٌر    والس ْيُؼ بءلش َلَرِة َيْلُ ُؿ الَعصَ 

مػء ، وبذلؾ  مء أف ير لم شأعمءل  وأيعءل  ف كؿ  نسءف  عبر عن أز أ      من  ومكءن   وا 
ى العصػػػء  ال لحد ػػػ  ، كػػػذلؾ السػػػيؼ مػػػء ار لػػػم رػػػدر  وعمػػػت مكءن ػػػ  عمػػػأف ينػػػزؿ مقػػػدار 
 وملعوؿ  رب  .

نسػػػ طيم أف نقػػػوؿ بعػػػد دراسػػػة م  مػػػؼ  ػػػروب ال شػػػبي  ال ػػػو رءمػػػت عميهػػػء أشػػػعءر     
 ف ال شبي  البميه او أبرز مظءار ال شبي  الملرد يهو يصؿ  لى الهدؼ بػمررب  البهالنو

                                                           
 .ٔٔٚ، ص السءبؽ ( 1
 . ٕٙٚ، ص السءبؽ ( 2
 .ٕٚ٘ص  ،السءبؽ ( 3
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ف ال شػػبي  ال مثيمػػو اػو أبػػرز مظػػءا ر عمػؽ ال شػػبي  أو ال شػػبي  سػبيؿ مػػم أبمػػه ال ػمثير، وا 
 ، حيث  لنف الشءعر يو ان زاع وج  الشب  يي  مف عدة صور. المركب

 

 االستعارة :

الػػداللو الػػذز يقػػـو عمػػى المشػػءبهة، ورػػد و ػػحهء  عبيػػر عػػد االسػػ عءرة نوعػػء مػػف ال      
، ، ي ػػدع أف  لصػ  بءل شػػبي عءرة أف  ريػد  شػػبي  الشػو  بءلشػو االسػػ " الجرجػءنو بقولػ  :

،  ريػػد أف  قػػوؿ: رأيػػت ب  بػػ  ي عيػػر  المشػػب  و جريػػ  عميػػ و ظهػػر  و جػػو   لػػى اسػػـ المشػػ
واػو  (ٔيوؿ: رأيػت أسػدًا"كءألسد يو شجءع   وروة بطشػ  سػوا ، ي ػدع ذلػؾ و قػرجال او 

، مػم طػو ذكػر المنقػوؿ مف للظ  لػى للػظ، لمشػءركة بينهمػءعند ابف األثير " نقؿ المعنى 
  (ٕي. لي "

"واالسػػػ عءرة  يػػػر مػػػف يصػػػوغ مورػػػؼ الشػػػءعر و صػػػور شػػػعور  حػػػيف  جسػػػد معءنيػػػ       
و شػػػػ ص أيكػػػػءر  ويمقػػػػو عميهػػػػء ظػػػػالال وألوانػػػػء ح ػػػػى  بعػػػػث ييهػػػػء الحيويػػػػة واإثػػػػءرة عبػػػػر 

يحػػػء ات  ه ػػػدز بء ل ألف الشػػػءعر ب يءلػػػ  لعءطلػػػة لمنلػػػوذ  لػػػى مشػػػءعر الم مقػػػو يػػػءالت وا 
مػػف انػػء اك سػػبت االسػػ عءرة ريمػػة ينيػػة كبيػػرة ...  ال صػػب اػػو المػػفثر يػػو حػػػػػواس م مقيػػ 

ى لمم مقػو يو الشعر بمء ام ءزت ب  مف جمػءؿ ال صػوير وال ػمثير اللءعػؿ يػو  مديػة المعنػ
 (ٖيوالدرة يو ال عبير".

                                                           
الجرجءنو ، اإمءـ عبد القءار ، دالةؿ اإعجءز يو عمـ المعءنو ،شرح و عميؽ محمد عبػد المػنعـ  لػءجو ، دار  ( 1

 .ٜٓـ ، ص ٕٗٓٓالجيؿ ، بيروت ، 
أدب  ابف األثير الجزرز ،  يء  الديف نصر اهلل بف أبو الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ ، المثػؿ السػءةريو ( 2

، دار الك ػػػب العمميػػػة ، بيػػػروت ، لبنػػػءف ، ص  ٔالكء ػػػب والشػػػءعر ، ت محمػػػد محمػػػد عوي ػػػة / المجمػػػد األوؿ، ط
ٖ٘ٔ. 

3
، دار غيدا  لمنشر وال وزيم ، عمءف ، ٔعيسى ، عبدالمطيؼ ، الصورة اللنية يو شعر ابف زيدوف  ، ط  ( 

 .ٕٙٔ، ص ٕٔٔٓ
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ا  كثػر يػو ، ولهػذركز عمػى عالرػءت المشػءبهة يػو شػعر ويبدو أف البهالنو كءف ي       
و ءصػػة يػػو شػػعر االسػػ نهءض  غمػػب أغرا ػػ ، يقػػد وظلهػػء يػػو أصػػور  اللنيػػة االسػػ عءرة

، ينجػد  يكسػب يو  شكيمهء عمػى ال شػ يص وال جسػيد، مع مدا والرثء ، والحكـ والمواعظ
، واسػػ عءف ءرك  مشػػءعر  وأحءسيسػػ  وانلعءال ػػ المػػواد الحسػػية الجءمػػدة سػػمءت  نسػػءنية  شػػ

 يو  شكيؿ اس عءرا   بءلطبيعة وأدوات الحرب.

، حيػث الصػور البيءنيػة يػو شػعر البهالنػو  بة األولى مػف بػيفو ح ؿ االس عءرة المر      
 ( ال و أ  ع هء لمدراسة.ٓٓ٘% مف مجموع الصورالػ يٙ.ٛٗبمعت نسب هء 

د البهالنػو، المكنيػػة وال صػػريحيةل يهػو مػػف أاػػـ وأكثػر أنػػواع االسػ عءرة اسػػ  دامء عنػػ    
 .الشعرا  السءبقوف ء عمء درج عمي ، مم أن  لـ ي رج يو اس  دامهسبؿ ال صوير عند 

 وتنقسم االستعارة إلى:

 االستعارة المكنية:-1

نمء ذكػر شػوٌ  ، ولـ يصرح ييهء بءلماالس عءرة ال و ذكر ييهء المشب  واو      شب  ب  وا 
"   ميػز االسػ عءرة المكنيػة بدرجػة  :كمػء يقػوؿ محمػد الهػءدز الطرابمسػو ، واػومف لوازمػ 

، ممػػء لمسػػ عءر وحمػػوؿ بعػػض مالةمء ػػ  محمػػ أوغػػؿ يػػو العمػػؽ مرجعػػ   لػػى   لػػء  للػػظ ا
و يكشػؼ  ثراػء حقيقػة يلرض عمى الم قبؿ   طو مرحمة   ءيية يو العمميػة الذانيػة ال ػ

 (ٔيالصورة ". 

% مػف ٘ٚ، حيػث  بمػه نسػب هء لنػوع مػف االسػ عءرة اػو نصػيب األسػدونصيب اذا ا     
 اس عءرة .( ٖٕٗمجموع االس عءرات ال ء عة لمدراسة والبءله عدداء ي 

هػءر بءلعػدو الػذز شػّف ومف أمثمػة االسػ عءرة المكنيػة عنػد البهالنػو  شػبيه  الميػؿ والن     
، ويصر أف ال يبقػو لهػـ أثػر ويق ػو عمػى المعءاػد واحػدا  مػو ا  ػر  وال الحرب عميهـ

  بػػػ  عمػػػى سػػػبيؿ االسػػػ عءرة ، وحػػػذؼ المشػػػبليورػػػؼ الحػػػرب ير ػػػى بػػػمز يديػػػة  قػػػدـ لػػػ 
 ، يقوؿ:المكنية

                                                           
 ٙٙٔالطرابمسو ، نلس  ، ص  ( 1
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 ء    يو َحْربنء ُيْرِ يِهمء ِمن ء الِلَداػػالَجِديَداَف َورد َ بءَري ليَس 

ـ  َعمى الدُّنَيء العَ   (ٔيػػػػلء ػػػَح ى َيَثال  َمْعَهدًا وَمْعَهدًا    وَيْمِ يء ُث

والشػػمس  سػػ حو مػػف النػػور الػػذز يشػػم مػػف محيػػء رسػػوؿ اهلل ألنػػ  أكثػػر جمػػءال وبهػػء     
 منهء، يقوؿ مف الطويؿ:

 (ٕيِة ُموُح ُمحي ءُ  الَبِهوُّ َي ْس ِحو      َلُ  الش ْمُس ِمْف ُنوٍر بمنواِر ُغر  يَ 

، وأصػػػبه عميػػػ  الكثيػػػػر مػػػف الصػػػػلءت ؿ الشػػػءعر مػػػػف الػػػدار  نسػػػءنء ي ءطبػػػػ وجعػػػ      
، واػػو كثيػػر ال يءنػػة مهمػػء أعطػػءؾ مػػف ة يهػػو غءيػػؿ عمػػء يحػػدث ألاػػؿ الشػػءعراإنسػػءني

عػػيش انػػو  ونعمػػت ييػػ  سػػرعءف مػػء ي ونػػؾ وي بػػدؿ نعيمػػ  جحيمػػء، كمػػء أنػػ  كبػػر واػػـر 
والشػػءعر يطءلبػػ  أف يقربػػ  مػػف أامػػ  واػػو يػػريض ، واػػو حػػءكـ ظػػءلـ ال يبقػػو عمػػى مػػف 
ا صػػؼ بصػػلءت األحػػرار وصػػلءت الصػػءلحيف ، وحػػذؼ الشػػءعر المشػػب  بػػ  وأ ػػى بشػػو  

...( عمػػى سػػبيؿ االسػػ عءرة ء النػػدا  ، غلمػػة ،  ػػواف ، يهػػـر ، يػػء بػػء س مػػف صػػلء   ي يػػ
 ، يقوؿ مف البسيط:المكنية

 وافُ ػػػػػ   هبُ والشُّ  مةٍ لْ يو غَ  رُ اْ والد    هء    بُ حَ صْ يَ  يشِ العَ  يرُ  ِ ء ونَ هَ ز بِ دِ هْ عَ 

 يحػػػءفُ رَ ٌد  وَ ػػػػػػػػػػػنْ ال رَ   يمةِ الل ِ  حُ وْ ر بعو      رَ مُ ػػػء و وَ  َ وْ رَ هء وَ ػػػػػػػػػػػػييِ  نشمتُ 

 ريءفُ ػػػػػوع  وؼٌ رُ عْ ػػػمَ وَ  دٌ صْ رَ وَ  ؽٌ دْ صِ    ػػػػو   نِ رُ هَ بْ " ييَ ؿٍّ هء  لى " ِ ػػػػػػػػػػػػػيي ءحُ ػػػػػػَ أر 

 افُ و  ػػػػػػػ ػَ   اػػػػػػرَ أف الد   تُ نْ ػػػػػػػػػػػػػػيق  نء  َ اُ       ـُ و  بينو وبينػػػػػػهُ الن   ـُ كْ حُ  ءؿَ حَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 افُ دَ ػػػػػػولػػ   ػػػءؿُ واألمػَ   ـُ هرَ ػػػػػػػػَ ي والدارُ       ػػػـُ بهُ ررْ  ارَ ى الد  ى أ قء َ ػػػػػػػػ ح ى مَ 

ـَ ي ـُ الحػُػػػرٍّ ِ ْحسػػػػػػػػػػػػػػػَح  ء ـَ َ ْي ، َوَح  ء  ءفُ ػػػػػػػػػػػَ ءَدْاُر ال  ُْبِقو عمى َبشػػػٍر      ُحرٍّ

 
                                                           

 .ٛٛٗمحمد ،  نلس   ، ص الحءرثو ،  ( 1
 .ٓٙٗ، ص السءبؽ ( 2
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ـُ      َأُعػػػػػػػػػػػػػػػيء َداْ   (ٔيػػػءفُ ػػػػػػػػػػػِط الَعػػػَداَلَةل ِ ف  اهلَل َدي  ػػػػػػػػػػػػُر يء َبءِ َس اأَلْحَراِر َحق َه

، د الشػػػػػءعر يػػػػػو  شػػػػػكيمهء عمػػػػػى ال شػػػػػ يص، اع مػػػػػءومػػػػػف سػػػػػحر االسػػػػػ عءرة وجمءلهػػػػػء   
ذايءالسػػ عءرة جعمػػت مػػف الػػدنيء  نسػػءنة غػػدارة ال  لػػو بػػ ، وعػػدت وعػػدا   ػػوف بػػ  ءلعهود، وا 

ف أظهػػ ذا أظهػػرت المػػيف يإنمػػء اػػو غػػدر ولػػيس رت السػػمـ يإنمػػء  ريػػد  شػػعءؿ الحػػربوا  ، وا 
ف وزينػة  نمػء اػو مكػر وسػحر و مويػ ، واػو  نسػءنة ، وكؿ مء ييهء مف حسالص منهء  

،   ب  وأ ى بشػو  مػف صػلء   يغػدارة، مػء ويػت، سػءلمت، وانء حذؼ المشبكءذبة منءيقة
 ، حيث يقوؿ مف البسيط:االس عءرة المكنية ...( عمى سبيؿ

 ػػهءػػػػػػػػػيَؼ  لِنيػػػػهء َعَواِديػػػػػػػػػأَمء َ َر  كػػ     ءِنيهء  ػػػػػػػػػػػػػػػَمءذا ُ ريػػػػػُد مػػػػػف الدُّنيء ُ ع

ْف َوعَ  ْف َسءَلَمْت يءلَحرُب ُ وِريهءػػػَغد اَرٌة مء َوَيْت عهدًا وا   َدْت        ءنْت وا 

ْف النْت َمالِمُسػهء       وال اْطػػػَممف   لى ِصػ  ػػدٍؽ ُمَصءِييهءػػػػػػمء َ ءَلَصْ َؾ وا 

 كرًا و ْمويهءػػػػػيءحػػػػذْر  ذا  ءَلَسْت مَ    زاٌف ن ءَر ُػػػهء    ػػػػػػػػػػِسْحٌر وَمْكٌر وأح

ْف زانػػػػت َدعَ ػهء ِيػػػ ٌف       وا  ػػػػػػػػػػػػػػػواْنِلْر َيَدْي َؾ َعنػػػهء  نػػ  هءػػءويػػػػػػػْف َدَعػػػ َؾ، وا 

 (ٕيهء ػػػػػػػػػػوالش ءِاداُت عمى رولػػػػو َمعػػػػءني   عػػػػػءويهء ُمػػػػػػنءِيقٌة    و دَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَكذ اَبٌة ي

ويسػ مر يػو  طءبػ  لمػدنيء يػػو مو ػم   ػر مشػبهء  يءاػػء بءلزوجػة ال ػو  شػب  الحيػػة      
يػػػػو ال بػػػػث والسػػػػو   طءلبػػػػء مػػػػف اإنسػػػػءف أف يطمقهػػػػء طالرػػػػء ال رجعػػػػة ييػػػػ  واػػػػو المػػػػرأة 

ف أظهػػرت الحسػػف ،  حػػب الػػدوااو والمصػػءةب  مثػػؿ السػػـ يػػو المػػء  الشػػواء  القبيحػػة وا 
، حيػػث يقػػوؿ مػػف الرجػػءؿ يػػو القػػروف المء ػػية أامكػػت الصػػءيو ويشػػبههء بءللػػءجرة ال ػػو

 الواير:

 واػػػػػػءُ  ِبيػػِنوػػػػػػػػػػػَ ءسنًء زاَنػػػت َيَشءَاْت      يِبيِنو أيُّهء الشّ ػػػػػػػػَأَبْنِت َمحَ 
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ـَ يو الَمء  المِعيفِ   ػػو    ػػػػػػػػػػػػةَة الد وااػػػػػػػػػػػػَبمْوُ ِؾ يء ُمَ ب    يُكنِت السُّػػػػ

 (ٔي و الُقُروفِ ػػػػػػَرَحءِؾ الُمْس ػػػديَرُة ي  ْسُبِؾ يء َيَجءُر ِمَف الَمَسءوز     وحَ 

 ومف االس عءرة المكنية رول  مف الرمؿ:    

 (ٕي يء َرطيَف الن يِؿ مء َحءدِثٌة     بءَت َجلُف الدٍّيف منهء يو َسَهْر 

يشب  الشءعر الديف انء بءإنسءف الذز بءت سػهرانء رمقػء يلكػر يػو الػذز حػدث ألاػؿ     
( عمػى سػبيؿ االسػ عءرة وأ ػى بشػو  مػف لوازمػ  ي بػءت ، جلػفمصر، وحػذؼ المشػب  بػ  

 .المكنية

 ومن  رول  مف الواير:

 نَؾ زاِاَرَة الَجبيفِ ػػػػػػوكءنْت مِ    أر  "َصْنَعء " كءِسلَة الن واِحو   

 (ٖيوَنْوَحِؾ َنوَح َوْررءِ  الُعصػوفِ   ًء   ػػػػػػػػػػّ هػػػػء الثػػػػكمى َمِميػػػػػػػػِحَداَدِؾ أيُّ 

 يشػػب  الشػػءعر صػػنعء  واػػو اسػػـ المزرعػػة ال ػػو كػػءف يعػػيش ييهػػء المرثػػو بءإنسػػءف      
ى يرارػػ  بعػػدمء كءنػػت مشػػررة ، يهػػو كءسػػلة حزينػػة عمػػالػػذز  ع ريػػ  أحػػواؿ نلسػػية م  ملػػة

 ـز و س مر يو حزنهء ونوحهء عمي ، وانػء لػـ يصػرح بءلمشػب  ، ويطمب منهء أف  م بوجود
 .مكنية، وذلؾ عمى سبيؿ االس عءرة الب 

واالس عءرة جعمت مف البرؽ كءةنء ي ءطب  الشءعر ويطمب من  أف يحػرؾ مشػءعر         
ال   وحػء، كمػء جعمػت مػف الهػـ والشػوؽ يرسػء جمشػوار   لػى بػالد  كممػء سػكنت و مػدتوأ

، ثػـ يعػود ويسػمؿ البػرؽ عػف بعػض األمػءكف يػو وادز محػـر يمكف السيطرة عمي  وحبسػ 
اػػؿ أصػػءب هء األمطػػءر يحيػػت بءل صػػب والنمػػء  بعػػدمء كءنػػت مجدبػػة، وحػػذؼ المشػػب  بػػ  
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، حيػػث يقػػوؿ مػػف ازمػػ  عمػى سػػبيؿ االسػػ عءرة المكنيػةيػو اػػذ  الصػػور وأ ػو بشػػو  مػػف لو 
 البسيط:

ْؾ ُاُمومِ  ْسَكػػػػ ػػْف َسَكَنْت     ػػػػػػػػػػػػػػو  ْف َ ُكػػػػيء َبْرُؽ َحرٍّ  ػءفُ ػػػػػػػػػػػػَيُكؿُّ َحظٍَّو َ ْحِريٌؾ َواِ 

 ءفُ ػػػػػػػػػَوَنءِشُط الَهٍـّ ال  زويِ  َأْرسَ    ػػػػػِبُرُ    ػػػػػػػػػػػْ ػو َامػٍّػػػػػػػو َوُأصػػػػػػػػػػػػػػػػمء َزاَؿ َيْنشػِػػُط بػػ

" َحي ءُاف  َا  ءفُ ػػػػػػػػػ   المّػ   "وَو الَحنءيء ِمْف "َ َعءِ َم" يء َبْرُؽ َاؿْ  " يَػػَ "الط ؼٍّ  (ٔيػَ ءـِ

ال يسػػ طم اسػػ يعءب و لسػػير مػػء ومػػف جمػػءؿ االسػػ عءرة أف جعمػػت مػػف العقػػؿ م عبػػء      
، والكػػوف يحػػزف بءن شػػءر الظمػػـ ،وجعمػػت مػػف اإمءمػػة مقػػء ال معػػوارا سػػدد اهلل رميػػ  يحػػدث

واإسػػػالـ اسػػػ حءؿ بلعػػػؿ االسػػػ عءرة  لػػػى  نسػػػءف ي طػػػو  بػػػؿ يصػػػيب َمقء ػػػؿ أعداةػػػ ،  يػػػال
ي مثر بمء حول  يي لءعؿ مع  بقمب  وعءطل   ييلرح ويسرُّ بعودة الحؽ والشرع  لػى مكءنػ . 

 يقوؿ مف البسيط:

 ُؿ ِيو َنَصٍب َوالَكْوُف أَشَجءفُ َوالَعقْ  ػػػػْت َمَنءِصَبػػػػػػػػَهء      ػػػػػػػػػػػء اهلُل َيءْح م  ػػػػػػػػػػأَراَداَ 

 الفُ ػػػػػػػػػَوال َيُقوـُ ِلَسيػػػػػػِؼ الَحؽٍّ ُبْطػػػػػ  ػػػػػػػػو َمْف ُيقءِوُمػَهء      ػػػػػػػػػػػػػػػػػِبَمْسهُـِ اهلِل َ ْرِمػ

 ػءفُ ػػػػػػػػػَشد  بءلَجدٍّ َوال  وِييِؽ ِمْطَعػػػػػْػػػػُدو َمقءِ مَػػػػػَهء        ْف ػػػػػػػػػػػػػػػَة ال َ عػػػػػػػػػػػػ ف  اأَلِسن  

   (ٕيػْذالفُ ػػػػػػالَيُة اهلِل َواإْسػػػالـُ جػَػػػػػػػػػػػػػػػػػَعءَدْت ِ َلى ِجْذِلَهء ِمْف ُطوِؿ ُغْرَبِ هء        ِ 

ومػػف جميػػؿ اسػػ عءرا   يػػو حػػب رسػػوؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػ  وسػػمـ أف الشػػءعر لػػـ        
لكػػػالـ الةميػػػ  يػػػو حػػػب رسػػػوؿ اهلل و شػػػب  رمبػػػ  بإنسػػػءف ي ءطبػػػ  ويسػػػ حث  عمػػػى يسػػػ مم 
و ػزداد  حررػء يػو  ، ويطمػب مػف كبػد  أف   ل ػتار والزيءدة مف الشػوؽ لرسػوؿ اهللاالس مر 

 ، يقوؿ مف الطويؿ:حبهء وشورهء ل 

 

                                                           
، ا ءف : المطر العزير.ٖٖ٘، ص السءبؽ ( 1  ،  عء م وال مـ: أمءكف يو وادز محـر
 .ٖٚ٘، ص السءبؽ ( 2



132 
 

 (ٔي تِ ل    َ  : زدِ بْ كِ ، وَ ؿْ بَ ارْ  بو:قمْ لِ  تُ مْ ورُ      ِ بٍّ حُ  ارِ يو دَ  الَعذؿِ  يؿَ  ِ رَ   متُ رَ 

  عػػف  مءمػػة سػػءلـ و بػػرز االسػػ عءرات عنػػد أبػػو مسػػمـ البهالنػػو يػػو معػػرض حديثػػ       
، نءاػػء، ورػػد أدت االسػػ عءرات دوراػػء يػػو  و ػػي  الصػػورة و مكيػػد معبػػف راشػػد ال روصػػو

حيث شب  الكوف بءإنسءف الذز يشعر ويحس بمػء يػدور حولػ  ويعػرب عػف يرحػ  الشػديد 
العءدؿ، كمء يشب  اإسالـ بءإنسءف الذز سمب مجد  وكءف ين ظر اػذ  بمقدـ اذا اإمءـ 

اإمءمػػة ل عيػػد لػػ  مجػػد  وعظػػيـ شػػمن ، مشػػبهء يػػو نلػػس الورػػت اإمءمػػة بءلحسػػنء  ال ػػو 
، وشػب  الػدار وصػروي  بػءلوحش اء النءس واو انء يقصد العيػب ح جب بءل در لةال يرا

، ذلػؾ عمػى سػبيؿ االسػ عءرة المكنيػة كؿ، ز يقء ؿ ويحءوؿ منم ظهور اإمءمةالكءسر الذ
 يقوؿ مف البسيط:

 (ٕي َحءفُ ػػػػػءِريٌد َوَألػػػػػػػػػػػػػػػػػءِةَنءُت َأَغػػػػػػػػػػػػػَمءةػػػػػِرِ        َيءلكَ ػػػػػػَرَب الَكْوُف َعْف ُبْشَر   َ ػػػػػػػػػػػػَوَأعْ 

ـْ ُيْ ػػػػػَرْب َلهَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِني ٌة َرِرػػػػػػػػػػػػػػػػػُأمْ   ػػء  فُ ػػػػػػَب اإْسػػػػػػػالـُ َطمَعػػػػَ هء       أَ ءَحَهء اهلُل، َل

ْحَسػػػءفُ     ػًة   ػػػو ُ ػػػػُدوِر الَعػػػػػْيِب  ِوَنػػػػػػػػػػػػػػػػػػن َعْت يِ ػػػػػػػػَ َ م ـ  اْنَجَمْت َيءْنَجمى َعْدٌؿ َواِ   ُث

 (ٖي ػػػػَكءفُ ػػػػَردٍّ ُمػػػػػػَراِد اهلِل  ْمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػء لِ ػػَومَ   ػْت     ػػػَمػػػػػَ الد ْاِر  ْذ َنج وؼمء َسءَوَرْ َهء ُصرُ 

 

 االستعارة التصريحية:-2

 ، وبمعػػت نسػػبة اسػػ  داـ البهالنػػوييهػػء بملػػظ المشػػب  بػػ  يالمسػػ عءر( واػػو ال ػػو صػػّرح   
% مػػػف مجمػػػوع صػػػور االسػػػ عءرة ال ء ػػػعة لمدراسػػػة ، واػػػو رميمػػػة جػػػدا مقءرنػػػة ٖٕلهػػػء 

بنسػػػبة االسػػػ عءرة المكنيػػػة، ولعػػػؿ البهالنػػػو لػػػـ يمجػػػم  ليهػػػء كثيػػػرا لبسػػػءط هء و ثػػػر ال وغػػػؿ 
 والعمؽ يو بنء  صور .
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ويسػػ  دـ الشػػءعر االسػػ عءرة ال صػػريحية يػػو  شػػبيه   لممػػوت والمصػػءةب بءلقءصػػلة      
يقءر الظهر لشد هء يو  طػءر  عجبػ  مػف الػذز يهنػم بػءلعيش يػو اػذ  الػدنيء  ال و  قصؼ

، يقػوؿ و ػ  مػف كػؿ جهػةويمهو بءألمؿ ال ءدع رغـ أن  ير  أف الموت يم ذ أصحءب  وا  
 مف الواير:

 َ ُهدُّ الُعْمَر َراِةَعَة الَمػػُنوِف    َوَحدُّ الَحػػوٍّ   يءُف الَيِقيفِ 

 ُنبػَػءِلو     وُنْفَ ُذ بءلش َمءِؿ وبءلَيِميفِ َأَلْهوًا بءلُعُروِر وال 

 (ٔي ػػػػِريفِ ػػػػػػػػأال َجَزٌع ِلقءِصلٍة وأ ر      َ ِميهء لمُمػػبءِيِف والقَ 

، ويقصػد أنهمػء النهءر بءلمقراظ الذز يقػرظ الشػو ويوظلهء أي ء يو  شبيه  الميؿ و      
كمػء يشػب  المػوت أو القبػر بػءلكميف ،  عءربهمػء يقر ءف عمر اإنسءف يومء بعػد يػـو أثنػء 

بػػ  عمػػى سػػبيؿ ، وانػػء صػػرح بءلمشػػب  نسػػءف والػػذز ح مػػء سػػيقم ييػػ  يومػػءالم لػػو عػػف اإ
 ، يقوؿ مف الواير:االس عءرة ال صريحية

 (ٕي َيُمرُّ القءِر ءِف وَنْحُف َندِرز     بمف  َمِسيَرنء َنحَو الَكِميفِ 

، حيػػث طمػػم القصػػيدة النونيػػةنػػو يػػو مويظهػػر جمػػءؿ ال صػػوير عنػػد أبػػو مسػػمـ البهال   
 . يقوؿ مف البسيط:ءنو والملردات  وظيلء ينيء دريقءوظ ؼ المع

 (ٖيء ذا الش ْجو َوْسنػػػءفُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءِديػػػػهف  ِمْرنػػػػػػػػءُف     يَمء ِلَطْرِيَؾ يػػػػػػػػػػػػػػَواِرُؽ حَ ػػػػػػػػػػػػػػػمَؾ اَلبَ ػػػػػػػػػػػ ػػػ

 (ٗيُ  يو الَجوٍّ َمْيػػَدافُ ػػػػػػػػػػػػُ ْزِجو َ ِميسًء لَ  واِرُمهء اأَلْرَجءَ  َواْا َزعػَػػػْت     ػػػػػػػػػػق ْت صَ ػػػػػػػػػػشَ 

َستْ  ـٌ َوِريػػػػَعءُف ػػػػػػػػػػػػػػى َ سػَػػػءوْت ِبِ  ُأكْ ػػػػػػػػح ػ      ػػػقءً ػػػػُمْنَبِعػػػػػ  َهِزيػػػػػـِ الَوْدِؽ ػػػػػػػػػػػبِ    َ َبػػػج   ػػػػ

" و"َجْوٌؼ" َوَغص ت ِمنُ  "َجْرنػػءُف"    َسَقى الش َواِجَف ِمْف "َرْ َو " َوَغص  بػِػِ     "ِسرٌّ

                                                           
 .ٛ٘ٚ، ص السءبؽ ( 1

 .ٛ٘ٚ، ص السءبؽ ( 2
3
 الحادي : الاي ٌحث اإلبل على سرعة المشً، الشجو: الحزن ، وسنان: النعاس. ( 
4
 الصوارم : السٌوف ، اهتزعت : أسرعت ، تزجً : تحث، خمٌسا : جٌشا. ( 
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ـ  "ػػػػػػػػُرُبوَع مء  َ   ػػػػػءَر ُمْع ِمػػدًا     ػػػػػػػػػػػػْهَؿ َواأَلْوعَ ػػػػػػػػػػػم َؿ الس  ػػػػػَوجَ  " َو"َجػْعالُف"ػػ ِعْنػػػػَداـٌ
 (ٔي

س الحركػة الدا ميػة  ف اذ  الصورة ال و رسمهء الشءعر  ليض بءلحركػة ال ػو  عكػ      
،  عءف يػػو رسػػمهء بءل شػػ يص وال جسػػيد، مميةػػة بءالسػػ عءرات ال ػػو اسػػيػػو نلػػس الشػػءعر

يشػػب  السػػحب ذو البػػرؽ الكثيػػر بءلركػػب مػػف اإبػػؿ يسػػور  حػػءد يعنػػو بصػػوت كمػػ  رنػػيف 
يػػمعطى الرعػػد مػػف الصػػلءت اإنسػػءنية حػػيف شػػب  صػػػػػو    و انػػء يقصػػد صػػوت الرعػػد،واػػ

، كمػػػء شػػػب  البػػػروؽ بءلسػػػيوؼ ال ػػػو ال صػػػريحيةبصػػػوت الػػػػػػحءدز عمػػػػػػى سػػػبيؿ االسػػػ عءرة 
كمػػء يحػػث لمعػػءف سػػيوؼ الجيػػوش  –شػقت األرجػػء  وأ ػػذت  حػػث السػػحب عمػػى السػػرعة 

 ػػء عمػػى جيوش العظيمػػة لكثر هػػء أيال ػػو شػػبههء مػػرة أ ػػر  بػػءل -عمػػى م ػػءعلة الق ػػءؿ 
، يػػػإذا أرجػػػء  يػػػداف اػػػذ  الجيػػػوش الجػػػو ولػػػيس األرض، ومسػػػبيؿ االسػػػ عءرة ال صػػػريحية

الكػوف  ه ػز و نلجػر الميػء  مػف اػذ  السػحب ح ػى مػيت االرض وسػقت شػوااؽ الجبػػءؿ 
 (ٕيليهء ي ال عف الوديء والقيعءف.وأعء

راشد ال روصو عنػدمء  ػولى اإمءمػة ومف االس عءرة ال صريحية  شبيه  سءلـ بف        
 ،بءلكوكب الدرز الذز عندمء ظهر انكشؼ ذلػؾ العػيـ وذلػؾ السػحءب الػذز غطػى الحػؽ

 ، يقوؿ:الدنيء يعءدت الحيءة  لى الوجود وأظمـ عمى

 (ٖي َحَ ى اْنَجَمى الَكْوَكُب الدُّرٍّزُّ َيءْنَكَشَلْت       ِبُنوِرِ  َعْف ُوُجػػوِ  الَحؽٍّ أْغَيػػػػءفُ 

 االستعارة التمثيمية :-3

وال و او "   ركيب اس عمؿ يػو غيػر مػء و ػم لػ  لعالرػة  –أمء االس عءرة ال مثيمية     
، بمعنػى " أف  شػب  صػورة بصػورة (ٗي المشءبهة مم ررينة مءنعة مف  رادة معنػء  األصػمو"

                                                           
 .ٕٖ٘، ص السءبؽ ( 1
نػدز يجوانػب أدبيػة ، بيف أبو مسمـ وأبػو البقػء  الر ، و ايكؿ، سمير ٖٜٙ-ٜٔٙلس  ، ص ، نينظر : الدغيشو ( 2

 .ٚٙ، ص ـٕٙٓٓسمطنة عمءف، ،  ،المن د  األدبو ٕررا ات يو يكر البهالنو الرواحو، ط، وينية مقءرنة (

 .ٖٙ٘الحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 3
الجءـر ،عمو ، و أميف ، مصطلى ،  البالغة الوا حة  ودليؿ البالغػة الوا ػحة ، الطبعػة الشػرعية ، دار ربػء   ( 4

 .ٗٙٔـ، ص ٕٚٓٓالحديثة لمطبءعة والنشر وال وزيم ف القءارة ، 
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ويبقػػى  –المشػػب   –لمػػء بينهمػػء مػػف صػػمة مػػف حيػػث المعنػػى ثػػـ  حػػذؼ الصػػورة األولػػى 
يمـ  رد يو شػعر أبػو مسػمـ  -(ٔيثر االس عءرات بالغة و مثيرا"المشب  ب  ... واو مف أك

 % ، ومنهء رول  مف الرمؿ:ٕ ال بنسبة 

 ْر ػػػػػػػػػػػػػػقػبسَ  و ٍ شَ   ُ أشبَ  ةٌ ي  حَ  هء    ػػػػعُ ػػػػػػػػ َ رْ نء  َ مُ ءيِ ػػػػػػحَ  تْ يعدَ 

 ْر ػػػػػػػػػػًء      واغ بطنء بِمشءٍش َوَوبَ ػػػػػـ َدمػػػػػػػػػػػػَرَ ع هء لَبَنػػػػػػًء ث

 َجْر ػػػػػػػػػال وال ُيقنعهء َبمُم الحَ    واو ال ُيقِنُعهء مء َ ْرَ ِمو   

 (ٕيأف  ِذَز  ْمقُؼ أرواَح البشْر    ذك َر نء بَعصء ُموسى عمى  

 عءرة المكنيػػػػة ، مػػػػف االسػػػػالصػػػػورة مػػػػف مكونػػػػءت بالغيػػػػة م عػػػػددة "لقػػػػد  كونػػػػت اػػػػذ      
، صػورت ام صػءص الثػروة مػف المجػءز، يهػو صػورة مركبػة م دا مػة، و وال شبي  ال مثيمػو
ى ، حػءؿ اػذ  الحيػة كعصػء سػيدنء موسػلحية ال بيثة ال و ال يشبعهء شػو ربؿ األعدا  بء

، ءرجيػة واحػدة والمعنػى بينهمػء عكسػو، يءلصػورة ال عمي  السالـ ال ى ر ػت عمػى الشػر
. لقػد  رجػت واذ  الحية رمز لمق ء  عمػى ال يػر ،ة موسى رمز لمق ء  عمى الشريحي

ف كبيػػػػر يف يػػػػو اػػػػذ  الصػػػػورة م ػػػػرج االسػػػػ عءرة ال مثيميػػػػة ال ػػػػو  عػػػػد مقءرنػػػػة بػػػػيف دالل ػػػػي
 (ٖي.مو وعهء العءـ "

 ورول  مف الطويؿ:   

ػػػػْرِؾ يػػػػػػو أزٍّ عػػػػػػػػػػيمْ َحى َرسػػػػػػوُؿ اهلِل ي  و َأزٍّ َمْحػػػَوةِ ػػػػػػػػػػػػػػػػزٍة     َعَميِهـ، َوَأْاُؿ الشٍّ

ـُ يػػػػ ػػػػػى    ػػد َأ َ ػػػػػػػػػػػػوٍ  كذ ُبوُ  َورػػػػػػػػػػػػػػػػػػَوُعْصَبُة سُ   ػػػػػوَرةِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍّ  ٍز َوُسػػػػػػػػػػو ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػِبُكْ ِبِه

                                                           
ـ، ٕٔٔٓ، دار البدايػة ، َعمػػءف ،  ٔعيسػى ، سػحر سػميمءف ، المػد ؿ  لػى عمػػـ األسػموبية والبالغػة العربيػة ، ط ( 1

 . ٕٗٔ، ٖٕٔص 
 .ٖ٘ٛالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 2
دار كنػوز  ، ٔالسميمءنو ، عيسى بف محمد بف عبداهلل ، الصورة الشعرية يو بنء  القصيدة العمءنية الحديثػة ، ط ( 3

 .ٚٛٔ، ص ٜٕٓٓالمعرية العممية لمنشر وال وزيم ، 
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 ػػػػػم تِ ػػػػػػءَدْت  َو َ ػػػػػػػػػوَسى، َيحَ ػػػػػػػػػِبَ ْوَراِ ِ  مػُػ     ػَم ُ ػػػػػػػػػػػػيُ  َوَربػػػػػػػػػػػػػػػػػَوَبش َرُاـ ِعيَسى الَمِسػػ

 (ٔيِت َعِف الش ْمِس، يو َوْسِط الن َهءِر، َوَغ        َومء  ُْنَكُر الُ ل ءُش  ْف ِاَو َأْغَمَ تْ 

ف كءنػت عينػمف المعروؼ أف ال لءش ال يػر  يػو النهػءر والشػمس م ػ    ء  يةة ح ػى وا 
، وانء يػو البيػت األ يػر اسػ عءرة  مثيميػة حيػث  يشػب  مل وح يف يكيؼ  ذا أغمض عيني 

الشػػػػػءعر  كػػػػػذيب المشػػػػػركيف لنبػػػػػوة محمػػػػػد صػػػػػمى اهلل عميػػػػػ  وسػػػػػمـ رغػػػػػـ و ػػػػػوح األدلػػػػػة 
والمعجػػػزات بءل لػػػءش الػػػذز يعمػػػض عينيػػػ  لكػػػو ال يػػػر  الشػػػمس واػػػو ال يرااػػػء أصػػػال 

كػػذا اػػو حػػءلهـ يعم ػػوف أعيػػنهـ زيػػءدة يػػو  كػػذيبهـ و عء ػػيهـ عػػف وعينػػء  مل وح ػػءف ، ي
 الحؽ.

 ورول :   

 (ٕيأْيَف ُأُسوُد الَعْيِؿ َمءذا اْغَ ءلَهء     رْد ُأسٍَّد الثْعَمُب ِييَنء َوَ َر 

، ويػػػػػو وردت يػػػػػو الشػػػػػطر األوؿ (بيػػػػػت اسػػػػػ عءر ءف: األولػػػػػى ي صػػػػػريحية" يػػػػػو ال       
 ل  ذيقػػػػد اسػػػػ عءر لالسػػػػ عمءر صػػػػورة مركبػػػػة، ال مثيميػػػػةالثػػػػءنو جػػػػء ت االسػػػػ عءرة الشػػػػطر 

، وجعػػػؿ شػػػبههـ يػػػو اسػػػ  دامهـ لمقػػػوة بءألسػػػد، ثػػػـ شػػػبههـ يػػػو حػػػيمهـ وداػػػءةهـ بءلثعمػػػب
 (ٖي، يكمف الثعمب رد أسد ".رال حويؿ عمى مس و  المس عء

مػػػف أنسػػػنة الشػػػءعر لموجػػػودات الحيػػػءة، يكػػػءف لهػػػء دور يػػػو  ف جمػػػءؿ االسػػػ عءرة ينبػػػم    
 راجهء عمى النحو الذز  رجت عمي .، وا  ر  شكيؿ صو 

 عالقة المجاورة:-2

 المجاز:-1

                                                           
 .ٕٙٗالحءرثو ، محمد ، نلس ، ص  ( 1
 .ٕٗ٘، ص السءبؽ ( 2
 .ٕٙٗالمحرورو ، الشعر العمءنو الحديث ، أبو مسمـ البهالنو راةدا ، ص  ( 3
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" يكؿ كممة أريد بهء غير مء ورعت ل  يػو و ػم وا ػعهء لمالحظػة بػيف الثػءنو         
 (ٔيواألوؿ يهو مجءز".

 ويقسـ البالغيوف المجءز  لى رسميف:   

مػءاو لػ  وال يكػوف ويكػوف ييػ  اإسػنءد ونسػبة الشػو   لػى غيػر  المجاز العقمي : -ٔ
 (ٕي ال يو ال ركيب. مثءؿ ذلؾ رول   عءلى :" يهو يو عيشة را ية".

" يلػػو وصػػؼ يعيشػػة ( بػػػ يرا ػػية( مجػػءز عقمػػو لمالبسػػة العيشػػة حءلػػة صػػءحبهء      
مالبسػػػة الصػػػلة لموصػػػويهء و يالرا ػػو( اػػػو صػػػءحب العيشػػػة ال العيشػػػةل واػػو العػػػءةش 

لهػػػػء الر ػػػػى واػػػػو اللػػػػرح والعبطػػػػة، و  حصػػػػؿألف يرا ػػػػية( اسػػػػـ يءعػػػػؿ ير ػػػػيت(،  ذا 
، يوصػػلهء ب يرا ػػية( مػػف يالعيشػػة( ليسػػت يرا ػػية(، ولكنهػػء لحسػػنهء ر ػػو صػػءحبهء

دة الر ػػى ، واػػو مػػف المبءلعػػةل ألنػػ  يػػدؿ عمػػى شػػغيػػر مػػء اػػو لػػ   سػػنءد الوصػػؼ  لػػى
 (ٖي.بسببهء ح ى سر   ليهء "

معػػءف أ ػػر   ويكػػوف يػػو نقػػؿ األللػػءظ مػػف حقءةقهػػء المعويػػة  لػػى المجاااز المغااوي: -ٕ
 بينهء عالرة، ويكوف يو اللرد وال ركيب، واذا النوع ينقسـ  لى رسميف:

، الحقيقػػو والمعنػػى المجػػءزز مشػػءبهة مجػػءز  كػػوف ييػػ  العالرػػة بػػيف المعنػػى -يأ(
 ء  حدثنء عن  يو المو وع السءبؽ.ويسمى االس عءرة ، واذا م

 
ومجػػءز  سػػ عمؿ ييػػ  الكممػػة يػػو غيػػر معنءاػػء األصػػمو لعالرػػة المجػػءورة،  -يب( 

، ويسػػمى كثيػػرة ، ولػػ  عالرػػءتنػػة مءنعػػة مػػف  رادة المعنػػى األصػػمومػػم وجػػود رري
 ، واذا مء سم حدث عن  يو عالرة المجءورة.(ٗيبءلمجءز المرسؿ

                                                           
 .ٕٓٙالجرجءنو ، أسرار البالغة ، ص  ( 1
 .ٕٔالحءرة ، ا ية  ( 2
، دار كنػػػوز المعريػػػة ٔ سػػػمءعيؿ ، طءلػػػب محمػػػد ، عمػػػـو البالغػػػة ال طبيقيػػػة عمػػػـ المعػػػءنو والبيػػػءف والبػػػديم ، ط  ( 3

 .ٕٗٛـ ، ص ٕٕٔٓعمءف ،  –، األردف  العممية لمنشر وال وزيم
 .ٕٕٛالسءبؽ ، ص : ينظر ( 4
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يػػو أكثػػر مػػف  و مسػػمـ البهالنػووردت بعػض عالرػػءت المجػػءز المرسػػؿ يػو شػػعر أبػػ     
 ، ومف ذلؾ :مو م

 وذلؾ عندمء يذكر الجز  ويراد الكؿ. الجزئية: -

 مف ذلؾ رول  مف البسيط:

َبًة     عف الَبَصءِةِر بيَف الَوْاـِ َوالِلَكرِ ػػػػػـ  ُْنَزْؿ ُمحَ ػػػػػػػوِكْمَمُة اهلِل ل  ػػػػػج 

 (ٔي ْمُحو  يَة الَحػػػػػَجرِ َوِكْمَمُة اهلل َ عمو َيوؽ َجءِحِداء      و يُة الِحْجِر 

، يءلعالرة انػء لكؿ واو القر فيقوؿ الشءعر ي كممة اهلل( مجءز مرسؿ أطمؽ الجز  وأراد ا
 جزةية.

 و رول  مف الطويؿ:

 (ٕيَوكـ ُمْعِجزاٍت لمن بوٍّ َعِظيَمٍة     لهء َ ْسُجُد اأَلْذرءُف ِيو ُكؿٍّ ُبقَعِة 

يسػجد بكءمػؿ  ،  ذا مػف المعػروؼ أف اإنسػءفسػؿرول  ي  سػجد األذرػءف( مجػءز مر  يلو  
 ، يءلعالرة جزةية.يالذرف( وأراد الكؿ، يهنء أطمؽ الجز  جسد  وليس بذرن  يقط

 ورول  مف الواير:

 (ٖيُنَصبٍُّر اذ  األلبءَب ح ى      الَشْت بءل  َموِ  واألنيفِ 

مػػف الصػػبر  ،  ذ  ف الجسػػد ي عػػب وي ػػمحؿ بكءممػػ يلػػو رولػػ  ياأللبػػءب( مجػػءز مرسػػؿ  
 ، يءلعالرة جزةية.ؽ الجز  وأراد الكؿ، يمطمالحزف وليس العقوؿ والقموب وحداءو 

 ورول  مف الرمؿ: 

                                                           
 .ٕٛٗالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 1
 .ٕٙٗ، ص السءبؽ ( 2
 .ٔٙٚ، ص السءبؽ ( 3
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 (ٔيوبَصْدٍر يي  َ بٌّ ُمْحَ ِجْر       ءلُطونء ب ميٍر ُمْحَرٍؽ    

، يءلعالرػة و رولػ  ي  ػمير ، صػدر ( مجػءز مرسػؿ، حيػث أطمػؽ الجػز  وأراد الكػؿيل   
 الجزةية.

 مف البسيط:ورول  

ـْ ِعظءَمَؾ أف ُ صمى بَزْيَر هء       َوْ ُز الَبعو ِة لو يك ْرَت ُيفذيهء  ارَح
 (ٕي

، لجػػػػز  ي العظػػػػءـ( وأراد كءمػػػػؿ الجسػػػػد، أطمػػػػؽ ايلػػػػو رولػػػػ  يعظءمػػػػؾ( مجػػػػءز مرسػػػػؿ   
 يءلعالرة الجزةية.

 :ومن  رول 

ـَ بِ      يُدوَف َوْجِهَؾ يو    (ٖيدارِكِ  ُسُبُؿ وا  ْر عمى الذؿٍّ ِعّزًا أف ُ سء

يءلمجػػءز المرسػػؿ يػػو كممػػة ي وجهػػؾ( أطمػػؽ الجػػز  ي الوجػػ ( وأراد الػػنلس ، يءلعالرػػة    
 الجزةية.

 ومن  رول  مف البسيط:

 (ٗييءْصِرْؼ أِعن  هء  َصوَب الِعَراِؽ يَقْد    ُسد ْت َعميَؾ ثُُعور الشءـِ بءلبَدِر 

لجػءـ ال يػػؿ ومنهػء يػػ ـ الػ حكـ يػػو  عييػػر المجػءز المرسػػؿ يػو كممػػة يأعن هػء( واػػو  عنػػو 
 ، يءلعالرة الجزةية.طمؽ الجز  ي األعنة( وأراد ال يؿمسءر ال يؿ، يم

 ورول  مف البسيط أي ء:

                                                           
  ب : حيواف يعيش يو الجحور. .ٖٗٛ، ص السءبؽ ( 1
 .ٜ٘ٙ، ص السءبؽ ( 2
 .ٜٔٙ، ص السءبؽ ( 3
 .ٕٖٗ، ص السءبؽ ( 4
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 (ٔيَاءنْت َعميَؾ ِجَبءٌ  َظْمَت َ ْرَ ُ هء    َلَطءَلمء َرَ َ ْ هء َسْجَدُة الس حرِ 

 ، يءلعالرة الجزةية.ءمؿ الجسدمؽ الجز  وأراد كالمجءز المرسؿ يو كممة يجبء ( أط

 عندمء يعبر بملظ المحؿ ويراد الموجود يي . المحمية: -

 ومنهء رول : 

ًة     بِ  ُذُعٌر يو َداشٍة َوُسُموُد  عالـَ َيِ  ُّ الشرُؽ والعرُب َ ج 
 (ٕي

،  ذ أف الػػذز ( ييػػ  مجػػءز مرسػػؿ عالر ػػ  المحميػػة يقػػوؿ الشػػءعر ي الشػػرؽ والعػػرب     
نمء أاميهمء     ، يذكر المحؿ وأراد الحءؿ يي  يءلعالرة محمية.ليس الشرؽ والعرب وا 

 :ورول  مف الرمؿ   

 (ٖيأرمقْت ِمْصَر وغءظْت غيَراء     طُة الِقبِط وذاؾ الُمف َمْر 

المجػػػءز المرسػػػؿ يػػػو كممػػػة ي مصػػػر(، حيػػػث أطمػػػؽ المحػػػؿ وأراد أاػػػؿ مصػػػر، يءلعالرػػػة 
 .محمية

 ورول  مف البسيط:    

 (ٗيالرى ُصُدوَرُاـ اإيمءُف يءنشَرَحت      لُ  ورءموا ب  يو َعزـِ ُمن ِصِر 

لػذز ، أطمؽ المحؿ وأراد الحػءّؿ بػ   واػو القمػب ايلو كممة ي صدوراـ ( مجءز مرسؿ   
 ، يءلعالرة محمية.مو ع  يو الصدر

 

                                                           
 .ٖٗٗ، ص السءبؽ ( 1
 .ٖٗٚ، ص السءبؽ ( 2
 .ٖٗٛ، ص  السءبؽ ( 3
 .ٕٛٗ، ص السءبؽ ( 4
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 عندمء يعبر بءلسبب عف المسبب. السببية: -

 من  رول  مف البسيط:

 (ٔيَوَأْصَمَت اهلُل ِ ْصِمي ًء َيُحسُّ ِبِ      َسَواِعدًا َشد َاء َبْعٌو َوُكْلَراُف 

مهء الكػػءير يػػو ، وذلػػؾ أف السػػواعد اػػو ال ػػو يسػػ  ديلػػو رولػػ  يسػػواعد( مجػػءز مرسػػؿ   
 ، يءلعالرة السببية.بعي  وظمم  ور ءل 

 ورول :

 (ٕيى المفـُ وُيْطِعيهء العنَ   ليُت ال َ عُمو َيدز َيَد اْمِرٍ     ُيْسِلُمَهء

، وأطمػػػؽ ياليػػػد(ل ألف ممػػػة ي اليػػػد( ورصػػػد بهػػػء انػػػء النعمػػػةيءلمجػػػءز المرسػػػؿ يػػػو ك      
 ، يءلعالرة انء سببية.ء  و عء ومقءمءالمعِطو يعطو بيد ، والمعَطى يء ذ بيد  سءيمه

 

 الكناية: -2

يعريهػػػء ابػػػف األثيػػػر أنهػػػء :" كػػػؿ للظػػػة دلػػػت عمػػػى معنػػػى يجػػػوز حممػػػ  عمػػػى جػػػءنبو      
، والػدليؿ عمػػى ذلػؾ أف الكنءيػة يػػو ز بوصػػؼ جػءمم بػيف الحقيقػػة والمجػءزالحقيقػة والمجػء

د غير ، يقءؿ كنيػت بكػذا عػف كػذا، يهػو  ػدؿ عمػى مػء أصؿ الو م أف   كمـ بشو  و ري
 (ٖي.، وعمى مء أرد   يو غير  " كممت ب 

رجػػءنو أبمػػه مػػف ، واع براػػء الجمء  بهػػء كونهػػء  ع مػػد عمػػى اإيحػػء ورػػد أعجػػب القػػد     
ف كنػء نعمػـ أنػؾ ، وأف ال عػريض بهػء أبمػه مػف ال صػري ، اإيصءح عف المعنػى " يػنحف وا 

ـّ الرمػػػءد، كػػػءف أبهػػػى لمعنػػػءؾ: اػػػو طويػػػؿ النجػػػءد،  ذا رمػػػت ، وأنبػػػؿ مػػػف أف  ػػػدع واػػػو جػػػ

                                                           
 .ٖٚ٘، ص السءبؽ ( 1
 .ٖٜٗ، ص السءبؽ ( 2
 .ٕٚٔابف األثير ، نلس  ، المجمد الثءنو ، ص  ( 3
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، أنػػ  يػػو المجػػءز ال بػػد مػػف واللػػرؽ بينهػػء وبػػيف المجػػءز ،(ٔيالكنءيػػة و صػػرح بءلػػذز  ريػػد"
، أمػػػء يػػػو الكنءيػػػة ال يم نػػػم معهػػػء  رادة المعنػػػى ررينػػػة  منػػػم  رادة المعنػػػى األصػػػمو وجػػػود

 الحقيقو.

، مػػف اا مءمػػ  بءل شػػبي  واالسػػ عءرة واا مػػءـ أبػػو مسػػمـ البهالنػػو بءلكنءيػػة كػػءف أرػػؿ       
، ويػػو أغمػػب ر البيءنيػػة ال ء ػػعة لمدراسػػةالصػػو  % مػػف مجمػػوعٗ.ٗحيػػث بمعػػت نسػػب هء 

 :، ومنهػء رولػ  يػو الشػي  سػءلـيهػء الكنءيػة كءنػت المعػءنو مملويػةالموا م ال و اس  دـ ي
 الريءمو مف الواير:

ْدِر َو      ءدز   ػػَعريِض الجءِ  ُمْبَيضٍّ األي  ػػػػءِح الَجبيفِ ػػػػػػػَرِحيِب الص 

 (ٕيُمحيِط الِعمـِ  ِملَصءِؿ الق ءيء     َعميِد الل ِؿ ذز الش َرِؼ الر صيِف 

، ورولػػ  يمحػػيط العمػػـ( يػػءدز ( كنءيػػة عػػف األيعػػءؿ الكريمػػةيقػػوؿ الشػػءعر ي مبػػيض األ
 كنءية عف نسبة العمـ  لى الشي .

 ورول  يي  أي ء :

 (ٖي أو َسِميفِ َ ل َت لَو الَجنءَح وُكنَت ِرْد ًا    ولـ  ْحلْؿ بَعثٍّ 

يلػػو رولػػ  ي  ل ػػت لػػو الجنػػءح( كنءيػػة عػػف صػػلة ال وا ػػم واالح ػػراـ، يهػػذ  الكنءيػػءت 
 فكػػد بإيجػػءز بالغػػو نبػػؿ صػػلءت الشػػي  سػػءلـ الريػػءمو.  كمػػء أراد أف يبػػيف  مػػو األمػػءكف 

 ممف ينوح بهء بعد ويء  ، يقءؿ:

 (ٗيلَقِطيِف لقد أْ َحْت َمَرابُعُ  َيبءبًء     لنوِح اُلبوـِ  ِمف َبعِد ا

                                                           
 .ٜٔالجرجءنو ، دالةؿ اإعجءز يو عمـ المعءنو ،شرح و عميؽ محمد عبد المنعـ  لءجو ، ص  ( 1
 .ٕٙٚالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 2
 .ٕٙٚ، ص السءبؽ ( 3
 .ٗٙٚ، ص السءبؽ ( 4
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 يقول  ي نوح البـو ( كنءية عف  مواء واي قءراء بعد أف كءنت  امة بءلسكءف.

 ومف الكنءية رول  مف الطويؿ:

 (ٔيبهء ِمف ِرَجءِلو ُعْصَبٌة َيَمني ٌة       ِطَواُؿ األَيءِدز ِمف ذواةِب رْحطءِف 

، ولكنػػ  ة لمسػءةميفالكػـر وأف أيػديهـ مم ػديءلشػءعر انػء يريػد أف يصػؼ رومػ  بصػػلة      
 ، ولجم  لى ال عريض يقءؿ ي طواؿ األيءدز(.عف ال صري عدؿ 

 ورول  مف الواير: 

 (ٕيواؿ َنْقِ و ِسو  َعيٍش َرِصيٍر     َأَجبٍّ الظ ْهِر َمْقُبوِب الَوِ يِف 

جمػؿ يقوؿ  ف الزمءف الذز نق ي  يو الحيءة او زمػف رصػير ال  يػر ييػ  مثػؿ ال       
 أجب الظهر( كنءية عف العيش الصعب.رول  ي ، يلوالسنءـ ال عيؼ البطفالمقطوع 

 ، يقوؿ مف البسيط:ميءلو كنءية عف المصءةب والحوادثويس  دـ الشءعر بنءت ال 

 (ٖيأيف األَبءعُد أيف الَجءُر مء يعمت    بِهـ َبنءُت الميءلو يو َ َقءِ يهء 

 ، يقوؿ مف البسيط : م  لى الكنءية لبيءف كثرة المو ىولج

 (ٗيييهء  لـ َ ْهدُّأ الدوُر ِمْف َنْوٍح وصءِرَ ٍة     وال الَمقءبُر ِمف ُمس وَدعٍ 

 ويقوؿ :     

بُوُ  بءلدٍّمء َيوَؽ َوْجنِة   (٘يَوَأْغَرْت ِبِ  ِصْبيءَنهء َوَعبيَداء     يكـ َ   

                                                           
 .ٓٙٛ، ص السءبؽ ( 1

 .ٜ٘ٚ، ص السءبؽ ( 2
 .ٖٜٙ، ص السءبؽ ( 3
 .ٖٜٙ، ص السءبؽ ( 4
 .ٔٙٗ، ص السءبؽ ( 5
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مػػف المعػػروؼ أف ال  ػػءب لمحنػػء  لكػػف أف يسػػ  دـ لمػػدـ يػػو رولػػ  ي   ػػبو  بءلػػدمء(    
  كنءيػػة عػػف كثػػرة مػػء سػػءؿ مػػف الػػدـ عمػػى وجػػ  الرسػػوؿ صػػمى اهلل عميػػ  وسػػمـ بعػػدمء رمػػء

 .لةيسءؿ الدـ مف وجه  الشري، صبيءف الكلءر وعبيداـ بءلحجءرة

 ورول  مف الطويؿ:

 (ٔيَدمء    َسقءُاـ ُكفوَس الَموَت ِمْف َصْبه ُرو ِة كمف  َعميِهـ يو الَعِريَكِة َبعْ 

، يكػػمنهـ رة مػػء أريػػؽ مػػف دمػػءةهـ يػػو المعركػػةيلػػو رولػػ  ي صػػبه رػػوة ( كنءيػػة عػػف كثػػ   
 صبعوا بءلدـ.

 :  وأي ء يو رول  مف البسيط

 (ٕيأْرَ ْعَ ُ  ُدر َة الدُّنيء يَمء مَصَحْت    وأنَت ِمف َدِمهء َري ءُف يو َغَمرِ 

 ءف ( أي ء كنءية عف كثرة الدمء .يقول  ي وأنت مف دمهء ري    

 : ورول  مف البسيط أي ء

ـُ      َسْوَؽ الِقالِص ِسراعًء عف َمراِعيهء  يشم روا الذ يَؿ  واْسَ ءُروا ُنُلوَسُه
 (ٖي

سػ عد لمجػرز ،  ذ  ف النوؽ عندمء  وا الذيؿ ( كنءية عف الجد والحـزيلو رول  ي يشمر    
، وانػػء يطمػػب مػػنهـ أف يسػػوروا أنلسػػهـ كمػػء  سػػءؽ اإبػػؿ ويب عػػدوا نطػػالؽ  ريػػم ذيمهػػءواال

 عف مراعو الدنيء.

 :ومف الكنءية رول  مف الطويؿ

ةِ      (ٗي َ ِنيُت َ نًى لّمء َ ِريُت ِبحبٍِّهـ    َوَظنُّوا ِبَوْصٍؿ َواْر  ْمُت ِبَع  
                                                           

 .ٔٙٗ، ص السءبؽ ( 1
 .ٖٖٗ، ص السءبؽ ( 2
 .ٜٗٙ، ص السءبؽ ( 3

 .ٜ٘ٗ، ص السءبؽ ( 4
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 .أنءمم  ويدي  مف شدة الندــ يعض ، يءلنءد  يار  مت بع ة( كنءية عف الندـيقول

ورولػػػ  يػػػو مػػػدح رسػػػوؿ اهلل وأنػػػ  معػػػيف لمي ػػػءمى واألرامػػػؿ و ءصػػػة  ذا اشػػػ د الػػػدار     
 وكثرت مصءةب :

 

 (ٔي َثَمءُؿ الَي ءَمى َواأَلَراِمِؿ ُمْثِمٌؿ      ذا َعض  َنءُب الد اِر  َوالَقوـُ ثُم تِ 

 الدار وكثرة مصءةب  .يقول  ي  ذا عض نءب الدار( كنءية عف اش داد     

 ومف الكنءية أي ء روؿ الشءعر:

 (ٕي و َيَ ءَرْت بَو الدنيء َوَ ءَرْت َمَسءِلِكو     ِبَهء َيَجلءِنو، ِعنَد ذاَؾ، َأِ م  

 كنءية عف كثرة الذنوب.

 

 األشكال النحوية:-2

أف ، ويحػءوؿ لءظ الموجودة يو م نػءوؿ كػؿ النػءسيشكؿ الشءعر الصورة مف األل        
، ولكنػ  يػو الورػت نلسػ  ال يحيػد عػف هء كمء يبػدع اللنػءف يػو رسػـ لوح ػ يبدع يو  شكيم

لمصػورة أف    ػذ  ، لػذلؾ يمكػفال و يسير عميهء الكػالـ يػو المعػةالسنف والقواعد النحوية 
 :ٖ) ي، منهءعدة أشكءؿ نحوية

 

                                                                                                                                                                          
 
 .ٔٙٗ، ص السءبؽ ( 1
 .ٗٙٗ، ص السءبؽ ( 2
لبنػءف ،  –، دار اللكػر المبنػءنو ، بيػروت  ٔينظر: البس ءنو ، صبحو ،  الصورة الشعرية يػو الك ءبػة اللنيػة ، ط ( 3

 .ٕٛـ، ص ٜٙٛٔ
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 الصورة االسمية:-1

 ، مف أامهء:رة اسمية يو أشكءؿ نحوية م عددة كوف الصو 

 الخبر في الجممة االسمية: - أ

 ليػػ ( " يكػػوف ال بػػر يػػو الجممػػة االسػػمية صػػلة يمسػػند( نسػػنداء  لػػى المب ػػدأ يالمسػػند    
، وانػء  كػوف الصػورة يػو للػظ ال بػر مػف  ػالؿ عػدـ مال م ػ  (ٔيلي ـ بهء معنػى الجممػة" 
 اإسنءدية مم المب دأ.

 خبر المبتدأ: -

 يقوؿ البهالنو :

 (ٕي َواألْرُض ُمْظِمَمٌة       َوالن ءُس َيْوَ ى َوأْاُؿ الَجوِر ُذْفَبءفُ َجءَ ْت ِ َمءَمُ ُ  

ال بر"ذفبءف" يو الجممة االسمية "وأاؿ الجور ذفبءف" او يو عالرػة ال مال مػة مػم     
، مػػف  ػػالؿ  شػػبي  ؼ  زيمػػ  المشػػءبهة القءةمػػة بينهمػػءالمب ػػدأ " أاػػؿ الجػػور" واػػذا االنحػػرا

 ءةعة يل رسوف كؿ شو .أاؿ الجور بءلذةءب الج

 ورول :

 (ٖي َعءَدْت ِ َلى ِجْذِلَهء ِمْف ُطوِؿ ُغْرَبِ هء       ِ الَيُة اهلِل َواإْسالـُ َجْذالفُ 

ال بر"جذالف" يو الجممة االسمية "واإسالـ جذالف" او يو عالرة ال مال مػة مػم       
  المشػػءبهة القءةمػػة يػػو ذاػػف المب ػػدأ "اإسػػالـ" . واػػذا االنحػػراؼ يػػو البنيػػة المعنويػػة  زيمػػ

الشػػػءعر والم مثمػػػة ب شػػػبي  اإسػػػالـ بءإنسػػػءف بعػػػد حػػػذؼ المشػػػب  بػػػ  حػػػذيء  مءمػػػء وذكػػػر 
 بعض صلء   الدالة عمي .

                                                           
 .٘ٛالبس ءنو ، نلس  ، ص  ( 1

 .ٖٛ٘الحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 2
 .ٖٚ٘، ص السءبؽ ( 3
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 ورول :

 (ٔيٍة والد ْاُر ُمب ِةٌس َعءِف َوَصءَييُ ُهـ َدارًا يَمنُّوا و ثروا        عمى ِغم  

ال بر " مب ةس" يو الجممة االسمية "والدار مب ةس" اػو يػو عالرػة ال مال مػة مػم      
، مػف المعنويػة القءةمػة يػو ذاػف الشػءعر المب دأ "الدار" . واذا االنحراؼ  زيمػ  المشػءبهة

 الؿ  شبي  الػدار بإنسػءف مب ػةس بعػد حػذؼ المشػب  بػ  كنءيػة عػف اشػ داد الػزمف وكثػرة 
 مصءةب .

 وما شابهها: خبر إنَّ  -

 رول :

ـُ الدُّْنَيء َيَمء َجِهُموا    َحِقيقَة األْمِر أف  الَعْيَش ثُْعَبءفُ   (ٕي َ َمث مْت َلُه

ي بر  ف " ثعبءف" يو الجممة االسمية " أف العيش ثعبءف" يػو عالرػة ال مال مػة مػم     
 شػػبي  الػػدنيء  ، مػػف  ػػالؿؼ  زيمػػ  المشػػءبهة القءةمػػة بينهمػػءاسػػمهء "العػػيش" واػػذا االنحػػرا

 والعيش بءلثعبءف يهو مصدر االؾ ينبعو الحذر من  و جنب   مءمء كءلثعبءف.

 ورول :

ْؿ ، يإف  المْحَد َأْرَيُؽ بِ    (ٖيو  ْف كءف اذا يمء َمعنى الَحيءِة لنء      يء َموُت َعج 

 مػة  بر  ف "أريؽ" يو الجممة االسمية "يإف المحد أريؽ بو" اػو يػو عالرػة ال مال     
مػػم اسػػمهء "المحػػد" . واػػذا االنحػػراؼ  زيمػػ  المشػػءبهة المعنويػػة القءةمػػة يػػو ذاػػف الشػػءعر 

 مف  الؿ  شبي  المحد بإنسءف رفوؼ بعد حذؼ المشب  ب  حذيء  ءمء .

 ورول :

                                                           
 .ٔٙٛ، ص السءبؽ ( 1
 .ٖٙ٘ص  ،السءبؽ ( 2
 .ٜٛٛ، ص السءبؽ ( 3
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 (ٔي َسْمُت الُمُموِؾ َوَاْدُز األنبيءِ  َعَمى        َأْ الِرِهـ ، َيَكمف  الَلْقَر ِ يَجءفُ 

 بػػػر كػػػمف "  يجػػػءف" يػػػو الجممػػػة اإسػػػمية " يكػػػمف اللقػػػر  يجػػػءف" اػػػو يػػػو عالرػػػػة ال    
مال مػػة مػػم اسػػمهء " اللقػػر" . واػػذا االنحػػراؼ  زيمػػ  المشػػءبهة المعنويػػة القءةمػػة يػػو ذاػػف 

، واػػػـ بسػػػبب يقػػػراـ قػػػر بءل ػػػءج والػػػذز اػػػو عالمػػػة الممػػػوؾالشػػػءعر مػػػف  ػػػالؿ  شػػػبي  الل
، يكءف اػذا اللقػر اػو المل ػرة لهػـ واػو سػبب نػيمهـ يء لوا بورءر المموؾ وبهدز األنبا ص

 اذ  المكءنة العظمى.

 خبر كان وما شابهها: -

 رول :

 (ٕيمء كءف أعدفانء َص رًا ييهِشُمنء      ولـ َ ُكْف َيْقَم َرءٍع َ حَت ُمق  بِ 

كػػءف "صػػ رًا" يػػو الجممػػة االسػػمية "مػػء كػػءف أعػػدافنء صػػ رًا" اػػو يػػو عالرػػة ال   بػػر   
، مػف  ػالؿ ؼ  زيم  المشءبهة القءةمػة بينهمػءم اسمهء " أعدافنء" . واذا االنحرامال مة م

  شبي  األعدا  بءلص ور يو القوة والصالبة.

 ورول : 

ـُ يو َجْبَهِة الد ْاِر ُغَرْر   (ٖييء َبِنو ال  وِحيِد يو ِمْصَر لقد     ِصْر 

 بػػر صػػءر " غػػرر" يػػو الجممػػة االسػػمية " صػػر ـ يػػو جبهػػة الػػدار غػػرر" اػػو يػػو       
عالرػػػػػة ال مال مػػػػػة مػػػػػم اسػػػػػمهء " ال ػػػػػمير الم صػػػػػؿ العءةػػػػػد  لػػػػػى أاػػػػػؿ مصػػػػػر" . واػػػػػذا 
االنحػػراؼ  زيمػػ  المشػػءبهة القءةمػػة بينهمػػء مػػف  ػػالؿ  شػػبيه  أاػػؿ مصػػر بػػءلعرر والجءنػػب 

 مهـ العءلية.المشرؽ مف الدار بسبب أيعءلهـ الحميدة وام

                                                           
 .ٖٙ٘، ص السءبؽ ( 1
 .ٜٜٛ، ص السءبؽ ( 2
 .ٖ٘ٛ، ص السءبؽ ( 3
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 ورول  يو اإمءـ :

ـ  اْنَكَلْمَت ِبِ  َوالَعوُّ ُطوَيءُف   (ٔيُكْنَت الس ِلينَة للْسالـِ َ ْحِمُمُ      ُث

 بػػر كػػءف " السػػلينة" يػػو الجممػػة االسػػمية " كنػػت السػػلينة" يػػو عالرػػة ال مال مػػة مػػم    
مػءـ سػلينة ، يهنػء انحػراؼ  ء  اللءعؿ العءةد  لػى اإمػءـ " يػال يعقػؿ أف يكػوف اإاسمهء " 

 زيم  المشءبهة القءةمة بينهمء مف  الؿ  شبي  اإمػءـ بءلسػلينة حيػث كػءف يحمػؿ اإسػالـ 
 ويدايم عن  مف طويءف العو والكلر.

 االسم مع الجار والمجرور: - ب

 وذلؾ عندمء ال  كوف انءؾ عالرة معنوية مال مة بينهمء . يقوؿ البهالنو:

 (ٕيَعَجبًء يو َ دٍَّؾ النءُر ويو             ُمْهَج و ِمنهء َلهيٌب َوَشَرْر 

، ألف " يػػو  ػػدؾ"، اػػو عالرػػة ال مال مػػة العالرػػة بػػيف المب ػػدأ "النػػءر" وشػػب  الجممػػة    
، أز يػػو  ػػدؾ بػػرز اػػذا االنحػػراؼ ال شػػبي  الم ػػمرالنػػءر ال  وجػػد يػػو ال ػػد ، والػػذز ي

 حمرة  شب  النءر. 

رؽ بيف اذ  البنية والبنية السءبقة او أف الصورة يو األولى كءنت يو ال بر أمػء الل     
 (ٖييو الثءنية يهو يو للظ المب دأ.

 :  من  رول  يو  قريظ حءشية ال ر يبو 

ـٌ وَمواِرٌؼ وَمقءِصُد   (ٗيييهء لُمق ِبِس الُعموـُ  َمَصءبٌ     وَمعءِل

                                                           
 .ٚٗ٘، ص السءبؽ ( 1
 .ٙٙٛ، ص السءبؽ ( 2
3
 .ٙٛينظر : البس ءنو ، نلس  ، ص  ( 

 .ٔٓٛالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 4
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ءؾ  شػبي  ، يهنة "ييهء" او عالرة ال مال مةلجمميءلعالرة بيف المب دأ "مصءب " وشب  ا  
، واػػػػػػو  شػػػػػػبي  المعمومػػػػػػءت والمعػػػػػػءرؼ الموجػػػػػػودة ييهػػػػػػء م ػػػػػػمر يبػػػػػػرز اػػػػػػذا االنحػػػػػػراؼ

 بءلمصءبي .

 ورول  يو وصؼ القطءر:

يِ  يو الس لِر   (ٔيكءأليُعواِف طويٌؿ ِعنَد َزْحلِ ِ        لكن ُ  كهبوِب الرٍّ

( اػػػو عالرػػػة ال طػػػءر( وشػػػب  الجممػػػة يكػػػءأليعوافيالقيءلعالرػػػة بػػػيف المب ػػػدأ المحػػػذوؼ    
منهمػػء مالةمػػة بػػدوف حػػرؼ ال شػػبي  ي الكػػءؼ( يػػال يعقػػؿ أف يكػػوف القطػػءر أيعوانػػء ، يكػػؿ 

ز يليػػد ، ولكػػف بسػػبب وجػػود حػػرؼ الجػػر يالكػػءؼ( والػػذين مػػو  لػػى حقػػؿ داللػػو م  مػػؼ
، وكذلؾ عالرة اسـ لكف يػو ي لكنػ  كهبػوب الػري  يػو السػلر( ال شبي  زاؿ االنحراؼ انء

الجػػػر ب براػػػء شػػػب  الجممػػػة يكهبػػػوب الػػػري ( أي ػػػء عالرػػػة ال مالةمػػػة لػػػوال وجػػػود حػػػرؼ 
 .يالكءؼ( والذز يليد ال شبي 

 

 االسم المضاف في االضافة :  -ج

بحيػػث ، بيػػة عمػى  سػػنءد معنػػى  لػػى معنػػى   ػػر"  قػـو عمميػػة اإ ػػءية يػػو المعػػة العر     
ولكػػػف  (ٕيأف الملػػػظ األوؿ " الم ػػػءؼ" يصػػػب  معريػػػء بػػػءلملظ الثػػػءنو " الم ػػػءؼ  ليػػػ  "".

ة أو أحيءنػػء   ػػطرب العالرػػة المعنويػػة بينهمػػء ، وانػػء   شػػكؿ الصػػورة سػػوا  كءنػػت اسػػ عءر 
 يقوؿ البهالنو: شبيهء بميعء. 

 (ٖيرّْ َدب ت الحّيُة ، ح ى نَهَسْت        يو غُصوِف الَعدؿ َجهرًا َبعَد سِ 

                                                           
 .ٜٙٛ، ص السءبؽ ( 1
 .ٚٛالبس ءنو ، نلس  ، ص  ( 2
 .ٖٗٛالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 3
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يلػػػو رػػػوؿ البهالنػػػو " غصػػػوف العػػػدؿ" نالحػػػػظ أنػػػ  ال  وجػػػد عالرػػػة منطقيػػػة بػػػػيف       
، يػػال يعقػػؿ أف منهمػػء ين مػػو  لػػى حقػػؿ داللػػو م  مػػؼالم ػػءؼ والم ػػءؼ  ليػػ  ، يكػػال 

نمػػء أدت عالرػػة االنحػػراؼ بينهمػػء  لػػى غصػػوف -واػػو معنػػى مجػػرد  –وف لمعػػدؿ يكػػ ، وا 
، والػذز بػرر الجمػم بينهمػء، واػو يػدرؾ بءلحػدسنبءت" ولػد مػف  ػالؿ   مؽ كءةف جديد "

اػػػذا الجمػػػم اػػػو ال شػػػبي  الم ػػػمر مػػػف  ػػػالؿ  شػػػبي  العػػػدؿ واػػػو للػػػظ مجػػػرد بءلنب ػػػة أو 
 الشجرة الواررة ذات العصوف الكثيرة.

 ورول :

َسءِحُر الط ْرِؼ َسقيـٌ َجلُنُ     َرَمِرزُّ الَوْجِ   ليمُّو الش َعْر    
 (ٔي

يلػو رولػ  " رمػرز الوجػ " و "ليمػو الشػعر" نالحػظ يػو اػذا ال ركيػب اإ ػءيو أنػ  ال     
،  ليػػػ   ال مػػػف  ػػػالؿ ال شػػػبي  الم ػػػمر وجػػػد عالرػػػة منطقيػػػة بػػػيف الم ػػػءؼ والم ػػػءؼ 

، وشػعراء يشػب  جمػءؿ واالسػ دارة والنػور واإشػراؽالقمػر مػف حيػث اليػػػوج  الحبيبػة يشػب  
 اد.الميؿ مف حيث السواد واالم د

 ومن  رول :

ـُ وأغ يَؿ الَعَمْؿ   (ٕيواْن ِثْر يء َدْمَم أجلءِف ال ُّقى      رد أِصيَب الِعم

يلو روؿ البهالنو " أجلءف ال قى " نالحػظ أنػ  ال  وجػد عالرػة منطقيػة بػيف الم ػءؼ    
والم ءؼ  لي  ، يكال منهمء ين مو  لى حقػؿ داللػو م  مػؼ ، يػال يعقػؿ أف يكػوف لم قػى 

نمػء أدت عالرػة االأجلػءف - عنى مجػردواو م –  نحػراؼ بينهمػء  لػى  مػؽ كػءةف جديػد، وا 
، والػػذز بػػرر اػػذا الجمػػم اػػو " نسػػءف" ولػػد مػػف  ػػالؿ الجمػػم بينهمػػء، واػػو يػػدرؾ بءلحػػدس

، وحػػذؼ المشػب  بػػ   مءمػػء وجػػء  بشػػو  م ػػمر مػػف  ػػالؿ  شػبي  ال قػػى بإنسػػءفال شػبي  ال
 مف لوازم  " أجلءف".

                                                           
 .ٙٙٛ، ص السءبؽ ( 1
 .ٙٗٚ، ص السءبؽ ( 2
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 ورول :

نمء َ ِلَيْت عف يءرِد البصِر   (ٔيأِشع ُة الَحؽٍّ ال َ ْ َلى َعِف الن َظِر    وا 

منطقيػػة بػػيف الم ػػءؼ والم ػػءؼ  يلػػو رولػػ  " أشػػعة الحػػؽ" نالحػػظ أنػػ  ال  وجػػد عالرػػة
نمء أدت عالرة االنحػراؼ بيال يعقؿ أف يكوف لمحؽ أشعة  لي ، ينهمػء  لػى  مػؽ كػءةف ، وا 

، والػػػذز بػػػرر اػػػذا همػػػء، واػػػو يػػػدرؾ بءلحػػػدسؿ الجمػػػم بين" ولػػػد مػػػف  ػػػالجديػػػد " الشػػػمس
مس ال ػػو ال   لػػى عمػػى أز الجمػػم اػػو ال شػػبي  الم ػػمر مػػف  ػػالؿ  شػػبي  الحػػؽ بءلشػػ

 ، وحذؼ المشب  ب  وجء  بشو  مف لوازم  " أشعة".ش ص بصير

، منهػء: جنػءح صػبرز، مطءيػء الميػءلوواألمثمة عمػى اػذا النػوع كثيػرة يػو ديػواف البهالنػو  
، الحػب، جبػيف الػدار، شػراب ا بة اإسالـ، ا بة المجػد م جر الل ؿ، الديف،منءر 

    ، صحيلة المجد، طود الحمد .بحر المكءـر

 الصورة الفعمية :-2

و كوف الصورة يعمية  ذا كءنت انءؾ عالرة غير منطقية بػيف اللعػؿ واللءعػؿ أو بػيف     
اللعؿ والملعوؿ ، و" يفدز اال طراب أو االنحراؼ الحءصػؿ يػو العالرػة المنطقيػة بػيف 
اللعػػػؿ واللءعػػػؿ  لػػػى ا ػػػطراب يػػػو يهػػػـ الػػػنص . وال يػػػزوؿ اال ػػػطراب  ال مػػػف  ػػػالؿ 

 (ٕي." مرة  شبي  ميؿ االنحراؼ بواسطعممية عقمية  ز 

 بين الفعل والفاعل:  - أ

 يقوؿ البهالنو:

ـَ وار ءَد القَمْر   (ٖيُكؿُّ َدوٍر َررَص الد اُر لُ        َ ءيَؽ الَعءل

                                                           
 .ٕٛٗ، ص السءبؽ ( 1
 .ٖٛالبس ءنو ، نلس  ، ص  ( 2
 .ٖٖٛالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 3
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. ورػد أسػند كء ي نسءف(ي طمب اللعؿ " ررص" يو المعة مسندا  لي  أو يءعال حيء م حر    
، اػذ  العالرػة الالمالةمػة  مقػت انحرايػء ال "الدار" الذز او معنى مجرد ال حوانء  لى 
 ،  شبي  الدار بإنسءف يررص.زال    ال مف  الؿ المشءبهةيمكف  

والصػػورة اللعميػػة  بقػػى ذا هػػء بعػػض النظػػر عػػف مجػػو  اللءعػػؿ مػػف را عػػف اللعػػؿ أو     
 (ٔي.مقدمء عمي 

 : ورول 

 (ٕيُف َمءٌ  واِحُد َبى َصلَحءِ ِ       َيْسِقيِ  والقْر رُ  َنَبَت الَلالُح عمى

انػػء  لػػى " اللػػالح" واػػو معنػػى ، ورػػد أسػػند ؿ " نبػػت" ي طمػػب يػػءعال حيػػء ينبػػءت(يءللعػػ   
، يءلعالرػػة بػػيف اللعػػؿ واللءعػػؿ  مقػػت انحرايػػء ال يمكػػف  زال ػػ   ال مػػف  ػػالؿ  شػػبي  مجػػرد

 اللالح بءلنبءت.

 ورول :

ـَ ييِ       ذا َجءَؿ الَكَر    (ٖيبيَف الُجلوفِ َبَكى ِمْحَراُبُ  الَقو ا

يءللعؿ " بكى" يو الجممة اللعمية " بكى محراب " ي طمب يءعال حيػء ي  نسػءف(، وانػء      
، اػػذا اال ػػطراب يػػو يصػػدر منػػ  يعػػؿ البكػػء أسػػند  لػػى " المحػػراب" الػػذز ال يمكػػف أف 

العالرة بينهمػء ال يمكػف  زال ػ   ال مػف  ػالؿ  شػبي  المحػراب بإنسػءف يبكػو. كػذلؾ اللعػؿ 
أسػند ، واػو انػء ر  بػيف الجلػوف " ي طمػب يػءعال حيػء" يو الجممة اللعمية " جءؿ الكػ"جءؿ

، اذ  العالرة الالمالةمة  مقت انحرايػء ال يمكػف  زال ػ   ال  لى " الكر " واو معنى مجرد
 مف  الؿ  شبي  الكر  بإنسءف ي جوؿ.

 ومن  رول :
                                                           

 .ٖٛينظر: البس ءنو ، نلس  ، ص  ( 1
 .ٕٓٛالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 2
 .ٗٙٚ، ص السءبؽ ( 3
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 (ٔيُة اهلِل يو ُبْمُعوِمِ  الَبِحرِ ومء ر ءُؿ ابِف َصْ ٍر َبعدَمء انَسَكَبْت       ِ اليَ 

، بت  اليػػة اهلل" ي طمػػب يػػءعال حسػػيءيءللعػػؿ " انسػػكبت" يػػو الجممػػة اللعميػػة " انسػػك     
، اػذا جرد غير ممموس وال يمكف أف ينسػكبواو انء أسند  لى " الية اهلل" واو معنى م

أو أز شػػػو  اال ػػػطراب يػػػو العالرػػػة لػػػف يػػػزوؿ  ال ب شػػػبي  ال اليػػػة بءلمػػػء  أو الشػػػراب 
 سءةؿ ل  رءبمية االنسكءب.

 ورول :

 (ٕيَوَأْعَرَب الَكْوُف َعْف ُبْشَر  َ َمءةِرِ       َيءلَكءِةَنءُت َأَغءِريٌد َوَألَحءُف 

، واػػو عػػرب الكػػوف" ي طمػػب مسػػندا  ليػػ  حيػػءيءللعػػؿ " أعػػرب" يػػو الجممػػة اللعميػػة "أ      
، اذ  العالرة الالمالةمة  مقػت انحرايػء ال يمكػف أسند  لى " الكوف" واو معنى مجردانء 

 أف يزوؿ  ال مف  الؿ  شبي  الكوف بإنسءف يلص  ويعبر عف مشءعر .

 ورول  يو القطءر:

 (ٖيَوْيَ  الِقطءِر َجَر  َي  ءُؿ لمس لِر     شوٌ  ُيحيٍُّر  ذ َمء الَح لمن ظرِ 

اال  يػػػءؿ ، حيػػػث أف الجػػػرز و و ي  ػػػءؿ( ي طمبػػػءف مسػػػندا  ليػػػ  حيػػػءيػػػءللعميف ي جػػػر       
و  لػة ال يمكػف أف    ػءؿ يػو ، وامػء انػء أسػندا  لػى يالقطػءر( واػأيعءؿ يقـو بهء اإنسػءف

، اػػذ  العالرػػة الالمالةمػػة  مقػػت انحرايػػء ال يمكػػف أف يػػزوؿ  ال مػػف  ػػالؿ  شػػبي  مشػػيهء
 القطءر بإنسءف يجرز م  ءال يرحء بسلر .

 

 

                                                           
 .ٖٖٗ ، صالسءبؽ ( 1
 .ٖٚ٘، ص السءبؽ ( 2
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 بين الفعل والمفعول به: - ب

 البهالنو:يقوؿ 

 (ٔي ُأطءِلُب الد ْاَر ُحقورًء ُكم َهء         كَبءرِح اأَلْرَو  َمنيَعءِت الذُّرَ 

و عالرػػػػة ال مال مػػػػة مػػػػم يءللعػػػػؿ " أطءلػػػػب" يػػػػو الجممػػػػة اللعميػػػػة " أطءلػػػػب الػػػػدار" يػػػػ   
، واػػػػذا االنحػػػػراؼ يػػػػو العالرػػػػة بػػػػيف اللعػػػػؿ الملعػػػػوؿ بػػػػ ، حيػػػػث ي طمػػػػب ملعػػػػوال بػػػػ  حيػػػػء

 مكف  زال    ال مف  الؿ  شبي  الدار بإنسءف يطءلب  الشءعر بحقور .والملعوؿ ب  ال ي

 كذلؾ رول :

 (ٕييهءَعَسءَؾ  عِسُؿ أْدَرانًء بهء ا  َسّ ت       َصِحيلٌة طءلمء اْسَود ْت نواحِ 

يءللعػػػؿ "  عسػػػؿ" يػػػو الجممػػػة اللعميػػػة "  عسػػػؿ أدرانػػػء" يػػػو عالرػػػة ال مال مػػػة مػػػم       
زالػػةألف األدراف ال  عسػؿ  "أدرانػػء"ل الملعػوؿ بػ ، االنحػراؼ يكػوف مػػف  ػالؿ المشػػءبهة ، وا 

 .  س أو بمز شو  ممموس يمكف أف يعسؿأز  شبي  األدراف بءلمالب

 ورول :

َد الِعيَرَة ِمْف أْجَلءِنهء          َيَحَمى الَحؽ  َوأْ َز  َمْف َغَدْر   (ٖيَجر 

مال مػػة  مػػف أجلءنهػػء" يػػو عالرػػة ال اللعػػؿ " جػػرد" يػػو الجممػػة اللعميػػة "جػػرد العيػػرة      
، أز  شػػبي  المشػػءبهة، واػػذا االنحػػراؼ لػػف يػػزوؿ  ال مػػف  ػػالؿ مػػم الملعػػوؿ بػػ  " العيػػرة"

 العيرة بءلسيؼ الذز يجّرد مف جلن  أو غمد .

 
                                                           

بػءرح : بػرح الظبػو والطػءةر: مػّر مػف يمػيف الراةػو  لػى يسػءر  ، والعػرب   شػء ـ بػ  ،األرو :  .ٜٙٗ، ص السءبؽ ( 1
 أنثى الوعوؿ ، الذر : العمو واالر لءع.

 .ٜٙٙص  ،السءبؽ ( 2
 .ٖٙٛ، ص السءبؽ ( 3
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 الصورة النعتية:-ٖ

، (ٔي"بعػػض أحوالػػ  أو أحػػواؿ مػػء ي عمػػؽ بػػ النعػػت اػػو : " مػػء يػػذكر بعػػد اسػػـ ليبػػيف     
د  ذا كػػءف يػػو ال عبيػػر صػػورة أو العالرػػة بػػيف الصػػلة والموصػػوؼ اػػو ال ػػو  حػػدوطبيعػػة 

، يعنػػػدمء نقػػػوؿ " العيػػػوف السػػػود"  بػػػدو صػػػلة " السػػػود" يػػػو عالرػػػة معيءريػػػة مػػػم االسػػػـ ال
 ، أمء يو روؿ البهالنو:(ٕيالموصوؼ "العيوف" لذلؾ ي مو ال عبير مف صورة

 (ٖيغَمُب النءِس َوَزؿّْ غير أّنء يو زمءٍف َحءِلٍؾ        َظؿ  ييِ  أ

، وصػػوؼ " زمػػءف" اػػو عالرػػة ال مال مػػةيػػإف العالرػػة ال ػػو  ػػربط الصػػلة "حءلػػؾ" بءلم   
، ورػػد وصػػؼ انػػء الزمػػءف كػػؿ شػػو  أسػػود أو مظمػػـ كءلميػػؿ مػػثالألف " حءلػػؾ" اػػو نعػػت ل

. أز كثػػػػرة لػػػػؾ بل ػػػػؿ المشػػػػءبهة القءةمػػػػة بينهمػػػػءبهػػػػذا الوصػػػػؼ واػػػػو معنػػػػى مجػػػػرد، وذ
 يو اذا الزمف جعم   حءلكء كءلميؿ.المصءةب والهمـو 

 وكذلؾ رول :

 (ٗيوالُبكءُ  الُمرُّ ال يشلو الَجَو         لو َطِلقُت الد اَر اْس ْمِرز الُمَقؿْ 

صػػػوؼ "البكػػػء " اػػػو عالرػػػة ال مال مػػػة، يءلعالرػػػة ال ػػػو  ػػػربط الصػػػلة "المػػػر" بءلمو       
، يػال يػزوؿ طعػـ ومػذاؽ ذ  الصػلة  صػم  لشػو  لػ ، وايميس انءؾ بكء  حمو وبكء  مر

الؿ  شػبي  البكػء  بشػو  أو ثمػر ، مػف  ػمف  الؿ المشءبهة القءةمة بينهمػءاالنحراؼ  ال 
 .مر

 : ورول 
                                                           

ـ ، ٕٗٓٓلبنءف ،  –، المفسسة الحديثة لمك ءب ، طرابمس  ٔ، مصطلى ، جءمم الدروس العربية ،ط  العاليينو ( 1
 .ٙٙ٘ص 

 .ٛٛينظر : البس ءنو ، نلس  ، ص  ( 2
 .ٜٗٚالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 3
 .ٔ٘ٚ، ص السءبؽ ( 4
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 (ٔيَ مٍّهء يء اْبَف ُحَميٍد  م وز    ِي نٌة َعميءُ  ، كءلميِؿ الُمِ ؿّْ 

يمػيس  ،موصوؼ "ي نػة" اػو عالرػة ال مال مػةيءلعالرة ال و  ربط الصلة "عميء " بءل    
نػػػة انػػػء بهػػػذا الوصػػػؼ واػػػو معنػػػى انػػػءؾ ي نػػػة عميػػػء  وي نػػػة مبصػػػرة ، ورػػػد وصػػػلت الل 

، مػف  ػالؿ المشػءبهة القءةمػة بينهمػء، ولػف يػزوؿ االنحػراؼ يػو العالرػة بينهمػء   ال مجرد
اػػو صػػلة لكػػؿ كػػءةف يممػػؾ حءسػػة ، بءع بػػءر أف عميػػء  ك شػػبي  الل نػػة مػػثال بػػءمرأة عميػػء 

 .البصر

 وأي ء رول :

 (ٖيالَحنوفِ (ٕييقد أْمَسيَت يو َجَدٍث مريٍم       وَ ْ َحو لمُمَذْعِذَعِة 

المزعزعػة" اػو عالرػة ال مال مػة، يءلعالرة ال و  ربط الصلة "الحنوف" بءلموصوؼ "    
، ولػػػػف يػػػػزوؿ ألف "الحنػػػػوف " اػػػػو نعػػػػت لػػػػيـ، ورػػػػد وصػػػػلت األرض انػػػػء بهػػػػذا الوصػػػػؼ

ؿ  شػػبي  األرض يػػو اح  ػػءنهء لمجثػػث بػػءألـ االنحػػراؼ يػػو العالرػػة بينهمػػء   ال مػػف  ػػال
 الحنوف ال و  ح  ف أطلءلهء.

وأكثػػر الصػػور النحويػػة ال ػػو اسػػ عممهء البهالنػػو اػػو الصػػور االسػػمية، ولعػػؿ ذلػػؾ      
، يهػػػو  حمػػػؿ مػػػف سػػػمية بػػػيف الثبػػػوت والػػػدواـ وال جػػػدديرجػػػم  لػػػى  نػػػوع داللػػػة الصػػػورة اال

، و" الصػػػورة  عبيػػر بهػػء ييػػػ  نػػوع مػػف ال وكيػػدوال، الت مػػء ال  حممػػ  الصػػػورة اللعميػػةالػػدال
بداعء مف الصورة االسػمية اللعمية أرؿ  داءشء وأرؿ ، وذلػؾ لسػبب جػوارز اػو أف جرأة وا 
عميػػة اػػو ، بينمػػء الصػػورة اللاالسػػـ يعػػءنو  حػػوال صػػريحء ومبءشػػراالصػػورة االسػػمية  جعػػؿ 

 (ٗي حوؿ  منو وغير مبءشر ".

                                                           
 .ٕ٘ٚ، ص السءبؽ ( 1
2
 المزعزعة : األرض    ( 

3
 .ٕٙٚ، ص السءبؽ ( 

الكلػػػرز ،  سػػػمءعيؿ ، رػػػوانيف ال  يػػػؿ يػػػو شػػػعر أبػػػو مسػػػمـ البهالنػػػو الرواحػػػو ، بحػػػوث المػػػف مر الػػػدولو يالػػػدور  ( 4
، مركػز الدراسػءت العمءنيػة ، جءمعػة السػمطءف رػءبوس ،  ٔ(، جٕٕٔٓديسػمر  ٖٔ-ٔٔالعمءنو يو الشرؽ اإيريقو 

 .ٕ٘ٓـ ، ص ٖٕٔٓ
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 الداللي :الفصل الثالث : الصورة والعالم 

 المبحث األول: مصادر الصورة :

 الطبيعة الصامتة :-1
 عالم النور. -
 عالم النبات . -
 عالم الظواهر الطبيعية . -
 عالم الماء. -
 عالم األرض وتضاريسها وأشكالها. -
 الطبيعة المتحركة:-2
 اإلنسان . -
 الحيوان. -

 المبحث الثاني: أنماط التحول الداللي:

 التشخيا ) األنسنة(.-1
 التمدية(.التجسيد )-2
 الوصف.-3
 التجريد.-4

 المبحث الثالث : الصورة والحواس:

 الصورة البصرية.-1
 الصورة السمعية.-2
 الصورة الذوقية.-3
 الصورة الممسية.-4
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 مصادر الصورة:

 ل لػذلؾ ال بػد أف   شػكؿ صػور ال يعيش بمعزؿ عف محيطػ  أو بية ػ بمء أف الشءعر     
يهػػو  ،عنػػد الشػػعرا  الصػػورة ليسػػت واحػػدة. ومصػػءدر اللنيػػة بءع مػػءد  عمػػى اػػذا المحػػيط
 ػػػػ  وظرويػػػػ  ال ءري يػػػػة واالج مءعيػػػػة، وبػػػػء  الؼ ، وبية   مػػػػؼ بػػػػء  الؼ ثقءيػػػػة الشػػػػءعر

، لػػػػذلؾ نجػػػػد أف  عػػػػد مصػػػػدرا رةيسػػػػء مػػػػف مصػػػػءدر الصػػػػورة، والطبيعػػػػة العػػػػرض الشػػػػعرز
ر مصػػػءدر الصػػػورة بسػػػعة  يػػػءؿ مصػػػءدر البػػػدوز ليسػػػت كمصػػػءدر الح ػػػرز، "كمػػػء   ػػػمث

 ػػ  عمػػى اسػػ يعءب األشػػيء  مػػف حولػػ  وان ػػزاع أوجػػ  الشػػب  بػػيف الم شػػءبهءت ، وردر الشػػءعر
دراكػء دريقػء، يءلصورة الجيدة  الم بءعداتأو ح ى  و ػذورء سػميمء ،  طمب  حسءسػء مرالػء وا 

  (ٔي.لجمءليءت األشيء "

، بحيػػث اـ مػػف الطبيعػػةوالبهالنػػو شػػءعر مػػف الشػػعرا  الػػذيف اسػػ مهموا أغمػػب صػػور      
وبػػػػيف صػػػػور الطبيعػػػػة المدركػػػػة  ؿ بػػػػيف مػػػػء يريػػػػد ال عبيػػػػر عنػػػػ  مػػػػف معػػػػءفيػػػػوازف أو يمءثػػػػ

، بيػت ييػ  صػورة اع مػدت عمػى الطبيعػة، يال  كءد   مو رصيدة مف رصػءةد  مػف بءلحس
. يكءنػػػت ردات الطبيعػػػة مػػػف أولهػػػء  لػػػى   راػػػءبػػػؿ  ف بعػػػض رصػػػءةد  اػػػو حشػػػد مػػػف ملػػػ

  بهػء الكثيػػر مػػف الق ػػءيء الطبيعػة عنػػد  مػػءدة أسءسػية مػػف مػػواد البنيػػة الشػعرية ال ػػو عػػءل
الػػواردة يػػو ديوانػػ ، ي ػػءرة يقػػؼ عنػػد حػػد المرةيػػءت أوالسػػمعيءت مءزجػػء بينهػػء وبػػيف مشػػءعر  

. ولمحػػديث عػػف اػػذا المصػػدر يػػو شػػعر  و ػػءرة ي مػػم عميهػػء الحيػػءة والحركػػةوأحءسيسػػ  ، 
 سنقؼ عند نوعو الطبيعة الصءم ة والم حركة.

 الطبيعة الصامتة :-1

، و نػءوؿ (ٕيواو ال و  شمؿ "النبءت وأحواؿ الزمػءف وكػؿ عنصػر غيػر ذز شػعور"      
البهالنػػو الطبيعػػة الصػػءم ة ، وا  ػػذ منهػػء مو ػػوعءت صػػور  ، وسمر صػػر عمػػى أكثراػػء 

 شيوعء :
                                                           

وأوا  الدمشػػقو ،رسػػءلة مءجسػػ ير ،   شػػراؼ : عبػػدالرفؼ صػػّبءح ، عصػػءـ لطلػػو ،  الصػػورة اللنيػػة يػػو شػػعر الػػ ( 1
 .ٜٛـ  ص ٕٔٔٓزادز ، جءمعة الشرؽ األوسط ، س 

 .ٓٚٔالطرابمسو ، نلس  ، ص  ( 2
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 عالم النور : -

لنػػػور ومػػػء ي صػػػؿ بػػػ  مػػػف ويجسػػػـ الطبيعػػػة الصػػػءم ة يػػػو أغمػػػب صػػػور البهالنػػػو ا      
، نهػء مػء انبنػى عمػى مظػءار انبنػى عمػى صػور النػور ذا ػ ، وم، يمنهء مػء عنءصر مشررة

  (ٔير.مالـز لمنور واو الحرارة والنءالثءنو الومنػػهء مء جء  يو العنصر 

، يلػػو المػػدح يوظػػؼ ع مػػدة بكثػػرة عنػػد الشػػءعر اػػو الشػػمسوأبػػرز مصػػءدر النػػور الم    
 ، يقوؿ:و وعء ليصور  شراؽ الممدوح وعمو يالشمس( م

 (ٕيلشمَس نورًا وُاد        وار لءعًء وان لءعًء َبْؿ أَجؿّْ ُكنَت ييِ  ا

 :مدح الرسوؿ صمى اهلل عمي  وسمـويقوؿ يو 

ْسُؿ  اّل َكءلَكَواِكِب يو الس مء      َوَأْحَمُد َشْمٌس ِحيَف َجءَ  اْس َسر تِ   (ٖيَومء الرُّ

 ويقوؿ مءدحء بنو ذبيءف مشبهء ظهور مجداـ بظهور الشمس:    

 (ٗيَدْحُت َبِنو ُذْبَيءَف   َوَ نء        أْظَهْرُت َشْمسًء َلَهء ِيو الَعْيِف ُبْرَاءفُ  ذا مَ 

 ورول  :   

ـُ منُ  مو عًء كدًرا    ُيمثُؿ الشمَس من  الذاُت والشءفُ  لـ ينزِؿ العم
 (٘ي

ويػػػو الرثػػػء  يصػػػور المرثػػػو بءلشػػػمس ال ػػػو حبسػػػت يػػػو ال ػػػراب يمصػػػب  الجػػػو بعػػػداء    
 مظممء، يقوؿ:

                                                           
 .ٓٚٔينظر : الطرابمسو  ، ص  ( 1
 .ٜٗٚالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 2
 .ٕٙٗالسءبؽ ، ص  ( 3
 .ٖٗ٘السءبؽ ، ص  ( 4
 .ٖٛ٘السءبؽ ، ص   ( 5
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ـُ والجوُّ مظِمـُ   (ٔييمء عجٌب أف  حبَس الشمُس يو الثر     ي ع قُب األيء

 ورول  عف أاؿ العمـ :

 ػػػِؾ حيػػػػء نء     عميهـ كمء بءلمءِ  ين ُر ُعودُ ػػػػػػَؿ العمـِ نبػػػػػػيإْف نبِؾ أا

 (ٕيببطِف الثر ، مءذا انءؾ  ريػُد     ذا حدثءنو عف شموٍس  سءرطت   

بءلشػػموس ال ػػو كءنػػت   ػػو  الكػػوف ثػػـ سػػقطت وصػػءرت يػػو ال ػػراب  حيػػث يشػػبههـ
 ديينة.

ويقػوؿ ، مػة محمػد بػف يوسػؼ أطلػيش الجزاةػرزويقوؿ راثيء رطػب األةمػة الشػي  العال    
 ، يال شمس  نير الكوف ، وال عمـ وال معرية : ف بمو   كسلت شمس المعءرؼ

 (ٖيٍ  وعف َطَلؿِ شمُس المعءرِؼ يء سمطءنهء كسلْت    كسوَؼ شمسَؾ عف صب

 عميػػ  و ش يصػػ  لمشػػمس بػػءلمرأة ال ػػو  سػػ حو مػػف جمػػءؿ ونػػور الرسػػوؿ صػػمى اهلل    
 ، يقوؿ:وسمـ الذز يطعى عمى نوراء

 (ٗييموُح محيءُ  البهوُّ ي س حو      ل  الشمُس مف نوٍر بمنواِر ُغرةِ 

ؼ ، مػػػف ذلػػػؾ رولػػػ  يػػػو وصػػػالبػػػدر والهػػػالؿ والكواكػػػب والشػػػهءب كمػػػء اسػػػ  دـ صػػػورة   
 صحءبة رسوؿ اهلل صمى اهلل عمي  وسمـ :

 (٘ي ذا برزوا بءلسمـِ عنَد نبيهـ       ءُؿ شموًسء أو ُبُدوَر   م ةِ 

                                                           
 .ٜٙٚالسءبؽ ، ص  ( 1
 .ٖٔٚالسءبؽ ، ص  ( 2
 .ٕٗٚالسءبؽ ، ص  ( 3
 .ٓٙٗالسءبؽ ، ص  ( 4
 .ٗٙٗالسءبؽ، ص   ( 5
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 :الشي  السءلمو مشبهء  يء  بءلبدرورول  يو رثء     

ـُ    أف بدَر الديِف يو األرض أيؿْ  يء رجءَؿ الديِف اؿ جءِ ُك
 (ٔي

، حيػػث كػػءف أشػػراؼ رػػريش يػػ   مكػػةورولػػ  يػػو الرسػػوؿ صػػمى اهلل عميػػ  وسػػمـ يػػـو       
  ءي يف أبصءراـ مف الذؿ والهواف واو عمي  السالـ رايم بصر  كءلقمر ير  مف بعيد:

 (ٕيوي َ  مكَة واألعيءُض كءسلٌة     وأنت حيدرُة اإسالـِ كءلقمرِ 

 :جمءؿ وج  حبيب   الذز يشب  القمرويقوؿ واصلء   

سءِحُر الطرِؼ سقيـٌ جلُنُ     َرَمرزُّ الوجِ  ليموُّ الش َعْر 
 (ٖي

ـ بءلكواكػػب ال ػػو يه ػػدز ، وأعمػػءلهـ ال ءلػػدة وديػنهلػ  مشػػبهء األةمػػة يػػو شػريهـ العػػءلوورو 
 :بهء النءس

ـُ     كواكٌب ِوِادايءٌت َوِر وافُ  أحسءُبُهـ ومعءِليهـ َوِديُنُه
 (ٗي

 :ورول   

 (٘يى مسءِرُحُهـ      وال ُ َراُع لهـ بءل يـ جيرافُ كواكُب العزٍّ ، ال  رع

، ال روصػػػو بءلكوكػػػب الػػػذز ينيػػػر الكػػػوفورولػػػ  مشػػػبهء  مءمػػػة اإمػػػءـ سػػػءلـ بػػػف راشػػػد    
 ويكشؼ العيـ الذز غطى الحؽ وأظمـ الدنيء:

 

                                                           
 .ٙٗٚالسءبؽ ،ص  ( 1
 .ٖٔٗالسءبؽ ، ص  ( 2
 .ٙٙٛالسءبؽ ، ص  ( 3
 .ٜٖ٘السءبؽ ، ص   ( 4
 .ٕٗ٘السءبؽ ، ص  ( 5
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 (ٔيح ى انجمى الكوكُب الدرز يءنكشلْت    بنوِرِ  عف ُوُجو  الحؽٍّ أْغيءفُ 

   بءلشهب يو سمء  المجد:ورول  مشبهء روم   

 (ٕيحءشء شهءَم كـ  دنو  لى  وٍر     عهدز بكـ يو سمءِ  المجِد كءلشُُّهبِ 

ورول  مشبهء نلس  بءلنجـ السءطم يو  عمب  عمى مشءكم  ال و  شػب  الظػالـ الػدامس،    
 وذلؾ بل ؿ  سمح  بءلقوؿ والعمؿ:

 (ٖيواؿ َنلْذُت شهءبء وال طوُب دجى    وعندز الصءِرمءِف: القوُؿ والعمُؿ 

 و شبيه  السيؼ بعد صقم  بءلشهءب يو رول :  

 (ٗيأ مصُ  الصقُؿ شهءبء ربسء     َوَكِمَف الموُت ب  عمى الشبء

 ورول  يو  شبي  الرمءح بءلشهب ال و  ق و عمى األعدا :   

 (٘يالرمءِح يإف     شب  الهيءُج ي مؾ السُّْمُر ُشْهبءفُ أْسٌد ُ ُدوُراـُ، ُسْمُر 

 ورول  :   

ـُ     وُاف  يو ممكوت اهلل شهبءفُ   (ٙييعدَُّاء النءُس مف أحجءِر ُسوِحِه

أز أف النػػػػءس ال يقػػػػدٍّروف  صػػػػءؿ وصػػػػلءت األةمػػػػة رػػػػدراء الحقيقػػػػو ويحسػػػػبونهء مثػػػػؿ   
  هء واداية النءس بسببهء.أحجءر سوحهـ، ولكنهء عند اهلل كءلنجـو لعمو منزل

                                                           
 .ٖٙ٘السءبؽ ، ص  ( 1
 .ٜٛٛالسءبؽ ، ص  ( 2
 .ٜٓٙالسءبؽ ، ص   ( 3
 .ٚٓ٘السءبؽ ، ص  ( 4
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 ورول  مشبهء المسءكرة بءلشهب  ذا رموا أعدا اـ يال يقؼ شو  أمءمهـ:   

 (ٔي، لمل ِؿ ا  ءفُ  ذا رجموا  ُشُـّ  ذا حزُموا ، نءٌر  ذا عزموا    ُشْهبٌ 

 :ءارة ال و ال يمكف أف ينكراء أحدويقوؿ مشبهء مجد واةؿ بءلشهب الظ    

 (ٕيشءادٌة     ومجُد واةَؿ يو ال ءري  شهبءفوأيف "واةؿ" وا ثءُر 

ورػػد  لػػنف الشػػءعر يػػو ال عبيػػر عػػف النػػور بصػػور م  ملػػة يمحيءنػػء يسػػ  دـ للػػظ النػػور     
 ذا   كمء يو  شبيه  لمديف بءلنور: 

 (ٖينلى ديَف أاِؿ الشرِؾ نوُر محمٍد     وأصبَ  ديُف اهلِل يو أزٍّ بهجِة 

 :ورول 

 (ٗيُاِديت بهـ       ُعْقبى َمَحب  هـ علٌو وغلرافُ أولةؾ القوـُ أنوارز ، 

ء  ملػػو  مػػف ، ن يجػػة لمػػمػػءف  بػػءلنور الػػذز يه ػػدز بػػ  النػػءسورولػػ  مشػػبهء  ثػػءر أةمػػة ع   
 :عمـ مك وب وسنة م بعة

ـُ      ُرْحَمى ، َومْ جعهـ روٌح وريحءفُ   (٘يَمَ وا و ثءُرُاـ نور وذكُرُا

 :ورول   

 (ٙيكدٍُّرُ      يٌر وشرٌّ وأغيءٌر وأغيءُف ح ى َ َمح َض ُنورا ال ي
                                                           

 .ٕٗ٘السءبؽ ، ص  ( 1
 .ٕٗ٘السءبؽ ، ص  ( 2
 .ٓٙٗالسءبؽ ، ص  ( 3
 .ٖٙ٘السءبؽ ، ص  ( 4
 .ٖٙ٘السءبؽ ، ص  ( 5
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 أز عندمء  مكنت ال قو  مف رمب  صءر كءلنور ال يكدر  وال يشوا  شو .    

، وبذاءبػػ  لػػـ  عػػد  ػػر  اػػذ  السػػءلمو بػػءلنور الػػذز ي ػػو  الطريػػؽويػػو رولػػ  مشػػبهء    
 الطرؽ:

  (ٔيُطِمَسْت،  ْذ ذاَب النوُر، السبؿُ       َؾ ييهء أحٌد  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليس ُيعنو عن

 :أ ر  مرادية ل  كءل يء  يو رول  عف النور بمللءظ وأي ء عبر   

 (ٕي ُ وِحو  لى الروِع الُهَد  مف ُنوراء       وُاد  النبوٍّ او ال يءُ  الواردُ 

 وال و  يو رول :   

 (ٖيعؿْ مء يقدنءَؾ وعريءُنؾ يو             صلحءِت الكوِف  وٌ  يش 

 . و  الذز يه دز ب  النءس مف بعد حيث يشب   ثءر السءلمو بءل

والمصبءح يو رثءة  لمشي  سءلـ الريءمو حيث يشبه  بءلمصبءح يػو الظػالـ واػو انػء    
 يقصد  ن  صءحب عمـ:

 (ٗيةيفِ المِ  ءبِ ا  وَ  يـِ ديءجو    كريـ ال ِ ال   صبءحِ مِ  يـِ ال    أبوٍّ 

 :لمعمومءت الواردة ييهء بءلمصءبي مشبهء المعءرؼ واو رول  يو حءشية ال ر يب 

ـٌ وَمواِرٌؼ وَمقءِصُد   (٘يييهء لُمق ِبِس الُعموـُ  َمَصءبٌ     وَمعءِل

 
                                                           

 .ٕ٘ٚالسءبؽ ، ص  ( 1
 .ٔٓٛالسءبؽ ، ص  ( 2
 .ٔ٘ٚالسءبؽ ، ص  ( 3
 .ٔٙٚالسءبؽ ، ص  ( 4
 .ٔٓٛالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 5

 



136 
 

 واألشعة يو رول :  

نمء َ ِلَيْت عف يءرِد البصرِ  أِشع ُة الَحؽٍّ ال َ ْ َلى َعِف الن َظِر     (ٔيوا 

ى اإسػػػالـ وا ػػػحة أز أف األدلػػػة ال ػػػو جػػػء  بهػػػء الرسػػػوؿ صػػػمى اهلل عميػػػ  وسػػػمـ عمػػػ   
 .و وح أشعة الشمس

 :واللمؽ يو رول    

 (ٕيءنوالث   كءللمؽِ  ارِ ـ يو الد  هُ عُ نءةِ صَ  ـ      بهِ  ـُ هُ يسُ مِ شقى جَ ال يَ  القوـُ  ـُ اُ 

 :ورول    

 (ٖيءفُ ع  طَ   ِ مْ الرُّ  مِ  ْ وَ  ؿَ بْ رَ   ُ مُ زْ عَ وَ       ؽٌ مَ ػػػػيَ   ُ أيُ رَ  زٌّ ذِ وَ أحْ  رٌ مٍّ شَ مُ 

 أز رأز سءلـ ال روصو ثءرب ال ي يب مثؿ يمؽ الصب .   

نو ي ةيؿ  ذا رءرنء  بصور النور، ي ءرة يسػ  دـ للػظ أمء حظ النءر مف صور البهال    
 ، يقوؿ:عـز بءلنءر ال و  حرؽ أعدا  اهلل، كمء يو  شبيه  لمالنءر ذا  

 (ٗيافُ يرَ نِ  اهللِ  ـِ صْ  َ بِ  ف  هُ من  اء      كَ رُ شُ نْ يَ   وَ وَ بءل قْ  ـَ اةِ زَ ز عَ وِ طْ يَ    

 حيث يقوؿ: مد عمى الحرب بءلنءر عمى أعداةهـ،ويقوؿ مشبهء عـز بنو اليح    

 (٘يافُ يرَ نِ وَ  ءتٌ ن  جَ  ـِ القوْ  ـِ اةِ زَ عَ     يلو   اـُ رَ " الكِ ثُ رْ ء الحِ اَ دُ حمْ "يَ  فَ أيْ وَ 

 :  ر يو الحرب لشدة بريقهء ولمعءنهءالسيوؼ  بءلنءورول  مشبهء       
                                                           

 .ٕٛٗ، ص السءبؽ ( 1
 .ٓٙٛالسءبؽ ، ص  ( 2
 .ٖٛ٘السءبؽ ، ص  ( 3
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 (ٔي نيرافُ  الحربِ  ءفِ  َ هء يو دُ منًّ كَ    ةً مَ عَ شْ مُ  ءرِ األو َ  فَ ء مِ واَ مُ  ُ ورثْ أُ 

 :ورول  مشبهء الحرب بءلنءر   

 (ٕيَكمن ُهف  أَعءِصيٌر  ذا اْحَ َدَمْت     َنءُر الَوَغى َوِاَو يو ال  ْسِنيِف ُذفَبءُف 

،  ورول  مءزجء بيف النور والنػءر يػو  شػبيه  لقومػ  بػءلنور الػذز يه ػدز بػ  عبػءد اهلل     
 :وبءلنءر ال و  حرؽ أعدا  اهلل

 (ٖيونيرافُ  أنوارٌ  ؟ هللِ بٍّ ءلحُ بِ     تْ مَ اء اش عَ رٍّ يو سِ  ٌس لُ مء أنْ  هللِ 

 :شبي  عـز أصحءب  بءلنءر يو  ورد ورول  أي ء يو     

 (ٗي، لمل ِؿ ا  ءفُ  ذا رجموا  نءٌر  ذا عزموا    ُشْهبٌ  ُشُـّ  ذا حزُموا ،

 :يب مشبهء  يءاـ بءلنءر يو الحروبورول  يو مدح  ؿ المس   

 (٘ي" رافُ اْ "زَ  القوـِ  " وزعيـُ ةِ ءعَ  َ " مف    "رُ بِ ي  سَ المُ  ى " ؿُ غَ الوَ  ءرُ نَ  أيفَ وَ 

 بءلنءر المش عمة يو يفاد  وال يقو  عمى  طلءةهء: ورول  مشبهء حزن  عمى سءلـ الريءمو

 (ٙيونوجُ ف شُ طلى مِ ء ليس يُ ريقً و    حَ عنٍّ  ـ يمذودُ اِ قدِ بلَ  يتُ مِ رُ 

 (ٚيوفِ ػػػػدُ أو اػُ  و ٍ دُ ف اُ ػػػء مَ ػػػػػً فوسَ يَ      اءرً ػػػػػػػػنػ  و  حَ ءنِ بيف جَ  دُ جءلِ أُ 
                                                           

 .ٓٗ٘السءبؽ ، ص  ( 1
 .ٗٗ٘السءبؽ، ص  ( 2
 .ٖٛ٘السءبؽ ، ص  ( 3
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 ، حيث يقوؿ:ودم  بيف النءر وبعض مظءاراء     

 (ٔيَعَجبًء يو َ دٍَّؾ النءُر ويو             ُمْهَج و ِمنهء َلهيٌب َوَشَرْر 

 :ورول    

 (ٕينيرافُ  النلسِ  وِ جْ شَ لِ  تْ شب  نو وَ يْ عَ      تْ رَ هَ سَ  قدْ يَ  وٍ جْ ذا شَ  رؽُ البَ   َ ي   ف اَ  

 واس  دـ بعض مظءار النءر كءلشرار يو رول :   

 (ٖي داء عَ ال مَ  ـٍ رَ يو  َ  ةٌ ارَ شرَ     لكن ُ  ٌس رِ ء مَ ي  مَ و الحُ ءمِ حَ 

 والجمر كمء يو رول :    

  (ٗي دوافُ وعُ  ـ بعوٌ كُ رَ مْ جَ  فْ ةَ لِ طْ أال    ال يُ  ءفِ عَ الطٍّ  َس بْ يء عَ  بِ رْ ة العُ رَ مْ يء جَ 

ردامهـ.     حيث يشب  بنو رواحة بجمرة العرب لمء عرؼ عف شجءع هـ ورو هـ وا 

 ورول  مشبهء المءؿ بءلجمر كممء زاد حرص اإنسءف عمى جمع  زادت حرار  : 

 (٘ييهءكِ ذ ُ  صِ رْ الحِ  بءش دادِ  يم ُ حِ جَ       ُ مُ كُ رْ  َ  شتَ عِ  رٍ مْ بجَ  ريدُ مءذا  ُ 

 واللعؿ "شبت" يو رول :

 (ٙينيفِ يو الر   ثَ شبُّ ال    تِ رَ ي  طَ يَ        تْ ب  شَ  رِ ذكءال    ةُ عِ وْ لَ  فْ ولكِ 

                                                           
 .ٙٙٛ، ص السءبؽ ( 1
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 ، يقوؿ:المفمف بءلنءر ال و يشعمهء األسىواللعؿ "يورز" يو  شبيه  غيرة    

 (ٔيىيهء األسَ ورِ ويُ  ء ال وؼُ ةهَ لِ طْ يُ      ير ِ مِ يو  َ  فِ المفمِ  ةُ يرَ وغِ 

 واللعؿ "  ش عؿ " يو رول :

 (ٕيؿُ عِ  َ شْ  َ  هء األاواؿُ ءمِ   مَ  وفَ ودُ       ةً سَ  ءلَ  ال مُ  طةً و  ِ نِ  َ ال أجْ 

 النبات:عالم  -

  ال يركػػػز عمػػػى نػػػوع ونجػػػد و النبء ػػػءت يػػػو رسػػػـ صػػػور  اللنيػػػة،واس ح ػػػر البهالنػػػ      
. يهػػػء اػػػو يشػػػب  طعػػػـ كءنػػػت صػػػور  مػػػف مػػػدلوؿ النبػػػءت عمومػػػء، يقػػػد  ػػػءص مػػػف النبػػػءت

 المصءةب ال و  والت عمي  بطعـ الشر  يو رول :

، َوَشمنِ  ْبُر يو ُكؿٍّ َنْوَبةِ َشَداِةُد ِمثُؿ الش رِز َطْعمًء َ  ءَبعْت      عَمو   (ٖي و الص 

ورولػػ  مشػػبهء  ّطهػػر رمػػوب المسػػمميف مػػف أدراف الجءاميػػة وار لػػءع شػػمنهء بنمػػو النبػػءت    
  ذا نزؿ عمي  المطر :

 (ٗيطرِ مَ الف بمء يمقى مِ  و النبءتُ كُ زْ كمء     يَ  بيفُ المُ  النورُ  ـُ هُ ى رموبَ زكّ 

 ورول  مشبهء األدب بءلزاور:

 (٘ي ءـْ مَ العَ  يرُ مِ ػػػػػقءاء نَ ا سَ ورً اُ زُ      أجنو بهء    العضٍّ  بِ األدَ  فَ مِ 

 ويقوؿ مشبهء الطيب الذز يلوح مف ربور العممء  بءلريحءف:

                                                           
 .ٖٓ٘السءبؽ ، ص  ( 1
 .ٛٛٙالسءبؽ ، ص  ( 2
 .ٜ٘ٗالسءبؽ ، ص  ( 3
 .ٕٛٗالسءبؽ ، ص  ( 4
 .ٕٛٛبؽ ، ص السء ( 5
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ـُ     ُرْحَمى ، َومْ َجُعُهـ َروٌح َوَريَحءفُ   (ٔيَمَ وا و ثَءُرُاـ ُنوٌر َوِذْكُرُا

 رول :، مف ذلؾ   دـ كممة العصف يو أكثر مف مو مواس    

 (ٕيِة الَمْجِد أْجَذاٌؿ َوأْغَصءفُ ُسَمْيَدٌع ِمثُؿ َصْدِر الس ْمَهِرزٍّ َلُ      يو َاْ بَ 

، ح ػػى أف أع ػػء    نبػػت يػػو لـ ال روصػػو ثُبٍّػػت ورعػػى يػػو المجػػدأز أف اإمػػءـ سػػء    
 .األرض ال صبة ي كوف روية وشديدة ا بة المجد مثؿ أغصءف الشجر ال و  نبت يو

 هء بنو غءير بءألغصءف ال و  لرعت مف أصؿ رريش:ويقوؿ مشب   

 (ٖيءفُ صَ أغْ  ؿِ األصْ  ذاؾَ وأن ـ لِ  ؿٌ أصْ       ـكُ لَ  َش يْ رَ " عْميء رُ رٍ ءيِ و يء "بنو غَ 

 :ورول    

 (ٗيشءالحَ وَ  موعِ ال ُّ  بيفَ   ُ ونُ صُ غُ      تْ  َ بَ نَ  ءفٍ بَ  ندَ و عِ ويِ رُ ومء وُ 

أز ال يءةػػدة مػػف ورػػويو عنػػد غصػػوف البػػءف النءب ػػة يػػو أحشػػءةو يػػذلؾ ال يزيػػدنو  ال    
 حزنء وشورء م ءعلء.

 ورول  يصؼ األةمة بءلحداةؽ المم مةة بءل ير وال  رة والثمءر:   

 (٘يوفِ صُ العُ  رةَ نء ِ  بمء  رجو ُ      ءبعءتٍ ء سَ يء ً كءنوا رِ  ـُ اُ 

 

                                                           
 .ٖٙ٘، ص السءبؽ ( 1
 .ٖٛ٘، ص السءبؽ ( 2
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بءألشجءر ، واإمءـ سءلـ بف راشد ثمرة اػذ  األشػجءر ال ػو  ورول  مشبهء بنو  روص   
 :(ٔيثمر الجواار 

 (ٕياألشجءرِ  رُ وااِ جَ  الثمءرِ  ذَ أ ْ     ا عف كءبرٍ كءبرً  ةَ ءمَ اإمَ  ذَ أ َ 

 

 عالم الظواهر الطبيعية : -
 البرق والصواعق:  - أ

 وظيلػػػءت طبيعيػػػة  ػػػوا را يػػػو ديػػػواف البهالنػػػو، ووظلػػػ  واػػػو مػػػف أكثػػػر الظػػػواار ال      
حيػث أف  ،  مشػءعر الشػوؽ والحنػيف  لػى الػوطف، يمرة يكوف او السبب يو  هييم  ملة

زنػػػء ، ويزيػػػد مػػػف  ػػػديؽ الػػػدموع حاف ويشػػػعؿ النيػػػراف يػػػو رمػػػب المشػػػ ءؽلمعءنػػػ  يزيػػػد األحػػػز 
 كمء يو رول : و حررء وشورء لبالد األحبة،

 نيرافُ  لسِ ػػػػػػػػػػػػػػػالن وِ جْ ػػػػػػػػػػػػػشَ لِ  تْ شب  نو وَ يْ عَ      تْ رَ هَ ػػػػػػػػػػػػػػػسَ  قدْ يَ  وٍ جْ ذا شَ  رؽُ البَ   َ ي   ف اَ 

 آفُ مْ  َ  ، مء يو األرضِ ؾَ بُ سْ : حَ رؽُ يء بَ        ِ بِ ػػػػػػءةِ حَ ف سَ ػػػػػػػو مِ لػػػنِ جَ  رؽُ البَ  رَ ي  ػػػػػوصَ 

   ػػػػءفُ ػػػػػػػػػػػػػػ، أوطػؽُ رْ لو، يء بَ  وَ ومء اِ  أرضٍ     ػى  ػػعمػ ػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػسُ يَ  و أفْ ػػػػعِ مْ دَ بِ   ُّ و أشُ  نٍّ 

   (ٖيءفُ ػجَ ػػػػػػػػػػػػػػػأشْ  ف  ػهِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػو يِ لِ  دَ ػػػػءاِ ػػػػػػػػػػػػعَ و       لى مَ ػػػقِ مَ رَ  ْر ز يءس طِ فادِ يُ  تَ رْ اس طَ  ؾَ بْ اَ 

 ، حيث يقوؿ:مرة يشب  القطءر يو سرع   بءلبرؽو 

 (ٗيذرِ بءلنُّ  بو األرَض نْ  ُ  واعؽِ ء     وكءلص  عً يِ ندَ مُ  كءلبرؽِ  يو سير ِ  نقضُّ يَ 

 ، يقوؿ:روم  بءلبرؽ يو  شرارهء ولمعءنهءونجد  يو مو م   ر يشب  اب سءمة    
                                                           

 .ٓٔ٘الدغيشو ، نلس  ، ص  ( 1
2
 .ٕٗٚالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 

 .ٕٖ٘السءبؽ ، ص  ( 3
 .ٜٙٛالسءبؽ ، ص  ( 4
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ِقيَمِة  ـُ ِمثُؿ السُُّيوِؼ الص   (ٔيِوَ ءُ  ُوُجوٍ  َكءلُبُروِؽ اْب َسءُمُهـ       ُأُنوُيُه

 لمعءنهء بءلبروؽ ،حيث يقوؿ:ومرة يشب  السيوؼ يو     

 (ٕيافُ رَ هْ سَ  هء يو المجدِ ءبِ حَ أصْ  ُـّ اَ وَ      ةً رَ ءاِ سَ  ءرِ طَ يو األ ْ  ؽَ ارِ وَ بَ  تْ ءنَ كَ 

 ومرة يقوؿ:   

 َيُمبُّهء البػَػػػْرُؽ كػمف  َسءِةقًء      َيْحَزفَاء َنّ ًء بمْسػػػَواِط الس ػػػػػػػنء

 (ٖيء ػػػهَ ى السُّ ػػػػػػػػػػ ل قتْ م  حَ   ُ أ ْ  ذا رَ       ةٌ نحَ لهء أجْ  مء البرؽُ كمن  

، وي حػوؿ يػو البيػػت  سػرع يػو مشػػيهءحيػث يشػب  البػرؽ بءلحػػءدز الػذز يمػب النءرػػة ل     
 الثءنو ليصب  أجنحة ل مؾ النءرة األسطورية يحمؽ بهء  لى السهء.

 ، حيث يقوؿ:شب   هديد األعدا  بءلبرؽ والرعدونجد  يو مو م   ر ي   

 (ٗيدًا       ومء شمُف الذَُّبءَبِة والط ِنيفِ ػػػػػيمـ َ ْحذْر لُهـ َبْررػػػًء وَرعْ 

، وعنػػدمء بػػءلبرؽ الػػذز كػػءف ي ػػو  لػػ  الطريػػؽكمػػء يشػػب  شػػي   السػػءلمو رحمػػ  اهلل     
 ، حيث يقوؿ:الحسرة والحزف مءت انطلم اذا ال و  واش عمت بدال من  نءر

 (٘يؿْ عَ يينء الشُّ  تْ دَ قَ يءنطلء وا       ةً وَ ذْ عمينء جَ  البرؽُ  ؿَ أشعَ 

 :ويقوؿ م ءطبء البرؽ

                                                           
 .ٗٙٗ، صالسءبؽ ( 1

 .ٓٗ٘السءبؽ ، ص  ( 2

 .ٕٛٗالسءبؽ ، ص  ( 3
 . ٕٙٚ، ص السءبؽ ( 4

 .ٙٗٚالسءبؽ ، ص  ( 5
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 ىػػػمَ ػػػػػالحِ  ءتِ ني  ى ثَ ػػػػػػػػػػمَ أعْ   ُ و     لهيبُ رنِ ػػػد أر  ػػػػػػػػػػػػػػػػورػػػ لمػػبرؽِ  أروؿُ 

 (ٔيذ الجَ   لهءبُ  نؾَ رمبو مِ  ظُّ وحَ      تْ وَ  يءرْ  البالدِ  ازَ رَ أجْ  قيتَ سَ 

 :بءلصءعقة المنق ة يو سرع  ال يؿ ويقوؿ مشبهء 

 (ٕي وَ ثَ  دَ وْ الط    ِ ل ِ طْ يو  ّ  ؾ  لو صَ      ةٌ نق   مُ  قةٌ صءعِ  كمن ُ 

 الرياح بكل درجاتها : - ب

،  ذ وردت يػػػػو  ءصػػػةأولػػػى الشػػػءعر الريػػػءح بمشػػػكءلهء الم  ملػػػػة ال سػػػميءت عنءيػػػة      
 موا م م  ملة.

يهو النسءةـ يالري  الطيبػة( ال ػو  وصػؿ السػالـ  لػى الريػءض الموجػودة يػو بػالد ،      
 حيث يقوؿ:

 (ٖي ـُ ءةِ سَ الن   الـِ الس   يبَ ء طِ هَ  ُ مٍّ  َ ا      ُ رً وا ِ نَ  ءُض الريَ  مؾَ  ِ  تْ حَ رِ ال بَ وَ 

 ورول :    

 (ٗيـُ ءةِ شَ والبَ بء الص   ي ُ رِ  تْ مَ نَ يْ كمء اَ     ةٌ ي  حِ و  َ نٍّ مِ  ؾِ األيْ  اتِ دَ رِ عمى غَ 

صػوت واػذ  الهيمنػة  شػب  ال"يقوؿ  نػ  يحػب الطيػور ال ػو  عػرد عمػى أشػجءر بػالد  ،    
 (٘ي."الجميؿ الذز  صدر  ري  الصبء

                                                           

 .ٖٛٗالسءبؽ ، ص   ( 1

 .ٚٓ٘السءبؽ ، ص  ( 2

 .ٗ٘ٙالسءبؽ ، ص  ( 3
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 :صوت الصبء والدبور بصوت النواح  ورول  مشبهء

 (ٖيـُ ءةِ مَ العَ   ُ  ْ أْوبكَ ( ٕي ورٌ بُ دَ وَ  (ٔيصبءً     تْ حَ ءوَ نَ  َ  ي ِ و عمَ ءيِ ء العَ هَ عُ بْ وال رَ 

 :ا  بريءح الدبور ال و  لرؽ السحبويقوؿ مشبهء ال يوؿ ال و  لرؽ جيش األعد

 (ٗيء ّ ء الط  نهَ عَ  تْ لمَ جَ انْ  ورِ بُ الد   ثؿَ مِ     لالً حْ جَ يَ  الً لَ حْ جَ  يَس مِ و ال َ يِ ُ زْ 

 ورول  وارلء عمى األطالؿ ال و أيسد هء الصبء وريءح الشمءؿ:  

 (٘يبء يهء والص  يِ  ؿُ مَ مْ الش   تْ ءثَ عَ وَ      بةً قْ حِ  ءفِ مَ زَ رْ هء المِ يْ مَ ى عَ نَ أ ْ 

 ويقوؿ معبرا عف شور  لمنسيـ البءرد عم  يطلو  نيراف رمب :

 (ٙيال الصٍّ  رٍّ حَ  فْ مِ  مء بءلقمبِ  ء     طلء َ راجيً  يـِ سِ الن   و  لى َروحِ لُ اْ أَ 

 ورول :   

يِ  يو الس لِر   (ٚيكءأليُعواِف طويٌؿ ِعنَد َزْحلِ ِ        لكن ُ  كهبوِب الرٍّ

 حيث يشب  القطءر يو سلر  وسير  بءلري .   

 ورول  مشبهء ال يوؿ بءألعءصير يو أرض المعركة:    

                                                           

 الصبء: ري   هب بءلميؿ مف جهة مطمم الشمس. ( 1

 الدبور : ري   قءبؿ ري  الصبء. ( 2

 .٘٘ٙالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 3

 .  يالط ء: السحب(ٖٕ٘السءبؽ ، ص  ( 4
 .ٚٚٗالسءبؽ، ص  ( 5
 .ٖٛٗالسءبؽ ، ص  ( 6
 .ٜٙٛ، ص السءبؽ ( 7
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 (ٔيَكمن ُهف  أَعءِصيٌر  ذا اْحَ َدَمْت     َنءُر الَوَغى َوِاَو يو ال  ْسِنيِف ُذفَبءُف 

 ورول  يو مدح الُجنيبييف  حد  القبءةؿ العمءنية:

 (ٕيافُ دَ زْ يَ  الذكرِ  يدِ مِ حَ ـ بِ اُ رُ  ْ يَ وَ       لةٌ صِ عء الموتِ  يءحِ رِ ـ بِ هُ ا ُ ءرَ غَ 

، العءصػػػلة القويػػػة المحممػػػة بءلعبػػػءر حيػػػث يقػػػوؿ  ف غػػػءرا هـ  ػػػم و بػػػءلموت  مءمػػػء مثػػػؿ  
 .ءصل هـ محممة بءلموت عمى أعداةهـيع

 ويقوؿ:

 (ٖيعءفُ أ ْ  اإيمءفِ  صِ ءلِ و عمى  َ قَ بْ ء     َ مَ يَ  ء الريءحُ واَ رُ ذْ  َ  فَ عءةِ وا ال   رُ ذَ 

 . س طيم الري   لرر  العبءر الذز حيث يشب  الحقد والعداوات بءل راب و 

 السيول والطوفان: - د

 :ءلسيؿ الجءرؼ الم طربيقوؿ مشبهء الظمـ والجبروت ب     

 (ٗي ءفُ عَ رْ مِ  والسيؿُ  طءلعةٌ  ـ     يءلشمُس كُ  ُ يْ دَ وا يَ بُّ اُ  ـْ كُ بِ  ءدُ رَ الرُّ  ءؿَ طَ 

قػؼ شػو  أمءمػ  و يقوؿ مشبهء المسءكرة  حػد  القبءةػؿ العمءنيػة بءلطويػءف الػذز ال ي    
 :لكثرة عدداـ ورو هـ

 ءفُ والش   دُ جْ المَ  حيثُ  األزدِ  اةبِ وَ ذَ      فْ مِ  ؼُ ءرِ طَ العَ  يدُ " الصٍّ ةُ رَ ءكِ سَ أيف "المَ 

 (٘ي ءفُ ويَ ػػطُ  ؿِ وْ الهَ  وـَ يَ   الموتِ  دُ ءوِ أسَ      وابُ ػػػسَ  َ  ذا انْ  ـٍ هْ مف يَ  دِ جْ المَ  ةِ وَ رْ يو ذَ 
                                                           

 .ٗٗ٘السءبؽ، ص  ( 1
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 ورول :  

ـ  اْنَكَلْمَت ِبِ  َوالَعوُّ ُطوَيءُف   (ٔيُكْنَت الس ِلينَة للْسالـِ َ ْحِمُمُ      ُث

 حيث يشب  الكلر والعو بءلطويءف الذز يدمر كؿ شو .

 البراكين: -ها 

 رول  مشبهء الجور والظمـ بءلبركءف الثءةر الذز ال يبقو أمءم  شو :   

 (ٕي ركءفُ بُ  ورِ لمجُ  ،  ذْ ؿِ دْ العَ  ةِ مَ عْ نِ ـ       بِ كُ مَ رَ أكْ  اهللَ   ف   ـِ ءرِ كَ المَ  ؿَ أاْ 

 عالم الماء : -
 المطر والسحب : - أ

، مػػف ذلػػؾ  شػػبيه  د البهالنػػو بػػءل ير وال صػػب والكػػـرار ػػبط المطػػر والسػػحب عنػػ     
 المسءكرة يو كرمهـ بءلسحءبة الممطرة المنهمرة الميء ، يقوؿ:

 (ٖي، لمل ِؿ ا  ءفُ  ذا رجموا  ُشْهبٌ ُشُـّ  ذا حزُموا ، نءٌر  ذا عزموا    

 وكذلؾ يشب  كـر بنو يءس بءلسحب لكثرة عطءةهـ:

 (ٗيواءنُ وا اَ مُ وا أو أكرَ بُ عُ وا صَ ـ     ف حءربُ هُ مُ ءرِ كَ مَ  بٌ حْ ـ، سُ هُ مُ ءةِ كَ شَ  بٌ عْ صُ 

 ومن  أي ء  شبيه  المرثو بءلسحب المحممة بءل ير، يقوؿ:  

 (٘ي  وفِ الهَ  ؿِ بْ بءلوَ  فِ زْ المُ  ء ُ  َ سَ      ِ يْ  َ احَ لرَ  مءتِ رُ كْ المَ  سيـِ جَ 
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 يقوؿ: بءلعيث والحيء ليرض يو كرمهـ،ومن   شبيه  األسالؼ     

   (ٔيءيَ حَ وَ  ثٌ يْ غَ  اهللِ  ألرضِ  ـْ اُ ـ   وَ اِ رِ يْ وَ  فْ مِ  ـُ هَ وا ُسوحَ بُ دَ جْ أَ  ـْ اُ 

وأي ػػػء اسػػػ  دـ الشػػػءعر العػػػدراف والينػػػءبيم يػػػو صػػػور  لبيػػػءف كػػػـر األسػػػالؼ، حيػػػث     
 يقوؿ:

 (ٕيى نَ العِ  وعَ بُ نْ يُ  وا يو النءسِ رُ ج  ـ     ويَ اِ ودِ ـ بجُ انهَ رَ دْ وا غُ بُ  َ أنْ  ـْ اُ 

 :البحر - ب

 وار بط البحر عند الشءعر بءلعمـ والكـر والمجد يو أغمب صور  .   

 كقول :

 (ٖيقفُ مَ وَ  ءٌض ي  يَ  والل ؿِ  بءلمجدِ      ـُ اُ رُ حْ " بَ ـُ شْ "الهُ  ءرِ مَ الذٍّ  أاؿُ  فَ يْ أَ وَ 

 حيث يشب  مجداـ بءلبحر يو غزار   وسع  .

 : (ٗي ورول  يو مدح الشي  سميمءف بف حميد الحءرثو

حْ ى وَ مَ حْ رُ   ِ ِبرٍّ  فْ مِ   لمكوفِ        تْ مَ مِ شَ  فْ ، مَ ؽِ مْ ال َ  ثُ وْ غَ  ـِ ءرِ كَ المَ  حرُ بَ   (٘يءفُ سَ ا 

 حيث يشب  مكءـر أيعءل  وصلء   بءلبحر .  

    

                                                           
 .ٕٓ٘السءبؽ ، ص  ( 1
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يم اإمػػػػءـ سػػػػءلـ ال روصػػػػو ويقػػػػوؿ م ءطبػػػػء عبػػػػداهلل بػػػػف سػػػػعيد ال ميمػػػػو الػػػػذز لػػػػـ يبػػػػء  
 (ٔي:بءإمءمة

 (ٕيءفُ جَ رْ مَ وَ  رٌّ ء دُ اَ رِ حْ يو بَ  تَ ء؟    وأنْ هَ لُ سِ نْ  َ  ارِ رَ األبْ  ؾَ ءرِ بَ حْ أَ  دَ عْ بَ أَ 

اػػػو بءلػػػدر والمرجػػػءف يػػػو اػػػذا  يشػػػب  عمػػػـ أجػػػداد   وزاػػػداـ وورعهػػػـ بػػػءلبحر، ويشػػػبه   
 .البحر

 :لبحر الواسم( يو سعة عمم  وحكم  ويقوؿ مشبهء الشي  الريءمو بءلمحيط ي ا    

 (ٖيُمحيِط الِعمـِ  ِملَصءِؿ الق ءيء     َعميِد الل ِؿ ذز الش َرِؼ الر صيِف 

 ويقوؿ مفكدا المعنى السءبؽ:    

ف  َ   (ٗيليس ُينَزُؼ بءلعيوفِ  رٍ حْ ببَ     تْ يءزَ  ؾَ  َ م   َ  ريحةً وا 

 ألن  بحر ال ينقص مءف .   لاألرض يءزت ب مهء لمشي  الريءمو أز أف    

 :رهـ يو سبيؿ ر ءؿ األعدا  بءلبحرورول  أي ء مشبهء كـر األسالؼ وانلء  

 (٘ي  دَ الجَ  رَ حْ وا    وأويدوا وأوردوا بَ وطر دُ اـ جر دوا وشر دوا 

 ورول  مشبهء نور الديف السءلمو بءلبحر لعمم  ولصلءت الكمءؿ ال و ا صؼ بهء:   

 (ٙيواإدبءرِ  يو اإربءؿِ  األ      عمءؿِ  دِ د  سَ مُ  ءؿِ مَ والكَ  ؼِ ءرِ عَ المَ  رِ حْ بَ 
                                                           

 .ٚٗٓٔينظر : الدغيشو ، ص  ( 1
 .ٙٗ٘الحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 2
 .ٕٙٚ، ص سءبؽال ( 3
 .ٖٙٚالسءبؽ ، ص  ( 4
 .ٕٓ٘السءبؽ ، ص  ( 5
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 األرض وتضاريسها وأشكالها: -
 :الجبال - أ

 ، حيث يقوؿ:وأكثر األللءظ ورودا كممة يطود(  

 (ٔي" ءفُ بَ يْ "شَ  ة المجدِ اُ رَ " سُ وؿُ اُ أيف "الذُّ      " ـٍ كَ ء "بنو حَ يَ مْ ء العُ اَ ادُ وَ وأيف أطْ 

 .بءلجبءؿ يو الرسوخ وعمو المكءنة حيث يشب  بنو شيبءف  

 ورول  مشبهء مجد صءل  بف عمو الحءرثو بءلجبؿ يو رسو   وعمو :

 (ٕي الفُ هْ   وثَ وَ  ْ ـ رَ كُ الحَ  صْ  ـ     يإف  كُ رَ ءرَ يَ  المجدِ  دُ وْ " طَ  ُ ءلِ "صَ  ءفَ كَ   فْ 

 ورول :

 (ٖي" ءفُ طَ مْ "سُ  الل ؿِ  دُ وْ طَ " وَ وؼُ مُ ء    أيف "الصُّ هَ " بِ ـِ يْ عَ "النُّ  ءؿُ يَ " وأرْ ؾُ نْ " َ  فَ وأيْ 

 .  ءف النعيمو وكرم  وشجءع   بءلجبؿحيث يشب  ي ؿ أبو صلر سمط  

 :عزع مف مكءنهء مهمء  عيرت الداورالرجءؿ بءلجبءؿ الراسية ال و ال   ز  ورول  مشبهء

 (ٗيافُ رَ  رْ  ءتِ مَ عمى األزْ  ولمجبءؿِ     رٌ وَ ـ  َ كُ بِ  دْ هَ عْ يُ  لـْ  اهللِ  بُ ءةِ  َ كَ 

 ويقوؿ م ءطبء عبداهلل بف سعيد ال ميمو الذز لـ يبءيم اإمءـ سءلـ ال روصو:    

 (٘يأركءفُ  الحمدِ  دِ وْ طَ لِ  يؾَ ، ويِ  ءً مّ ء    ذّ هَ بِ  يدُ رِ ال يُ  رٍّ حُ  ةَ يحَ صِ نَ  دْ مَ احْ وَ 

                                                           
 .ٖٗ٘السءبؽ ، ص  ( 1
 .ٔٗ٘السءبؽ ، ص  ( 2
 .ٗٗ٘السءبؽ ، ص  ( 3
 .٘ٗ٘السءبؽ ، ص  ( 4
 .ٚٗ٘السءبؽ ، ص  ( 5
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 أز أف ل  مف المحءمد واأليعءؿ مء يشب  الجبءؿ يو عمواء.  

 :يقوؿ مشبهء المرثو بءلجبؿ الثءبتو 

 (ٔي المكيفِ  دِ وْ الط   ةُ مَ قْ نَ  تْ يكءنَ       يفٍ كِ مَ  دٍ وْ لقد أزمْت عمى طَ 

 األحجار والصخور: - ب

 :السءلمورول  يو رثء  نور الديف    

 (ٕياألحرارِ  ذا  ركَت لدولةِ  فْ مَ       ِ ءبِ صَ مُ  رُّ حَ  الص رَ  ابَ ف أذَ يء مَ 

أز كػػءف يقػػد  مصػػيبة عظيمػػة وشػػديدة ، ومػػف شػػد هء أذابػػت الصػػ ر ، يشػػب  الصػػ ر   
 بءلمءدة القءبمة لمذوبءف.

 :السجود ب صمب األحجءر دمونهء يو ورول  مشبهء  صمب أع ء  أةم   ال و يس     

 (ٖيكءألحجءرِ  ءتِ نَ لَ وا عمى الث  دُ جَ ء    سَ  َ عمى اللَ  الظالـُ  دَ جَ غرٌّ  ذا سَ 

األحجػءر بءإنسػءف الػذز يبكػو ، مشػبهء ة عف االس مرار يػو البكػء  والحػزفورول  كنءي   
 :حزنء

 (ٗيءرِ األحجَ  فُ يُ أع ؼُ ذرِ  َ  اـَ ـ    مء دَ اُ رَ  ثْ  بُ أندُ  ال أنلؾُّ   ليتُ 

 

 الطبيعة المتحركة :-2
 اإلنسان: -

                                                           
 .ٔٙٚالسءبؽ ، ص  ( 1
 .ٕٗٚالسءبؽ ، ص   ( 2
 .ٜٖٚالسءبؽ ، ص  ( 3
 .ٗٗٚالسءبؽ ، ص   ( 4

 



151 
 

 ذا  مممنػػػء مػػػء اع مػػػد عميػػػ  البهالنػػػو مػػػف م عمقػػػءت اإنسػػػءف نجػػػداء    ػػػم لثالثػػػة      
 ، و الت اإنسءف وأدوا  . والموت.ة اإنسءنية الذا يةأصنءؼ: ال جرب

 التجربة اإلنسانية الذاتية:  - أ

، واإنسػػءف يػػو ال عبيػػر عػػف االنلعػػءالت والعواطػػؼ المقصػػود بءل جربػػة اإنسػػءنية اػػو     
، بمػػػء يقءسػػػي  مػػػف م ءعػػػب مصػػػدرا لم صػػػوير بمشػػػءعر  وأحءسيسػػػ  شػػػعر البهالنػػػو  كػػػءف

الحيػػءة ومػػء يعءنيػػ  مػػف ألواةهػػء. يقػػد ورػػؼ البهالنػػو مػػم ذكريء ػػ   يبػػيف جءنبػػء لطيلػػء مػػف 
 جوانب حيء   وعالر   بءلمء و والذكريءت .

عءشػهء يػراؽ الػديءر واألحبػءب حيػث ذكػر يػو أكثػر مػف مو ػم ومف ال جءرب ال و      
، وورػؼ عمػى الطمػؿ ونءجػء  ، يػءنطمؽ يصػؼ الػديءر ال ػو أحبهػءيو شػعر  أثػر ذلػؾ عميػ 

 ، مف ذلؾ رول :وبث  أحزان  وأشوار وحءور  وبكء  

 (ٔي ء عمى الطمؿِ عً مْ دَ  أورلتْ  ةٌ مَ قْ ػػػػػػػػػػػػػـ     ومُ هُ بُ دُ نْ يَ  عفِ ػػػػػػػػػػػػػػػالظ   قيبَ  ال شجّيًء عَ 

 ورول :

  كءفُ ،سُ  يرز ،ا فَ مِ  َ  طَ ػػػػػػػسْ وَ  ف  اُ وَ       متْ قَ  َ ػء انْ هَ ػػػدز بِ ػهْ مء عػػَ  دُ المعءاِ   مؾَ 

 ءفُ ػػػمَ ػَ ثْ وجُ  حٌ وْ رُ  تْ رَ اي رَ  ـِ ػػػػػػػػػػػػػػػى ! كَ مَ بَ  ء     ػػهَ ػػػػػػػػػػػػػػػرُ ءرِ ال أيَ  ػػػػفْ ػػػػػػػػػء، ولكَ ػػػػهَ نْ عَ  نميتُ 

 ءفُ ػػػػػنَ طْ بُ  ػػػمدِ ػػػػػػػػػال ُ  ءفِ نَ جِ  بيفَ  ف  ػػػػػػػػػػػػاُ وَ   هء     ػػحَ ءرِ سَ ز يو مَ ودِ هُ ى عُ سَ أنْ  ؼَ يْ كَ وَ 

ـْ لػػػػػػػػػن هء      ػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػءةِ  َ و يَ انِ وَ مْ سُ  فُ كِ مْ يُ  ؼَ كيْ  أـْ    ػموافُ سُ  افِ وَ ػػػػمْ ػػػذا السُّ دز  لِ ػػػػػػػػػػػػع

   زالفُ غُ وَ  اـٌ ز  رَ ػػػػػيرِ ػػػػػػػػػػػػػػغَ  ءؽَ ػػػػػػػػػػػشَ   فْ  ػػػهء      نُ ءسِ حَ ػػػػػػػػػػػػػػػنهء مَ و مِ نِ ػػءرَ شَ  ءادٌ عَ ػػػػػػػػػػمَ 

 (ٕي  يمءفُ  يو األوطػءفِ  بءلحبِ  ء َ بَ   فْ          ِ بِ  و ُ بُ يَ  ءؽٌ يػػػػػػػثَ مِ  ء عمى القمبِ هَ ػػػػػػػػػػػػػػػػل

                                                           
 .ٕٚٚالسءبؽ ، ص  ( 1
 .ٖٖ٘، ٕٖ٘السءبؽ ، ص ( 2
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 ويقوؿ م ءطبء بمد  عمءف  ذ او المعءاد ال و  حمؿ ذكريء  :

 (ٔيػػـُ ػػػػػػػػػػػػاجِ وَ سَ  ػػػْ  ُ مَ  َ  مْ مِ قْ ء م ى يُ ػػػػػًػػث  مِ مُ       ـُ ػػػءةِ ػػػػػػػػػػمَ العَ  ؾَ  ْ قَ ز سَ كءرِ ذْ  َ  دُ معءاِ 

 (ٕيـُ ءرِ  َ  َ  ءدُ اَ والوِ  رٌ ُ  ْ  ؾِ وحُ يسُ       ػػػ ِ ءرِ عَ ػػػػػػػػبُ  ػػػ ُّ سػَ  وا ُ ػػػػػػػػػػاألنْ  ؾَ دُ ءاَ عِ  َ 

 (ٖيـُ ازِ وَ ػٌؼ رَ ػػػػػػػػطْ وُ  ءرِ األوعَ  فِ نَ ء      عمى رُ هَ ينَ نِ حَ  ن تْ حَ  ء ُ ْطلَ وَ  تْ مَ لَ  ذا أجْ 

، يك ػب الكثيػر مػف رءم ػ  يػو زنجبػءرويقد الشءعر الكثير مف أحبءة  يو عمءف أثنػء      
بلقػػػداـ واللػػػراغ الػػػذز  ملػػػ  القصػػػءةد ال ػػػو عبػػػر ييهػػػء عػػػف  جربػػػة الحػػػزف ال ػػػو عءشػػػهء 

 . يقوؿ راثيء الشي  العالمة سءلـ بف أحمد الريءمو وكءف مف أ ص أصدرءة  : رحيمهـ

 ونوجُ ف شُ طلى مِ ء ليس يُ ريقً عنو    حَ  ـ يمذودُ اِ دِ قْ بلَ  يتِ ُرمِ 

 (ٗيػػػفوفِ  ٍّ الشُّ ف سُ ػػػػػػػػػػػم ْطلْمفَ و    وال يَ ػػػػػسٍّ ةهء ال مدٍّ هَ ال يُ   ُ لواعِ 

 ويقوؿ:   

 يفِ صِ الحَ  فِ صْ اؾ بءلحِ وِ نَ  ةنء       بيوـِ زِ رُ  ردْ  دَ مَ يء  ابف أحْ  ؾَ  ُ يْ دَ يَ 

 (٘يػػنوفِ ػػػػػالم بُ يَ رِ  ب ِ  تْ ط  شَ  فْ ػدانو       بمَ ال    يػػػػهءتَ واَ  دْ عُ ػػػػػػػػػػػػبْ يال  َ 

الػديف العالمػة كمء بيف ألم  وحزن  و حسر  عمػى يقػد الكثيػر مػف العممػء  ومػنهـ نػور     
 ، حيث يقوؿ:السءلمو رحم  اهلل

 المػػػػػ  ءرِ  ةِ ػػػن  سُ  ؼَ الةِ وا  َ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػُ ى     كءنػػػػػػػػلمف األُ  يءرِ الدٍّ  أوحشتِ  ال ُ ويْ 

 (ٔيالجءرز سِ وا كممْ بُ اَ هء.. ذَ وسُ مُ ومهء     وشُ ػجُ ونػػػُ مػػػءفاء ػػػػػػػػػػػػػػػػأيف سَ  ال ُ ويْ 

                                                           
1
 اليمائم: السحاب ، سواجم: مسٌالت. ( 
2
 ا نواء: المطر ، بعاسه: المطر اليزٌر، الوهاد : المكان المرتفع.(  
 أجلمت: انزعجت، وطلء : سحءبة كثيرة المء ، رنف: القمـ.. ٗ٘ٙ، ٖ٘ٙالسءبؽ ، ص  ( 3
 .ٔٙٚالسءبؽ ، ص  ( 4
 .ٕٙٚالسءبؽ ، ص  ( 5
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 ويقوؿ:   

 يبكت لهء بءلمدممِ  الِمدرارِ    أ ذْت بكْظـ الديف وان حت السمء   

 ػػػثءرػػػػػػػػعُة ذاؾ االْسِ ةػػػػػػػػػػمٍد     هلل يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػواس مثرْت بقموِب ِحػزِب مح

 األبرارِ  ػػدِ ػػػػػػػػػػػػػيػٍّ بسّ  وٍّ ػػػعِ الن   وؿِ ف     اَ مِ  دُّ أشَ  شورِ النُّ  يو يوـِ  وؿُ مء الهَ 

 (ٕيبِة األسػػْػرارِ عْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًا كَ ػػػػػطُ  مء ِ ػمَ    ػ   ػعُ ػػػالػ ةِ دَ مْ عُ  دِ دٍّ جَ المُ  طبِ ـ القُ ءلِ العَ 

والسػػمء  هػػء لػػـ يسػػ طم الػػديف أف يصػػبر عميهػػء، حيػػث يقػػوؿ أف اػػذ  المصػػيبة لعظم     
، ويقػػػوؿ  ف أمػػػر يػػػـو الحػػػزف كػػػؿ مػػػف ان سػػػب  لػػػى حػػػزب محمػػػد ، وشػػػمؿبكػػػت لوروعهػػػء

 (ٖي.  مف اليـو الذز أ بر يي  بويء  ، يمو   او موت األمةالقيءمة ليس بمشد عمي

، ي رج مف  جربة الحػب بصػور المحب الذز  لنف يو وصؼ محبوب   واو العءشؽ    
 غءية يو الجمءؿ والحالوة، حيث يقوؿ:

 َسءِحُر الط ْرِؼ َسقيـٌ َجلػػُنُ      َرَمِرزُّ الَوْجِ  ليموُّ الش ػػػَعْر 

 ال ػطْر  نءِحُؿ الَ ْصِر ثَِقيٌؿ ِرْديػُػُ       َمءِةُس القدٍّ  ُرَدْيِنوُّ 

 ْر ػػدَ ػػػػػػػػػػغَ   ذا رءؿَ  دٍّ الوُ  وةُ لْ صَ       ػػػػ ُ ػػػػػػنُ كْ بو سَ و ورمْ نٍّ عَ  رٌ نءيِ 

 ْر دّ غّ  فْ م  يء مِ ايهءت الوَ ال وَ  نء      دٍّ ف وُ مِ  ةً م  ذِ  وراعِ يُ  اؿْ 

 (ٗيشػػهْر  ألؼُ  مف وصم ِ  ليمةٌ        رٌ ظِ ن َ مُ   ُ مَ صْ ليمو وَ  وؿَ طُ 

 ويقوؿ:
                                                                                                                                                                          

 .ٜٖٚالسءبؽ ، ص  ( 1
 .ٓٗٚالسءبؽ ، ص  ( 2
 .ٓٓ٘ينظر : الدغيشو ، نلس  ، ص  ( 3
 .ٙٙٛالحءرثو ، محمد ، نلس  ،  ( 4
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 ْر لَ ػػػػو رد رءلػػػػوا: كَ الِ ذ  عُ  شػػػػءدز يػػػػػو الهػػو        ف  رَ  بعُض  نوء َ يَ 

 (ٔيْر بَ الهو   حد  الكِ  رشءدز يو الهو        وعالرءتُ  ءبَ روا! غَ د  صَ 

 

 آالت اإلنسان وأدواته: - ب

ويشػػمؿ اػػذا القسػػـ مػػء صػػنم اإنسػػءف مػػف  الت وا  ػػذاء لق ػػء  حواةجػػ   ، وانػػء       
سػػػػم ص الحػػػػديث عػػػػف  الت الحػػػػرب السػػػػيؼ والػػػػرم  والسػػػػنءف والػػػػدرع والعمػػػػد والكنءنػػػػة 
والسػػػػهءـ ، ال ػػػػػو كػػػػػءف لهػػػػء بػػػػػروزا وا ػػػػػحء يػػػػو شػػػػػعر البهالنػػػػػو و ءصػػػػة يػػػػػو القصػػػػػءةد 

 إطالؽ.االس نهء ية ، والسيؼ كءف أكثراء  وا را عمى ا

 يقوؿ مشبهء نزو   ءرة بعمد السيوؼ و ءرة بءلكنءنة ال و  و م ييهء السهءـ:    

 َلءفُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوِؼ اهلِل أجْ ػػػػػػػػػػػػػكـ أْشَهَر اهلُل ِييَهء ِمْف ُحَسءـِ ُاًد        َكمن َهء ِلُسي

 (ٕيوشيطءفُ  ءفٌ طَ مْ سُ  ورِ لمجُ  ءفَ كَ  ذْ مُ        تْ غَ ػػػػػرَ ء يَ ػػػػػػػػػػػػػػػم اهللِ  ػػػػػهءـِ ػػػػػػػػػػػػسلِ  ءنةٌ نِ كِ 

 ويقوؿ مشبهء  اإمءـ سءلـ ال روصو بءلرم  يو صالب   وشد   :   

 (٘ي صءفُ وأغْ  اؿٌ ذَ أجْ  المجدِ  ةِ بَ  ْ يو اَ      ُ لَ ( ٗي زٍّ رِ هَ مْ الس   رِ دْ صَ  ؿُ مثِ  (ٖيُسميدعٌ 

 أرسؿ  لي :وشب  عزم  بءلرم   ذ  ن  طّعءف يصيب مء 

 (ٔيءفُ ع  طَ   ِ مْ الرُّ  مِ  ْ وَ  ؿَ بْ رَ   ُ مُ زْ عَ وَ       ؽٌ مَ ػػػػيَ   ُ أيُ رَ  زٌّ ذِ وَ أحْ  رٌ مٍّ شَ مُ 
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 :لرامو الذز ال ي طئ مقء ؿ أعداة ويقوؿ يو مو م   ر مشبهء اإمءمة بء     

 ػػالفُ طْ بُ  الحؽِ  لسيؼِ  ء    وال يقوـُ هَ مُ قءوِ يُ  فْ و مَ مِ رْ  َ  اهللِ  ـِ بمسهُ 

 (ٕيعءفُ طْ مِ  وال وييؽِ  بءلجدِ  د  شَ  هء     فْ ػػػَ مَ قء ِ ػػدو مَ ػُ عْ ال  َ  ةَ ن  األسِ   ف  

 يػػػػءاـ بمء ػػػػو  ويقػػػػوؿ مس نه ػػػػء رومػػػػ  بعػػػػد أف أصػػػػءبهـ الػػػػذؿ والمهػػػػءف ، ومػػػػذكرأً    
أسػػاليهـ، حيػػث كءنػػت سػػيويهـ مثػػؿ البػػروؽ ورػػت الحػػروب وكءنػػت شػػديدة الظمػػم لػػدمء  
أعدا  اهلل ، ويقوؿ بةس السيوؼ ال ػو ال  عمػؿ عمػى  عػءدة مجػد اإسػالـ ، مػذكرا  يػءاـ 

  ف السيوؼ ذكراف  عمؿ عمؿ الرجءؿ وال  حجب كءإنءث:

 ءفُ لَ وأكْ  ػػػػٌس ـ َرمْ ػػػهُ ػػػػػػػػعَ مهء مَ ػ  مء  ػَ   ـ    كُ لِ ػػػػػػءلِ سَ لِ  تْ ءنَ ػو كَ ػػػػػػػػػػال ػػ وؼَ يُ ػػػػػالسُ   ف  

 دافُ جْ وِ  ف  هُ ػػػػػػػػػػػم  عنْ ـ ؟ أـ نػػَ كُ وبُ مُ ت      رُ  َ رِ مَ  ؟أـْ  يو األجلءفِ  وَ اِ  ةٌ ري َ مَ 

 أحزافُ  ػػجدِ ػػػػػػػػػػػػالم ػػػػيؽِ  ِ عَ ػػػهء لِ ػػػػومء بػ ـ     كُ قَ ػػػوا ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَ  تْ ػػػم   ذا حَ  وؼُ يُ السُ  َس ةْ بِ 

 افُ ػػػػػػػػرَ كْ ذُ  ءتِ ي  ػػءنِ ػػػػػػػػػمَ مػؾ اليَ ػػػػػػػػػ    يإف    ء     اَ ػػػػدِ ءمِ عَ و مَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػء يػػػػػءثً ء  نَ واَ بُ ػػػجُ حْ ال  َ 

 عطشءفُ  ز  و الرٍّ الرِ كءف ييكـ يُ   فْ        تْ ػػػشَ طِ ػػػهء عَ ػػػػػػػػػػػػء  نػ  ػػػػػػػػػػػواَ دُ رِ وْ ـ أَ ػػػػكُ  ُ يْ دَ يَ 

   (ٖيافُ رَ ػػػهْ ػػػػػػػػػػسَ  ء يو المجدِ هَ ءبِ حَ أصْ  ُـّ اَ وَ        ةً رَ ػػػػػػػػػسءا يو األ ػػػػػطءرِ  ؽَ ارِ وَ بَ  كءنتْ 

، يػػإف صػػوت اػػذا مؿ سػػيؼ يعػػرب  ذا كنػػء نجهػػؿ مجػػداـكمػػء يطمػػب الشػػءعر أف نسػػ     
 عمى اذا المجد:السيؼ يدؿ داللة جمية 

 (ٗي وألحءفُ   عرابٌ  السيؼِ  ؽُ طِ نْ ـ    يمَ هِ  ِ يرَ سِ  " عف أ بءرِ ربِ عْ "يِ  ؼَ يْ سَ  ؿْ سَ 
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 ويشب  الرمءح بءلشهب يو انق ء هء عمى األعدا :    

أْسٌد ُ ُدوُراـُ، ُسْمُر الرمءِح يإف     شب  الهيءُج ي مؾ السُّْمُر ُشْهبءفُ 
 (ٔي

 ويقوؿ:

ْر  السيوؼِ  يبُ  ِ  ْ "  َ  َ و  "طَ  عءداتُ   (ٖيواو اليـو عطشءفُ (ٕي،ؼِ ق  ثَ المُ  ا ُ وَ      وا 

يقػػوؿ م ءطبػػء طػػو  :  ف مػػف عػػءدا كـ أف  مونػػوا السػػيوؼ بءلػػدـ لكثػػرة مػػء  ريقػػوا مػػف    
 دمء  األعدا  ، و سقوا الرمءح مف اذ  الدمء  يهو شديدة العطش .

 وشب  السيوؼ يو مو م   ر بءلرجؿ الجءةم الذز ب  حءجة ألكؿ المحـ:    

 (ٗيرثءفُ غَ  ءُش  َ عْ ا يَ دَ العِ  وـِ حُ يلو لُ    ـٌ رَ ى بهء رَ ثَ رْ ـ غَ كُ ءيَ يَ أسْ  أف   بْ اَ 

ويقػػػوؿ مشػػػبهء صػػػديق  سػػػءلـ بػػػف أحمػػػد الريػػػءمو بءلسػػػيؼ وبءلػػػدرع الػػػذز يحميػػػ  مػػػف     
 األعدا :

 (٘يوونِ دُ  واتِ بَ لمش   الدرعَ  وا     وكنتَ أبُ رَ  ذا اشْ  سءـَ الحُ  لوَ  يكنتَ 

 ويقوؿ :   

 (ٙي نء والصوارـُ لهـ  مؾ القَ   ُ  ْ نَ ٌؿ     بَ قِ عْ مَ  ةِ يلَ نِ الحَ  ألبنء ِ  ءـَ رَ وَ  

 أز أف الرمءح والسيوؼ او ال و بنت حصنء ألاؿ ال وحيد . 
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 الموت وما يتعمق به: - ج

، منػ   شػبيه  المػوت بءلػذز كمػف ة، ورد بكثرة يو ديواف البهالنػووالموت ممسءة ح مي   
 ليعدا  يو حد شلر و السيؼ :

 (ٔيأ مصُ  الصقُؿ شهءبء ربسء     َوَكِمَف الموُت ب  عمى الشبء

ذز ال يفلمػ  رطػم ومن   شبيه  اإنسءف الحو الذز ال يفثر يي  الذؿ والهواف بءلميػت  الػ
 ، يقوؿ:السيؼ ل 

 (ٕيالشبء  زُّ   حَ مُ لِ فْ ال يُ  ز  وال ُيفلمنء     كءلميتِ  لى م ى ُن 

  :  ويلرؽ الشءعر بيف الموت بذؿ والموت ديءعء عف الحمى والمحءـر

 (ٖيىمَ لظ الحِ عمى حَ  وتٌ مَ   ُ ـ    ولي َ كُ مُ وْ نَ  فاـِ الزُّ  ح ى عمى الموتِ 

وطيس المعركػة ورول  مشبهء الرد  بءلشو  الجميؿ الذز ينديم نحو  األسالؼ  ذا اش د 
 غير مبءليف :

 (ٗي  دَ وا لمر  امَ رَ  َ  وعِ الر   ؽِ اء    يو ممزِ رُ حْ بَ  ف  حَ جَ أرْ  ؿُ يْ اـ  ذا ال َ 

 ، حيث يقوؿ:ألداة ال و  هدـ و ق و عمى العمرو شبيه  الموت بء

 (٘يدُّ الَحػػوٍّ   يءُف الَيِقيفِ َ ُهدُّ الُعْمَر َراِةَعَة الَمػػُنوِف    َوحَ 
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 مشبهء الموت بءلجسر الذز ال بد للنسءف أف يعبر  عءجال أو  جال ، يقوؿ:ورول  

 (ٔيمم السُّلءرِ   ُ رُ بُ عْ  َ  وؼَ ولسَ     ءبرٌ عَ  ؾَ جهِ وَ  ءـَ أمَ  المنوفِ  رُ سْ جِ 

 :طبء الموت الذز ا  ءر  يءر النءسويقوؿ م ء

 (ٕيءرِ يَ  ِ   نء بعيرِ أم   نء      و ركتِ يءرَ  ِ  تِ رْ قَ  َ انْ  الموتِ  رعةَ يء صَ 

 ورول  :

 (ٖياألحرارِ  ةَ رَ بْ عَ  رحـُ  َ  تَ نْ كُ   فْ     دْ يءر صِ  ةَ ز  األعِ  أينيتَ  يء موتُ 

 ورول  مشبهء الموت بءلعشيقة ألصحءب  المجءاديف يو سبيؿ اهلل :

 (ٗي الدارِ  " ويوـِ يفٍ لٍّ "صِ َرْبِؿ د      مف ءيء واس مء وا يو الهُ نَ وا المَ قُ شَ عِ 

 

 عالم الحيوان: -

عءلـ الحيواف او المصػدر الثػءنو الػذز اسػ قى منػ  الشػءعر صػور  ، ومػف األجنػءس     
 ال و اع مد عميهء الشءعر يو  شكيؿ صور :

 الحيوانات المفترسة :  - أ

، ء الشػػءعر يػػو  شػػكيؿ صػػور  اػػو األسػػدالحيوانػػءت المل رسػػة ال ػػو اسػػ  دمه وأكثػػر     
، وغءلبػػػػء مػػػػء ت ال ػػػػو اسػػػػ  دمهءف جميػػػػم الحيوانػػػػءوالػػػػذز يشػػػػكؿ النسػػػػبة األعمػػػػى مػػػػف بػػػػي
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األسػد يػو  ، يػمكثر مػء  ػرد صػورةعبير عف القوة والشجءعة والشراسػةيس  دم  الشءعر لم 
 ، كمء يو رول :السيءؽ الحربو الممحمو، وأكثراء يرد بملظ األسد ذا  

ْف َكش ُروا  لمَحْرِب ِ مَت َعواِبسًء      ِمَف اأُلْسِد َواألْعَدا  (ٔيَأذؿ  َيِريَسةِ  َوا 

 ورول :  

ـُ األْسُد أنَصءرز لد  َغ َ                                                                                         (ٕيبو ذل ُموِنَو  ذ َار ْت كالُبُهـ    وأنُ 

 ورول  :

ْيـِ ُأْسُد َشًر       (ٖيَعَزاِةـِ َأو اُاوَف ُرْاَبءفُ ُس الػػػُشمْ   ِصيٌد ُسَراٌة ُأَبءُة ال  

 ورول :   

 (ٗيدافُ رْ يو الهيجء  حُ  رُ اسِ وَ كَ  دٌ سْ أُ     ةٌ مَ ءاِ بَ عَ  أريءؿٌ  نءديدُ صَ  يدٌ صِ 

 ورول  :   

 (٘ي" ءفُ بَ مْ "كَ  دُ سْ " وأيف األُ يؿٍ كَ هء     "بنو شُ سُ ارِ وَ " يَ  ٍ مْ "بنو سَ  طُ اْ وأيف رَ 

 ورول  مشبهء بيوت بنو يءس ببيوت األسد لمنع هء وحصءن هء:   

أْسٌد ُ ُدوُراـُ، ُسْمُر الرمءِح يإف     شب  الهيءُج ي مؾ السُّْمُر ُشْهبءفُ 
 (ٙي

 : ورول    
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 (ٔيءفُ ي  رَ  وٍّ الحَ  رُ يْ عَ وَ  ودِ رُ الوُ  فِ عَ     داً سَ أَ  دْ ذُ ـ لـ  َ هِ يْ يِ  ؽ  الحَ  ؼِ رِ عْ  َ   فْ 

 ورول :    

 (ٕيءفُ كَ رْ أَ  اهللِ  ودَ سُ ء أُ ء يَ هَ لَ  ـْ  ُ ـ     أنْ كُ لَ  سِ يْ مِ ال َ  ءتُ ب  كَ " وَ سٍ مْ شَ ء "لَ يَ وَ 

 ويقوؿ مشبهء سميمءف بف حميد الحءرثو بءألسد يو رو   وكر  يو المعءرؾ:   

 (ٖي"ءفُ مَ ميْ و "سُ ءيِ ء الكَ مَ هِ مٍّ عَ  فُ ابْ  ء َ يَ     ْر شَ  ُس ءرِ يَ  ارُ ر  الكَ  دُ األسَ  ـُ يكُ يِ وَ 

 حيث يقوؿ: ،واس  دـ للظ "الميث" لمممدوح   

 (ٗي الحذْر  د  جَ  قدْ يَ  ضِ وْ الحَ  فِ عَ  دْ       ذُ رَ الش   ثَ يْ يء لَ  األنؼِ  و  مِ يءحَ 

 :يو المعءرؾ ميثورول  مشبهء رءةد امداف بءل   

 (٘ي" ءفُ مطَ "سُ  ؿِ  ْ اللَ  رُ دْ بَ  ؿِ ء ِ عَ المَ  ءـُ ػ        ػصَ مْ صِ  ؾِ ءرِ عَ المَ  ثُ يْ ـ لَ اُ دُ ءةِ رَ  فَ أيْ وَ 

 العءبءت لمء ا صلوا ب  مف شجءعة ومنعة: ميوثويقوؿ مشبهء بنو انمة ب   

 (ٙيوا انُ دَ  ـْ كَ وا وَ ينُ ء دِ " مَ ةَ ء َ نَ و اَ نُ ء       "بَ هَ ر  ُ مِ  بِ ءالعَ  وثُ يُ ء لُ هَ نْ عَ  فَ أيْ وَ 

 واس  دـ للظ " العوابس" يو وصؼ روم  حيث يقوؿ:   

 (ٚيءفِ صَ رْ يو ِرْجؿ  َ  ءفُ سَ رْ اللُ  تِ ر   ذا كَ      ابٌس وَ عَ  ٌس و شُ  ـِ يْ ال    ءةُ بَ أُ  ءةٌ مَ كُ 
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 :ورول    

 (ٔيدوافُ وعُ  عوٌ ـ بَ كُ مرَ جَ  فْ ةَ لِ طْ أال     ال يُ  ءفِ عَ الطٍّ  َس بْ يء عَ  بِ الُعرْ  ةَ رَ مْ يء جَ 

، حيػث ي  أوالد عيسػى بءألسػود يػو الحػروبوكذلؾ اس  دـ للظ " ال راغـ " يو  شػب   
 يقوؿ:

  (ٕيءفُ بَ اْ رُ  وفَ ااُ أو   ـُ اغِ رَ  َ  دٌ ـ     ُنجْ هُ لَ  لءظُ الحِ ى" وَ يسَ عِ  الدُ "أوْ  فَ أيْ وَ 

ومػػف الحيػػوات المل رسػػة ال ػػو اسػػ  دمهء يػػو  شػػكيؿ صػػور  "الػػذةب"،  ال أف حظػػ        
أغمب صػور الػذةب ليظهػر ييػػػهء   ذا رورف بحظ األسد رميؿ جدا، يقد أس ح ر البهالنو

 صلءت العدر وال ػػػديعة، مف ذلؾ رول  : 

 (ٖيءفُ بَ فْ ذُ  ورِ الجَ  ؿُ أاْ ى وَ  َ وْ يَ  ءُس الن  وَ       ةٌ مَ مِ ظْ مُ  ُض األرْ وَ   ُ  ُ ءمَ مَ  ِ  تْ ء َ جَ 

 ورول  يو الدنيء:   

 (ٗيالمعيفِ  ؿِ جُ كءلر   ةبِ الذٍّ  قءـَ مَ         بءً غْ رَ   ليؾِ  و ُ بُ ال أَ  ؾِ  ُ نْ بَ زَ 

 ويقػػػػوؿ مشػػػػبهء األعػػػػدا  بءلػػػػذةءب ال ػػػػو  هجػػػػـ لػػػػيال ل لسػػػػد مراعػػػػو األغنػػػػءـ و ػػػػدعثر   
 :الزراةب

 (٘يىعَ  َ رْ المُ  ءَس و َ  بُ رْ الزٍّ  رَ ثِ عْ ودُ         ِ وٍّ جَ  ةءبُ ذِ  و  ػػػػػػػػػػالحَ  ؽَ رَ وطَ 

 كمء اس ح ر صور الذةب لبيءف سرعة ال يوؿ يو الحرب يو رول :   
                                                                                                                                                                          

 
 .ٕٗ٘السءبؽ ، ص  ( 1
 .ٔٗ٘بؽ ، ص السء ( 2
 .ٖٛ٘السءبؽ ، ص  ( 3
 .ٓٙٚالسءبؽ ، ص  ( 4
 .ٕ٘٘السءبؽ ، ص  ( 5
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 (ٔيَكمن ُهف  أَعءِصيٌر  ذا اْحَ َدَمْت     َنءُر الَوَغى َوِاَو يو ال  ْسِنيِف ُذفَبءُف 

 ويقوؿ مشبهء بنو  مءـ بذةءب الصحرا  الواسعة يو رو هء وشد هء:   

 (ٕي"الفُ عْ "جَ   ُ  ْ ب  رَ  فْ مَ " وَ ءـٍ مَ نو  َ "بَ   هء     ُ م  حَ  وٍّ الد   ةءبُ ذِ  َأْيفَ  فَ ميْ يَ 

 :ءاـ بءلذةءب لشجءع هـ يو المعءرؾورول  يو أاءلو ينجء مشبهء  ي    

 (ٖيءفُ سَ  نْ  ف  يهِ انِ دَ ال يُ  بٌ ءرِ نَ ـ     مَ هُ لَ  "  ف  ـِ طْ ال َ  ةءبُ ء "ذِ هَ نْ عَ  فَ أيْ وَ 

 الطيور: -ب

، عميهػػػء كثيػػػرا يػػػو بنػػػء  صػػػور  اللنيػػػة، يمػػػـ يع مػػػد ا مػػػءـ البهالنػػػو بػػػءلطيور  ػػػعيؼا   
ذكراء منهء مء او أامو ومنهء مء او مف الكواسر، ومػف الكواسػر اسػ  دـ والطيور ال و 

 العقءب كمء يو رول :

 (ٗيءفُ بَ قْ عُ  ء ِ  َ اإنْ  مَ مَ  ف  هُ من  ء     كَ هَ  َ ءنَ بَ و لُ عِ بْ  َ  تْ دَ  َ ء وَ مَ ءلَ طَ يَ 

 .راحمة يو سرع هء وازالهء بءلعقءبحيث يشب  ال  

 ورول  مفكدا نلس المعنى السءبؽ: 

 (٘يقبءفِ عُ كَ  الٌص يهء رِ هء بميدِ  ْ وَ طَ     تْ صَ ء  قم  لم   سِ األنْ  الؿَ ظِ  كمف  

 ، والسءدة واألشراؼ بءلعقبءف:واو البعءثورول  مشبهء األراذؿ مف النءس بءلر َ ـ 

                                                           
 .ٗٗ٘السءبؽ، ص  ( 1

 .ٔٗ٘السءبؽ ، ص  ( 2
 .ٕٗ٘السءبؽ ، ص  ( 33
 .ٖٗ٘السءبؽ ، ص  ( 4
 .ٜ٘ٛالسءبؽ ، ص  ( 5
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 (ٔيءفُ بَ قْ عُ  ط  حَ انْ وَ   ِ بِ  ءثُ عَ البَ  ءرَ طَ      فٌ مَ زَ  ـُ كُ نْ زُ حْ يَ  ـْ ألَ  ءؿِ جَ مرٍّ لَ  يء

 :األامية الحمءـ كقول ومف الطيور 

 (ٕيصوفِ العُ  رء ِ رْ وَ  وحَ نَ  ؾِ حَ وْ ونَ     ءً يّ مِ هء الثكمى مَ أيُّ  ؾِ ادَ دَ حِ 

ويطمػب منهػء أف  سػ مر يػو   -مزرعة سءلـ بف أحمد الريػءمو -وانء ي ءطب صنعء    
 .ذلؾ النوح الذز يشب  نوح الحمءـ ،نهء ونوحهء عمى صءحبهءحز 

 ورول : 

 (ٖيىواألسَ  البكء َ  ؽَ رْ الوُ  رِ شءطِ هء     نُ ءنِ بَ وف صُ غُ  ندَ بنء عِ  ؼْ يقِ 

حيػػػث يطمػػػب مػػػف الػػػذااب  لػػػى  مػػػؾ الػػػديءر أف يقػػػؼ عنػػػد أشػػػجءراء كػػػو ي قءسػػػـ مػػػم   
 حمءمء هء الحزف واألسى. 

 ورول :  

 (ٗيالنءرِ  ز لهيبَ بدِ كَ  تْ دَ رَ بْ  َ واسْ     ػػ ُ  ُ حْ نءوَ   ذْ  وحَ الن   مءـُ الحَ  ؾَ رَ  َ 

 ل ألف نواح  كءف أشد من . النواح عندمء نءح الشءعرمءـ  رؾ أز أف الح   

 :لؾ ورد طءةر القطء يو صور  كقول وكذ

 (٘يءكءلقطَ  ءؿِ عَ الرٍّ  اَس دَ كْ أَ  وُش حُ يَ        ةً ءمَ صَ مْ صَ  نءً عِ طَ  ْ مُ  شءً  مِ حْ مُ 

 حيث يشب   يوؿ األعدا  ال و يسورهء اللءرس الع ب أمءم  بقطيم مف القطء.   

                                                           
 .ٜٖ٘السءبؽ ، ص  ( 1

 .ٗٙٚالسءبؽ ، ص  ( 2
 .ٛٚٗالسءبؽ ، ص  ( 3
 .ٓٗٚالسءبؽ ، ص  ( 4
. .ٚٓ٘السءبؽ ، ص  ( 5  مح شمء:مع بء، م طعنء: الحقد الشديد، صمصءمة: السيؼ الصءـر
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 يو رصر  بظلر القطء:ورول  مشبهء القدر 

 (ٔيء طَ القَ  لرِ ظِ  فْ مِ  رُ صَ رْ نء أَ رُ دْ رَ وَ      ـُ يهِ يِ  ءرٍ مَ ْ ِد حِ وَ  فْ مِ  ذؿُّ أَ 

 :والعراب يو رول 

 (ٕي ءفُ بَ رْ غُ  بِ رْ الحَ  ءـِ  َ و رَ ء يِ هَ من  كَ     ةٍ قَ ن  لَ مُ  يبٍ احِ رَ سَ  سٍ مْ شُ  رَ يْ غَ وَ 

العبػػػػػءر الم طػػػػػءير يػػػػػو أرض ،  رااػػػػػء بػػػػػيف ذلػػػػػؾ أز أف  ال يػػػػػوؿ  ذا د مػػػػػت المعػػػػػءرؾ  
 المعركة وكمنهء غربءف.

 ورول :

 (ٖيبِ جَ العَ  بِ جَ عْ أَ  فْ ، مِ ـُ كُ رُ مْ عَ      اذا، لَ اًل بَ جَ  تْ زلَ لْ زَ  رابٍ غُ  فْ مِ  قةٌ عْ أـ نَ 

 :واس  دـ المنقءر يو رول    

 (ٗي ةِ ج  ط لُ سْ وَ  فْ مِ  نقءرُ المِ  ذُ م ُ كمء يَ        دٍ مَ حْ أَ  ؼِ صْ وَ  فْ مِ  احُ د  المَ  ذُ م ُ مء يَ وَ 

ويقوؿ مشبهء الرجؿ الذز يقـو بنشر الحؽ مع مدا عمى العمػـ واإيمػءف بءلطػءةر الػذز لػ  
 جنءحءف:

 (٘يءفُ يَ رْ عِ وَ  قءفٌ  يْ  ءفِ ءحَ نَ جَ   ُ لَ          بءً  سِ حْ مُ  اء هللِ رُ ءةِ طَ  ءرَ مء طَ 

 

 

                                                           
 القطء: طءةر . .ٜٓ٘السءبؽ ، ص  ( 1

 ملنقة: منعمة، ر ءـ : غبءر. .ٗٗ٘السءبؽ ، ص  ( 2
 .ٜٛٛالسءبؽ ، ص  ( 3
 .ٖٙٗالسءبؽ ، ص  ( 4
 .ٖٗ٘السءبؽ ، ص  ( 5
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 الزواحف ، والحشرات: - ج

 :رول صيب األكبر مف صور ، مف ذلؾ ومف الزواحؼ أ ذت الحية الن

 (ٔي يعَدْت َحءِيُمنء َ ْرَ ُعهء        َحي ٌة أشَبُ  َشوٍ  َبسقْر 

 .ويقصد بءلحية انء االس عمءر   

 :هءـ العدؿ بعد أف كءف شجرة عظيمةورول  مشبهء العدو بءلحية ال و رءمت بءل    

 (ٕيَدب ت الحّيُة ، ح ى نَهَسْت        يو غُصوِف الَعدؿ َجهرًا َبعَد ِسرّْ 

 ورول  مشبهء الدنيء بءلحية ال و  نلث سمومهء يو معريء هء:   

   (ٖيينو"عِ نيء دَ يءدُ  ينو منؾِ عِ "دَ      و اً وسُ  لينءً  حيةً  ؾِ ي ُ رَ عَ 

 ورول  مشبهء القطءر بءأليعواف يو طول :   

يِ  يو الس لِر   (ٗيكءأليُعواِف طويٌؿ ِعنَد َزْحلِ ِ        لكن ُ  كهبوِب الرٍّ

دو  ، يهػو بمجػرد مػء ي ػرج مػف غمػد  يميػت عػمشبهء سيوؼ بنو يءس بءلثعبءف قوؿوي   
 :مثؿ سـ الثعبءف  ذا لسم أحدا

   (٘يفُ ءبَ عْ ثُ  الموتِ  ءثِ لَ نَ هء بِ من  كَ       مةٍ م  لَ مُ  زًّ دِ نْ اِ  ةِ حَ لْ صَ  رَ يْ غَ وَ 

،  ذا اغ ػػػػر اإنسػػػػءف بممذا ػػػػ  ورولػػػػ  مشػػػػبهء العػػػػيش بءلثعبػػػػءف، سػػػػءـ ويهمػػػػؾ صػػػػءحب     
 وممهيء  :

                                                           
 .ٖ٘ٛ، ص السءبؽ ( 1

 .ٖٗٛالحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 2
 .ٜ٘ٚالسءبؽ ، ص  ( 3
 .ٜٙٛ، ص السءبؽ ( 4
 .ٗٗ٘السءبؽ ، ص  ( 5
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ـُ الدُّْنَيء َيَمء َجِهُموا      َحِقيقَة األْمِر أف  الَعْيَش ثُْعَبءفُ   (ٔيَ َمث مْت َلُه

ويقػػوؿ مشػػػبهء العػػػدو بءلثعبػػءف الػػػذز يريػػػد أف يسػػ ولو عمػػػى كػػػؿ شػػو  بمػػػء ينلثػػػ  مػػػف    
، محذرا جيوش المسمميف من :  سمـو

 (ٕي ءفُ بَ عْ ثُ  الـِ سْ و اإِ يِ  ي ِ ءعِ سَ مَ  ـٌ صْ ـ      َ  كُ  َ يْ بَ  ح ؿ  ال يَ  اهللِ  بَ ءةِ  َ كَ 

 ورول :    

 (ٖيشىالحَ  ءبِ هَ مْ و ِ  ٍـّ الهَ  بِ الزِ  فْ و     مِ ءش ِ شَ حُ  تْ شَ هَ ى نَ عَ أيْ  مف  كَ 

ة كمء لػو أف حيػة  بيثػة نهشػت أز صءر مف السهر ورمة النـو بسبب اموم  المالزم   
 .روح 

 ورول  مشبهء األعدا  بءأليعى:

 (ٗيبٍ صَ و نَ يِ  ظُّ والحَ  بٌ شعِ نْ مُ  بُ عْ الشٍّ وَ      ء  نَ شُ هَ نْ  َ  و ِ ى السُّ عَ يْ أَ  وَ الًّ ذُ  وتُ مُ نَ 

 ورول  مشبهء الدنيء بءألـ ال و  جمم أطلءلهء ل عطيهـ السـ مف أيءعيهء:

 (٘ييهءمف أيءعِ  وـٍ مُ سُ  ذا ِ ننء     عمى غِ  ُ حْ  َ  األُـّ  بةَس وَ  وؽٌ قُ عَ  ٌـّ أُ 

 :السءلمو بءلحية ال و  م وزد موت ورول  مشبهء الل نة بع   

 (ٙيِي نٌة َعميءُ  ، كءلميِؿ الُمِ ؿّْ     وز    ػػػػػػػػػػػػػػػَ مٍّهء يء اْبَف ُحَميٍد  م

                                                           
 .ٖٙ٘السءبؽ ، ص  ( 1
 .٘ٗ٘السءبؽ ، ص  ( 2

 .ٔٓ٘السءبؽ ، ص  ( 3
 .ٜٜٛالسءبؽ ، ص  ( 4
 .ٕٜٙالسءبؽ، ص  ( 5
 .ٕ٘ٚ، ص السءبؽ ( 6
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 ومف الزواحؼ الحربء  يو  شبيه  الدنيء الم قمبة مف حءؿ  لػى حػءؿ بحػءؿ الحربػء       
 :ال و  عير لونهء مف حيف  لى حيف

ُنهء        ال ُ ْظِهُر الش كَؿ  اّل َريَث ين ِقؿُ كمف  ُحم َة َحْربءٍ    (ٔيُ موٍّ

 ومف الزواحؼ نجد ال ب يو رول :   

 (ٕي ءلُطونء ب ميٍر ُمْحَرٍؽ     وبَصْدٍر يي  َ بٌّ ُمْحَ ِجْر 

 حيث شب  العيظ يو صدور األعدا  بءل ب المحبوس الذز ين ظر اللرصة لينديم.   

ـ الحشػرات جثػث المسػمميف وأع ػء اـ ودمػء اـ بمجسػء واس  دـ الحشرات يو  شبي    
 ، وذلؾ عندمء عطمت الحدود، يقوؿ: ذا ر مت يال ريمة لهء

ـَ َبِنو اإْسالـِ ُجْعالفُ   (ٖييال ِرَصءٌص َوال أْرٌش َوال َرَوٌد      كمف  َلْح

ويقػػوؿ مشػػبهء اإنسػػءف الػػذز يحػػب الػػدنيء و يػػرد المػػوارد الدنيةػػة بءلػػذبءب الػػذز يكثػػر    
 :األمءكف سوا  كءنت رذرة أـ حسنة الورود يو كؿ

 (ٗيءفُ ب  ذُ  وابِ مى األبْ عَ  تَ نْ أَ  ـَ وْ اليَ وَ      ـٍ دَ رِ  فْ مِ  رِ اذا األمْ  بةَ  ْ نُ  تَ نْ كُ  دْ رَ 

 الحيوانات الداجنة (: ذوات األربع غير الحيوانات المفترسة ) -د

 الخيل : -

ف حيػث األاميػة يػو الحػرب ممء ال شػؾ ييػ  أف ال يػؿ كءنػت  عػد الحيػواف األوؿ مػ     
، ووصػػػػػؼ البهالنػػػػػو ال يػػػػػوؿ يػػػػػو شػػػػػعر  والعػػػػػءراتل ألنهػػػػػء أاػػػػػـ وسػػػػػيمة لمعػػػػػزو والػػػػػديءع

، واللػػرس الػػذز ينبػػم مػػف  ػػالؿ أامي هػػء يػػو الحػػروب االس نهء ػػو، يكػػءف اا مءمػػ  بهػػء
                                                           

 .ٚٛٙالسءبؽ، ص  ( 1
 .ٖٗٛ، ص السءبؽ ( 2
 .ٓٗ٘السءبؽ ، ص  ( 3
 .٘ٗ٘السءبؽ ، ص  ( 4
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، و ػرا  ينػديم حركة بسرعة يءةقة، ومرونػة عءليػةيعنو ب  البهالنو او الذز يم مؾ ردرة ال
 :ءألعءصير ويعدو كءلذةءب، كقول ك

 (ٔيَكمن ُهف  أَعءِصيٌر  ذا اْحَ َدَمْت     َنءُر الَوَغى َوِاَو يو ال  ْسِنيِف ُذفَبءُف 

واحػدة لشػدة ال حءمهمػء يػو رب ومف ذلؾ رول  يو مدح اللءرس ويرس  كمء لو كءنء  لة ح
 :المعركة

   دَ الر   ءـُ  َ عْ يَ وَ  ؿَ ػػػػوْ هَ ػػػػػػال ءرَض عَ ء     يُ هَ يسِ طِ و وَ يِ  ةَ مَ وْ الحَ  ؽُ رِ  َ  ْ يَ 

 (ٕي وَ ثَ  ودَ الط    ِ ل ِ طْ و  َ يِ  ؾ  لو صَ      ةٌ قػػػػػػػ   نْ مُ  قةٌ ػػػػءعِ صَ   ُ ػػػػػػػػػػػػػػػكمن

 ورول :

 (ٖيىغَ يو الوَ  لءتِ ءصَ العَ  ز  وِ ز اَ وِ هْ  َ        ءرطءً سَ  لءً سْ كِ  يؿُ ال َ  ر  كِ ى  َ ح   

   (ٗيىػػ َ ػػػػػػػػػالعَ  افِ يدَ كسِ  سءً مْ شُ  وابسءً عَ        ػػػػّزبءً ػػػػػػػػػػػػشُ  ءةِ ػػػػػػمَ بءلكُ  زاً مْ جَ  زُ مِ جْ  َ 

   (٘يػػػحىػػػػػػػػػػػالشُّ  اتِ يدَ عِ ز  بَ ءرِ األجَ  رَ مْ غُ        عءً ػب   ُ   ءً ػػػػػػػػػػءججَ لُ  بءً رْ غُ  جءً ازِ وَ اَ 

نهػػػء  كػػػر عمػػػى األعػػػدا  رطعػػػء سػػػءرطءت، واػػػو يهنػػػء يصػػػؼ ال يػػػؿ الشػػػريلة ويقػػػوؿ أ    
، يدا ل ػموراء و شػون هء يػو  ف واحػػد، واػو  عػدو عػدوا شػدكءلعواصػؼ يػو انق ء ػهء

  (ٙي.ذوات بمس واسعة ال طوات واأليوا ، ألسود أو الحيءت يو الميؿ البهيـو شب  ا

 ورول :  

 
                                                           

 .ٗٗ٘السءبؽ، ص  ( 1
 .ٚٓ٘السءبؽ ، ص  ( 2
3
 تكر: تحمل، الكرو: الحملة فً الحرب، كسفا: سطعا، الوغى: الحرب والفالو. ( 
4
 تجمز جمزا: الوثوب وشدو العدو، الكماو: الشجعان، شزبا: ضامرو، عابس وشمسا: المانع لظهره القوي . ( 
 .ٖٓ٘السءبؽ ، ص  ( 5
 .ٗٓ٘،  ٖٓ٘السءبؽ ، ص ينظر :  ( 6
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 (ٕيـُ ءدِ صَ "  ُ سٍ يْ رَ  بفِ  افِ ز  "عَ  ءراتِ ثَ بِ      (ٔيبءً ز  شُ   ُ بِ صْ  ُ  اهللِ  ودِ نُ جُ  ؿُ يْ  َ وَ 

 أز  يؿ جنود اهلل  ءمرة سريعة العدو و ريد أف  ثمر لمق ؿ عزاف بف ريس.

 :مى األعدا  و شف عميهـ حممة رويةورول  طءلبء مف ال يؿ أف  ج مم يو كؿ مرصد ع

 (ٖيـُ الدِ ء الص  يهَ قِ     َ  ظٍ يْ غَ  مةِ مْ حَ بِ        دٍ صَ رْ مَ  و كؿٍّ يِ  اهللِ  وؿَ يُ  ُ ء ز يَ ذِ  ُ 

 اإلبل: -جا 

، بؿ يو شعر البهالنو رميمة، وال  مثػؿ ظػءارةوجء ت الصور اللنية ال و  صور اإ     
، ولشػدة سػيراء رع هء يػو السػير لرشػءر هء البءلعػةيقط بعض األبيػءت ال ػو يصػور ييهػء سػ

، يمبهػء ويحثهػء عمػى السػير لػذز شػبه  بءلسػرب مػف الزاػر األبػيضمف يمهء الزبد ا قذؼ 
 ، يقوؿ: السنء، يهو الحءدز الذز يسورهء البرؽ بمسواط

يَ   ُكوُس َ ملهَ  يػػػػَ  الحَ ػػػػػػػػػػهء أَعػػػػػػػػػػكمن      ء   ُ  مٍُّؼ الرٍّ  ػػػلءػػػػَءرِت الرٍّ

ٍب    ػػػػػكمن هء ِمْف  َحقَػػٍب ُمنػػ  ػػَو ػػػػيو ُسْديِة الميِؿ ِاالٌؿ رد َ ػػ   ػحٍّ

 ِسْرَب َثَعءـٍ يوَؽ ِ يطءِف الَعَ ى هء      ػػػػػػػػػِ كمن َمء ُ ِطػػػيُر ِمػػْف ُلعءم

 ػػػػػػنءػػػػػػػػػػػػػػػػَواِط الس ػػػػػػػػػػءِةقًء      َيْحَزفَاء َنّ ًء بمْسػػػػػػػػػػػػػػػَيُمبُّهء البػَػػػْرُؽ كػمف  سَ 

 (ٗيءػهَ ػػػػػػى السُّ ػػػػػػػػػػػػ ل قػػتْ م  حَ  ػػػػ ُ ػػػػػػػػػػػأ ْ ذا رَ  ِ      ةٌ ػحَ ػػػػػػػػػػػنػػػلهء أجْ  رؽُ مء البَ كمن  

 :  مشبهء النءرة يو سرع هء بءلعقءب ويقوؿ

 

                                                           
 شزبء:  واًر وذلؾ لسرع هء. ( 1
 .ٕٙٙالسءبؽ ، ص  ( 2
 .ٖٙٙالسءبؽ ، ص  ( 3
 .ٕٛٗ، ٔٛٗالسءبؽ ، ص  ( 4
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 (ٔيقبءفِ عُ كَ  الٌص يهء رِ هء بميدِ  ْ وَ طَ     تْ صَ ء  قم  لم   سِ األنْ  الؿَ ظِ  كمف  

أز األيػػػػءـ الجميمػػػػة  م ػػػػو بسػػػػرعة كمنهػػػػء  عػػػػدو عمػػػػى جمػػػػءؿ سػػػػريعة مثػػػػؿ سػػػػرعة     
 العقبءف. 

 الظبي: - د

 يقوؿ:

 (ٕيْر مِ الن   ءدَ طَ يءصْ  ورُ يي  الد   ب  دَ        سءً ءنِ كَ  ظبيءً  دُ مء أشهَ ب  رُ 

ر الػػػدوؿ األوروبيػػػة بػػػءلظبو ال ػػػعيؼ، ويشػػػب  الدولػػػة اإسػػػالمية وانػػػء يشػػػب  الشػػػءع     
 (ٖي.الظبو الذليؿ يصطءد النمر القوز ولكف مف  قمبءت الدار جعمت، بءلنمر

، حيػػػث شػػػب  األعػػػدا  انػػػءت األاميػػػة يػػػو صػػػور  ،مثػػػؿ اللػػػمركمػػػء ورت بعػػػض الحيو      
 بءللمر الذز يعبث بمكمف ا سءد، يقوؿ:

  (٘ي رَ الش   (ٗيصءرِ يْ بهَ  اللمرُ  ثِ عبَ ء      لـ يَ هَ مِ اْ أَ  ءؿَ عَ ء يِ نَ دْ قم  ولو  َ 

 

 ثانيا : أنماط التحول الداللي :

 التشخيا ) األنسنة(:-1

، سػػؿ بهػػء الشػػءعر لبنػػء  صػػور  اللنيػػة"يعػػد ال شػػ يص أاػػـ الوسػػءةؿ اللنيػػة ال ػػو ي و      
ويعػػد أحػػد أاػػـ المر كػػزات ال ػػو ير كػػز عميهػػء إيصػػءؿ معءنيػػ  وأيكػػءر  بصػػور ينيػػة  شػػعر 

                                                           
 .ٜ٘ٛالسءبؽ ، ص  ( 1

 .ٖٖٛالسءبؽ ، ص  ( 2
 .ٕٙ٘ينظر : الدغيشو ، نلس  ، ص  ( 3
 الهيصءر : األسد. ( 4
 .ٛٔ٘الحءرثو ، محمد ، نلس  ، ص  ( 5
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ويػػػػر  نءصػػػػؼ " يػػػػو  (ٔي."، ييبػػػػث الحيػػػػءة ييمػػػػء ال حيػػػػءة ييهػػػػء س، و سػػػػمم و ػػػػ كمـو حػػػػ
 (ٕي.عمى ال كثيؼ واالر صءد واإيجءز"ال ش يص ردرة 

، وكػءف لػ  دور ص كمحػد دعػءةـ الصػورة اللنيػة لديػ ورد عمد البهالنو  لى ال شػ ي      
، يمػػن  الحيػػءة لمجوامػػد وبػػدت نءطقػػة معنويػػة و و ػػي  أبعءداػػءيعػػءؿ يػػو  قريػػب الصػػور ال

 .والبرؽ والدار والدنيء. ي ءطب الطمؿ يحس الم مقو بهء ويشعر بحيوي هء حية

 : ومف م ءطب   لمبرؽ رول     

 نيرافُ  لسِ ػػػػػػػػػػػػػػػالن وِ جْ ػػػػػػػػػػػػػشَ لِ  تْ شب  نو وَ يْ عَ      تْ رَ هَ ػػػػػػػػػػػػػػػسَ  قدْ يَ  وٍ جْ ذا شَ  رؽُ البَ   َ ي   ف اَ 

 آفُ مْ  َ  ، مء يو األرضِ ؾَ بُ سْ : حَ رؽُ يء بَ        ِ بِ ػػػػػػءةِ حَ ف سَ ػػػػػػػو مِ لػػػنِ جَ  رؽُ البَ  رَ ي  ػػػػػوصَ 

   ػػػػءفُ ػػػػػػػػػػػػػػ، أوطػؽُ رْ لو، يء بَ  وَ ومء اِ  عمػػى      أرضٍ  ػػػػػ   ػػػػػػػػػػػػسُ يَ  و أفْ ػػػػعِ مْ دَ بِ   ُّ و أشُ  نٍّ 

    (ٖيءفُ ػجَ ػػػػػػػػػػػػػػػأشْ  ف  ػهِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػو يِ لِ  دَ ػػػػءاِ ػػػػػػػػػػػػعَ و       لى مَ قِ مَ رَ  ْر ز يءس طِ فادِ يُ  تَ رْ اس طَ  ؾَ بْ اَ 

يهو يصبه عمى البرؽ بعض الصلءت اإنسءنية وي وجػ   ليػ  بءل طػءب عمػ  يشػعر      
ف بمء يشعر ب ، حيث يطمب من  أف ي ورػؼ عػف الممعػءف الػذز يزيػد مػف أحزانػ  ويزيػد مػ

، ويطمب من  أف يم ػذ   لػى بمػد  ليق ػو ييهػء مػء ست بمر   ديؽ دموع  عمى أرض لي
  بقى مف عمر .

ويواصػػػؿ حديثػػػ  مػػػم البػػػرؽ طءلبػػػء منػػػ  اػػػذ  المػػػرة أف يشػػػعؿ أشػػػوار  كممػػػء اػػػدأت،      
 ؟:ؿ طءلهء ال صب والنمء  بعد الجدبويسمل  عف بعض المعءاد المحببة  لى رمب  ا

ْؾ ُاُموِمو  ْف َ ُكػػػػ ْسَكػػػػ ػػْف َسَكَنْت     ػػػػػػػػػػػػػػيء َبْرُؽ َحرٍّ  ػءفُ ػػػػػػػػػػػػَيُكؿُّ َحظٍَّو َ ْحِريٌؾ َواِ 

 ءفُ ػػػػػػػػػَوَنءِشُط الَهٍـّ ال  زويِ  َأْرسَ    ػػػػػِبُرُ    ػػػػػػػػػػػْ ػو َامػٍّػػػػػػػو َوُأصػػػػػػػػػػػػػػػػمء َزاَؿ َيْنشػِػػُط بػػ

                                                           
 .ٙٔٔصّبءح ، نلس   ، ص  ( 1
 .ٖٙٔنءصؼ ، نلس  ، ص  ( 2
 .ٕٖ٘السءبؽ ، ص  ( 3
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" َحي ءُاف  َا  ءفُ ػػػػػػػػػ   "المّػ   وْف "َ َعءِ َم"يء َبْرُؽ َاْؿ َو الَحنءيء مِ  " يَػػَ "الط ؼٍّ  (ٔيػَ ءـِ

 ويس مر يو ذلؾ ال طءب بقول  يو مو م   ر:

 ىػػػمَ ػػػػػالحِ  ءتِ ني  ى ثَ ػػػػػػػػػػمَ أعْ   ُ و     لهيبُ رنِ ػػػد أر  ػػػػػػػػػػػػػػػػورػػػ لمػػبرؽِ  أروؿُ 

 (ٕيذ الجَ   لهءبُ  نؾَ رمبو مِ  ظُّ وحَ      تْ وَ  يءرْ  البالدِ  ازَ رَ أجْ  قيتَ سَ 

كمء نجد ال ش يص  وا حء يو  شبيه  لمبرؽ  بءلحءدز الذز يمػب النءرػة ويسػ حثهء     
 عمى السير:

 (ٖيَيُمبُّهء البػَػػػْرُؽ كػمف  َسءِةقًء      َيْحَزفَاء َنّ ًء بمْسػػػَواِط الس ػػػػػػػنء

سػػنءداء ومػػف صػػور ال شػػ يص عنػػد       البهالنػػو  بػػراز صػػلءت وأيعػػءؿ الكػػءةف الحػػو وا 
يػػ   لػػى الجوامػػد أو المعنويػػءت، ينجػػد  ي ءطػػب الػػدار يػػو أكثػػر مػػف مو ػػم ويصػػبه عم

 حيث يقوؿ: الكثير مف الصلءت اإنسءنية،

 افُ ػػػو   ػَ   ػػػػػػرَ ػػػػاأف الد   تُ نْ ػػػػػػػػػػػػػػيق  نء  َ اُ       ـُ و  بينو وبينػػػػػػهُ الن   ـُ كْ حُ  ءؿَ حَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 افُ ولػػدَ    ػػػءؿُ واألمػَ   ـُ هرَ ػػػػػػػػػػَػػػي والدارُ       ػػػـُ بهُ ررْ  ارَ ى الد  ى أ قء َ ػػػػػػػػ ح ى مَ 

ـَ ي ـُ الحػُػػػرٍّ ِ ْحسػػػػػػػءَدْاُر ال  ُْبِقو عمى َبشػػػٍر      حُ ػػػػػػػػػػػػػػػَح  ء ـَ َ ْي ، َوَح  ء  ػػءفُ ػػَ رٍّ

 افُ ػػوَ ػػػػػػػػػػػػلأَ  ءالتِ ػػػػػػػػػػػػػػمحَ لِ ز وَ دِ هْ عَ  إف  ػػػػػػٌد      يَ مَ هء أَ ػػػػػػػػػػػػػػػلَ  و أـْ بِ رْ ػػػػػػػػػػػػػػحَ  ؾَ يِ أْ رَ  ؿ  كُ أَ 

 (ٗيػءفُ ػػػػػػػػػػػػَ سرْ يُ  افِ دَ يْ ممَ لِ  ؾَ ونِ جُ ػػػػػػػػػػو سُ لِ و      يَ  ِ عَ ػػػػػػػػػػو  لى سِ نِ قْ مِ طْ أَ وَ  قءؿَ عِ ػػػػػػػػػؿ  الحُ 

                                                           
 .ٖٖ٘، ص السءبؽ ( 1

 .ٖٛٗالسءبؽ ، ص   ( 2

 .ٕٛٗ، ٔٛٗ، ص السءبؽ ( 3
 .ٖٖ٘السءبؽ ، ص  ( 4
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، وحءلػػ  حػػءؿ البشػػر يهػػو ءنػػة وسػػرعءف مػػء ي بػػدؿ نعيمػػ  جحيمػػءيهػػو  ػػءةف كثيػػر ال ي     
يكبػػر ويهػػـر ، كمػػء أنػػ  ظػػءلـ ال يبقػػو عمػػى الصػػءلحيف ومػػف ا صػػؼ بصػػلءت األحػػرار، 
 وأكثر مف سجف اللرسءف المذيف أعدوا أنلسهـ لمق ءؿ يو سبيؿ اهلل ،يهو العدو الػذز شػف

 حرب  عمى الشءعر ويريض أف يحرر  ويطمؽ سراح .

ونجػد  يػو مو ػم   ػر يشػب  الػدار بءإنسػءف الحكػيـ الػذز يعطػو كػؿ شػو  وزنػػ       
 الحقيقو ويقدر  ال قدير الصحي  ، يقوؿ:

 (ٔيْر ذَ  قءؿُ ثْ مِ  ، يو رأينء، ُ نُ زْ ب        وَ  رُ اْ الد   ُعنوَ  بٍ طْ  َ  ُرب  

 :، حيث يقوؿويجعؿ مف الزمءف  نسءنء رءسيء   

 (ٕيبِ األرَ  يةُ نْ مُ  و ءبتْ  الزمءفِ  ء     رمبُ سَ قَ يَ   ِ يو  حيءةِ  وَ سِ لْ نَ  تُ يْ نَ يْ أَ 

 ثـ يجعؿ من   نسءنء يمكن  أف يهدد بءلحرب والرمءح، يقوؿ:   

 (ٖيَربِ بءلحَ  رٍّ الحَ  أزَ رَ  زلزؿُ يُ  أزٌ رَ       ُ لَ  ءفَ الزمَ   ف   ـُ  كُ يْ دَ يَ  ـْ ن ُ بِ 

 ونجد ال ش يص يو رول :    

 ػػْر ػػػػػػػػػػ َ أُ  بمدوارٍ  ورُ ينق و الد       شْر البَ  أدوارُ  العءلـَ  تْ ز  اَ 

 ػػػْر القمَ  ءدَ ػػػػػػػػػار وَ  ءلـَ العَ  ءيؽَ  َ       ُ لَ  رُ اْ الد   َص رَ رَ  رٍ وْ دَ  ؿُّ كُ 

 (ٗيْر حَ الس   و ُ مُ  ْ يَ  الميؿِ  ؼَ صْ نِ   ف       داً ػػمَ ػػػػػػء جػَ هَ عْ سَ  ءلـُ ء العَ هَ أيُّ 
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 عيػػرات ال ػػو  حػػدث ، ويطمػػب منػػ  أف يصػػبر وال ييػػمس أمػػءـ الينجػػد  يشػػ ص العػػءلـ   
 ، ويبشر  بءر راب اللجر واللرج.بيف ي رة وأ ر 

عػػف الػػدنيء، حيػػث جعػػؿ  بهالنػػوكمػػء نجػػد ال شػػ يص وا ػػحء جميػػء يػػو حػػديث ال       
ذا وعدت وعػدا   ػوف بػ  ف أظهػمنهء  نسءنة غدارة ال  لو بءلعهود، وا  رت السػمـ يإنمػء ، وا 

ذا أظهػػرت المػػ ريػػد  شػػعءؿ الحػػرب ، وكػػؿ مػػء يف يإنمػػء اػػو غػػدر ولػػيس   ػػالص منهػػء، وا 
ييهػء مػػف حسػف وزينػػة  نمػػء اػو مكػػر وسػػحر و مويػ  ، واػػو  نسػػءنة كءذبػة منءيقػػة ، حيػػث 

 بسيط:يقوؿ مف ال

 ػػهءػػػػػػػػػػػػػأَمء َ َر  كػػيَؼ  لِنيػػػػهء َعَواِديػػ     ءِنيهء  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػَمءذا ُ ريػػػػػُد مػػػػػف الدُّنيء ُ ع

ْف َسءَلَمْت يءلَحرُب ُ وِريهءػػػػَغد اَرٌة مء َوَيْت ع ْف َوَعَدْت        ءنْت وا   هدًا وا 

ْف النْت َمالِمسُ   ءِييهءػػػوال اْطػػػَممف   لى ِصػػػدٍؽ ُمصَ   ػهء      مء َ ءَلَصْ َؾ وا 

 كرًا و ْمويهءػػػػػيءحػػػػذْر  ذا  ءَلَسْت مَ   هء     ػػػػػػػػػػػِسْحٌر وَمْكٌر وأحزاٌف ن ءَر ُػػػ

ْف زانػػػػت ػػػػػػػػػػػػػػواْنِلْر َيَدْي َؾ َعنػػػهء  نػػػهء ِيػػ ْف َدَعػػػ َؾ، وا   هءػػػػػػػػػػػػَدَعءويػ ٌف       وا 

 (ٔيهء ػػمى رولػػػػو َمعػػػػءنيػػػػػػػػػػػوالش ءِاداُت ع   ػػػػػنءِيقٌة    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَكذ اَبٌة يو َدعػػػػػءويهء ُمػ

ل ػو  شػب  الحيػػة ويسػ مر يػو  طءبػ  لمػدنيء يػػو مو ػم   ػر مشػبهء  يءاػػء بءلزوجػة ا     
واػػػػو المػػػػرأة  ،أف يطمقهػػػػء طالرػػػػء ال رجعػػػػة ييػػػػ  طءلبػػػػء مػػػػف اإنسػػػػءفيػػػػو ال بػػػػث والسػػػػو  

ف أظهرت الحسف، حيث يقوؿ مف الواير:  الشواء  القبيحة وا 

 ػػػػينومِ وال  َ  يؾَ ػػػػػػػػػػػػػلِ ال أَ  طالرؾَ       ػػػ ء ػػءً ػػػػدنيء بَ ػػػػػػػذ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػَ ا ؽْ وطػػػػمٍّ 

 "نوػػػػػػػػػػػػػػػػػيعِ نيء دَ يءدُ  ينو منؾِ عِ "دَ      و اً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوسُ  لينءً  ةً ػػػػػػػػػػػػحي ؾِ ي ُ رَ عَ 

 (ٕيِبيػػِنو واػػػػػػء ُ ػػػػػػػػػػػَ ءسنًء زاَنػػػت َيَشءَاْت      يِبيِنو أيُّهء الشّ ػػػػػػػػَأَبْنِت َمحَ 
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سػػءنة  ع ريهػػء ، حيػػث يجعػػؿ منهػػء  ن شػػ يص  طءبػػ  لصػػنعء  مزرعػػة المرثػػوومػػف ال    
، رارػػػػ  بعػػػػدمء كءنػػػػت مشػػػػررة بوجػػػػود ، يهػػػػو كءسػػػػلة حزينػػػػة عمػػػػى يم  ملػػػػة أحػػػػواؿ نلسػػػػية

 حيث يقوؿ:ء أف  س مر يو حزنهء ونوحهء عمي ،وي ءطبهء طءلبء منه

 نَؾ زاِاَرَة الَجبيفِ ػػػػػػوكءنْت مِ    أر  "َصْنَعء " كءِسلَة الن واِحو   

 (ٔيوَنْوَحِؾ َنوَح َوْررءِ  الُعصػوفِ   ًء   ػػػػػػػػػػّ هػػػػء الثػػػػكمى َمِميػػػػػػػػِحَداَدِؾ أيُّ 

وبءل شػػ يص جعػػؿ الشػػءعر مػػف الكػػوف  نسػػءنء يشػػعر ويحػػس بمػػء يػػدور حولػػ  ويعػػرب    
 حيث يقوؿ: يرح  الشديد بمقدـ اإمءـ العءدؿ،عف 

 (ٕي ػءِريٌد َوَألػػػػػَحءفُ ػػػػػػػػػػػػءِةَنءُت َأَغػػػػػػػػػػػػػَوَأْعَرَب الَكْوُف َعْف ُبْشَر  َ َمءةػػػػػِرِ        َيءلكَ 

، ء ير ػػم مػػف اػػذ  األـ ويسػػ ليد منهػػء، وكمنػػيجعػػؿ مػػف النيػػؿ أمػػء مميةػػة بػػءلمبف ونجػػد    
 يقوؿ:

 (ٖيذْر منهء ويَ   مُ رْ ء يَ نَ مُّ كُ      ؿٌ ءيِ حَ  أٌـّ  يؿَ اذا النٍّ   ف  

بهػػػء حكمػػػة ال ػػػو ا صػػػؼ ويجعػػػؿ مػػػف النجػػػـو والكواكػػػب  نسػػػءنء ينبهػػػر وينػػػداش مػػػف ال   
 ، حيث يقوؿ:بعض رجءؿ مصر

  (ٗي ْر هِ بَ نْ  َ   ُ نْ مَ  األيالؾُ  تِ ءدَ ك   رٌ يٍّ ييهـ نَ  ةِ مَ كْ الحِ  أثرُ 

والبعػػػد عػػػف الريػػػء  والكبػػػر  ،مػػػى بيةػػػة مصػػػر صػػػلءت اإ ػػػالص والصػػػدؽويصػػػبه ع   
 ، حيث يقوؿ:والبطر، وكمهء صلءت  نسءنية
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 (ٔيْر شَ أَ  وَ  يء ٌ هء رِ سْ نٍّ دَ لـ يُ      رةٌ ءدِ صَ  ةٌ صَ  مِ مُ  يةةٌ بِ 

 ويقوؿ يو رثء  الشي  العالمة سءلـ الريءمو :   

ـَ ييِ       ذا َجءَؿ الَكَر  بيَف الُجلوفِ  َبَكى ِمْحَراُبُ  الَقو ا
 (ٕي

يو المسجد ويشبه  بءإنسءف الذز يبكػو حزنػء عمػى  ينجد  يش ص محراب المرثو     
ب يقداف مف كءف يقـو يي  يو األورءت ال ػو ي جػوؿ ييهػء النػـو بػيف النػءس، وي ءطػب ك ػ

 ، حيث يقوؿ:المرثو ويطمب منهء النواح عمي 

 (ٖيزيفِ ال َ  طَ سْ ى وَ مَ ز لمبِ رٍّ ورَ       مي ِ عَ و وحِ نُ   ُ لءرَ ويء أسْ 

 يص الػػػػذز يز ػػػػر بػػػػ  ديػػػػواف ومػػػػء اػػػػذ  األمثمػػػػة السػػػػءبقة  ال  مثيػػػػؿ بسػػػػيط عمػػػػى ال شػػػػ  
، وكػػػءف لػػػ  دور يعػػػءؿ يػػػو  قريػػػب الصػػػور البهالنػػػو، يقػػػد كػػػءف أحػػػد دعػػػءةـ الصػػػورة لديػػػ 

 ، و عددت صور  وأنمءط  ووسءةم .، يبث الحيءة يو مء ال حيءة يي المعنوية
 

 التجسيد : -2

 .ويؿ الشو  المعنوز  لى شو  ممموس، واو كثير يو ديواف البهالنوواو  ح     

 :يلو روؿ البهالنو

ْبُر يو ُكؿٍّ َنْوَبةِ  ، َوَشمِنو الص   (ٗي َشَداِةُد ِمثُؿ الش رِز َطْعمًء َ  ءَبعْت      عَمو 

، ينجػػػد الشػػػءعر انػػػء يشػػػبههء بنػػػءت الشػػػر  ليػػػبف غيػػػر مممػػػوسيءلشػػػداةد شػػػو  معنػػػوز   
 .مد  مرار هء وشد هءلمقءرئ 
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 ويو رول : 

 (ٔيَسْمُت الُمُموِؾ َوَاْدُز األنبيءِ  َعَمى     َأْ الِرِهـ ، َيكَمف  الَلْقَر ِ يَجءُف 

نػء يشػبه  بءل ػءج واػو شػو  االممموسة، ينجد الشءعر  يءللقر انء مف المعنويءت غير   
 مرا ب المموؾ.ممموس ليبيف لمم مقو أف بءللقر واأل الؽ وصؿ روم   لى 

 ويقوؿ:

 (ٕيافُ يرَ نِ  اهللِ  ـِ صْ  َ بِ  ف  هُ من  اء      كَ رُ شُ نْ يَ   وَ وَ بءل قْ  ـَ اةِ زَ ز عَ وِ طْ يَ 

، ليبػػيف مػػد  نػػوز بءلنػػءر ال ػػو  حػػرؽ أعػػدا  اهللينجػػد  انػػء يشػػب  العػػـز واػػو للػػظ مع    
 شد   وا قءد .

يهػء األمػواج وعندمء أراد ال عبير عف  قمبءت الزمءف والميءلو شػبههء بءلسػلينة ال ػو   قءذ   
 :ويحركهء المد والجزر، حيث يقوؿ

 (ٖي لَيءليػػػػػػػػػػِ  كءلسُّػػػػػْلِف َمي ءَدٌة    َبَبْمػػػػػػػػواُ  َغءِمػػػػػػػَدًة  ِمػػػَد 

 ويو رول :

 (ٗيؿُ حُ كُ  ين ِ يو عَ   ُ   أن  رَ      لقد دَ ذف رَ يف الزمءيو عَ  ي موَ  كمف  

يعنػػػدمء أراد ال عبيػػػػر عػػػػف ريػػػض الزمػػػػءف أل الرػػػػ  وي ػػػءةم  شػػػػبههء بءألوسػػػػءخ ال ػػػػو     
 صػػيب العػػيف ويحػػءوؿ  زال هػػء ، رغػػـ أنػػ  يػػدرؾ أف اػػذ  الصػػلءت اػػو ال ػػو  زينػػ   مءمػػء 

 مثؿ الكحؿ. 
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، ليػػػبف ال ػػػو  سػػػبب الق ػػػؿلػػػدار يػػػو الموا ػػػم كمػػػء يشػػػب  امػػػ  بءلسػػػهـ الػػػذز يرمػػػو ا    
 لمم مقو عنءد الدار ل  كممء اـّ عمى  حقيؽ أمر مء، حيث يقوؿ:

 (ٔيؿُ بَ كَ   ِ جمِ يو رِ  مىبو يو العُ اَ ذْ ومَ     م ِ قء ِ يو مَ  ـٌ هْ سَ  وَ مٍّ كمّف اَ 

 ، حيث يقوؿ :ب الدنيء بءلسهءـ ال و  رشؽ رمب كمء نجد  يجسد مصءة  

 (ٕيبِ صِ ولـ  ُ  زمءً هء عَ ر ُ ءبَ رمبو يصَ        تْ قَ شَ ء رّ مَ م  كُ  ءـٌ هَ سِ    ُ سْ ءكَ عَ وَ 

وليػػػػبف مػػػػد  ال هػػػػءـ األعػػػػدا  لمعػػػػدؿ و ػػػػيءع  بيػػػػنهـ شػػػػبه  بءلشػػػػجرة الواريػػػػة ذات      
 ، حيث يقوؿ:حية بءل هءم  ح ى كءدت  ق و عمي العصوف الكثيرة ورءمت ال

 (ٖييو غُصوِف الَعدؿ َجهرًا َبعَد ِسرّْ         َدب ت الحّيُة ، ح ى نَهَستْ 

 ويقوؿ عف الميمة ال و أنس بهء وكءنت يو منزؿ الشي  سيؼ بف سءلـ المسكرز :   

 ءـْ سَ كءلوِ  ورةٍ عمى صُ  تْ ءنَ كَ وَ      ػػػػءفِ مَ و الز  ػػػػػػػػػػي ةً رَ لنء غُ  تْ ءنَ كَ يَ 

 (ٗيءـْ ػػػمَ العَ  يرُ مِ قػػػػػءاء نَ سَ  وراً ػػػػػػػػػػاُ نو بهء     زُ أجْ  العضٍّ  األدبِ  فَ مِ 

ب الراةػم الػذز سمػػػػع  ، كمػػء شػب  األد موداء يو ذاكر ػ  شػبههء بءلوسػءـ يمكو يبيف     
، يهنػػء حػػّوؿ المعنويػػءت  لػػى أشػػيء  مءديػػة ءلزاور ال ػػو يرويهػػء المػػء  الصػػءيوبػػة  مػػؾ الميمػػ

 يحسهء الم مقو وي سطيم   يمهء.

، الػذز يمكػف لمم مقػو هء بػءلربيموليبيف لمم مقػو جمػءؿ أ ػالؽ الشػي  المسػكرز يشػبه     
، حيػػػث أف ي  يػػػؿ جمءلػػػ  وبهػػػء   ومنػػػ  ي وصػػػؿ  لػػػى مقػػػدار جمػػػءؿ أ ػػػالؽ الشػػػي  ونبمػػػ 

 :يقوؿ
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 (ٔيـْ ارَ الكِ  ؽِ مْ  ُ  بِ حْ الر   ؽِ مُ ال ُ  فَ مِ       بءلربيػػػمِ   ُ أصحءبَ  رُ ءشِ بَ يُ 

شرارو العزؿ يجسد واء او ي      ، حيث يقوؿ :بءلقمر ة وجههءجمءؿ حبيب   وا 

َسءِحُر الط ْرِؼ َسقيـٌ َجلُنُ     َرَمِرزُّ الَوْجِ   ليمُّو الش َعْر 
 (ٕي

 ، حيث يقوؿ:لمعءرؼ بءلمصءةد يو جذبهء لمقموبكمء نجد  يجسد ا   

 (ٖيدُ  ءمِ  بٍ اْ وَ  رِ بعيْ  نء العقوؿِ وسَ      دُ مصءةِ  لمقموبِ  ؼَ ءرِ عَ المَ   ف  

، هء بػػػءلجوااروليبػػػيف ريمػػػة المعمومػػػءت والمعػػػءرؼ ال ػػػو    ػػػمنهء حءشػػػية ال ر يػػػب يشػػػبه
 :هء الم مقو ويشعر بهء، حيث يقوؿليدرؾ ريم 

 (ٗيةدُ اِ ويرَ  لءةٌس نَ  موـِ العُ  فَ هء      ومِ ء ً مَ مِ كَ  راً اَ و جَ  ثرُ نْ  َ  ا ُ رَ اْ زَ 

 ورول  :

 (٘يءمَ نَ   ُ بُ الرٍّ   ِ بِ  ؿِ  ْ اللَ  رِ  جَ يو مَ     ةً يعَ  ِ وَ   ُ بُ سَ حْ مء  َ ب  يرُ 

، ال يح قر أز شػو  ي صػدؽ بػ ل ألف ذلػؾ يزيػد  ربحػء ونمػء يهنء يطمب مف اإنسءف أ  
وانء يجسد الل ؿ الذز يجني  اإنسءف مف اذ  الصػدرة بػءلم جر كممػء  صػدؽ زاد ربحػء 

 ونمء .

 :ورول 
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ـُ     ُرْحَمى  (ٔي، َومْ َجُعُهـ َروٌح َوَريَحءفُ  َمَ وا و ثَءُرُاـ ُنوٌر َوِذْكُرُا

 .ةمة بءلنور الذز يه دز ب  النءسيهنء يجسد األثءر ال و  ركهء األ   

 :ورول 

 (ٕيأوثءفُ  شِ يْ ا العَ ذَ اَ  ةَ ذ  لَ  ـ    كمف  هُ يَ نِ يء الر وافِ  ةِ يَ ءرِ بَ وا بِ ءعُ بَ 

، مػف الػدنيء وشػهوا هء شػبههء بءألصػنءـ ولكو يصور الشءعر نلور األةمة مػف ممػذات    
، اػذا ال صػوير الػذز مّكػف  أحدا، وانء نجد روعة ال صػويرا بعهء يكمن  أشرؾ بعبءدة اهلل

دراكهء  .الم مقو مف   يؿ الصورة وا 

 ورول :

 (ٖيفُ اوَ شْ نَ  بِ رْ الش   ؿُّ كُ وَ  وٌ حْ صَ  ءؿُ الحَ وَ     ةٌ رَ رَ حْ مُ  بٍّ الحُ  ابِ رَ شَ بِ  ةٌ ءنَ ي  رَ 

 .ءلشراب الذز ُيشرب ويهيـ صءحب يهنء يجسد حب اهلل ب   

 ويقوؿ:

 (ٗيءفُ ي  رَ  القر فِ  بِ رَ شْ مف مَ  تَ يمنْ       ِ يءس ِ يو سِ  وانظْر   لى اهللِ  مْ يءرجِ 

، ف بػءلنهر الػػذز ير ػوز منػػ  اإنسػءف،  ف عمػػـ  لسػير  عمػػـ الحػؽ لي بعػػ يهنػء يشػب  القػػر   
 .وا   جمولي جنب ، وال جسيد انء وعمـ البءطؿ 

 ورول : 
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 (ٔيلْر ى يو الحُ امَ رَ  َ ينء نَ قِ بَ وَ     بءً اَ ذَ  يجرز بِ رْ نء يو العَ يمُ نِ 

يهنػػء شػػب  النيػػؿ بءلػػذاب ليجسػػد لنػػء حجػػـ ال يػػرات واللءةػػدة ال ػػو ي م ػػم بهػػء األعػػدا  مػػف 
 نهر النيؿ .

 :ورول 

َد الِعيَرَة ِمْف أْجَلءِنهء          َيَحَمى الَحؽ  َوأْ َز    (ٕيَمْف َغَدْر َجر 

، وعنػػدمء جػػء  نػػءس بءلسػػيوؼ المو ػػوعة يػػو األغمػػءديهنػػء يجسػػد العيػػرة يػػو رمػػوب ال   
 .بءشء أ رجهء وأظهراء مف أغمءداء ريءض

ف يجعػػػػػػؿ الم مقػػػػػػو ي صػػػػػػوراء اػػػػػػذ  المعنويػػػػػػءت ال ػػػػػػو اسػػػػػػ طءع الشػػػػػػءعر ببراعػػػػػػة أ     
 ،  شهد ببراع   وردر   اللءةقة.وي حسسهء

اسػط   أف ينقػؿ ،  ذ اسػ طءع بو ةز  شكيؿ الصػورة عنػد البهالنػوركءيعد ال جسيد مف     
دراكهء، وأعءف الم مقو عمى يهـ المعنوز  لى الحسو  .المعنى والصور واأل يمة وا 

  

 الوصف:-3

مػة عميػ  كثيػرة يػو . واألمثمءدز المحسوس  لى مءدز محسػوس   ػرواو  حويؿ ال      
مػػػء يعنينػػػء عػػػف مصػػػءدر الصػػػورة م ، وسػػػبؽ و نءول هػػػء يػػػو الحػػػديث عػػػفديػػػواف البهالنػػػو

 :ال لصيؿ ييهء كثيرا. وسم نءولهء عمى النحو ا  و

 وصف اإلنسان بالطبيعة المتحركة ) الحيوان(: -

 ف وصػػػؼ اإنسػػػءف بػػػءلحيواف كثيػػػر جػػػدا يػػػو الػػػديواف  ال أننػػػو سمر صػػػر بػػػبعض       
 األمثمة يقط .
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 كر  يو المعءرؾ:يقوؿ مشبهء سميمءف بف حميد الحءرثو بءألسد يو رو   و    

 (ٔي"ءفُ مَ ميْ و "سُ ءيِ ء الكَ مَ هِ مٍّ عَ  فُ ابْ  ء َ يَ     ْر شَ  ُس ءرِ يَ  ارُ ر  الكَ  دُ األسَ  ـُ يكُ يِ وَ 

 :هء رءةد امداف بءألسد يو المعءرؾورول  مشب    

 (ٕي" ءفُ مطَ "سُ  ؿِ  ْ اللَ  رُ دْ بَ  ؿِ ء ِ عَ المَ  ءـُ ػ        ػصَ مْ صِ  ؾِ ءرِ عَ المَ  ثُ يْ ـ لَ اُ دُ ءةِ رَ  فَ أيْ وَ 

 :بءلذةءب رويقوؿ مشبهء أاؿ الجو     

 (ٖي َجءَ ْت ِ َمءَمُ ُ  َواألْرُض ُمْظِمَمٌة       َوالن ءُس َيْوَ ى َوأْاُؿ الَجوِر ُذْفَبءفُ 

 ، والسءدة واألشراؼ بءلعقبءف:ؿ مف النءس بءلر َ ـ واو البعءثورول  مشبهء األراذ    

 (ٗيفُ بءقْ عُ  ط  حَ وانْ   ِ بِ  ءثُ عَ البَ  ءرَ طَ      فٌ مَ زَ  ـُ كُ نْ زُ حْ يَ  ألـْ  ءؿِ جَ مرٍّ لَ  يء

 وصف اإلنسان بالطبيعة الجامدة : -

، مػف ذلػؾ  صػوير  بكثير مف عنءصر الطبيعة الجءمدة ورد وصؼ الشءعر اإنسءف     
 المرثو بءلشمس ال و حبست يو ال راب يمصب  الجو بعداء مظممء، يقوؿ:

 (٘يـُ ظمِ مُ  وُّ والجَ  األيءـُ  بُ قِ  َ عْ  َ يَ   ر   يو الث   الشمُس  َس بَ حْ  ُ  أفْ  بٌ جَ عَ  ءمَ يَ 

 :شي  السءلمو مشبهء  يء  بءلبدرورول  يو رثء  ال   

ـُ    أف بدَر الديِف يو األرض أيؿْ  يء رجءَؿ الديِف اؿ جءِ ُك
 (ٙي
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 :رل  واصلء جمءؿ وج  حبيب   بءلقمورو      

 (ٔيَرَمِرزُّ الَوْجِ   ليمُّو الش َعْر        َسءِحُر الط ْرِؼ َسقيـٌ َجلُن ُ 

 ورول  مشبهء روم  بءلشهب يو سمء  المجد:   

 (ٕييو َسَمءِ  الَمْجِد كءلشُُّهبِ  َحءشء َشّهءَم ُكـ َ دنو  لى َ َوٍر    َعْهدز بكـ

 :سءلـ الريءمو بءلمصبءح يو الظالـورول  واصلء الشي     

 (ٖيةيفِ المِ  ءبِ ا  وَ  يـِ كريـ ال ِ       ديءجو ال   صبءحِ مِ  يـِ ال    أبوٍّ 

 :يب مشبهء  يءاـ بءلنءر يو الحروبورول  يو مدح  ؿ المس   

 (ٗي" رافُ اْ "زَ  القوـِ  " وزعيـُ ةِ ءعَ  َ "رُ        " مفبِ ي  سَ المُ  ى " ؿُ غَ الوَ  ءرُ نَ  أيفَ وَ 

بءلسػػػػيؼ وبءلػػػػدرع الػػػػذز يحميػػػػ  مػػػػف  ورولػػػ  واصػػػػلء صػػػػديق  سػػػػءلـ بػػػػف أحمػػػػد الريػػػػءمو   
 األعدا :

 (٘يوونِ دُ  واتِ بَ لمش   الدرعَ  وا     وكنتَ أبُ رَ  ذا اشْ  سءـَ الحُ  لوَ  يكنتَ 

 وصف الحيوان بالطبيعة المتحركة )الحيوان(: -

 من  رول :

 (ٙي ءفُ بَ رْ غُ  بِ رْ الحَ  ءـِ  َ و رَ ء يِ هَ من  كَ     ةٍ قَ ن  لَ مُ  يبٍ احِ رَ سَ  سٍ مْ شُ  رَ يْ غَ وَ 
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،  رااػػػػء بػػػػيف ذلػػػػؾ العبػػػػءر الم طػػػػءير يػػػػو أرض أز أف ال يػػػػوؿ  ذا د مػػػػت المعػػػػءرؾ    
 المعركة وكمنهء غربءف.

 :راحمة بءلعقءب يو الهزاؿ والسرعةورول  مشبهء ال

 (ٔي َيَطءَلَمء َوَ َدْت َ ْبِعو ُلَبءَنَ َهء      َكمن ّهف  ّمَم اإْنَ ءِ  ُعْقَبءفُ 

 :يو سرع هء   واصلء ال يؿ بءلذةءبورول    

 (ٕيَكمن ُهف  أَعءِصيٌر  ذا اْحَ َدَمْت     َنءُر الَوَغى َوِاَو يو ال  ْسِنيِف ُذفَبءُف 

 .يو اجومهء عمى األعدا ويو اذا البيت وصلهء أي ء بءألعءصير       

 وصف الحيوان بالطبيعة الجامدة : -

 من  رول  يو وصؼ ال يؿ :   

   دَ الر   ءـُ  َ عْ يَ وَ  ؿَ ػػػػوْ هَ ػػػػػػال ءرَض عَ ء     يُ هَ يسِ طِ و وَ يِ  ةَ مَ وْ الحَ  ؽُ رِ  َ  ْ يَ 

 (ٖي وَ ثَ  ودَ الط    ِ ل ِ طْ و  َ يِ  ؾ  لو صَ      ةٌ قػػػػػػػ   نْ مُ  قةٌ ػػػػءعِ صَ   ُ ػػػػػػػػػػػػػػػكمن

 ورول :  

 (ٗي ىغَ يو الوَ  لءتِ ءصَ العَ  ز  وِ ز اَ وِ هْ  َ        ءرطءً سَ  لءً سْ كِ  يؿُ ال َ  ر  كِ ى  َ ح   

 :نءرة بءلهالؿ يو رشءر هء البءلعةورول  مشبهء ال   

 (٘ي  ػػػوَ  َ  ردْ  الؿٌ اِ  الميؿِ  يةِ دْ سُ  يو     بٍ نػػػػػحٍّ مُ  بٍ قَ حَ  فْ هء مَ كمن  
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 وصف اآللة بالطبيعة المتحركة : -

 رول  واصلء السيوؼ  بءلرجؿ الجءةم الذز ب  حءجة ألكؿ المحـ:   

 (ٔيرثءفُ غَ  ءُش  َ عْ ا يَ دَ العِ  وـِ حُ يلو لُ    ـٌ رَ ى بهء رَ ثَ رْ ـ غَ كُ ءيَ يَ أسْ  أف   بْ اَ 

 :نسءف الذز بنى حصنء ألاؿ ال وحيدويقوؿ واصلء الرمءح والسيوؼ بءإ   

 (ٕي نء والصوارـُ لهـ  مؾ القَ   ُ  ْ نَ ٌؿ     بَ قِ عْ مَ  ةِ يلَ نِ الحَ  ألبنء ِ  ءـَ رَ وَ  

، وأنهػػء ذكػػور السػػيوؼ بءإنسػػءف الػػذز يمػػرض ويعطػػش، ومشػػبهء ورولػػ  معء بػػء رومػػ    
 وليست  نءث:

 دافُ جْ وِ  ف  هُ ػػػػػػػػػػػم  عنْ ـ ؟ أـ نػػَ كُ وبُ مُ ت      رُ  َ رِ مَ  ؟أـْ  يو األجلءفِ  وَ اِ  ةٌ ري َ مَ 

 أحزافُ  ػػجدِ ػػػػػػػػػػػػالم ػػػػيؽِ  ِ عَ ػػػهء لِ ػػػػومء بػ ـ     كُ قَ ػػػوا ِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعَ  تْ ػػػم   ذا حَ  وؼُ يُ السُ  َس ةْ بِ 

 افُ ػػػػػػػػرَ كْ ذُ  ءتِ ي  ػػءنِ ػػػػػػػػػمَ مػؾ اليَ ػػػػػػػػػ    يإف    ء     اَ ػػػػدِ ءمِ عَ و مَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػء يػػػػػءثً ء  نَ واَ بُ ػػػجُ حْ ال  َ 

 (ٖيعطشءفُ  ز  و الرٍّ الرِ كءف ييكـ يُ   فْ        تْ ػػػشَ طِ ػػػهء عَ ػػػػػػػػػػػػء  نػ  ػػػػػػػػػػػواَ دُ رِ وْ ـ أَ ػػػػكُ  ُ يْ دَ يَ 

 و رول  واصلء القطءر بءأليعواف يو طول :    

يِ  يو الس لِر   (ٗيكءأليُعواِف طويٌؿ ِعنَد َزْحلِ ِ        لكن ُ  كهبوِب الرٍّ

دو  ، يهو بمجرد مء ي رج مف غمد  يميػت عػقوؿ واصلء سيوؼ بنو يءس بءلثعبءفوي    
 :مثؿ سـ الثعبءف  ذا لسم أحدا
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   (ٔيفُ ءبَ عْ ثُ  الموتِ  ءثِ لَ نَ هء بِ من  كَ       مةٍ م  لَ مُ  زًّ دِ نْ اِ  ةِ حَ لْ صَ  رَ يْ غَ وَ 

 

 وصف اآللة بالطبيعة الجامدة: -

 رول  واصلء الرمءح بءلشهب يو انق ء هء عمى األعدا :   

أْسٌد ُ ُدوُراـُ، ُسْمُر الرمءِح يإف     شب  الهيءُج ي مؾ السُّْمُر ُشْهبءفُ 
 (ٕي

 ويقوؿ مشبهء السيوؼ بءلبروؽ يو المعءرؾ:   

 (ٖيافُ رَ هْ سَ  هء يو المجدِ ءبِ حَ أصْ  ُـّ اَ وَ      ةً رَ ءاِ سَ  ءرِ طَ يو األ ْ  ؽَ ارِ وَ بَ  تْ ءنَ كَ 

 ومن   شبيه  السيؼ بعد صقم  بءلشهءب يو رول :     

 (ٗيأ مصُ  الصقُؿ شهءبء ربسء     َوَكِمَف الموُت ب  عمى الشبء

 :  ر يو الحرب لشدة بريقهء ولمعءنهءبءلنءورول  مشبهء السيوؼ 

 (٘ي نيرافُ  الحربِ  ءفِ  َ هء يو دُ منًّ كَ    ةً مَ عَ شْ مُ  ءرِ األو َ  فَ ء مِ واَ مُ  ُ ورثْ أُ 

 وصف مظاهر الطبيعة باإلنسان: -

 ومن  رول :

 َنّ ًء بمْسػػػَواِط الس ػػػػػػػنء َيُمبُّهء البػَػػػْرُؽ كػمف  َسءِةقًء      َيْحَزفَاء
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 (ٔيء ػػػهَ ى السُّ ػػػػػػػػػػ ل قتْ م  حَ   ُ أ ْ  ذا رَ       ةٌ نحَ لهء أجْ  مء البرؽُ كمن  

، وي حػػوؿ يػػو البيػػت الػػذز يمػػب النءرػػة ل سػػرع يػػو مشػػيهء حيػػث يشػػب  البػػرؽ بءلحػػءدز   
 الثءنو ليصب  أجنحة ل مؾ النءرة األسطورية يحمؽ بهء  لى السهء.

 التجريد :-4

إذا كءنػػت الصػػورة يػػ"ال جريػػد اػػو  حػػّوؿ األشػػيء  المءديػػة  لػػى ملهومػػءت مجػػردة،          
ال جسػػيمية  حميميػػة  عميميػػة  قػػّرب المعػػءنو مػػف الم قبػػؿ بءع مػػءد مػػء  قػػم عميػػ  حءسػػ   أو 
يمللػػ  أو  جػػرز بػػ  العػػءدة ، يػػإف الصػػورة ال جريديػػة  مليليػػة عمميػػة و نػػزع اػػو كػػذلؾ  لػػى 

 ػػذ المعػػءنو مػػف الم قبػػؿ غيػػر أف الػػذز  قربػػ  مػػف المعػػءنو أصػػولهء والمصػػءدر  قريػػب مم
   (ٕي".منهء مظءاراء ال مظءار المعءنو ال و  س مد

، ومنػػ   شػػبيه  لبهالنػػو اإنسػػءف وبعػػض مػػء ا صػػؿ بػػ وبءلمعػػءنو المجػػردة صػػور ا      
ؽ مػػػف جءنػػػب المشػػػر المسػػػمميف يػػػو مصػػػر بميعػػػءلهـ الحميػػػدة واممهػػػـ العءليػػػة بػػػءلعرر وال

 :الدار، حيث يقوؿ

ـُ يو َجْبَهِة الد ْاِر ُغَرْر   (ٖييء َبِنو ال  وِحيِد يو ِمْصَر لقد     ِصْر 

أشػػػد ي كػػػء ممػػػء رػػػد ينشػػػب يػػػو  وأنػػػ  ،ورولػػػ  مشػػػبهء نلسػػػ  بػػػءلموت عمػػػى لةػػػءـ الزمػػػءف   
 :حمورهـ

ننو الح ؼُ   (ٗي ءجَ الش   فَ ـ مِ هِ مورِ يو حُ  مُ كَ نْ أَ      ِ ةءمِ عمى لِ  وا 

 :ورول 
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ـ  ُجثَمءفُ   (ٔي ِاَو الن َو  َجَعَمْ ِنو ِيو َمَحءجِراء       ِمثَؿ الَ َيءِؿ َوُروِحو َث

م  يػػو زنجبػػءر وروحػػ  يػػو وطنػػػ  أز أف البعػػد رػػد أثػػر ييػػ  وصػػءر مثػػؿ ال يػػءؿ جسػػ   
 .عمءف

، حيػػػث أنػػػ  مػػػف كثػػػرة  سػػػبيحهـ هلل  طيػػػر عقػػػولهـ ء األةمػػػة بءل يػػػءالتويقػػػوؿ مشػػػبه     
 وأرواحهـ يو ممكوت اهلل و بقى أجسءمهـ مثؿ ال يءؿ بال روح:

ـُ ِيو َ ِميِر الميِؿ َصي َرُاـ   ِمثَؿ الَ َيءالِت َ ْسِبيٌ  َوُرْر ُف  َ َراُا
 (ٕي

 

 

 الصورة والحواس:-3

، سػػوا  كءنػػت سػػمهء الشػػءعر عػػف طريػػؽ  حػػد  الحػػواسيػػ ـ  دراؾ الصػػورة ال ػػو ير      
، ورػػد اسػػ لءد البهالنػػو كثيػػرا يػػو بنػػء  المحسوسػػة أو الوجدانيػػةمػػف األمػػور اػػذ  الصػػورة 

مء ورم عمي  حس  وبصر  مف جزةيءت، ووظػؼ كػؿ حواسػ  يػو صور  و شكيمهء مف كؿ 
ف كػػءف اع مػػءد  الوا ػػ  واألكثػػر عمػػى حءسػػة ال شػػكيؿ صػػور  ، يكثػػرت الصػػور بصػػر، وا 

ةمػػػة عمػػػى بقيػػػػة ء، وانعػػػدمت أو كػػػءدت الصػػػور القيػػػو شػػػػعر القءةمػػػة عمػػػى اػػػذ  الحءسػػػة 
 .الحواس ال مس

 

 الصورة البصرية : -

، واػػػذا ينطبػػػؽ عمػػػى لحػػػواس ال ػػػو   ءطبهػػػء الصػػػورة، اػػػو أكثػػػر ا ف حءسػػػة البصػػػر     
، يهو يس عيف بحءسة البصر كثيرا يػو رسػـ را ، والبهالنو لـ ي رج عمى ذلؾجميم الشع
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كءنػػت بصػػرية، وال غرابػػة يػػو  ، بػػؿ  ف أغمػػب صػػور شػػعر صػػور ، واػػو أكثػػر شػػيوعء يػػو 
دراكنء لهءل ألف البصر يمعب دورا كبيرا يو ذلؾ  . حسءسنء بءألشيء ، وا 

 والصورة البصرية عند البهالني تنقسم إلى :    

 الصورة البصرية المتحركة :-1

، يءلحركػػة سػػمة بػػءرزة يػػو ال ػػو  عمػػب الحركػػة عمػػى أجزاةهػػءواػػو الصػػور البصػػرية      
، ومػػف ذلػػػؾ عػػو أف نجػػداء بكثػػرة يػػو شػػعر شػػءعرنءيػػإف مػػف الطبي حيء نػػء جميعػػءل ولهػػذا

 :رول 

 ء ذا الش ْجو َوْسنػػػءفُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػءِديػػػػهف  ِمْرنػػػػػػػػءُف     يَمء ِلَطْرِيَؾ يػػػػػػػػػػػػػػَواِرُؽ حَ ػػػػػػػػػػػػػػػمَؾ اَلبَ ػػػػػػػػػػػ ػػػ

 ُ  يو الَجوٍّ َمْيػػَدافُ ػػػػػػػػػػػػُ ْزِجو َ ِميسًء لَ  ء اأَلْرَجءَ  َواْا َزعػَػػػْت     واِرُمهػػػػػػػػػػق ْت صَ ػػػػػػػػػػشَ 

َستْ  ـٌ َوِريػػػػَعءُف ػػػػػػػػػػػػػػى َ سػَػػػءوْت ِبِ  ُأكْ ػػػػػػػػح ػ      ػػػقءً ػػػػُمْنَبِعػػػػػ  َهِزيػػػػػـِ الَوْدِؽ ػػػػػػػػػػػبِ    َ َبػػػج   ػػػػ

" و"َجْوٌؼ" َوَغص ت ِمنُ  "َجْرنػػءُف"    ش َواِجَف ِمْف "َرْ َو " َوَغص  بػِػِ   َسَقى ال  "ِسرٌّ

" َو"َجػْعالُف"ػػػػػػػػُرُبوَع مء  َ   ػػػػػءَر ُمْع ِمػػدًا     ػػػػػػػػػػػػْهَؿ َواأَلْوعَ ػػػػػػػػػػػم َؿ الس  ػػػػػَوجَ  ـ  "ِعْنػػػػَداـٌ ػػ
 (ٔي

 ف اذ  الصورة ال و رسمهء الشءعر  ليض بءلحركػة ال ػو  عكػس الحركػة الدا ميػة       
ف الػدمم يػو مشػهد يو نلس ، يمػف  ػالؿ اػذ  الحركػة راح  البهالنػو يرسػـ صػورة يي ػء

، حيث  ف الحنػيف  لػى الػوطف يلجػر الػدموع يػو عينيػ  كمػء يلجػر البػرؽ مءثؿ أمءـ العيف
و  صػب  ركبػء م حركػء الحركػة أي ػء يػو البػروؽ ال ػاألمطءر يػو السػحب، ونالحػظ اػذ  

، وي بػػم الرعػػُد البػػرؽ ييه ػػز الكػػوف ويصػػب  ميػػدانء يسػػيحء لجيػػوش البػػرؽ يسػػور  الحػػءدز
." لقػػػد عمػػػػد ـ األمطػػػءر األرض ي عمراػػػء و عطيهػػػء، يمػػػء  مبػػػث أف  ػػػػدااوالرعػػػد والسػػػحب

                                                           
 .ٕٖ٘نلس  ، ص  ( 1
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هـ حػػرؾ حواسػػالشػػءعر  لػػى أف يلجػػم سػػءمعي  بصػػورة م حركػػة  شػػم رػػوة و م مػػو حيويػػة ي  
   (ٔي".ونلوسهـ لمم ءبعة واالس مرار

 :  ورول  يو حديث  عف الدنيء    

   وبءليميفِ  بءلشمءؿِ  ذُ  َ فْ ػػػػو       ونُ ءلِ بَ وال نُ  ورِ رُ عُ ػػػػػػػػػػػػػوًا بءلهْ لَ أَ 

 يػػػػفِ رِ ػػػػػػػػػػػػػػوالقَ  فِ بءيِ يهء لممُ وأ ػػر         مِ  لةٍ ءصِ ػػػػػػػػػػػقلِ  عٌ زَ ال جَ أَ 

 فوفِ ػػػ َ  ةٍ بَ كءذِ  ريرِ عْ  لى  َ        لءتٌ ءصِ عَ  ؾُ ءلِ هَ والمَ  فُ كَ رْ ونَ 

  لى أف يقوؿ:

 (ٕيَيُمرُّ القءِر ءِف وَنْحُف َندِرز     بمف  َمِسيَرنء َنحَو الَكِميفِ 

،  بػػػدو الحركػػػة وا ػػػحة، يػػػءلموت يم ػػػذ النػػػءس مػػػف اليمػػػيف ومػػػف اػػػذ  األبيػػػءتيػػػو     
، ثػػػـ ة الشػػػديدة يػػػو ي كػػػ  بءلنػػػءس، واػػػو يشػػػب  العءصػػػلالبعيػػػداليسػػػءر، مػػػف القريػػػب، ومػػػف 

ف عمػػػر اإنسػػػءف يصػػػور الميػػػؿ والنهػػػءر يػػػو سػػػرعة  عءربهمػػػء بءلمقرا ػػػءف المػػػذاف يقر ػػػء
 .ويقربءن  مف الموت

 :كة رول  يو وصؼ ال يؿ يو المعءرؾومف الصور البصرية الم حر      

 ىغَ يو الوَ  لءتِ ءصَ العَ  ز  وِ ز اَ وِ هْ  َ        ءرطءً سَ  لءً سْ كِ  يؿُ ال َ  ر  كِ ى  َ ح   

 ى ػػ َ ػػػػػػػػػالعَ  افِ يدَ كسِ  سءً مْ شُ  وابسءً عَ        ػػػػّزبءً ػػػػػػػػػػػػشُ  ءةِ ػػػػػػمَ بءلكُ  زاً مْ جَ  زُ مِ جْ  َ 

   (ٖيػػػحىػػػػػػػػػػػالشُّ  اتِ يدَ عِ ز  بَ ءرِ األجَ  رَ مْ غُ        عءً ػب   ُ   ءً ػػػػػػػػػػءججَ لُ  بءً رْ غُ  جءً ازِ وَ اَ 
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 ذ شػب   ،يػو مشػهد وا ػ  أمػءـ العػيفيءلبهالنو يرسـ انء صػورة بصػرية م حركػة       
ا مػف مظػءار ال يؿ الشريلة بءلعواصؼ يو انق ء هء عمى األعدا ، والعواصػؼ مظهػر 

، ذوات بػمس واسػعة يدا ل موراء و شون هء يو  ف واحد، كمء أنهء  عدو عدوا شدالحركة
 ال طوات واأليوا .

 :يو مو م   ر بسرعة الذةءب سرع هءوشب     

 (ٔيَكمن ُهف  أَعءِصيٌر  ذا اْحَ َدَمْت     َنءُر الَوَغى َوِاَو يو ال  ْسِنيِف ُذفَبءُف 

ونمحػػػظ أف البهالنػػػو اسػػػ طءع أف يبػػػرز لمم مقػػػو اػػػذ  السػػػرعة ال ػػػو  عػػػد عنصػػػرا مػػػف    
 .حركة، وال و  م قطهء حءسة البصرعنءصر ال

، ولشػػػدة البهالنػػػو حركػػػة النءرػػػة يػػػو المعركػػػة، يرسػػػـ الجػػػرزويػػػو بيػػػءف رػػػوة وسػػػرعة      
، يمبػػهء ويحثهػء عمػى ف الزار األبػيضسيراء  قذؼ مف يمهء الزبد الذز شبه  بءلسػػرب مػػ

 ، يقوؿ: بمسواط السنء، يهو الحءدز الذز يسورهء السير البرؽ

يَ   ُكوُس َ ملهَ  يػػػػَ  الحػػػػػػػػػػهء أَعػػػػػػػػػػكمن      ء   ُ  مٍُّؼ الرٍّ  ػػػلءػػػػػَ ػَءرِت الرٍّ

ٍب    ػػػػػكمن هء ِمْف  َحقَػػٍب ُمنػػ  ػػػػَو ػػػػػيو ُسْديِة الميِؿ ِاالٌؿ رد  َ    ػحٍّ

 َب َثَعءـٍ يوَؽ ِ يطءِف الَعَ ىِسرْ  هء      ػػػػػػػِ كمن َمء ُ ِطػػػيُر ِمػػْف ُلعءم

 ػَواِط الس ػػػػػػػنءػػػػػػػػػػػػػػَيْحَزفَاء َنّ ًء بمْسػػ     ءِةقًء   ػػػػػػػػػَيُمبُّهء البػَػػػْرُؽ كػمف  سَ 

 (ٕيء ػػػهَ ػػػػػػػػػػػػػػػى السُّ ػػػػػػػػػػ ل قتْ م  حَ   ُ أ ْ  ذا رَ         ةٌ ػػػػػػػػػػػػَ نحلهء أجْ  مء البرؽُ كمن  

ويػػػو صػػػورة بصػػػرية حركيػػػة يصػػػور الشػػػءعر حركػػػة القطػػػءر وسػػػرعة سػػػير  يػػػو مشػػػهد    
دراك  مءثال أمءـ عيني  يمّكف الم مقو مف  :، حيث يقوؿ  يم  وا 

يِ  يو الس لِر   كءأليُعواِف طويٌؿ ِعنَد َزْحلِ ِ        لكن ُ  كهبوِب الرٍّ
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 (ٔيذرِ بءلنُّ  بو األرَض نْ  ُ  واعؽِ ء     وكءلص  عً يِ ندَ مُ  كءلبرؽِ  يو سير ِ  نقضُّ يَ 

 

 :الصور البصرية الساكنة-2

، واػػو حءسػػة البصػػر لكنهػػء  مػػت مػػف الحركػػة واػػو كػػؿ الصػػور ال ػػو اع مػػدت عمػػى    
 :  البهالنو، مف ذلؾ روؿ البهالنو كثيرة يو ديواف

 (ٕيىمَ البِ  دٍّ جَ  فْ مِ  الؿِ ءأل ْ كَ  وحُ مُ  َ       قءالن    ِ لْ يو سَ  وٍّ الحَ  وعُ بُ رُ  مؾَ  ِ 

حيػػث رسػػـ لنػػء البهالنػػو صػػورة بصػػرية سػػءكنة حػػيف رػػءؿ:  ف منػػءزؿ األحبػػءب يػػو      
، دة القدـ واال محالؿ  كمنهء صػورة، واػو ليسػت كػذلؾالسلوح  بيف لمنءظر  ليهء مف ش
 .ف الراةو أن  لـ يرااء  ال  وامءولكف مف شدة اللنء  وسرع   يظ

 : وكذلؾ رول  

 (ٖيالس َمء    كمنُ  ُعوُد ِ الٍؿ أو َ ال َيعُدو وُيْمِسو َ ءِحيًء َ حَت 

الؿ يكػػءد يػػرا  الراةػػو أو ال وانػػء يصػػور الي ػػيـ مػػف شػػدة نحولػػ  وا ػػمحالل  بعػػود ال ػػ   
 .يرا ، واو صورة بصرية   مو مف الحركة

 :وكءنت يو منزؿ الشي  سيؼ المسكرزوكذلؾ رول  يو الميمة ال و أنس بهء 

 (ٗيءـْ سَ كءلوِ  ورةٍ عمى صُ  تْ ءنَ كَ وَ      ػػػػءفِ مَ و الز  ػػػػػػػػػػي ةً رَ لنء غُ  تْ ءنَ كَ يَ 
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، واػو صػورة لميمػة يػو ذاكرا ػ  يشػبههء بءلوسػءـيمراد أف يصػور لنػء مػد   مػود  مػؾ ا    
 بصرية سءكنة يمكف لمم مقو أف ي  يمهء مءثمة أمءـ عيني .

 الصورة البصرية الضوئية:-3

ال و  ع مد عمى ال و  يػو بنءةهػء، واػو كثيػرة جػدا يػو  واو  مؾ الصور البصرية     
  الممػدوح نػورا حػيف يشػبه  بءلشػمس، ، ينػر  يػو  حػد  صػور  الشػعرية يػ يأل وجػديوان 

 :حينمء يقوؿ

 (ٔيُكنَت ييِ  الشمَس نورًا وُاد        وار لءعًء وان لءعًء َبْؿ أَجؿْ 

، حيػث بدر يو و ء  وجػواهـلويو صورة أ ر  يشب  صحءبة رسوؿ اهلل بءلشمس وا   
 يقوؿ:

مـ ِعنَد َنبيٍِّهـ     َ َ ءُؿ ُشُموسًء أو ُبُدوَر َ ِ م ِة   (ٕي ذا َبَرزوا ِبءلسٍّ

شرارهءكمء يشب  اب سءم      :  ، يقوؿ هـ بءلبروؽ يو لمعءنهء وا 

ِقيَمةِ ِمثُؿ السُُّيوِؼ  ِوَ ءُ  ُوُجوٍ  َكءلُبُروِؽ اْب َسءُمُهـ       ُأُنوُيُهـُ   (ٖيالص 

، صػور الشػمس بمنهػء  جمػة ونػور وليصور جمءؿ وج  الرسوؿ صمى اهلل عميػ  وسػمـ    
 :الرسوؿ صمى اهلل عمي  وسمـ نوراء، حيث يقوؿمف الظهور ورد غطى نور 

 (ٗيِة َيُموُح ُمحي ءُ  الَبِهوُّ َي ْس ِحو      َلُ  الش ْمُس ِمْف ُنوٍر بمنواِر ُغر  

 :ل  الظممة هء أةم   بءألنوار أو النجـو ال و  نيرورول  مشب    
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أولةؾ القوـُ أنوارز ، ُاِديت بهـ       ُعْقبى َمَحب  هـ علٌو وغلرافُ 
 (ٔي

الػػذز أنػػءر الػػدنيء بعػػد ظػػالـ  ومنػػ   شػػبيه  إمءمػػة سػػءلـ بػػف راشػػد ال ػػروص بءلكوكػػب   
 ، حيث يقوؿ:دامس

 (ٕيَيءْنَكَشَلْت       ِبُنوِرِ  َعْف ُوُجػػوِ  الَحؽٍّ أْغَيػػػػءفُ َحَ ى اْنَجَمى الَكْوَكُب الدُّرٍّزُّ 

ز بمو ػػػ  كػػػمف البػػػدر رػػػد غػػػءب ، الػػػذصػػػورة أ ػػػر   كمػػػف يػػػو  صػػػوير  لممرثػػػوويػػػو      
 ، يقوؿ:البدر رمز لل ء ة واإشراؽ، و وا  لى

ـُ    أف بدَر الديِف يو األرض أيؿْ  يء رجءَؿ الديِف اؿ جءِ ُك
 (ٖي

 :صرية المونيةالصورة الب-4

، مػػف ذلػػؾ  صػػوير  صػػور ال ػػو غمػػب المػػوف عمػػى جزةيء هػػء، واػػو رميمػػة جػػداواػػو ال     
 :و منزؿ الشي  المسكرز، حيث يقوؿلمشءز الذز ردـ لهـ ي

ػػػػػػَراـْ ػػػػػػػػػػػػػػػَوِمْف َأحْ   يِمْف َأْبَيٍض ُكذفاِب المَُّجْيِف         (ٗيَمٍر َكَمهيِب ال ٍّ

بػػءلمبف يهػػو يشػػب  الل ػػة يػػو بيء ػػهء، ومنػػ  أحمػػر دوف لػػبف، يهػػو أز منػػ  م مػػوط     
 .مثؿ النءر المش عمة

، لػػػذلؾ ركػػػز عميػػػ  البهالنػػػو يػػػو ض اػػػو رمػػػز الصػػػلء  والنقػػػء  والسػػػالـوالمػػػوف األبػػػي   
 :صمى اهلل عمي  وسمـ، حينمء يقوؿوصؼ سنة الرسوؿ 

   ءفُ ػػػػيَ بْ  ِ  ػػء ُ ػػ َ يْ بَ  ةٌ ػػػػن  ػػػػػػػػػـ سُ هُ يُ ػػدْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَ يو َ ْمؽ ويو ُ ُمؽ     وَ  ورُ النُّ  ـُ ءاُ يمَ سِ 
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فْ زُّ ل  ف عَ  فِ يْ ءدَ هَ و الجِ ـُ     ويِ هُ يُ عْ سَ  البي ء ِ  ةِ ن  عمى السُّ  ؼٌ رْ وَ   (ٔيوااءنُ  وا وا 

 ويقوؿ م ءطبء عبداهلل بف سعيد ال ميمو الذز لـ يبءيم اإمءـ سءلـ ال روصو:    

 (ٕيافُ وَ نْ عُ  ، ولليمءفِ وبِ مُ القُ  يُض بِ     تْ رَ دَ كَ ز  ذا انْ دِ جْ ال  ُ  ـِ ءةِ مَ العَ  يُض بِ 

عمػءةـ بي ػء  أز ال يليدؾ أف  مبس لبءس العممء  الػذيف كػءنوا يمبسػوف ثيءبػء بي ػء  و    
، يمػػػيس المػػػبس األبػػػيض عنػػػواف لليمػػػءف  ف لػػػـ يصػػػءحب  بيػػػءض  ذا ا سػػػ  و كػػػدر رمبػػػؾ

 القمب.

، سػػػءبؽ أف الصػػػورة البصػػػرية بحركء هػػػء، وسػػػكونهء، و ػػػيءةهءون مػػػص يػػػو حػػػديثنء ال    
. وكػؿ اػذ  العنءصػر لنية البءرزة وال نػوع يػو أللءظػ وألوانهء  من  شعر البهالنو السمة ال

ينلصػػػؿ مػػػف عنءصػػػر ال جربػػػة  د مػػػت يػػػو نسػػػي  العمػػػؿ الشػػػعرز وأصػػػبحت عنصػػػرا ال
 .الشعرية

 

 :  الصورة السمعية -

ءطػػػب صػػػنعء  مزرعػػػة المرثػػػو ومػػف الصػػػور السػػػمعية عنػػػد البهالنػػػو  رولػػػ  واػػػو ي      
 :حيث يقوؿ

 (ٖيوَنْوَحِؾ َنوَح َوْررءِ  الُعصػوفِ   ًء   ػػػػػػػػػػّ هػػػػء الثػػػػكمى َمِميػػػػػػػػِحَداَدِؾ أيُّ 

بعػد مو ػ ،  د واو حءؿ مزرعة المرثوب صوير المشه ينالحظ أف البهالنو لـ يك ؼِ      
نمء أد ؿ المكوف السمعو يي  ،   النلعءال ػ  ومشػءعر  وأحءسيسػ ، والذز وجد ييػ  صػدوا 

، كمػء يشػب  صػوت نوحهػء عمػى مى واو مػف يقػدت عزيػزا لهػء وحبيبػءييشب  المزرعة بءلثك
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 ، ومػػف المعػػروؼ أف صػػوت الحمػػءـ ار ػػبطدلػػيال عمػػى حزنهػػء عميػػ يقيػػداء بنػػػػػػوح الػػػػػػحمءـ 
 .يءف بءلحزف والبكء يو أغمب األح

 ويس مر رءةال: 

ـَ ييِ       ذا َجءَؿ الَكَر  بيَف الُجلوفِ ػػػػػػػػػػػػػػػػْ َبَكى ِمح  َراُبُ  الَقو ا

 وفِ ػػػػػػػػجُ  النورِ  يبَ َعقِ  ةٍ يَ دِ بمرْ        دّ رَ ورد  َ  كء ُ البُ   ُ لَ  ؽ  وحُ 

 (ٔيزيفِ ال َ  طَ ػػػػػػػػػػسْ ى وَ مَ ز لمبِ رٍّ ورَ       مي ِ عَ و ػػػػػػػػػػػوحِ نُ   ُ لءرَ ويء أسْ 

، ح ػى قءسو الذز حّؿ بموت سءلـ الريءمو مثؿ اذ  األبيءت الحزف البءله واألسى ال    
أف محرابػػ  الػػذز كػػءف يقػػـو ييػػ  والنػػءس نيءمػػء أحػػس بلقػػد   يبػػرز ب مػػؾ الصػػورة السػػمعية 

ر أسػػلءال ػػو يبكػػى ييهػػء حررػػة وحزنػػء عمػػى يرارػػ ، ثػػـ ي ءطػػب الشػػءعر يػػو صػػورة سػػمعية 
 ،  لى أف يقوؿ:المرثو طءلبء منهء النواح عمي ، يمف يه ـ بهء أحد بعد 

 (ٕيِح اُلبوـِ  ِمف َبعِد الَقِطيفِ لقد أْ َحْت َمَرابُعُ  َيبءبًء     لنو 

ت البػػػـو بعػػػدمء كءنػػػت  امػػػة أز أصػػػبحت  مػػػؾ الػػػديءر  ءليػػػة ال  سػػػمم ييهػػػء  ال صػػػو     
 .بءلسكءف

 :ومف الصور السمعية رول 

 (ٖيِحؿِ ػػػػػػػػػػػػػصَ  ءرخٍ مف صَ  شلعةٌ ػػػهء      وال مُ ػػػػلػ نعوٍّ مء أذنتَ ػػػػػػػػػػػػػػػل ةٍ رَ يْ زَ  ػػـْ كَ 

 ػؿِ لـ  صِ  ب األلبءبِ بَ  لى حَ  فْ لكِ        عةٌ ءدِ صَ  يو ا ذافِ  بِ دْ الن   ـُ زِ زمء

 (ٗيؿِ ُحمَ ػػػػػػػػػوال وِ مْ الحُ  ظءـِ هء يو نِ ء      وعينُ ػػػػػػػهعُ ػػػػػػػػػمَ دْ مَ  ؼ  ة مء جَ بَ نءدِ  ب  يء رُ 
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  لى أف يقوؿ:

 (ٔيؿِ عُ مف شُ  شدِ الرُّ  ومء لنء برثء ِ      ِ بِ  فُّ ظُ نَ  فْ ثو مَ ونرْ  وعَ مُ و الدُّ ُنلنِ 

يرسػػـ لنػػء الشػػءعر يػػو اػػذ  البيػػءت صػػورة سػػمعية مميةػػة بءلبكػػء  والصػػراخ والنيءحػػة      
واألصػػوات المبحوحػػة رػػءةال : كثيػػرا مػػء نسػػمم أصػػوات الػػذيف ينػػدبوف المػػو ى ورػػد بحػػت 

، يػال  جػد اننء  ال أن  ليسؼ ال ن مثر بهء، و مر وكمننء لػـ نسػمعهءأصوا هـ وصدعت  ذ
أنؾ ربمء  ر  المرأة  بكو و صي  ودموعهء يو  داء ومػء  مف يس عد لمقء  الموت، ح ى

 .  زييف بمبس الحمو والحمؿ اللء رةزالت  لكر أف  

، ليررػػػؽ لسػػػمعو الػػػذز ربمػػػء يمػػػر عمينػػػء يوميػػػءيسػػػوؽ الشػػػءعر اػػػذا المشػػػهد البصػػػرز ا   
 القموب ويذكراء بءلموت واللنء .

 ويقوؿ:

 (ٕيؿِ طُ ولـ  َ   ف طءلتْ  السالمةِ ى عم       كةٌ  ءحِ  واوَ  سمءً  وأر ءً  تْ أبكَ 

، يءنطمقػػت بءلبكػػء  عمػػى يقػػداف ت رطػػب األةمػػة أحػػزف األرض والسػػمء يقػػوؿ أف مػػو      
غػػـ ، ر ثنػػء   ػػءحكة مس بشػػرة عمػػى سػػالم هءذكػػر  وعبءد ػػ ، بينمػػء  جػػد الػػدنيء يػػو اػػذ  األ

. وحػػرص البهالنػػو إظهػػءر اػػذا ال نػػءرض عمػػى  بػػراز عممهػػء أف اػػذ  السػػالمة لػػف  طػػوؿ
 عنصر الصوت البكء  وال حؾ.

لسػػمء  عمػػى يقػػد نػػور الػػديف ورريبػػء مػػف المعنػػى السػػءبؽ يرسػػـ صػػورة أ ػػر  لحػػزف ا     
 :السءلمو، حيث يقوؿ

 (ٖيرارِ دْ المِ  مِ مَ دْ لهء بءلمَ  تْ كَ مء    يبَ الس   تِ حَ  َ وانْ  يفِ الدٍّ  ـِ ظْ بكَ  أ ذتْ 

                                                           
 .ٕٔٚالسءبؽ ، ص  ( 1
 .ٕٕٚالسءبؽ ، ص  ( 2
 .ٓٗٚالسءبؽ ، ص  ( 3
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 :الصور السمعية رول  م ءطبء الموتومف   

 ذكػػػػءرِ وال    حِ ػػوْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػنو لمن  نء    وأرءمَ الهَ  بَ مَ سَ  ـُ ييهِ  ؾَ عُ رْ وَ  وتُ يء مَ 

 (ٔي رِ النء ز لهيبَ بدِ كَ  تْ دَ رَ بْ واس َ     ػػ ُ ػػػػػػػػ ُ حْ نءوَ   ذْ  وحَ الن   مءـُ الحَ  ؾَ رَ  َ 

اؽ أحب ػ  حيػث الـز وانء الشءعر يرسـ لنء صورة سمعية ليبيف لنء مء حّؿ ب  بعد ير      
ل ألف نواحػػ  كػػػءف أشػػػد مػػػءـ  ػػرؾ النػػػواح عنػػػدمء نػػءح الشػػػءعر، ح ػػى أف الحالنػػوح والبكػػػء 

 من . 

ونجد لمصورة السػمعية ح ػورا بػءرزا يػو رصػءةد  االس نهء ػية واػو ينػءدز الرجػءؿ      
ـ أف ، ويطمػب مػنهى الجهءد، ويذكراـ بمء و أجػداداـويس نهض اممهـ، ويح هـ عم

 :حيث يقوؿ يو رصيد   النونية ،يمبوا ويس جيبوا لداعو اهلل

 ػر فُ رُ  الصوتَ  يإف   ء َ عَ وا الدُّ لبُّ      ـُ ػػػػػكُ ػػػػػػػنَ يْ بَ  و اهللِ اعِ دَ وَ  جءؿِ يء لمرٍّ 

 ػػػػػػػءفُ وأب   ػػػءفٌ  ب   ءتَ ػػػػػػػيَ  قدْ ػػػػػػى! لَ مَ ـ     بَ ػػكُ لَ  ءدُ هَ الجِ  فِ مِ يَ  ألـْ  جءؿِ يء لمرٍّ 

 (ٕيافُ يزَ مِ  سطِ القِ  فِ زْ وَ  ؿَ بْ ـ رَ كُ ء لَ مَ يَ      ـُ كُ طِ سْ رِ  فَ زْ وا وَ يمُ أرِ  جءؿِ يء لمرٍّ 

، حيػػث ممونػػة  بمصػػوات األرامػػؿ واألي ػػءـ ويسػػ مر يػػو نػػداةهـ راسػػمء  صػػورة مػػفثرة     
 يقوؿ: 

 ءنوا ذ اَ  واألي ءـِ  مؿِ األراِ  تُ وْ صَ      ْطُرْؽ َمسءِمَعُكـيَ  ألـْ  ءؿِ جيء لمر  

 (ٖي ءفُ ػمَ  ْ  َ  ـُ ال  والظ   وعِ الجُ  ةِ بَ مْ جَ  فْ مِ       ُ مُ لءصِ مَ  تْ ءزَ حَ رد انْ  اذا الي يـُ 

                                                           
 .ٓٗٚالسءبؽ ، ص  ( 1
 .ٜٖ٘السءبؽ ، ص  ( 2
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النػػػػػدا  ييػػػػػء( أداة ، ثػػػػػـ يسػػػػػ بدؿ بػػػػػمداة كػػػػػذا يسػػػػػ مر يػػػػػو أغمػػػػػب أبيػػػػػءت القصػػػػػيدةوا      
جػػداـ مػػػف ، مػػذكرا  يػػءاـ بصػػلء هـ ورػػو هـ وماالسػػ لهءـ يأيػػف( ييسػػمؿ عػػنهـ ربيمػػة ربيمػػػة

 ، حيث يقوؿ:أجؿ  حريؾ اممهـ وغير هـ

  وافُ نْ عُ  رِ اْ الد   يفِ بِ ـ يو جَ اُ ءدُ جَ أمْ     فْ مَ وَ  لءظِ الحِ  ؿَ يء أاْ  ؿِ ءةِ مقبَ يء لَ 

  لى أف يقوؿ:    

 "  الفُ عْ "جَ   ُ  ْ ب  رّ  فْ ػػػػػػػػػػمَ " وَ ءـٍ مَ نو  َ وٍّ  َحم ُ هء     "بَ الد    ةءبُ ذِ   فَ أيْ  فَ يميْ 

 (ٔيا و ءنُ كَ  ٍ "ء "َمْذحِ يَ مْ عَ  ةِ يرَ شِ العَ  دُ عْ سَ     ـُ هُ ػػػػػػػػػػػػػػ"  ن  وفَ بيُّ يْ نَ ء "الجُ هَ نْ عَ  فَ وأيْ 

 واكذا يعدداـ ربيمة ربيمة .   

 

 الصور الذوقية : -

، ومػػف الطعػػـ المرسػػـو  يػػو البيػػت الشػػعرز واػػو ال ػػو  ثيػػر  يػػءؿ الم مقػػو لي ػػذوؽ      
، مصػػورا المقػػءدير لعرب ػػ  واب عػػءد  عػػف أامػػ  وأحبءبػػ الصػػور الذوريػػة مػػء رسػػم  البهالنػػو 

. ذوريػػة، مفمنػػء بءلق ػػء  را ػػيء بػػ ، عءلمػػء أنػػ  وارػػم ال محءلػػة  يراػػء وشػػراء يػػو صػػورة
 يقوؿ:

ءبِ  فَ و مِ سُ حْ بمء نَ  أاالً ء    و  َ القَ  ب ِ  جو ُ ى ييمء يَ  َ عمينء الرٍّ   (ٕيؿْ سَ والعَ  الص 

ءعػؿ نلسػو مػم ورد  رددت للظػة " اح سػء " كثيػرا عنػد البهالنػو "ولعػؿ ذلػؾ ن يجػة ل ل   
 :حيث يقوؿ (ٖي".عمي  مف أمورمء يمر 

 
                                                           

 .ٔٗ٘السءبؽ ، ص  ( 1
2
 .862السابق ، ص  ( 
 .ٜٓٔالبطرانو ، نلس  ، ص  ( 3
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 (ٔيـُ الزُ ءيء  َ نَ و والمَ نِ يْ بَ  ى أف  مَ عَ    ءل و   حَ ى بِ جَ أحْ  تِ وْ المَ  ء ُ سَ  ِ احْ  أليَس 

 :ويقوؿ كذلؾ   

 (ٕيدـُ اِ وَ مى ورَ اٍؼ لمعُ ءِحو َ وَ نَ يو     جَ  يَس ، لَ تَ وْ َو المَ سُ أف أحْ  نءً زَ ى حَ لَ كَ 

 ويو معرض  طءب  لمدار يقوؿ:    

فْ  ءبءً صَ   فْ  ؾَ كمسَ واءِت   (ٖي ؿُ سَ والعَ  ءبُ   لدز  الص  ءوَ سَ يقد  َ      الً سَ عَ  وا 

 ، يقوؿ:رارة والمذة لكثرة مء يجد ويعءنوورد  سءو  مع  طعـ الم   

 (ٗيىنَ الجَ  رُّ و مُ نِ مَ زَ  فْ و مِ مِ عَ طْ ومَ      ةٍ ي  حَ  يؽُ رِ  وَ مسِ  ى كَ ى مَ    حَ 

 :بطعـ نبءت الشر  يو المرارة، حيث يقوؿ عمي ويصور طعـ المصءةب ال و   والى    

ْبُر يو ُكؿٍّ َنْوَبةِ  ، َوَشمِنو الص   (٘ي َشَداِةُد ِمثُؿ الش رِز َطْعمًء َ  ءَبعْت      عَمو 

 :شبهء البكء  بءلشو  المر يو طعم ويقوؿ م      

 (ٙيلو َطِلقُت الد اَر اْس ْمِرز الُمَقؿْ         والُبكءُ  الُمرُّ ال يشلو الَجَو 

 : ورول 
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 .ٚ٘ٙالسءبؽ ، ص  ( 2
 .ٛٛٙالسءبؽ ، ص  ( 3
 .ٜٙٗالسءبؽ ، ص  ( 4
 .ٜ٘ٗالسءبؽ ، ص  ( 5
 .ٔ٘ٚ، ص السءبؽ ( 6

 



231 
 

 (ٕيءفُ كَ مْ  ِ  (ٔيريءؽِ  لى ال ٍّ  ليَس و، وَ مِ غْ عمى    رَ  يـِ مِ الس   َش يْ عَ  ةٍ بَ رْ يو غُ  يُش أعِ 

العربة بءلممدوغ الذز لسػع   أيعػو، وال يوجػد دوا  وانء يشب  الشءعر نلس  يو بالد      
 . مع  شلو مف مر  بالد  بءلشراب أو الدوا  الذز  ذا مء اب، ييشب  يشلي   ال بالد 

 ويقوؿ:    

 (ٖيفُ اوَ شْ نَ  بِ رْ الش   ؿُّ كُ وَ  وٌ حْ صَ  ءؿُ الحَ وَ     ةٌ رَ رَ حْ مُ  بٍّ الحُ  ابِ رَ شَ بِ  ةٌ ءنَ ي  رَ 

 حيث يشب  حب اهلل بءلشراب الذز شرب  أةم   يءر وا حبء وايءمء يو اهلل.  

 :الصورة الشمية -

والصػػورة الشػػمية  كػػءد    لػػو مػػف ديوانػػ  ، ولػػـ أجػػد لهػػء يػػو الشػػوااد ال ػػو أ  ػػع هء    
 لمدراسة  ال رول :

ـُ     ُرْحَمى ، َومْ َجُعُهـ َروٌح َوَريَحءفُ   (ٗيَمَ وا و ثَءُرُاـ ُنوٌر َوِذْكُرُا

 .األةمة    وع منهء راةحة الريحءفأز أف ربور     

ف الػػذز يجذبػػ   لػػى بػػالد  بءإ ػػءية  لػػى األشػػجءر ذات  يػػو مو ػػم   ػػر  ويقػػوؿ     
 الراةحة الطيبة كءلرند والريحءف الل يمة ومكءـر األ الؽ.

 (٘ي يحػػػءفُ رَ ٌد  وَ ػػػػػػػػػػػنْ ال رَ   يمةِ الل ِ  حُ وْ ر بعو      رَ مُ ػػػء و وَ  َ وْ رَ هء وَ ػػػػػػػػػػػػييِ  نشمتُ 
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 الخاتمة

جػػػت اػػػذ  لقػػػد  نوعػػػت أسػػػءليب ال عبيػػػر الشػػػعرز عنػػػد أبػػػو مسػػػمـ البهالنػػػو، ورػػػد  ر      
 :الدراسة بن ءة  عدة أامهء

بي  واالسػػػ عءرة أ ػػػء  البهالنػػػو نصوصػػػ  اإبداعيػػػة بػػػملواف بيءنيػػػة م عػػػددة كءل شػػػ -ٔ
، وبءلبعػػد  داـ اػػذ  األلػػواف مر بطػػء ب جرب ػػ ، وغءلبػػء مػػء كػػءف اسػػ والمجػػءز والكنءيػػة

 .  ال جربةهذالنلسو ل
اح مػػػػػت االسػػػػػ عءرة الصػػػػػدارة يػػػػػو رءةمػػػػػة األشػػػػػكءؿ البيءنيػػػػػة حيػػػػػث بمعػػػػػت نسػػػػػب هء   -ٕ

( ال ػػػػػو أ  ػػػػػع هء لدراسػػػػػة األشػػػػػكءؿ ٓٓ٘%  مػػػػػف مجمػػػػػوع الصػػػػػور الػػػػػػيٙ.ٛٗ
% مػػف ٘ٚالبيءنيػة، وأكثراػء ورودا و ػوا را االسػ عءرة المكنيػة  وال ػو بمعػت نسػب هء 

 مجموع االس عءرات ال ء عة لمدراسة.
ب ال شػبي   ال ولـ ي رؾ البهالنو  ربء مف  رو  ، عءرة مبءشرة ال شبي السيمو ا  -ٖ

ولجػػػم كثيػػػرا  لػػػى ، دـ ال شػػػبي  بػػػءألداة وبعيػػػر األداة، يءسػػػ  اسػػػ  دم  وأحسػػػف ييػػػ 
،  ال أف أكثػػر أنػػواع ال شػػبي  بػػروزا يػػو صػػور  اػػو ال شػػبي  البميػػه ال شػػبي  ال مثيمػػو

 %  مف مجموع ال شبيهءت ال ء عة لمدراسة.٘.ٔ٘ نسب ة الذز بمعت
نػػػػة بءا مءمػػػػ  بءل شػػػػبي  كػػػػءف اا مػػػػءـ البهالنػػػػو بءلمجػػػػءز والكنءيػػػػة  رمػػػػيال جػػػػدا مقءر  -ٗ

% ٗ.ٗ% ، بينمػػء بمعػػت نسػػبة الكنءيػػة ٖ، حيػػث بمعػػت نسػػبة المجػػءز واالسػػ عءرة
ف دلػػت اػػذ  الن يجػػة عمػػى شػػو  مػػف مجمػػوع الصػػور ال ء ػػعة لمدراسػػة يقػػط . وا 

، يءلشءعر الذز يكثر مػف اسػ  داـ ل  ييمية لمشءعرؿ عمى عمؽ الطءرة ايإنهء  د
النقءد أكثػر  بػداعء مػف  معظـعالرة المشءبهة او وبءع راؼ  الصور القءةمة عمى

 الشءعر الذز يكثر مف صور المجءورة.
،  ال أف الصػور  و اس  دمهء الشءعر يو بنء  صور  نوعت األشكءؿ  النحوية ال -٘

ثػػر اسػػ  دامء عنػػد ، ولعػػؿ ذلػػؾ يرجػػم  لػػى  نػػوع داللػػة الصػػورة االسػػمية اػػو األك
االسػػػـ يعػػػءنو  حػػػوال صػػػريحء ، يهػػػو  جعػػػؿ ف الثبػػػوت والػػػدواـ وال جػػػدداالسػػػمية بػػػي

  بداعء. عمى األغمب أكثر، ولهذا يهو ومبءشرا
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، ر البهالنػػػػوكشػػػػلت الدراسػػػػة عػػػػف أف الطبيعػػػػة أاػػػػـ مصػػػػءدر الصػػػػورة يػػػػو شػػػػع -ٙ
سػػػوا  أكءنػػت اػػػذ  الطبيعػػػة  الم  ملػػة وذلػػػؾ يءلشػػءعر ين ػػػزع صػػور  مػػػف مظءاراػػػء

ة أكثراػػء م حركػػة، وكػػءف عػػءلـ النػػور ومػػء ي صػػؿ بػػ  مػػف عنءصػػر مشػػرر ـسػػءكنة أ
األكثػػر  ، بينمػػء كػػءف عػػءلـ اإنسػػءف ومػػء ي عمػػؽ بػػ  اػػو جسػػيمء لمطبيعػػة الصػػءم ة
مػة عػءلـ الحيػواف يػو صػور البهالنػو، ، وال يعنو ذلؾ ر جسيمء لمطبيعة الم حركة

، و ءصػػػة أف الشػػػءعر يسػػػند وبصػػػورة  كػػػءد  كػػػوف داةمػػػة  لػػػى ر جػػػدابػػػؿ اػػػو كثيػػػ
 اإنسءف صلة يرمز  ليهء عءدة  لى حيواف مء.

ل جريػد، ، والوصػؼ واأنمءط ال حوؿ الداللو، ال ش يص وال جسيد بهالنووظؼ ال -ٚ
غمبػء  ، وكءف أكثراء بروزا ال ش يص وال جسػيد  والمػذافيو  شكيؿ صور  و موينهء

لصػور المعنويػة  وكءف لهمء دور يعءؿ يػو  قريػب ا ،الس عءريةعمى أكثر الصور ا
، يػػػءلكثير مػػػف واػػػذا لػػػيس بءلعريػػػب .و و ػػػي  أبعءداػػػء، بينمػػػء كػػػءف ال جريػػػد أرمهػػػء

يبهػػػء النقػػءد ال يعػػػدوف ال جريػػػد نوعػػء مػػػف أنػػػواع الصػػػورةل يءلهػػدؼ مػػػف الصػػػورة  قر 
 ، واذا مء ال يحقق  ال جريد.لمم مقو بحيث يس طيم   يمهء

حواس  يو  شكيؿ صور ، يءس لءد كثيرا يو بنػء  صػور  و شػكيمهء  البهالنووظؼ  -ٛ
بكػػػؿ مػػػء ورػػػم عميػػػ  حسػػػ  وبصػػػر  مػػػف جزةيػػػءت، ي نوعػػػت صػػػور  بػػػيف البصػػػرية، 

، وال ػػػو ريعػػػت مػػػف شػػػءعري    لػػػى مسػػػ و  الجمػػػءؿ، ، والشػػػمية والذوريػػػةوالسػػػمعية
ور ال ػػػو  عػػػددت بػػػيف صػػػ ،  الوا ػػػ  واألكثػػػر عمػػػى حءسػػػة البصػػػروكػػػءف اع مػػػءد
 اػذا مػء يشػ رؾ ييػ  أغمػب الشػعرا لو نة، وم حركػة، و ػوةية ولونيػة، بصرية سػءك

داركنء لهء.دورا كبيرا يو  حسءسنء بءألشيء  ألف البصر يمعب  ، وا 

، أو أنهػػػء حقػػػ  اػػػذ  الدراسػػػة أويػػػت الشػػػءعر ال يمكػػػف الػػػزعـ بحػػػءؿ مػػػف األحػػػواؿ أف     
يمكػػف القػػوؿ  نهػػء ي حػػت نءيػػذة ، ولكػػف ؿ مػػء ي عمػػؽ بءلصػػورة عنػػد البهالنػػوورلػػت عمػػى كػػ

البحػػث، وأشػػػءرت  لػػى  نػػػوع الصػػػورة لديػػ . وديوانػػػ  مػػءزاؿ بحءجػػػة  لػػػى مزيػػد مػػػف البحػػػث 
 وال حميؿ والدراسة ح ى يويى حق .

 واهلل ولو ال وييؽ
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 فهرس المصادر والمراجع                         

 أوال : الكتب:

 
لكػػـر محمػػد بػػف محمػػد بػػف أبػػو اابػػف األثيػػر الجػػزرز،  ػػيء  الػػديف نصػػر اهلل بػػف  -ٔ

د محمػد عوي ػة / ، ت محمػثؿ السءةر يو أدب الكء ػب والشػءعر، المعبد الكريـ
 .، دار الك ب العممية، بيروت ، لبنءفٔالمجمد األوؿ، ط

،  ت محمػود ٕ، سػنن  ،جو عبداهلل محمد بف يزيد القزوينػوابف مءجة، الحءيظ أب -ٕ
 .لبنءف -، المك بة العممية، بيروتيفاد عبد البءرو

بيػػروت ،  –، عػػءلـ الك ػػب ٛ، جنحػػوز، مويػػؽ الػػديف، شػػرح الملصػػؿابػػف يعػػيش ال -ٖ
 .القءارة –مك بة الم نبو 

عػػػءمو  ، الحركػػػة الشػػػعرية يػػػو يمسػػػطيف المح مػػػة بػػػيفأبػػػو أصػػػبم، صػػػءل   ميػػػؿ -ٗ
لليػػء، دار البركػػة ، منشػػورات جءمعػػة ييالدـ دراسػػة نقديػػة، د.طٜ٘ٚٔ –ـ ٜٛٗٔ

 ـ.ٜٕٓٓردف ، ، عمءف /األلمنشر وال وزيم
 ، دارٖ، ط أبػو ديػب، كمػءؿ، جدليػة ال لػػء  وال جمػو، دراسػءت بنيويػة يػو الشػػعر -٘

 ـ.ٜٗٛٔ، س لبنءف –العمـ لممالييف، بيروت 
، دار أبػػػػو نػػػػواس، الحسػػػػف بػػػػف اػػػػءنئ، ديوانػػػػ ، ت : أحمػػػػد عبػػػػد المجيػػػػد العزالػػػػو -ٙ

 ـ.ٜٗٛٔ، لبنءف –بيروت  و،الك ءب العرب
، قيػػة عمػػـ المعػػءنو والبيػػءف والبػػديمالبالغػػة ال طبي، عمػػـو  سػػمءعيؿ، طءلػػب محمػػد -ٚ

 .ـٕٕٔٓعمءف ،  –، األردف المعرية العممية لمنشر وال وزيم ، دار كنوزٔط
ننا الفنناخوري بمننؤازرو وفنناء البننالً ، ط  -ٛ ، دار 1امننرؤ القننٌس، دٌوانننه، ت: حنَّ

 .م1989بٌروت، س  -الجٌل
 ـ.ٖٜٛٔ،  المصرية، مك بة النه ة ٘أميف، أحمد، النقد األدبو، ط -ٜ

ركة اللجػػر ، شػػٕذااب األدب معػػءلـ وانعكءسػػءت، ط ، مػػاأليػػوبو، يءسػػيف -ٓٔ
 ـ.ٖٜٛٔ، العربو ، بيروت، لبنءف
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، محمػػػػد البػػػػءرودز، محمػػػػود سػػػػءمو، ديػػػػواف البػػػػءرودز، ت. عمػػػػو الجػػػػءـر -ٔٔ
 ـ.ٜٓٗٔ، ، دار الك ب المصريةٕمعروؼ، ج شليؽ

، دار اللكػػر ٔ، طلصػػورة الشػػعرية يػػو الك ءبػػة اللنيػػةاالبسػػ ءنو، صػػبحو،  -ٕٔ
 ـ.ٜٙٛٔ، لبنءف –نءنو، بيروت المب

مذاابػػػػػػػػػ ، د. ط،  –أنواعػػػػػػػػػ   –األدب   عريلػػػػػػػػػ  ، بطػػػػػػػػػرس، أنطونيػػػػػػػػػوس -ٖٔ
 ـ.ٕ٘ٓٓ، المفسسة الحديثة لمك ءب، طرابمس، لبنءف

الهجػرز  ، الصورة يو الشعر العربو ح ػى   ػر القػرف الثػءنوالبطؿ، عمو -ٗٔ
 ـ.ٜٔٛٔ، ، دار األندلسٕدراسة يو أصولهء و طوراء، ط 

، وزارة ٕلبوسعيدز، االؿ بف بدر، ديوان ، ت: محمد عمػو الصػميبو، طا -٘ٔ
 .ـٜٜٛٔ، سنة اث القومو والثقءية، سمطنة عمءفال ر 

يعوامػػػؿ ، الشػػػعر العربػػػو الحػػػديث يػػػو منطقػػػة ال مػػػي  بػػػو شػػػعير، الرشػػػيد -ٙٔ
، لبنػػػػػػءف -، دار اللكػػػػػػر المعءصػػػػػػر، بيػػػػػػروت ٔ طػػػػػػور  ا جءاء ػػػػػػ  ور ػػػػػػءيء (، ط 

 ـ.ٜٜٚٔ
 
، عبداهلل الكردز، كلءية المعءنو يو حروؼ المعػءنو، ت. شػليم لبي وشوا -ٚٔ

 ـ.ٕ٘ٓٓدمشؽ ،  –، سورية ، دار اررأٔبراءنو، ط
، سػػػػػنف ال رمػػػػػذز واػػػػػو الجػػػػػءمم ال رمػػػػػذز، محمػػػػػد بػػػػػف عيسػػػػػى بػػػػػف سػػػػػورة -ٛٔ
بيػػػروت،  –، راجعػػػ : محمػػػد بربػػػر، المك بػػػة العصػػػرية، صػػػيدا ٘-ٔلصػػػحي ، ج ا

 .ـٜٕٓٓ
، ديػػواف ال هػػػءمو، شػػرح و حقيػػػؽ د بػػػو الحسػػف عمػػػو بػػف محمػػػدأ ،ال هػػءمو -ٜٔ

 ـ.ٜٙٛٔ، لبنءف،د . ط ، عمو نجيب عطوز، دار مك بة الهالؿ، بيروت
الجػػءحظ، أبػػو عثمػػءف بػػف بحػػر،  البيػػءف وال بيػػيف، ت. عبػػد السػػالـ محمػػد  -ٕٓ

 ـ .ٜ٘ٛٔ، س ، مك بة ال ءنجو بءلقءارة٘، ط ٔ، ج اءروف
عبدالسػػالـ اػػءروف،  ت:  ،ف بحػػر، ك ػػءب الحيػػواف، أبػػو عثمػػءف بػػالجػػءحظ -ٕٔ

 ـ.ٜٜٙٔ، دار احيء  ال راث العربو، بيروت، ٖ، ط ٕج 
، عمو،  ديوان ، ج -ٕٕ  ـ.ٜٜٓٔ، القءارة ، ، دار الشروؽٕ، ط ٔالجءـر
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، د. ط و، عبػػػػد القػػػػءار، أسػػػػرار البالغػػػػة، ت. محمػػػػد اللء ػػػػػموالجرجػػػػءن -ٖٕ
 ـ.ٕ٘ٓٓس  ،،المك بة العصرية، صيدا ػ بيروت

، د. القػػءار، دالةػػؿ اإعجػػءز، ت د. محمػػد ر ػػواف الدايػػة الجرجءنو،عبػػد -ٕٗ
 ـ.ٕٚٓٓ، ، دار اللكر، دمشؽٔالداية، ط يءيز

بػػػو بكػػػر عبػػػد القػػػءار بػػػف عبػػػد الػػػرحمف، ك ػػػءب دالةػػػؿ ، اإمػػػءـ أالجرجػػػءنو -ٕ٘
ة، ، مطبعػة المػدنو بءلقػءار ٖوعمؽ عمي  محمود محمد شػءكر ، ط ، ررأ  زاإعجء

 .ـٕٜٜٔدار المدنو بجدة، 
ةػػؿ اإعجػػءز يػػو عمػػـ المعػػءنو، د.ط، ، دال، اإمػػءـ عبػػد القػػءارالجرجػػءنو -ٕٙ

 .ـٜٔٛٔ، دار المعرية، بيروت، لبنءف
شػػرح  ،الجرجػػءنو، اإمػػءـ عبػػد القػػءار، دالةػػؿ اإعجػػءز يػػو عمػػـ المعػػءنو -ٕٚ

 .ـٕٗٓٓءجو، دار الجيؿ، بيروت، و عميؽ محمد عبد المنعـ  ل
الكميػػػءت األزاريػػػة، ، مك بػػػة ٔجعلػػػر، أبػػػو اللػػػرج ردامػػػة، نقػػػد الشػػػعر، ط  -ٕٛ

 ـ.ٜٛٚٔ، س القءارة
الجوينو، مصػطلى الصػءوز، البيػءف يػف الصػورة، دار المعريػة الجءمعيػة،  -ٜٕ

 .  ـٖٜٜٔاالسكندرية، 
، نءصػػر بػػف سػػءلـ ثػػءر الشػػعرية ألبػػو مسػػمـ البهالنػػو، ا الحػػءرثو، محمػػد -ٖٓ

، منشػورات ٔ(، طٕٜٓٔ -ٓٙٛٔمءنػ  ويريػد أوانػ  ي بف ُعديـ الرواحو شءعر ز 
 .ـٕٓٔٓبيروت ، س  –بعداد ، الجمؿ

حبيػب، اإمػػءـ الربيػم، الجػػءمم الصػػحي ، د.ط، مك بػة االسػػ قءمة، مسػػقط،  -ٖٔ
 ، د.س.سمطنة عمءف

 سػػػػيؼ بػػػػف عػػػػءمر بػػػػف  ملػػػػءف .ت ديوانػػػػ ، مءجػػػػد، بػػػػف عبػػػػداهلل الح ػػػػرمو، -ٕٖ
 .ـٕ٘ٓٓ سنة ،العذيبة عمءف، اإسالمو، لك ءبا دار مك بة ،ٔ ط ،الح رمو

(، مك بػة السػيد ٗٔٚ، ررـ الم طػوط يم طوطال السو، صءل ، ديوان ،  -ٖٖ
 محمد بف أحمد بف سعود البوسعيدز.

، المطءبم الذابيػة ، ٕ ، طهلل بف عمو، ديواف وحو العبقرية، عبداال ميمو -ٖٗ
 .ـٕٙٓٓمسقط عمءف، 
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، شػػعر الصػػورة اللنيػػة يػػو الشػػعر األندلسػػو، مءجػػد مجمػػو ، محمػػدالػػد يؿ -ٖ٘
 .ٕٙٓٓ، دار الكندز، عمءف وذجء، د. ط،اػ( أنمٕ٘٘األعمى ال طيمو يت 

، دار غريػػػػػب لمطبءعػػػػػة درويػػػػػش، أحمػػػػػد،  طػػػػػور األدب يػػػػػو عمػػػػػءف، د.ط -ٖٙ
 .ـٜٜٛٔلنشر وال وزيم، القءارة، وا

المنػءا   –، مد ؿ  لػى دراسػة األدب يػو عمػءف المصػءدر درويش، أحمد -ٖٚ
 .، د. سالنمءذج، دار األسرة، د.ت –ؿ المراح –
مف ر ءيء الشعر يو النقد العربػو، د.ط، مك بػة النصػر،  ،درويش، أحمد -ٖٛ

 د.س. ،القءارة
، شرح الموسوعة الشعرية ألبو مسمـ البهالنػو ، الدغيشو، راشد بف عمو -ٜٖ

، مك بػػة ال ػػءمرز ٕ، جٔ، طشػػءعر العػػرب نءصػػر بػػف سػػءلـ بػػف عػػديـ الرواحػػو
 ـ.ٕ٘ٔٓ، سمطنة عمءف –ر وال وزيم، السيب لمنش

، دار ٔعمو، يػو األدب ومذاابػ  المعءصػرة ، طدومة، عمو عبد ال ءلؽ  -ٓٗ
 .ـٜٜٓٔرطر ،  –اللجء ة، الدوحة  رطرز بف

ت.  ،ف عمػػو بػػف عيسػػى ك ػػءب معػػءنو الحػػروؼ، أبوالحسػػالرمػػءنو النحػػوز -ٔٗ
 –، مك بػػػة الطءلػػػب الجػػػءمعو، مكػػػة المكرمػػػػة ٕشػػػبمو، طعبػػػد الل ػػػءح اسػػػمءعيؿ 

 ـ.ٜٙٛٔ، العزيزية
اسػػػحءؽ، ك ػػػءب حػػػروؼ المعػػػءنو، الزجػػػءجو، أبػػػو القءسػػػـ عبػػػدالرحمف بػػػف  -ٕٗ

لبنػػػءف،  -سسػػػة الرسػػػءلة، دار األمػػػؿ، بيػػػروت، مف ٕ. عمػػػو  وييػػػؽ الحمػػػد ، طت
 .ـٜٙٛٔ

، مفسسػػػػػة ٔ، ط  ءلػػػػػد،  طػػػػػور الصػػػػػورة يػػػػػو الشػػػػػعر الجػػػػػءامو ،الػػػػػزواوز -ٖٗ
 .ـٕٓٓٓر وال وزيم، اإسكندرية ، حورس الدولية لمنش

نػػءرة لمطبءعػػة ، المٔ، طالسػػءعو، أحمػػد بسػػءـ، الصػػورة بػػيف البالغػػة والنقػػد -ٗٗ
 ـ.ٜٗٛٔوالنشروال وزيم، 
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، معجػػػـ شػػػعرا  اإبء ػػػية مػػػف القػػػرف السػػػعدز، يهػػػد بػػػف عمػػػو بػػػف اءشػػػؿ -٘ٗ
، ٕ، ٔر الهجػرز يرسػـ المشػرؽ( ج األوؿ الهجرز  لى بداية القرف ال ءمس عشػ

 .ـٕٚٓٓ، ، مك بة الجيؿ الواعدٔط 
  ، الصػػػػورة الشػػػػعرية يػػػػو بنػػػػءالسػػػػميمءنو، عيسػػػػى بػػػػف محمػػػػد بػػػػف عبػػػػداهلل -ٙٗ

، المعريػػػػة العمميػػػػة لمنشػػػػر وال وزيػػػػم دار كنػػػػوز ،ٔالقصػػػػيدة العمءنيػػػػة الحديثػػػػة، ط
ٕٜٓٓ. 

، أثػػر اللكػػر اإبء ػػو يػػو الشػػعر لسػػميمو، محمػػود بػػف مبػػءرؾ بػػف حبيػػبا -ٚٗ
شػػر الهجػػرييف، مك بػػة الجيػػؿ الواعػػد، العمػػءنو يػػو القػػرنيف الثءلػػث عشػػر والرابػػم ع

 .ٖٕٓٓ، ٔط 
ر، الك ػءب، ك ػءب سػيبوي ، ت ر عمرو بف عثمءف بػف رنبػ، أبو بشسيبوي  -ٛٗ

، مك بػػػػػػػة ال ػػػػػػػءنجو بءلقػػػػػػػءارة، دار الريػػػػػػػءعو ٕ، طٗج ، عبػػػػػػػد السػػػػػػػالـ اػػػػػػػءروف
 .ـٕٜٛٔ، بءلريءض

، ٔ، ط صػػػػطلى، و غيطػػػػءس، منػػػػى، النقػػػػد األدبػػػػو الحػػػػديث، مالسػػػػيويو -ٜٗ
 ـ.ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ، مصر ، ة لالس ثمءرات الثقءيية، القءارةالدار الدولي

، مك بػػػػة النه ػػػػة المصػػػػرية، ٛط شػػػػءيب، أحمػػػػد  أصػػػػوؿ النقػػػػد األدبػػػػو،ال -ٓ٘
 ـ.ٖٜٚٔ، القءارة

 ، دارٔ، ط شػػػػػم ءغ، عبػػػػػود شػػػػػراد، مػػػػػد ؿ  لػػػػػى النقػػػػػد األدبػػػػػو الحػػػػػديث  -ٔ٘
 .ـٜٜٛٔمجدالوز لمنشر، عمءف، س 

، مركػػػز ٔ، طالشػػػمرز، حػػػءيظ محمػػػد عبػػػءس، اللكػػػر يػػػو الشػػػعر الحػػػديث -ٕ٘
 ـ.ٖٕٔٓ، الك ءب األكءديمو، عّمءف

 .ـٜٛٛٔالعودة، بيروت، ، د.ط، دار ٗشورو، أحمد، الشوريءت ، ج -ٖ٘
 ، د.ط ،ٔ، ت: أحمػػػػد محمػػػػد الحػػػػويو ، جشػػػػورو، أحمػػػػد، ديػػػػواف شػػػػورو -ٗ٘

 .القءارة –، اللجءلة نه ة مصر
، مطبعػة ٔ ، طصقر، محمد عبدالسالـ  براايـ، يو النقد األدبو الحػديث -٘٘

 .ـٜٜٔٔاألمءنة، مصر، 
 ـ.ٕٜٜٔ، ٔالصقالوز، سعيد، شعرا  عمءنيوف، مطءبم النه ة، ط  -ٙ٘
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طبػػػػػػم دار ، ٖٔط  ،رو، شػػػػػػورو شػػػػػػءعر العصػػػػػػر الحػػػػػػديثشػػػػػػو  ، ػػػػػػيؼ -ٚ٘
 .المعءرؼ بمصر

، روز، سػػػػػمطنة ٔو، عبػػػػػداهلل بػػػػػف محمػػػػػد، شػػػػػعرا  معءصػػػػػروف، ط الطػػػػػءة -ٛ٘
 ـ.ٜٚٛٔ، عمءف

، الطرابمسػػػػػػو، محمػػػػػػد الهػػػػػػءدز،  صػػػػػػءةص األسػػػػػػموب يػػػػػػو " الشػػػػػػوريءت" -ٜ٘
 .ـٜٔٛٔنشورات الجءمعة ال ونسية، م
 -ٖٖٗعبءسػػو الشػػعر ال، الصػػورة البدويػػة يػػو العػػءنو،  ػػيء  عبػػد الػػرزاؽ -ٓٙ

 ـ.ٕٓٔٓ، األردف، ، دار دجمةٔاػ، طٙ٘ٙ
، ، دار الشػػػػروؽ، بيػػػػروتٗعبػػػػءس،  حسػػػػءف، ديػػػػواف شػػػػعر ال ػػػػوارج ، ط  -ٔٙ

 .ـٕٜٛٔ
، الصورة اللنية يو رصػيدة المػدح بػيف ابػف عبد الرحيـ، عال  أحمد السيد -ٕٙ

د.ط ، دار العمػػػػـ واإيمػػػػءف   حميػػػػؿ ونقػػػػد وموازنػػػػة، –لبهػػػػء  زايػػػػر سػػػػينء الممػػػػؾ وا
 ـ.ٜٕٓٓلمنشر وال وزيم، 

قػػػيس يػػػو دراسػػػءت القػػػدامى ، معمقػػػة امػػػرئ ال  غنػػػو لل ػػػة،  ػػػيءالعبػػػودز -ٖٙ
 ـ.ٕٔٔٓ، ، دار حءمد، عمءف، األردفٔوالمحدثيف، ط

، ٔ، عمػػـ البالغػػة بػػيف األصػػءلة والمعءصػػرة ، طع يػػؽ، عمػػر عبػػد الهػػءدز -ٗٙ
 ـ.ٕٕٔٓ، ر أسءمة لمنشر وال وزيم، األردف، عّمءفدا
،  ك ػػءب الصػػنءع يف الحسػػف بػػف عبػػداهلل بػػف سػػهؿبػػو اػػالؿ ، أالعسػػكرز -٘ٙ

، ، دار الك ػب العمميػة، بيػروت ػ لبنػءفٕرُمَحػة، ط  الك ءبة والشعر، ت . د. مليػد
 ـ.ٜٜٛٔس 

لعػػرب ، الصػػورة اللنيػػة يػػو ال ػػراث النقػػدز والبالغػػو عنػػد اعصػػلور، جػػءبر -ٙٙ
 .ٕٜٜٔ، المركز الثقءيو العربو، بيروت، ٖ،ط

، دار يػو العػراؽ، د.ط  طور الشعر العربو الحديث عمواف، عمو عبءس، -ٚٙ
 . ثقءية واإعالـ، بعداد، العراؽالشفوف الثقءيية العءمة بوزارة ال

 .ـٜٜ٘ٔ، عن رة، شرح ديواف عن رة، دار الك ب العممية، بيروت، لبنءف -ٛٙ



213 
 

عمػػػـ األسػػػموبية والبالغػػػة العربيػػػة،  ، المػػػد ؿ  لػػػىعيسػػػى، سػػػحر سػػػميمءف -ٜٙ
 ـ.ٕٔٔٓ، ف، دار البداية، َعمءٔط
دار ، ٔ، ط الصػػػورة اللنيػػػة يػػػو شػػػعر ابػػػف زيػػػدوف، عيسػػػى، عبػػػدالمطيؼ -ٓٚ

 ـ.ٕٔٔٓ، غيدا  لمنشر وال وزيم، عمءف
سػػالمية ،  طػػور األبعػػءد العربيػػة اإالعيسػػءةو، سػػعيد بػػف سػػميمءف بػػف عمػػو -ٔٚ

،مك بػػػة ال ػػػءمرز لمنشػػػر وال وزيػػػم، السػػػيب،  ٔ، طيػػػو الشػػػعر العمػػػءنو الحػػػديث
 ـ.ٕٛٓٓ، سمطنة عمءف

الحديثػػػة ، المفسسػػػة ٔط  ،يينػػػو، مصػػػطلى، جػػػءمم الػػػدروس العربيػػػةلعالا -ٕٚ
 ـ.ٕٗٓٓ، لبنءف –لمك ءب، طرابمس 

، نه ػػػة مصػػػر لمطبءعػػػة والنشػػػر، ٖط ،غنيمػػػو، محمػػػد، األدب المقػػػءرف  -ٖٚ
 ـ.ٖٕٓٓ

واللنػػػػوف الكالسػػػػيكية يػػػػو ا داب يهمػػػػو، مػػػػءار حسػػػػف، و يريػػػػد، كمػػػػءؿ،  -ٗٚ
 ، د. س .ة األنجمو المصرية، مك بالعربية واللرنسية، د.ط

، منهػػػءج البمعػػػء  وسػػػراج األدبػػػء ، ت . محمػػػد الحبيػػػب  -٘ٚ القرطػػػءجنو، حػػػءـز
 ـ.ٜٙٛٔ، سالعرب اإسالمو، بيروت ػ لبنءف ، دارٖ، ط ابف ال وجة

، ٕ، ط لوجػدانو يػو الشػعر العربػو المعءصػر، اال جء  االقط، عبد القءدر -ٙٚ
 .ـٜٔٛٔ، ، بيروتدار النه ة العربية لمطبءعة والنشر

عمػػدة يػػو محءسػػف الشػػعرو داب  ال ،أبػػو عمػػو الحسػػف بػػف رشػػيؽالقيروانػػو،  -ٚٚ
، ٔح الػديف الهػوارز واػد  عػودة ، ط ، ردـ ل  وشرح  ويهرسػ  صػالٔ، جونقد 

 ـ.ٜٜٙٔ، لبنءف –ر ومك بة الهالؿ، بيروت دا

، ، القػءارة، دار الشػروؽٔحصءد الهشيـ، ط ،المءزنو،  براايـ عبد القءدر -ٛٚ
 ـ.ٜٕٓٓمصر ، 

 –، المك بػػػة العصػػػرية، صػػػيدا ٕف الشػػػعرا ، طالموازنػػػة بػػػي، ءرؾ، زكػػػومبػػػ -ٜٚ
 ـ.ٖٜٙٔبيروت، 



211 
 

نقػػد األدبػػو بػػيف النظريػػة وال طبيػػؽ، نػػدوة ، ر ػػءيء المجموعػػة مػػف البػػءحثيف -ٓٛ
 ـ.ٜٕٓٓب الحديث،  ربد، األردف، ، عءلـ الك الصورة وال طءب

 لحػػديث أبومسػػمـالشػػعر العمػػءنو ا، المحرورػػو، محمػػد بػػف نءصػػر بػػف راشػػد -ٔٛ
 .ـٕٓٓٓ/ٜٜٜٔ، الثقءيو العربو، الدار البي ء  ، المركزٔراةدا، ط 

 ػر ، ت. يالمرادز، الحسف بف رءسػـ، الجنػى الػدانو يػو حػروؼ المعػءنو -ٕٛ
، بيػروت ، ، منشػورات دار ا يػءؽ الجديػدةٕط ،الديف ربءواف ومحمد نديـ يء ؿ

 .ـٖٜٛٔ
نطمقػءت األدبو الحديث م، يو النقد مصطلى، يءةؽ، و عمو، عبد الر ء -ٖٛ

 ـ.ٜٜٛٔ، ر الك ب لمطبءعة والنشر، الموصؿ، مديرية دأ، ط و طبيقءت
، دار ٕاألدب العربػػػػو الحػػػػديث نمػػػػءذج ونصػػػػوص، ط ، المعػػػػوش، سػػػػءلـ -ٗٛ

 .ـٕٔٔٓلبنءف ،  –، بيروت النه ة العربية
قط، ، مك بػػػة مسػػػنءصػػػر، محمػػػد صػػػءل ، أبومسػػػمـ الرواحػػػو حَسػػػءف عمػػػءف -٘ٛ

 ـ.ٜٜ٘ٔ، سمطنة عمءف
بيػػػػػروت،  –نءصػػػػػؼ، مصػػػػػطلى، الصػػػػػورة األدبيػػػػػة، د.ط ، دار األنػػػػػدلس  -ٙٛ

 .  لبنءف

، المركػػز شػػعرية يػػو ال طػػءب البالغػػو والنقػػدز، الصػػورة الالػػولو، محمػػد -ٚٛ
 .ٜٜٓٔ، ٔءيو العربو، بيروت، لبنءف، طالثق

: مػػػػءروف رػػػػدـ لػػػػ   ،اليػػػػءزجو، نءصػػػػيؼ، ديػػػػواف الشػػػػي  نءصػػػػيؼ اليػػػػءزجو -ٛٛ
، ، دار مػػػػءروف عبػػػػودٔعبػػػػود ، ط  وورػػػػؼ عمػػػػى  ػػػػبط   نظيػػػػر ، يهرسػػػػعبػػػػود
 .ـٖٜٛٔ

، ٕرؼ الطيػػػب يػػػو شػػػرح ديػػػواف أبػػػو الطيػػػب، جالعػػػاليػػػءزحو، نءصػػػيؼ،  -ٜٛ
 .ـٜٜٛٔ، د.ط، دار صءدر، بيروت

، ط ٕج ،رؼ الطيػػب يػػو شػػرح ديػػواف أبػػو الطيػػب، العػػاليػػءزجو، نءصػػيؼ -ٜٓ
 ـ .ٜٜٙٔ، ت، بيرو دار ومك بة الهالؿ ،ٔ
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،  قػػػديـ: اللنيػػػة يػػو الشػػػعر العربػػػو الحػػػديث ،  طػػػور الصػػػورةاليػػءيو، نعػػػيـ -ٜٔ
، لمدراسػػػػػػءت والنشػػػػػػر، سػػػػػػورية، دمشػػػػػػؽ ، صػػػػػػلحءتٔمحمػػػػػػد جمػػػػػػءؿ طحػػػػػػءف، ط 

 ـ. ٕٛٓٓ

 ثانيا : رسائل الماجستير:

، العربػػػة يػػػو الشػػػعر العمػػػءنو الحػػػديث يػػػو البطرانػػػو، سػػػعيد بػػػف عمػػػو بػػػف سػػػعيد -1
 ـ.ٕٛٓٓ، ءمعة السمطءف رءبوس، سمطنة عمءف، جيقوالمهجر اإير 

يػػػو  جربػػػة الشػػػءعر عػػػز الػػػديف ميهػػػوبو، الصػػػورة الشػػػعرية ، عبػػػد الػػػرزاؽ، بمعيػػػث -2
 .، رسءلة مءجس يرٕٓٔٓ/ٜٕٓٓريعة، ، جءمعة بوز دراسة أسموبية

القصػة الشػعرية عنػد عبػداهلل ال ميمػو دراسػة الحءرثو، حميد بف محمد بف حمػود،  -3
 .ـٕٗٓٓ، ة، جءمعة السمطءف رءبوس، عمءفنقدي

، ال صػػػوير البيػػػءنو يػػػو شػػػعر عػػػدز بػػػف جػػػءبرالحػػػءرثو، مػػػريـ بنػػػت عػػػواض بػػػف  -4
 .ـٕٔٓٓ، لررءع العءممو، يرسءلة مءجس ير(، جءمعة أـ القر ، السعوديةا
الصورة الشعرية يو ديواف أبو الربيم عليػؼ الػديف ال ممسػءنو ،  دعموس،  ميؿ، -5

، بء نػػػػػػػػػػة، الجزاةػػػػػػػػػػر –بية بالغيػػػػػػػػػػة، جءمعػػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػػءج ل  ػػػػػػػػػػر دراسػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػمو 
 ـ.ٕٓٔٓ/ٜٕٓٓ

رسػػػػػءلة  ،ة اللنيػػػػػة يػػػػػو شػػػػػعر الػػػػػوأوا  الدمشػػػػػقوالصػػػػػور صػػػػػبءح، عصػػػػػءـ لطلػػػػػو،  -6
 .ـٕٔٔٓجءمعة الشرؽ األوسط، س  مءجس ير،  شراؼ : عبدالرفؼ زادز،

بػػػػػت ، الصػػػػػورة البيءنيػػػػػة يػػػػػو المدحػػػػػة النبويػػػػػة عنػػػػػد حسػػػػػءف بػػػػػف ثءربػػػػػءيمو، حميػػػػػد -7
 .ـٕٗٓٓ/ٖٕٓٓ، األنصءرز، جءمعة من ورز رسنطينة، الجزاةر

البهالنػػػػو شػػػػءعرا ، رسػػػػءلة ، أبػػػػو مسػػػػمـ نءصػػػػر بػػػػف راشػػػػد المحررػػػػو، محمػػػػد بػػػػف -8
 .ـٜٜ٘ٔ، مءجس ير، جءمعة السمطءف رءبوس

 

 ثالثا: البحوث والدوريات : 
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كػػر ، رػػرا ات يػػو يعػػض الجوانػػب اللنيػػة لشػػعر أبػػو مسػػمـ، يػػو بدرويػػش، أحمػػد -1
 .ـٕٙٓٓ،  ٕ، ط البهالنو، المن د  األدبو

، بحػوث و شػعر أبػو مسػمـ البهالنػو الرواحػو، روانيف ال  يؿ يالكلرز،  سمءعيؿ -2
(، ٕٕٔٓديسػػمر  ٖٔ-ٔٔالمػػف مر الػػدولو يالػػدور العمػػءنو يػػو الشػػرؽ اإيريقػػو 

 .ٕ٘ٓ، ص ـٖٕٔٓجءمعة السمطءف رءبوس،  ، مركز الدراسءت العمءنية،ٔج
، حصءد أنشػطة أ وا  عمى شعر أبو مسمـ  ف سءلـ ،، سءلـ بف عمو بنوالكمبء -3

اشراؼ : سءلـ محمد العيالنو،  عداد: محمػد عمػو  ،ٜٜٓٔالمن د  األدبو لعءـ 
 .ـٜٜٔٔ، الصميبو، وزارة ال راث القومو والثقءية

، دراسػػءت يػػو أدب المحرورػػو، محمػػد، أبػػو مسػػمـ: راةػػد الشػػعر العمػػءنو الحػػديث -4
، دار ٔ ملػػػػػػءف اليحيػػػػػػءةو و د. أيمػػػػػػف ميػػػػػػداف، ط  د. شػػػػػػريلة ،مػػػػػػءف وال مػػػػػػي ع

 .ـٕٗٓٓ، المسيرة، عَمءف
 ، نػدز يجوانػب أدبيػة وينيػة مقءرنػة (، بػيف أبػو مسػمـ وأبػو البقػء  الر سميرايكؿ،  -5

، المن ػػد  األدبػػو سػػف سػػمطنة عمػػءف ،ٕ، طرػػرا ات يػػو يكػػر البهالنػػو الرواحػػو
 .ـٕٙٓٓ

 

 ت :رابعا: المجال

، العػػػدد أدبيػػػة : الشػػػعر وكراايػػػة ال عمػػػيـ، مجمػػػة العربػػػو ، أوراؽعصػػػلور، جػػػءبر -ٔ
 ـ.ٕٔٓٓ/ ٗ، ٜٓ٘

أبو مسػمـ البهالنػو ، االنحراؼ األسموبو ي العدوؿ ( يو شعر عمومحمد، أحمد  -ٕ
( ٗ+ٖالعػػػػػػػػدد ي -ٜٔالمجمػػػػػػػػد  –، مجمػػػػػػػػة جءمعػػػػػػػػة دمشػػػػػػػػؽ ـ(ٕٜٓٔ -ٓٙٛٔي

ٕٖٓٓ. 

 

 خامسا: المواقع اإللكترونية :

ٔ- http:elearn.univ-biskra.dz/course/view.php?=104 
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