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ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

َِّٕ 

َ
َكعظيـَََََ َكجيو َلجالؿ َينبغي َكما َفيو َمباركان َكثيران َطيبان َحمدان َهلل الحمد

َكأعذبيـَنطقا،َ َبيانان، َكأكضحيـ مِّيَكأيسمِّـَعمىَأفصحَالعربَلسانان، َكأيصى سمطانو،
كأسدِّىـَلفظان،َكأقكميـَحجة،َكأىداىـَإلىَالصراطَالمستقيـ،َسيدناَمحمدَكعمىَآلوَ

َكصحبوَأجمعيف.
َكبعػد:

َمفَالتصكير،َالَتتأتىَاإلجادةَفيوَإالَََََ َمفَالبياف،َكضربه فإفَالتشبيوَلكفه
َاستقاـَلوَدقةَالمفظ،َكصحةَالمعنى،َكمراعاةَالصنعة،َكسمكَالخياؿ،َكرىافةَ إذا

َالحس.
كقدَأدرؾَالعمماءَذلؾ،َيقكؿَابفَكىب:َ"َكأماَالتشبيوَفيكَمفَأشرؼَكالـَََََ

َكافَالميشبِّوََالعرب،َكفيوَتككفَالفطنةَكالبراعة منيـَفيََ[بالكسر]عندىـ،َككمما
َ"تشبييوَألطؼ؛َكافَبالشعرَأعرؼ،َككمماَكافَبالمعنىَأسبؽ؛َكافَبالحذؽَأليؽَ

(ُ).َ
َعمـَََََ َأنكاع َبيف َمف َالتشبيو َإف "َ َفيقكؿ: َالمعنى، َذلؾ َاألثير َابف كيؤكد

الشيءََالبيافَمستكعرَالمذىب،َكىكَمقتؿَمفَمقاتؿَالبالغة،َكسببَذلؾَأفَحمؿ
ماَمعنىَيعزَصكابو،َكتعسرَاإلجادةَفيو،َكقم ماَ عمىَالشيءَبالمماثمةَإماَصكرةنَكا 

َ.(ِ)أكثرَمنوَأحدَإالَعثر"َ
ممعفَفيَالترؼ،َكثيرَاألناقة،ََ–مفَبيفَألكافَالبالغةََ–ثـَإفَالتشبيوَََََ

َالعيبَ َفيو َيظير َذلؾ َأجؿ َكمف َالصنعة؛ َدقيؽ َالمزاج، َرقيؽ َالحساسية، شديد

                                           

 َتحقيؽ:َد.حفنيَشرؼ.َََُٕ،َُٖ(َالبرىافَفيَكجكهَالبياف،البفَكىبَالكاتبَصَُ)

 َتحقيؽ:َأحمدَالحكفي،َبدكمَطبانة.ََٖٗ/ِ(َالمثؿَالسائرَالبفَاألثيرَِ)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ُِّٕ 

َ(ُ)َمؿ؛َفيكصؼَبالقبحَكالفساد.كالخ
كقدَعابَالبالغيكفَكالنقادَكثيرانَمفَالتشبيياتَالتيَأفسدتَجماؿَالصكرةَََََ

َالسياؽَ كأخرجتياَمفَدائرةَاإلصابةَفيَالتشبيوَإلىَدائرةَالقبحَكالعيب؛َكفيَىذا
َالتُّرَى َفي ًعيًب َالمى َالت شًبيًو َنىٍقًد َكعنكانيا:)مىقىاًييسي َالدراسة، َىذه َتأتي ًغيِّ َالبىالى اًث

(َفيَمحاكلةَلجمعَىذهَالتشبيياتَمفَمظانيا؛َبغيةَالكقكؼَعمىَمقاييسَ كالن ٍقًدمِّ
نقدَالتشبيوَالمعيبَعندىـَكجمعياَفيَدراسةَمستقمة؛َلتككفَبمثابةَنكاةَلسمسمةَ

فيَالبحثَعفَمقاييسَنقدَاألساليبَالبالغيةََ-إفَشاءَاهللَتعالىَ–دراساتَتاليةَ
َالتراثَالبالغيَكالنقدم.المعيبةَفيَ

َََََ نِّبي كالَشؾَأفَالكقكؼَعمىَمكاطفَالعيبَكالخمؿَفيَاألساليبَالبالغيةَييجى
َيحقؽَالمقابمةَ َأنوَيضيؼَإلىَالدرسَالبالغيَما َكما األديبَالكقكعَفيَأمثاليا،
بيفَمقاييسَاالستحسافَفيَاألساليبَكبيفَمقاييسَاالستقباح؛َفتتمكفَالقاعدةَفيَ

ارسيفَمدعمةَبالشاىدَكالدليؿ،َكيقؼَعمىَأصكؿَاالستحسافَكضدىاَفيَأذىافَالد
َاألساليببَالبالغية.

َعمىَاستقراءَكجمعَالتشبيياتَََََ كقدَارتسـَىذاَالبحثَمنيجاَتحميميالَيقـك
إلىَمقاييسَعامةََ-حسبَالعيبَ-المعيبةَفيَكتبَالبالغييفَكالنقاد،َثـَتصنيفيا

بالنقدَكالتحميؿ؛َبغيةَالكقكؼَعمىَمقاييسَنقدََكخاصةَيندرجَتحتياَالشاىدَمدعما
َالتشبيوَالمعيبَعندىـ.

كليسَمفَىدؼَالدراسةَأفَتتتبعَكالـَالعمماءَفيَىذهَالقضيةَمفَالناحيةَََََ
َالكشؼَعفَ َاليدؼي نما َكا  َمنو، َفائدة َال َبما َالبحثَكيطكؿ َيترىؿ َلئال التاريخية؛

َمقاييسَالعيبَفيَالتشبيو.

                                           

 َط/َمكتبةَنيضةَمصر.َََُِٔ/َّ(َينظر:َففَالتشبيو،َد.َعميَالجندمَُ)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِِّٕ 

ةَىذاَالبحثَأفَتقسـَخطتوَإلىَأربعةَمباحث،َمسبكقةَكقدَاقتضتَطبيعََََ
َبمقدمة،َكمتمكةَبخاتمة،َكفيارس.

َ:َففيياَحديثَعفَأىميةَالبحث،َكمنيجو،َكخطتو.فأها ادلقذهح
َ:َمقاييسَنقدَالتشبيوَالمعيبَفيَاأللفاظ.وادلثحث األول

َكيشمؿَالعيكبَاألتية:
َ.َغرابةَالمفظَككحشيتو.َََََََََََََََََََُ
َسكءَالنظـَ)التعقيدَالمفظي(..َِ
ََ.َاستخداـَاأللفاظَالعاميةَأكَاألعجمية.َّ
َ.َمخالفةَقكاعدَالمغة.ْ
َ.َالحشك.ََََََََََََََََََََََََََََََََٓ
َ.َكضعَالمفظَفيَغيرَمكضعو.َٔ
َ.َعدـَالدقةَفيَاستخداـَاأللفاظَالمناسبةَلممعاني.ٕ

َيَالمعاني.:َمقاييسَنقدَالتشبيوَالمعيبَفوادلثحث الثاًي
َكيشمؿَالعيكبَاألتية:

َ.َمخالفةَالعرؼَكاإلتيافَبماَليسَفيَالعادةَكالطبع.َُ
َ.َالتناقضَبيفَالمعاني.ِ
َ.َقمبَالمعنى.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّ
َ.َفسادَالمعنى.ْ

َ:َمقاييسَنقدَالتشبيوَالمعيبَفيَالصنعةَكاألصكؿ.وادلثحث الثالث
َية:كيشمؿَالعيكبَاألت

َ.َانعداـَالشبوَكالمناسبةَبيفَالطرفيفَأكَبيعده.َََُ
َ.َعدـَتحقؽَكجوَالشبوَأكَخفاؤهَكبيعده.ِ
َََ.َالخمؿَفيَالتركيبَكالترتيب.ّ



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِّّٕ 

َ.َالتناقضَفيَالتشبيو.ْ
ََََََ.َاالبتذاؿَكاإلسفاؼ.ٓ
َ.َالغمكَالممقكتَفيَالتشبيو.ٔ
َ.َمخالفةَسنفَالعربَفيَصنعةَالتشبيو.َٕ
َالحتذاءَفيَصنعةَالتشبيو..َالتقميدَكاٖ

َ:َمقياسَنقدَالتشبيوَالمعيبَفيَالجانبَالنفسي.وادلثحث الزاتع
َ:َكفيياَأىـَنتائجَالبحثَكتكصياتو.واخلامتح

َكمكازييفَ َصاحبو، َحسنات َميزاف َفي َالجيد َىذا َيجعؿ َأف َأسأؿ كاهلل
َحسناتَالقراءَأجمعيف،َكأفَيككفَحجةَلناَجميعاَالَحجةَعمينا.

َالميـَ َعمىَسيدناَمحمدَكعمىَآلوَكصحبوَكسمـ.كصؿِّ



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِّْٕ 

َ
َ
َ

 
 ادلثحث األول

 هقاييس ًقذ التشثيَ ادلعية فى األلفاظ 
 

َغرابةَالمفظَككحشيتو. -ُ
 سكءَالنظـَ)التعقيدَالمفظي(. -ِ

 استخداـَاأللفاظَالعاميةَأكَاألعجمية. -ّ

 مخالفةَقكاعدَالمغة. -ْ

 الحشك. -ٓ

 كضعَالمفظَفىَغيرَمكضعو. -ٔ

 اظَالمناسبةَلممعانى.عدـَالدقةَفىَاستخداـَاأللف -ٕ



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِّٕٓ 

 ادلثحث األول
 هقاييس ًقذ التشثيَ ادلعية فى األلفاظ

َمفَالتصكير،َالَتتأتىَاإلجادةَأكَاإلبداعَََ َمفَالبياف،َكضربه التشبيوَلكفه
َالحس.َ َكرىافة َالخياؿ َكسيميك َالمعنى، َكصحة َالمفظ َدقة َلو َاستقاـ َإذا َإال فيو

ؼ،َكثيرَاألناقة،َشديدَالحساسية،َرقيؽَفالتشبيوَبيفَألكافَالبالغةَممعفَفىَالتَر
َ.(ُ)المزاج،َكأمَتياكفَفيوَيعيبو،َكيخرجوَمفَالحسفَإلىَالقبح

َمفَََ َتخمك َأف َالبد َالتشبييية َالصكرة َأجزاء َمنيا َتتككف َالتى كاأللفاظ
الَعيد َالتشبيوَمعيبانَكفاسداَن األخطاءَكالعيكبَالتىَتخدشَجماؿَالصكرةَكبياءىا،َكا 

َكرديئان.
َكذكقيـَكقََ َبحسيـ َكأدرككا َالمقياس، َإلىَىذا َتنبوَعمماءَالبالغةَكالنقد د

َالتشبيوَبالعيبَكالقبحَفىَألفاظوَكصياغتو،َ ـي كثيرانَمفَالمعاييرَكالمقاييسَالتىَتىًس
كأفَيككفَالمفظَمخالفانَلقكاعدَالمغة،َأكَيككفَغريبان،َأكَعاميانَسكقيان،َأكَغيرَذلؾَ

َضحياَفىَىذاَالمبحث،َكمفَأىميا:مفَالعيكبَالمفظيةَالتىَسنَك
 : غزاتح اللفع ووحشيتَـ 1

َكمفَذلؾَقكؿَامرئَالقيس:
سيػػػػػػػػن ماَن ػػػػػػػػنىاءنَكى َكىسيػػػػػػػػن ٍيؽوَسى ًسػػػػػػػػفي َكى

َ

َبًمػػٍدالًجَاليىجيػػًرَنىييػػػكضًََ ػػٍرتي َ(ِ)ذىعى
َ

رَأبكَىالؿَالعسكرم،َكابفَسنافَالخفاجي،َأفَاألصمعيَكأباَعمركَلـَػذكََ
َمعنػيعرف َلغرابةػا َالبيت؛ َبيَى َكأنو َككحشيتيا، َمسجػألفاظو َأىؿَػت َعمؿ َمف دم

                                           

َ.ُِٔ/ّينظر:َففَالتشبيو،َد/َعمىَالجندلََ(1)
،َككتابَالصناعتيفَألبيَىالؿَّٕٕ/ِراجعَالبيتَفي:َالمعانيَالكبيرَالبفَقتيبةَالدينكرلََ(2)

،َكديكافَامرئَالقيسَصََٕ،َكسرَالفصاحةَالبفَسنافَالخفاجيَصّّٓالعسكرمَص
َ،َتحقيؽ:َعبدَالرحمفَالمصطاكم.ُِّ



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِّٕٔ 

َ.َ(ُ)المسجد
ذاَكافَاألصمعىَكعمركَبفَأبكَالعالء،َََ كىماَمفَىماَفىَركايةَالشعرََ-كا 

لـَيعرفاَمعنىَالبيتَكألفاظوَلكحشيتياَكغرابتيا؛َفالَمريةَفىَأنوَتشبيوََ-كاألدبَ
َنفسوَمض َكيجد َالشاعر، َلمراد َالسامع َبيفَفيـ َلمبحثَكالتنقيبَمعيبَيحكؿ طران

َعفَمعنىَالكمماتَالغريبة.
َكالسنيؽ:َََ َالثكر. َالسف: َأف َفذكركا َالبيت، َشرحَمعنى َجماعة َحاكؿ كقد

َجبؿ.َكسناء:َمرتفع.َكسنما:َالبقرة.َكمدالجَاليجير:َالفرس.
كالجبؿَكبقرةَعظيمة مرتفعاَن َ.َ(ِ)كالمعنى:َأنوَأفزعَبفرسوَثكراَن

َيكفَمفَأمرَفإفَالشاعََ َأكقعوَفىَالعيبَكميما َمما رَأغربَفىَألفاظو؛
ََكالخطأ.

َكمنوَقكؿَالمتنبي:ََ
طاًسػػػػػموٍَ اهَي ٍبًعَأٍشػػػػػجى ػػػػػاَكػػػػػالر  َكفىاؤكيمى

َ

موٍََ سىػػاجي (ّ)َبػػأٍفَتيٍسػػًعداَكالػػد ٍمعيَأىٍشػػفىاهَي
َ

َ

ربَفػػػىَمعنػػػىَالبيػػػت،َكأفسػػػدَالػػػنظـ،َحتػػػىَقػػػاؿَعنػػػوَابػػػفَػرَأغػػػػفالشاعػػػََ
َ.(ْ)سرَمعناه""إفَىذاَيحتاجَاألصمعيَإلىَأفَيفََرشيؽ:
كقاؿَعنوَالعميدم:َ"كاهللَلكَأكقدَاإلنسافَألؼَشمعةَليستضئَبنكرىاَإلىَََ

                                           

َ.َٕ،َكسرَالفصاحةَصّّٓراجع:َكتابَالصناعتيفَصََ(1)
َصَ(2) َالفصاحة َسر ََٕراجع: َالكبير َكالمعاني َالعربَّٕٕ/ِ، َلساف َكلب َاألدب َخزانة ،

َ.ٕٔٓ/ٗلمبغدادمَ
(3)ََ َالجرجاني َلمقاضي َكخصكمو َالمتنبي َبيف َالكساطة َفي: َالبيت َفيَٖٗ/ُراجع َكالعمدة ،

،َكشرحَديكافَالمتنبيَُُّكسرَالفصاحةَص،َِّٗ/ُمحاسفَالشعرَكآدابوَالبفَرشيؽَ
َ.ُٖٖلمكاحدمَص

َ.ِّٗ/ُالعمدةََ(4)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِّٕٕ 

َ.(ُ)استنباطَغكامضَىذاَالبيتَمعَقمةَالفائدةَفيوَلصعبَعميو"
َكثيرة،َََ َتقديرات َفيو َكقدركا َالبيت، َمعنى َفى َكاألدباء َالعمماء َاختمؼ كقد

فَعاىداهَعمىَأفَيسعداهَبالبقاءَمنياَماَذكرهَالعكبرم:َأنوَيخاطبَصاحبيوَالمذي
عندَربعَاألحبة،َفقاؿَليا:َكفاؤكماَليَبمساعدتيَعمىَالبكاءَكيذاَالربع،َثـَبي فَ
َدرسَكتقادـَكافَأحزفَلزائره،َ)أشجاهَطاسمو(،َ كجوَالشبوَفقاؿ:َإفَالربعَكمما
كالدمعَكمماَساؿَككثرَأشفىَالغميؿَكماَأفَالربعَأشجىَلممحبَإذاَدرسَ)كالدمعَ

َ.(ِ)َشفاهَساجمو(أ
َلفظةَََ َفى َ)الغرابة( َإحداىما: َجيتيف: َمف َالبيت َىذا َفى َكالخطأ كالعيب

طاسـ،َبمعنىَالطامسَأل:َالدارس.َكالثانية:َ)الترتيبَالمتعسؼَكالتعقيدَالمفظي(َ
ر،َكفصؿ،َحتىَأحدثَالخمؿ،َكالتقدير:َ َفىَالبيت،َحيثَقد ـ،َكأخ 

َكفاؤكمػػػاَبػػػأفَتسػػػعداَكػػػالربعَأشػػػجاه
َ

َموَكالػػػػػػػدمعَأشػػػػػػػفاهَسػػػػػػػاجموطاسػػػػػػػَ
َ

حيثَفصؿَبيفَالباءَكمتعمقياَبخبرَاالبتداءَقبؿَتمامو،َفضالنَعفَالتأذمَََ
بسماعَىذاَالبيت،َحيثَتكمؼَلوَمفَالمفظَالمتعقد،َكالترتيبَالمتعسؼَلغيرَمعنىَ

َ.(ّ)بديعَيفىَشرفوَكغرابتوَبالتعبَفىَاستخراجو
 سىء الٌظن )التعقيذ اللفظي(:ـ 2

اءَأفَسكءَالترتيبَبيفَاأللفاظَبالتقديـ،َأكَالتأخير،َأكَالحػذؼ،َالحظَالعممََ
أكَالفصػػؿ،َبػػيفَاألمػػكرَالمتالزمػػةَكغيرىػػاَيػػؤدمَإلػػىَالتعقيػػدَكصػػعكبةَفيػػـَالمعنػػىَ

فسػػادَالصػػكرةَكاضػػطرابَأجزائيػػ ؛ََاػالمػػراد،َكمػػاَأنػػوَيػػؤدمَإلػػىَاإللغػػازَكالغمػػكض،َكا 

                                           

َ.ٔٗاإلبانةَعفَسرقاتَالمتنبىَلفظانَكمعنى،َلمعميدلَصػَ(1)
َ.ِّٔ/ّشرحَديكافَالمتنبىَلمعكبرمََ(2)
َ.ٖٗراجع:َالكساطةَصػَ(3)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِّٕٖ 

،َكسػماهَقدامػة،َ(ُ))سػكءَالػنظـ(ؾَعابكهَكرفضكه،َكقدَسماهَأبكىالؿَالعسكرمَػكلذل
،َكسماهَابفَطباطباَالعمكمَ)األبياتَالمسػتكرىةََ(ِ)كابفَاألثير،َكغيرىماَ)المعاظمة(

َ.(ّ)َاأللفاظ(
-كلعؿَأكؿَمفَتنبوَإلىَىذاَالمقياسَكأشارَإليو،َىكَعمرَبفَالخطابَََ

رانَ،َفقدَذكرَأبكىالؿَالعسكرمَأفَعمرَبفَالخطابَكافَيمدحَزىي-رضىَاهللَعنو
َ.(ْ)ألنوَلـَيكفَيعاظؿَبيفَالكالـ

كمفَاألمثمةَالتىَساقكىاَعمىَىذاَالعيب،َقكؿَالشاعرَيصؼَديارانَدرستَََ
َكعفتَآثارىا:

ًتيىػػػػػػػػا ػػػػػػػػٌطَبىٍيجى ٍتَبىٍعػػػػػػػػدىَخى َفىأىٍصػػػػػػػػبىحى
َ

ريسيػػػػػػػػػػػكمىيىاَقىمىمػػػػػػػػػػػاَنَ َقىفىػػػػػػػػػػػراَن ػػػػػػػػػػػأىف  َ(ٓ)كى
َ

يثَفصؿَبيفَكالمعنى:َفأصبحتَبعدَبيجتياَقفرانَكافَقممانَخطَرسكميا.َحََََ
الفعؿَالناقصَكخبره،َكبيفَكأفَكاسميا،َكبيفَالمضاؼَكالمضاؼَإليو،َكقدـَخبرَ
كأفَعميياَكعمىَاسميا؛َمماَجعؿَالصكرةَمختمةَمضطربة،َكىذاَمفَأقبحَصكرَ
َلبيافَ َالبيتَمصنكعان َىذا َعدكا َحتىَإنيـ َالعمماء، َالمفظيَعند َكالتعقيد المعاظمة

َ.(ٔ)قبحَالتعقيدَالمفظيَفىَالكالـ
                                           

َ.ُِٔراجع:َكتابَالصناعتيفَصػَ(1)
َ.َّٓ/ُ،َكالمثؿَالسائرَالبفَاألثيرَٔٔراجع:َنقدَالشعرَلقدامةَبفَجعفرَصػَ(2)
َكماَبعدىا.َٕٔراجع:َعيارَالشعرَصػَ(3)
َ.ُِٔراجع:َكتابَالصناعتيفَصػَ(4)
(5)ََ َالسائر َالمثؿ َفي: َالبيت َالكالـََُٖ/ِراجع َمف َالمنظـك َصناعة َفي َالكبير َكالجامع ،

َص َاألثير َالبف َالعمَكُُِكالمنثكر َعمي َألبي َالقريض َنصرة َفي َاإلغريض َكنضرة مَ،
َالبالغةَلمخطيبَالقزكينيَِْص ،َكصبحَاألعشىَفيَصناعةَّٗ/ُ،َكاإليضاحَفيَعمـك

َ.ّٖٗ/ُ،َكخزانةَاألدبَكغايةَاألربَالبفَحجةَالحمكمََِٗ/ِاالنشاءَلمقمقشندمَ
(6)ََ َالسائر َالمثؿ ََُٖ/ِراجع: َلمحمكم َاألدب َكخزانة َلمميدانىََّٖٗ/ُ، َالعربية كالبالغة



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِّٕٗ 

:َيصؼَالديارَالتىَدرستَ(ُ)كمفَشكاىدَىذاَالعيبَقكؿَأبىَحيةَالنميرمََ
َآثارىا.

َبكػػػػػػػؼَيكمػػػػػػػاَن ػػػػػػػط َالكتػػػػػػػابي َكمػػػػػػػاَخي
َ

َأكَييًزيػػػػػػػػػػػػػؿَيَييػػػػػػػػػػػػػكًدمٌََ َ(ِ)َيقػػػػػػػػػػػػػاربي
َ

َيقاربَََ َأم: َيزيؿ، َأك َيقارب َبكؼَييكدم َيكمان َالكتاب ط  َخي َكما كالمعنى:
َال َأفسد َالشاعر َلكف َيباعدىا. َأك َكيبينيا َحيثَالكتابة َالسيء، َالنظـ َبيذا صكرة

فصؿَبيفَالمضاؼَكالمضاؼَإليوَ)بكؼَييكدم(َبالظرؼَ)يكمان(؛َمماَترتبَعميوَ
َ.(ّ)تعقيدَكخمؿَفىَفيـَالمراد

َكمفَشكاىدَىذاَالعيبَقكؿَالشماخَيصؼَمشيةَمحبكبتو:ََ
ػػفَبىػػٍرًدَالكشىػػاًحًَإذىاَمىشىػػتٍَ َعى َتخػػامصي

َ

ٍيػؿًَفػيَاألىٍمعىػزَ ػافيَالخى َحى اميصى (ْ)الػكًجيَتىخى
َ

َ

يريد:َتتخامصَإذاَمشتَعفَبردَالكشاح،َتخامصَحافىَالخيؿَالكجىَفىَََ

                                                                                                           

َ.ُّٗ/ّالجندلَ،َكففَالتشبيوَد/َعمىَُِٓ/ُ
َكىكَمفَشعراءَالدكلتيفَاألمكيةََ(1) َكافَيركمَعفَالفرزدؽ، َبفَالربيعَبفَزرارة، َالييثـ ىك

،َُٖٓ/ِكالعباسية،َشاعرَراجزَمحسفَعمىَلكثةَكانتَفيوَ)راجع:َالبيافَكالتبييفَلمجاحظَ
َ(.َِٗ،َكالمكشحَلممرزبانيَصػِٕٔ/ِكالشعرَكالشعراءَالبفَقتيبةَ

،َكالصناعتيفَْْٔ،َكالكساطةَصَِٗ،َكالمكشحَصػُٕي:َعيارَالشعرَصػراجعَالبيتَفَ(2)
َ.ُْٗ/ْ،َكخزانةَاألدبَِٖٖ/ِ،َكصبحَاألعشىَُٓٔصػ

َ.َِٗ،َالمكشحَصػُٓٔ،َكتابَالصناعتيفَصػُٕراجع:َعيارَالشعرَصػَ(3)
،َكصبحَّٖ،َكالمكشحَصََٕ،َكعيارَالشعرَصَّٓ/ُراجعَالبيتَفي:َالشعرَكالشعراءََ(4)

،.ََتخامص:َتتخامص،َأل:َتتجافىَعفَالمشى.َٕٓ،َكديكافَالشماخَصػِٖٖ/ِاألعشىَ
األمعز:َاألرضَالغميظةَذاتَالحجارة.َالكجى:َالحافى:َيريدَأفَىذهَالمرأةَيؤذيياَالكدعَالذلَ
َمثؿَتجافىَالخيؿَالحافيةَفىَاألرضَالغميظةَ َببرده،َفتتجافىَعنوَفىَمشييا فىَكشاحيا

َذاتَالحجارة.



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

َِْٕ 

ََ(ُ)األمعز.َفقدـ،َكأخر،َكفصؿ،َبيفَالصفةَكالمكصكؼَ

َكمنوَقكؿَذلَالرمةَيصؼَصكتَرحاؿَاإلبؿ:َ
ًَبنىػػػػػػا َمػػػػػػفَإيغىػػػػػػاًلًيف  َكػػػػػػأٌفَأىٍصػػػػػػكىاتى

َ

ػػػػػٍيًسََ (ِ)َالفػػػػػراًريجَإٍنقىػػػػػاضيَأكىاًخػػػػػرَالمى
َ

َ

َر:َكأفَأصكاتَأكاخرَالميسَإنقاضَالفراريجَمفَإيغاليفَبنا.كالتقديََ
َالَََ َمما ففصؿَبيفَالمضاؼَكالمضاؼَإليوَبقكلو:َ)مفَإيغاليفَبنا(َكىذا

َ.(ّ)يجكزَالفصؿَفيو؛َألنيماَكالشيءَالكاحد
كمعنىَالبيت:َأفَرحاليـَجديدةَكقدَطاؿَسيرىـ،َفبعضَالرحؿَيحؾَبعضاَنََ

َ.(ْ)رابَالرحاؿَلشدةَالسيرمثؿَأصكاتَالفراريجَمفَاضط
َفىَتشبيوَصكتَاحتكاؾَالرحؿَبصكتَصغارَََ َأجاد فَكافَقد َكا  كالشاعر

الدجاجَحيثَجمعَبيفَطرفيفَمتباعديف،َإالَأنوَقدَأخطأَبيذاَالتعقيدَالمفظيَالذلَ
َأضاعَبياءَالصكرةَكدقتيا.

كمػػػػفَسػػػػكءَالػػػػنظـَكالتعقيػػػػدَالمفظػػػػيَقػػػػكؿَالمتنبػػػػيَيمػػػػدحَشػػػػجاعَبػػػػفَََ
َي:محمدَالطائ

َأبػػػػػػػػػػاَالبرايػػػػػػػػػػاَآدَـه َأن ػػػػػػػػػػىَيكػػػػػػػػػػكفي
َ

َمحمػػػػػػػدَيَ َكالػػػػػػػث قىالىًفَأنػػػػػػػتى َ(ٓ)َكأبػػػػػػػكؾى
َ

                                           

َ.ُْٔ،َككتابَالصناعتيفَصػٖٖ،َالمكشحَصػَٕالشعرَصػَراجع:َعيارَ(1)
(2)ََ َلمجاحظ َالحيكاف َفي: َالبيت َصِّْ/ِراجع َالشعر َكعيار َصََٕ، َكالمكشح ،ََِْ،

،كديكافَُٗ،َكاسرارَالبالغةَصَٔ/ِ،َكالعمدةَُْٔ،َكالصناعتيفَصْْٔكالكساطةَص
َ َصػ َالرمة َإَُٓذم َيستند َالرحؿ َآخر َفى َمفَشجر َعمكد َالميس: َأكاخر َالراكب.َ، ليو

َإنقاضَالفراريج:َصكتَصغارَالدجاج.
َالمرشحَصػَٕراجع:َعيارَالشعرَصػَ(3) كأسرارَََٔ/ِ،َكالعمدةَُْٔ،َالصناعتيفَصػَِْ،

َ.ُٗالبالغةَصػ
َ.ُّْ/ْخزانةَاألدبَالبغدادلََ(4)
،َّٖٓ،َكالمنصؼَلمسارؽَكالمسركؽَمنوَالبفَككيعَصَٗراجعَالبيتَفي:َالكساطةَصَ(5)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ُِْٕ 

َكأنتَََ َمحمد، َكأبكؾ َالبرايا، َأبا َآدـ َيككف َأنى َالصحيح: َالبيت كتركيب
َ)محمد(َ َالذلَىك: َالخبر َكبيف َ)أبكؾ( َالذلَىك: َالمبتدأ َبيف َفصؿ َكقد الثقالف.

َتعس ؼَشديدَكمذىبَعفَالفصاحةَبالجممةَالتىَىىَقكلو:َ)كالثقالفَأنت(،َكىذا
َ.(ُ)بعيد
َكنتَأنتَالثقميف،َكأبكؾَمحمد،َفأبكَََ قاؿَابفَسيده:َ"َيريدَأفَيقكؿ:َإذا

البريةَإذاَأبكؾَالَآدـَ!َكىذاَمحاؿَمفَالقكؿَكسفو،َفمـَيحسفَتأليؼَالبيتَكلـَ
َ.َ(ِ)يكفؽَإلقامةَإعرابو،َففصؿ،َكقدـ،َكأخر"

شبوَالممدكحَفيَكمالوَكفضموَكغنائوَكقكلو:َ)كالثقالفَأنت(َتشبيو،َحيثَََ
َمقاميماَ َ.(ّ)بالثقميف:َاإلنسَكالجف،أل:َأنتَتكازييماَفضالَكتقـك

َمأخكذَمفَقكؿَأبيَنكاس:َكتشبيوَالممدكحَبيذاَالمعنىَ
َكلػػػػػػػػػػػػيسَعمػػػػػػػػػػػػىَاهللَبمسػػػػػػػػػػػػتنكرَو

َ

َفػػػػػػػػػػيَكاحػػػػػػػػػػػدَ ـى َأٍفَيجمػػػػػػػػػػعَالعػػػػػػػػػػال
َ

َكَىََ ـى َإٍبرىاًىٍي َأيم ةن(َكىذاَكموَمأخكذَمفَقكؿَاهللَتعالي:َ)إف  ..َكاليخفىَأفَ(ْ)افى

                                                                                                           

َالبالغةََكاإليضاحَفي َصّّ/ُعمـك ،َْٕٖ،َكأنكارَالربيعَفيَأنكاعَالبديعَالبفَمعصـك
َ.َالثقالف:َاإلنسَكالجف.ْْكشرحَديكافَالمتنبيَلمكاحدمَصَ

،َأبكالطيبَالمتنبىَكماَلوَكماَعميوَُْٕ/ّ،َكففَالتشبيوَُّّ/ٕراجع:َالتذكرةَالحمدكينةََ(1)
َ.ٕٕألبىَمنصكرَالثعالبيَصػ

َ.ُِالمتنبيَالبفَسيدهَصػَشرحَالمشكؿَمفَشعرَ(2)
(3)ََ َص كجيردم َالبيري ة َفيكر جى َالبف َالفتح َأبي َعمى َالفتح َالمتنبيَُُّراجع: َديكاف َكشرح ،

َ.ُْلمكاحدمَصَ
،َقاؿَالزمخشرم:َ"َكافَأم ةن،َفيوَكجياف،َأحدىما:َأنوَكافَكحدهَأمةَمفََُِسكرةَالنحؿَ/َ(4)

ََاألمـَلكمالوَفيَجميعَصفاتَالخير،َكقكؿَالشاعر:
َكليسَعمىَاهللَبمستنكرَََََََأفَيجمعَالعالـَفيَكاحد

،َأم:َيؤموَالناسَليأخذكاَمنوَالخير،َأكَبمعنىَمؤتـَبوَ كالثاني:َأفَيككفَأمةَبمعنىَمأمـك



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِِْٕ 

َجممةَالتشبيوَلـَتسمـَكذلؾَمفَالتقديـَكالتأخير.
 استخذام األلفاظ العاهيح أو األعجويح:ـ 3

َمفَََ َاألعجمية َأك َالعامية َاأللفاظ َاستخداـ َالبالغييفَكالنقاد َمف َكثير عد 
َإلىَ َالخفي خراج َكا  َاإليضاح َىك َالتشبيو َمف َالغرض َأف َذلؾ َالتشبيو؛ عيكب
الظاىر،َكىذاَالغرضَيتعارضَمعَاستخداـَاأللفاظَالعاميةَأكَاألعجميةَلماَيترتبَ

َعمييماَمفَالغمكضَكالثقؿ.
َكقدَذكرَالعسكرمَفىَالبيافَعفَقبحَالتشبيو،َقكؿَلبيدَبفَربيعة:ََ

َفخمػػػػػػػػػػةنَذفػػػػػػػػػػراءىَتيٍرتىػػػػػػػػػػىَبػػػػػػػػػػالعيرىا
َ

ػػػػػػػػػػػػػؿٍََ كالبىصى كتىٍركػػػػػػػػػػػػػاَن اًنيػػػػػػػػػػػػػاَن قيٍردىمى
َ(ُ)َ

َ

َالحديدَفالشاعرَيصؼَالدركعَََ َكيشبوَبيضة َالكتيبة، َالتىَتمبسيا الغميظة
َالتىَتمبسَفىَالرأسَبالبصؿ.

َمماَََ َ)قردمانيا(َكَ)تركان(،َكىذا كقدَاستخدـَالشاعرَكممتيفَفارسيتيفَىما
َيعابَبوَالتشبيوَكيقبح؛َلماَيترتبَعميوَمفَالغمكضَفضالنَعفَالثقؿ.

َالتشبيو،َكىكَبيعدَََ المشابيةَبيفَالطرفيف.َكىناؾَكجوَآخرَلمعيبَفىَىذا
قاؿَالعسكرم:َ"َفشبوَالبيضةَ]َالخكذةَالتىَتمبسَفىَالرأس[َبالبصؿ،َكىكَبعيد،َ

فَكاناَيتشابيافَمفَجيةَاالستدارة" َ.(ِ)كا 
َعندَََ َكيقبح َالتشبيو َبو َييعاب َمما َالسكقية َالعامية َاأللفاظ كاستخداـ

                                                                                                           

َ(ُْٔ/ِ"َ)راجع:َالكشاؼ،َلمزمخشرمَ
َصػَ(1) َالصناعتيف َفي: َالبيت َصَِٕٓراجع َقتيبة َالبف َالكاتب َكأدب َالشعرَْٕٗ، َكعيار ،

..َترتى:َتشد.َقردمانيا:َىىَٓٗ،َكديكافَلبيدَبفَربيعةَصُُُالمكشحَصَ،ََكَُٓص
َالتىَ َالحديد َبيضة َكالترؾ: َكبقى، َعمؿ َكمعناه َكيٍرديمىاند: َبالفارسية َكأصمو َالغميظة الدركع

َتمبسَفىَالرأس.
َ.ُُُ،َكالمكشحَصػَُٓ،َكانظر:َعيارَالشعرَصػَُٕالصناعتيفَصػَ(2)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِّْٕ 

َالبالغييفَكالنقاد،َكمفَشكاىدهَقكؿَالمتنبىَيصؼَالكتيبة:
َ

ػػػػػػػػػػػػػ بعي ػػػػػػػػػػػػػػةوَسيىفي ػػػػػػػػػػػػػػكمىمميكمى َةَوػةوَرى
َ

َ(ُ)ؽًًَلَايىصػػيحَالحصػػاَفييػػاًَصػػياحَالمقىػػَ

َ

َبصكتَََ َالكتيبة َفى َالخيؿ َحكافر َكقع َيحدثو َالذل َالحصى َصكت شبو
َ.(ِ)المقالؽ.َكالتشبيوَمعيبَكقبيح؛َألفَلفظةَالمقالؽَمبتذلةَبيفَالعامةَجداَن

َكمنياَقكلو:ََ
َعميػػػػػػو َالنػػػػػاسَمػػػػػٍفَتجػػػػػكزي َكمػػػػػفى

َ

َ اًزبىػػػػػػػػػػػػػارََ َ(ّ)شعػػػػػػػػػػػػػػراءَكأن يػػػػػػػػػػػػػاَالخى
َ

َجممةَََ َمف َكأنو َاألشعار، َمضحكات َمف َالبيت َىذا َاألثير َابف َعد كقد
َ)البرساـ(َالذلَذكرهَفىَشعرهَحيثَيقكؿ:

مػػػػػػػفَالقػػػػػػػريضَىىػػػػػػػ َاءَهػَرإٌفَبعضػػػػػػػاَن
َ

كبعضػػػػػػػػػػويَأحكػػػػػػػػػػَ َـيػلػػػػػػػػػػيسَشػػػػػػػػػػيئاَن َا

َ

َالبراعػػػػػػةَكالف َيػػػػػػػمنػػػػػػويَمػػػػػػاَيجمػػػػػػبي
َ

َ َـيَكَـ َالًبرسػػػػػػػػا منػػػػػػػػوَمػػػػػػػػاَيجمػػػػػػػػبي
َ(ْ)َ

َ
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َمفَََ َالمشيكر َخالؼ َعمى َالكالـ َكنظـ َالمغة َقكاعد َمخالفة َأف َيخفى ال

قكانيفَالنحكَكالصرؼَيخؿَبفصاحةَالكالـ،َكيعيبَالصكرةَالتشبيييةَكينفرَاألذكاؽَ
َأكَ َالتشبييية َالصكرة َيعيب َالذل َكالخرؽ َالنشاز َبمثابة َألنو َفييا؛ السميمة

                                           

َالساَ(1) َالمثؿ َفي: َالبيت َراجع َالعالءَُٗٗ/ُئر َألبي َالمتنبي( َديكاف َ)شرح َأحمد َكمعجر ،
..َمممكمة:َالكتيبةَالمجمكعة.َِِٖ،َكشرحَديكافَالمتنبيَلمكاحدمَصَُّّالمعرمَصَ

لىَقبيمةَربيعة.َالمقالؽ:َنكعَمفَالطيكر. َسيفيةَربعية:َمنسكبةَإلىَسيؼَالدكلةَكا 
َ.ُٗٗراجع:َالمثؿَالسائرَصػَ(2)
َصَ(3) َأحمد َمعجز َأفَبعضَالناسََُٕٓراجع: َكالمعنى َحكايةَصكتَالذباب، َالخازبار: َ ،

َلغفمتيـَيجكزَعميوَشعراءَييذكفَكأنيـَطنيفَالذبابَ
َ،َكالبرساـ:َعمةَيييذلَفييا.ُٗٗالمثؿَالسائرَصػَ(4)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِْْٕ 

َاألسمكبَعامة.
َذاَالعيبَقكؿَأبىَنكاسَيصؼَحبابَالخمر:كمفَشكاىدَى

ػػػػغرلَككيبػػػػرلَمػػػػفَفكاًقعيػػػػا َكػػػػأفَصي

َ

َمػػفَالػػذىبَ َعمػػىَأرضو َ(ُ)َحٍصػػباءيَديرع
َ

َالبيتََ َىذا َنكاسَفى َأبا َالنحاة َخطأ َاألثير:(ِ)كقد َابف َيقكؿ َذلؾ َكفى .ََََََََََََََََ
َكليسَم َالعربية، َعمـ َظكاىر َمف َفإنو َنكاس، َأبي َمثؿ َعمى َيخفى َال َكىذا فَ"

َألنوَأمرَنقميَيحمؿَناقموَمنوَعمىَالنقؿَمفَغيرَتصرؼ.َ غكامضوَفىَشيء،
كقكؿَأبيَنكاس:َصغرلَككبرلَغيرَجائز؛َفإفَفيٍعمىىَأفعؿَالَيجكزَحذؼَاأللؼَ
ٍبمىىَإالَأفَتككفَ نماَيجكزَحذفيماَمفَفيٍعمىىَالتىَالَأفعؿَلياَنحكَحي كالالـَفييا،َكا 

مفَاإلضافةَكمفَاأللؼَكالالـَفانظرَكيؼَكقعََفيٍعمىىَأفعؿَمضافة،َكىيناَقدَعريت
َ.(ّ)أبكَنكاسَفىَمثؿَىذاَالمكضعَمعَقربوَكسيكلتو"

 : احلشىـ 5
َ:(ْ)كمفَشكاىدَىذاَالعيبَقكؿَأبيَعدمَالقرشيَيفتخرَبقكموََ

َكماَالرؤكسَإذاَسىمىت َالرؤكسي فػػػػػػػػىَالمىجػػػػػػػػدَلؤلقػػػػػػػػكاـَكاألذنىػػػػػػػػابََنحفي
(ٓ)َ

َ

                                           

َالكساطةَصََ(1) َالعسكرمَٕٓراجعَالبيتَفي: َكديكافَالمعانيَألبيَىالؿ َكالمثؿََّٖ/ُ، ،
َ َاألْٕ/ُالسائر َكصبح ،َ َصُِٖ/ُعشى َالربيع َكأنكار ََكِْٕ، َنكاسََد، َأبي يكاف

كبرل(َحيثَجاءَبأفعؿَالتفصيؿَمؤنثانَمعَككنوَمجردانََ-..َكمحؿَالخطأَقكلو:)صغرلّٗصػ
َمفَأؿَكمفَاإلضافةَككافَحقوَأفَيأتىَبوَمفردانَمذكران،َفيقكؿَأصغرَكأكبر.َََ

َ.ْٕ/ُائرَ،َالمثؿَالسَّٖ/ُ،َديكافَالمعانىَٕٓراجع:َالكساطةَصػَ(2)
َ.ْٕ/ُالمثؿَالسائرََ(3)
َالبالغةَََ(4) ىكَعبداهللَبفَعمركَاألمكم،َكيكنىَبأبيَعدمَالقرشىَ)راجع:َاإليضاحَفيَعمـك

َ(.ُٖٕ/ّتحقيؽ/َخفاجىَ
َصػَ(5) َالشعر َنقد َالبيتَفي: َالمكشحَصػٖٔراجع َصػِٖٗ، َالفصاحة َسر َكاإليضاحَُِٗ، ،

ّ/ُٕٖ.َ



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِْٕٓ 

َ
بالرؤكس،َثـَنفىَأفَيككفََ-فىَغيرىـَفىَعمكىـَكتحكميـَ-شبوَقكموََ

َأشراؼَالناسَكأعالىـَمثؿَاألذنابَفىَالمجدَكالعمكَكالرفعة.
.َبدليؿَأفَ(ُ)كقدَعيبَعمىَالشاعرَقكلو:َ)لؤلقكاـ(َفإنوَحشكَالَمنفعةَفيوََ

َحذؼَىذهَالمفظةَالَيترتبَعميوَخمؿَفىَمعنىَالبيت.
َ:كمفَشكاىدَالحشكَالذلَيفسدَالمعنى،َقكؿَالشاعر

َعىذيبػػػةَه َفىمػػػاَنيٍطفىػػػةهَمػػػفَمػػػاًءَنٍيػػػضو
َ

َاػتمٌنػػػػػػعيَمػػػػػػفَأيػػػػػػدمَالريقػػػػػػاًةَيركمييػػػػػػَ
َ

َمػػػف َن ػػػافييػػػاَلػػػكَََبأطيػػػبى َذيٍقتىػػػوَيَؾى
َ

ٍتَكغػػػػارىٍتَنجكمييػػػػاَ َ(ِ)َإذاَليمػػػػةهَأٍسػػػػجى
َ

فقكلو:َ)لكَأنؾَذقتو(َزيادةَأفسدَبياَالمعنى؛َألنوَأكىـَأنؾَإذاَلـَتذقوَلـَََ
نىَلصادؽ،َلكافَأككدَفىَاإلخبارَكأصحَفىَيكفَطيبان،َكلكَقاؿَبأطيبَمفَ فيياَكا 

َ.َ(ّ)االنتقاد
 : وضع اللفع فى غري هىضعَـ 6

َبعينو،َََ َمعنى َعمى َليدؿ َكضع َلفظ َكؿ َأف َالمغة َعمماء َعند َالمقرر مف
كمخالفةَىذاَاألصؿَييعدَُّعيبانَكخركجانَعمىَالمتعارؼَعميو.َكقدَعابَالعمماءَعمىَ

َخالف َالذيف َاػالشعراء َىذا َالمفظَكا َعيكب َكمف "َ َالعسكرل: َأبكىالؿ َقاؿ ألصؿ.
يرَمكضعوَالمستعمؿَفيوَكحمموَعمىَغيرَكجيوَالمعركؼَبوَ"َػىَغػوَفػاستعمال

(ْ).َ
                                           

َ.ُٖٕ/ّ،َكاإليضاحَُِٗ،َسرَالفصاحةَصػِٖٗػ،َالمكشحَصٖٔراجع:َنقدَالشعرَصػَ(1)
،َكنضرةَاإلغريضَفىَنصرةَالقريضَِٕٗ،َكالمكشحَصػٖٔأكردهَقداموَفىَنقدَالشعرَصػَ(2)

َ.ّٖصػ
َ.ّٖ،َنضرةَاإلغريضَصػِٕٗ،َالمكشحَصػٖٔراجع:َنقدَالشعرَصػَ(3)
َ.َُُكتابَالصناعتيفَصػَ(4)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِْٕٔ 

َكمفَشكاىدهَقكؿَجريرَيصؼَبقرَالكحش:َََ
ػػػػػوَي َأكارًعي ٍكًشػػػػػيع َمى َيىٍمًشػػػػػيَبيػػػػػاَكػػػػػؿُّ

َ

كفًََ ػػػػكاًَبيعىػػػػةىَالػػػػزُّ جُّ ٍشػػػػيَاليىرىاًبػػػػًذَحى مى
(ُ)

َ

َ

م:"َفالغمطَفىَىذَالبيتَفىَثالثةَمكاضع:َأحدىما:َأفَ)اليرابذ(َقاؿَالعسكَرََ
َأفَ َكالثالث: َلممجكس، َال َلمنصارل َالبيعة َأف َكالثانى: َالنصارل، َال المجكس

َ.(ِ)النصارلَالَيعبدكفَاألصناـَكالَالمجكس"
َكمفَشكاىدَىذاَالعيبَقكؿَامرئَالقيس:ََ

ػػػتٍَ ٌيػػػاَفػػػيَالس ػػػماًءَتىعىر ضى َإذاَمػػػاَالثُّرى
َ

َ ػػػػػؿًَتَى َأىثنػػػػػاًءَالًكشػػػػػاًحَالميفص  َ(ّ)َعىػػػػػرُّضى
َ

ََ(ْ)قالكا:َغمطَفذكرَالثريا،َكىكَيريدَالجكزاء؛َألفَالثرياَالَتتعرضَفىَالسماءَ
ََ

                                           

،َكأكىاـَشعراءَالعربَِِٕ/ُؿَلمميدانيَ،َكمجمعَاألمثأٗراجعَالبيتَفي:َالصناعتيفَصَ(1)
،َاألكارع:َقكائـَالدابة.َاليرابذة:َٕٖٓ،َكديكافَجريرَصَُْفيَالمعانيَألحمدَتيمكرَص

َسدنةَبيتَالنارَلميند.َالبيعة:َمعبدَالنصارل.َالزكف:َالصنـ.
َ.ِّٔ/ّ،َكففَالتشبيوَُْ،َكأكىاـَشعراءَالعربَصػٔٗالصناعتيفَصػَ(2)
،َُُِ/ُ،َكالشعرَكالشعراءَُِْ:جميرةَأشعارَالعربَألبيَزيدَالقرشيَصراجعَالبيتَفيَ(3)

يكافَامرئَد،َكُٗ،َكأكىاـَشعراءَالعربَفيَالمعانيَصِْٗ/ُ،َكالعمدةَّْكالمكشحَص
..َالتعرض:َإبداءَالعرضَكىكَالناحية.َاألثناء:َالنكاحى.َالكشاحَالمفصؿ:َّٔالقيسَصَ

:َتجاكزتَإليياَفىَكقتََإبداءَالثرياَعرضياَالذلَفصؿَبيفَخرزهَبالذىبَأكَغيره..َيقكؿ
َ)شرحَ َعرضو َغيره َبالذىبَأك َكخرزه َجكاىره َبيف َالذلَفصؿ َالكشاح َكإبداء َالسماء فى

َ(.ْٖالمعمقاتَالسبعَلمزكزنيَصػ
،َكأكىاـَشعراءَالعربَُّ،َكالكساطةَصَّْ،َكالمكشحَصُُِ/ُراجع:َالشعرَكالشعراءََ(4)

َ.ُٗفيَالمعانيَص



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِْٕٕ 

َكمنوَقكؿَزىيرَبفَأبيَسممىَيصؼَالحرب:
َكىمُّييػػػػػـٍَ َأىٍشػػػػػأىـى ػػػػػافى ًَغٍممى ـٍ َفىتيٍنػػػػػًتٍجَلىكيػػػػػ

َ

َتيٍرًضػػػػػٍعَفىػػػػػتىٍفًطـًََ ـ  َثيػػػػػ ػػػػػادو ًرَعى ػػػػػأىٍحمى كى
َ(ُ)

َ

َ

َتمؾَََ َأثناء َفى َأبناء َلكـ َفستكلد َالحرب، َكأثرتـ َالعيد َنقضتـ َإف يقكؿ:
َالحركبَ َترضعيـ َثـ َالناقة، َعاقر َالشـؤ َفى َيضاىي َمنيا َكاحد َكؿ الحركب
َعمىَ َمشآئيـ َفيصبحكف َالحركب َفى َكنشكؤىـ َكالدتيـ َتككف َأم كتفطميـ،

َ.(ِ)أبائيـ
(َحيثَكضعَالمفظََ فىَغيرَمكضعوََكقدَأخطأَزىيرَفىَقكلوَ)كأحمرَعادو

َإنماَىكَ كالصكابَ)كأحمرَثمكد(؛َألفَالذلَعقرَالناقةَكييضربَبوَالمثؿَفىَالشـؤ
َ.(ّ))أحمرَثمكد(َكيسمىَ)قدارَبفَسالؼ(

َكمفَىذاَالبابَقكؿَالحطيئةَيصؼَجيشان:ََ
َـي مىػػػػػٍيًي ًديػػػػػًدَعى َالحى ػػػػػاًَذمُّ َكمى ػػػػػفكؼه َصي

َ

ػػػػػػػأٍكالًدَالن عىػػػػػػػاـَكىًثيػػػػػػػؼَيَ َكى َ(ْ)َكبىػػػػػػػٍيضه
َ

َ
بػػػأكالدََ-كىػػػىَمػػػاَيمػػػبسَمػػػفَآالتَالحػػػربَلكقايػػػةَالػػػرأسَ-لبػػػيضشػػػبوَاََ

                                           

،َكالمعػػػػانيَُُِ/ُ،َالشػػػػعرَكالشػػػػعراءَُٕٔفػػػػي:َجميػػػػرةَأشػػػػعارَالعػػػػربَصَراجػػػػعَالبيػػػػتَ(1)
،َُْْ،َكشرحَالمعمقاتَالسبعَلمزكزنػيَصُّ،َالكساطةَصػّْ،َالمكشحَصػٕٖٗ/ِالكبير

،َكأكىػاـَْٖ/ُُ،َكخزانػةَاألدبَلمبغػدادمَُُْكالبديعَفػيَنقػدَالشػعرَألسػامةَبػفَمنقػذَص
:َيريػدَبػوَ..َأِٖيكافَزىيرَصَدَ.ِٓالشعراءَفىَالمعانيَصػ .َأحمػرَعػادو شأـ:َبمعنػىَشػـؤ

(َ،َكصػارَُِشؤمانَعمىَقكمو،َكقدَكصفوَاهللَتعالىَفقاؿ:َ)إذاَانبعػثَأشػقاىا.(َ)َالشػمس/
،َفقيؿ:َأشأـَمفَقدارَ)راجع:َجميرةَاألمثاؿَلمعسكرلَ َ(.ُٔٓ/ِقدارَمثالنَفىَالشـؤ

َ.ُْْراجع:َشرحَالمعمقاتَالسبعَلمزكزنيَصػَ(2)
َكالَ(3) َالشعر َراجع: َصػُُِ/ُشعراء َالمكشح َصػْٕ، َالكساطة َالعربَُّ، َشعراء َكأكىاـ ،

َ.ِٓصػ
َ.ُُُ،َكالصناعتيفَصػُُٔ،َالمكشحَصػُٓٔراجعَالبيتَفي:َعيارَالشعرَصػَ(4)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِْٕٖ 

َالنعاـ.
َطباطبا،َََ َابف َعىد  َكقد َالنعاـ، َبيض َيقصد نما َكا  َذلؾ، َفى َأخطأ كقد

رَأصحابياَفيياَعفَالغايات،َلكضعوَ كالمرزبانىَكغيرىماَذلؾَمفَاألبياتَالتىَقص 
َ.(ُ)المفظَفىَغيرَمكضعو

)بيض(،َكىذاَخطأ؛َألنوَالَيطمؽَعمىَفالشاعرَكضعَكممةَ)أكالد(َمكافَََ
َ.(ِ)البيضةَأنياَكلدَالنعامة

 عذم الذقح فى استخذام األلفاظ ادلالئوح للوعاًى:ـ 7
َفىَأداءَالمعنىَالمراد،َََ البميغَىكَالذلَيختارَمفَالكمماتَكاأللفاظَأدقيا

َيعد َاألصؿ َىذا َكمخالفة َبالمعاني. َعمىَإحساسَالشاعر َكأدليا َبالمقاـ، َكأنسبيا
يعابَبوَالكالـ،َالسيماَإذاَجاءَفىَمعرضَالتشبيو. َعيباَن

َكمفَشكاىدَىذاَالعيبَقكؿَكثيرَعزة:ََ
َأالَإنمػػػػػػػػاَليمػػػػػػػػىَعصػػػػػػػػاَخيزرانػػػػػػػػةَو

َ

َتمػػػػػػػػػػػػيفَ (ّ)إذاَغمزكىػػػػػػػػػػػػاَبػػػػػػػػػػػػاألكؼِّ
َ

َ

َالَتتالءـَََ َجاءَمفَاستخداـَالشاعرَلكممةَ)عصا(؛َحيثَإنيا كالعيبَىنا
المفظةَ)عصا(َتكحىَباليبسَكالغمظ،َفىََمعَالمعنىَالمرادَكمعَالمقاـ؛َذلؾَأفَىذه

حيفَأفَمقصكدَالشاعرَىكَكصؼَقكاـَالمحبكبةَبالميفَكالمدكنةَكالرقة،َكىذاَالَ
َ.(ْ)تنيضَبوَكممةَ)عصا(َفضالنَعفَعدـَمناسبتياَلمقاـَالغزؿ

َقاتؿَاهللَأباَََ َقاؿ: َالبيت، كقدَذكرَالعمماءَأفَبشارَبفَبردَلماَسمعَىذا

                                           

َ.ُُٔ،َالمكشحَصػُٓٔراجع:َعيارَالشعرَصػَ(1)
َ.ْْٓراجع:َأسسَالنقدَاألدبىَعندَالعرب،َد/َأحمدَبدكلَصػَ(2)
َالكَ(3) َالبيتَفي: َكاألدبَراجع َفىَالمغة َٖٓ/ّامؿ َالفريد َالعقد َالمكشحَصػُِِ/ٔ، ،ََِٓ

َ،َكالخيزراف:َكؿَغصفَليفَيتثنى.ُٕٓ،َكالبديعَفىَنقدَالشعرَصػُِّكالصناعتيفَصػ
َ.ُّْ/ّراجع:َففَالتشبيوََ(4)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِْٕٗ 

يعتذرَليا،َكاهللَلكَجعمياَعصاَمخَأكَزبدَلكافَقدَىجنياََصخر،َجعمياَعصا،َثـ
َكأساءَإلييا،َأالَقاؿَكماَقمت:

َكحػػػػػػػػػكراًءَالمػػػػػػػػػدامًعَمػػػػػػػػػفَمعػػػػػػػػػدَع

َ

َالجنػػػػػػػػػػػَ َحػػػػػػػػػػػديثياَثمػػػػػػػػػػػري َافًَػكػػػػػػػػػػػأف 

َ

َاَتثن ػػػػػػػػػػػػػتٍَػتيػػػػػػػػػػػػػحاجإذاَقامػػػػػػػػػػػػػٍتَل
َ

رافَ َعظامىيػػػػػػػػػاَمػػػػػػػػػفَخيػػػػػػػػػزي كػػػػػػػػػأف 
(ُ)َ

َ

َكمفَشكاىدَىذاَالعيب،َقكؿَأبىَتماـ:ََ
ٍلػػػػػكَكذكَالٌسػػػػػ َماحَأبػػػػػكَمػػػػػكأنػػػػػتَدى

َ

َسػػػػػػػىَقميػػػػػػػبَكأنػػػػػػػتَدلػػػػػػػكَالقميػػػػػػػػبَ
َ

ٍلػػػػػػػػكاَن َأييػػػػػػػػاَالػػػػػػػػد لكَالَعػػػػػػػػػدمناؾَدى
َ

ػػػػمبَالصػػػػميبَ َ(ِ)مػػػػفَجيػػػػادَالػػػػدِّالءَصي
َ

َلعطاءََ َالممدكحَسببان َجعؿ َأنو َالشاعر: َالدلكََكمراد َأف َكما َإليو، المشار
َ.َ(ّ)سببَفىَامتياحَالماءَمفَالقميب

َمالءََ َلعدـ َ)دلك( َلفظة َاستخداـ َفى َأخطأ َالمقصكدَلكنو َلممعنى متيا
َكلذلؾَلـَ َالمعركؼ؛ َالدلك َكىك َفىَمعنىَكريو َشاعَاستعماليا َقد َكألنو كالمقاـ،
َعابَابفَ َالمدح،َكمفَىنا َفىَمقاـ َبالدلكَالسيما َالرجؿَالعظيـ يحسفَأفَنشبو

َسنافَأباَتماـَفىَقكلوَيمدحَمحمدَبفَالييثـ:َََ
َنادمتػػػػػػػػػػػػػػػوَفكػػػػػػػػػػػػػػػأٌننى َمتفجػػػػػػػػػػػػػػػره

َ

َديـلمػػػػػػػػػػػػػػػد لكَأكَلمًمػػػػػػػػػػػػػػػرزميفَنىػػػػػػػػػػػػػػػَ
َ

َكأنتَََ َالدلكَالمعركؼ، َلمكافقتو َكالَأختاره؛ َالبركج، َأحد َفالدلكَىنا "َ قاؿ:
َجكدان،َكالجنةَلمفَ تجدَبأقربَتأمؿَفرؽَماَبيفَقكؿَالقائؿَلمفَيمدحو:َأنتَالمرـز
َسعة،َ َالدىر َلطريد َكالكنيؼ َكرمان، َالدلك َأنت َقكلو: َكبيف َعزان، َاألياـ تقصده

                                           

َ.ُٕٓ،َكالبديعَفىَنقدَالشعرَصػُِّ،َكالصناعتيفَصػَِٓراجع:َالمكشحَصػَ(1)
،َِِٕ،َالجامعَالكبيرَصػُٖٓ/ّ،َالمثؿَالسائرَّٔٓالصناعتيفَصػراجعَالبيتَفي:َكتابََ(2)

َكالقميب:َالبئر.
َ.ِِٕ،َالجامعَالكبيرَصػُٖٓ/ّ،َالمثؿَالسائرَّٔٓراجع:َكتابَالصناعتيفَصػَ(3)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

َِٕٓ 

ماَكقبحَاآلخرَظاىرَالَخفاءَبوَكلكالَماَذكرتوَكالمعنيافَصحيحاف،َكحسفَأحدى
َ.َ(ِ)لـَيكفَلذلؾَكجوَكالَعمةَ"َ(ُ)كنبيتَعميو

َ

                                           

َماَذكرهَمفَشرطَفصاحةَالكممة،َكىكَأفَالَيككفَقدَشاعَاستعمالياَفىَمعنىَكريو.َديقصَ(1)
َ.ُُٖع:َالتصكيرَالبيانى،َد.َأبكمكسىَصػ،َكراجٖٔسرَالفصاحةَصػَ(2)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ُِٕٓ 

 
 
 
 
 

 ادلثحث الثاًي
 هقاييس ًقذ التشثيَ ادلعية فى ادلعاًي

َ
َمخالفةَالعرؼَكاإلتيافَبماَليسَفىَالعادةَكالطبع. -ُ
 التناقضَبيفَالمعاني. -ِ

 قمبَالمعنى. -ّ

 فسادَالمعنى. -ْ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
 



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِِٕٓ 

 ثحث الثاًىادل
 هقاييس ًقذ التشثيَ ادلعية فى ادلعاًي

المعانيَالتىَيركمياَاألدباءَفىَتشبيياتيـَينبغيَأفَتككفَصحيحةَخاليةَََ
الَعيد َالتشبيوَمعيبان. َمفَاألخطاء،َكا 

تدؿََ(ُ)كالمتصفحَلكالـَالعمماءَيجدَأنيـَعقدكاَفصكالنَكاممةَلعيكبَالمعانيََ
َتذك َفى َكبراعتيـ َدقتيـ َكتدؿعمى َكنقده، َاألدب َالميـَ-ؽ َكقكفيـََ-كىك عمى

َأكَ َالعادة، َأك َلمعرؼ َمخالفان َيككف َكأف َالمعاني، َفى َالخطأ َلمقاييس كمعرفتيـ
َ-إفَشاءَاهللَ-الطبع،َأكَيككفَفاسدان،َأكَمتناقضان،َإلىَغيرَذلؾَمماَسنكضحو

َ-فىَالصفحاتَالقادمة،َكمنيا:
 : دج والطثعخمالفح العزف واإلتياى مبا ليس فى العاـ 1

كىذاَالعيبَسببوَجيؿَالشعراءَبالحقائؽَالتىَتحدثكاَعنياَأكَصفكىا،َكمفَََ
َشكاىدهَقكؿَأبىَنكاسَفىَكصؼَاألسد:

َكأنمػػػػػػػػػػػػػػػاَعينػػػػػػػػػػػػػػػوَإذاَنىظىػػػػػػػػػػػػػػػرىتٍَ
َ

ٍخنيػػػػػػػػكؽًََ َمى فػػػػػػػػًفَعػػػػػػػػيفي بػػػػػػػػارزىةىَالجى
(ِ)

َ

َ

نماَيكصؼَبغؤكرىا،َكماَقاؿَََ حيثَكصؼَاألسدَبجحكظَالعيفَكىذاَخطأ،َكا 
َائي:أبكَزبيدَالط

َعينيػػػوَفػػػيَكقبػػػيفَمػػػفَحجػػػرَو َكػػػأف 
َ

بػػػػػػأطراًؼَالمنىػػػػػػاًقيرَ ًَقٍيضػػػػػػاَاقتياضػػػػػػاَن

َ

َ

                                           

كماَبعدىا،َكأكىاـَشعراءَالعربَََُٓكماَبعدىا،َكالمكشحَصػَُٕراجعَمثالن:َنقدَالشعرَصػَ(1)
َكماَبعدىا.ََُٕفىَالمعانىَصػ

،َككتابَُِٗ/ٔكالعقدَالفريدَََٕٗ/ِ،َالشعرَكالشعراءَْٖٓ/ْراجعَالبيتَفي:َالحيكافََ(2)
َ.ّْٖفَأبيَنكاسَصػيكادَكَ.ُُٖالصناعتيفَصػ



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِّٕٓ 

َكقكلوَأيضان:
َكعينػػػافَكػػػالكقبيفَفػػػيَقمػػػبَصػػػخرة

َ

ييػػػػػػػرىلَفييمػػػػػػػاَكػػػػػػػالجمرتيفَتسػػػػػػػع رَ
(ُ)َ

َ

كقدَبٌيفَابفَرشيؽَسببَكقكعَأبيَنكاسَفىَىذاَالعيبَفقاؿ:َ"َأالَترلَإلىَََ
كليسَمفَمعارفو،َكلعموَماََ-اَكصؼَاألسدأبيَنكاسَكىكَمتقدـَفىَالمحدثيفَلمٌَ

دخؿَعميوَالكىـَفجعؿَعينيوَبارزتيف،ََ-شاىدهَقطَإالَمرةَفىَالعمرَإفَكافَشاىده
َاألسد،َ َكجو َبشتامة َكأشبو َأشنع َىذا َأف َعنده َكقاـ َالمخنكؽ، َبعيكف كشبييما
َكذىبَعنوَمفَصفةَأبىَزبيدَكغيرهَلغئكرَعينيوَلماَىكَأعمـَبوَممفَأخذهَعنو"

(ِ)َ
َ،َيمدحَبشرَبفَمركاف:(ّ)كمفَشكاىدَىذاَالعيبَقكؿَأيمفَبفَخزيـََ

ـ َبشػػػػػػػػػػػػػرَو ن ػػػػػػػػػػػػػاَقػػػػػػػػػػػػػدَرأينػػػػػػػػػػػػػاَأ َكا 
َ

كليػػػػػػػػػػكداَ َاأليٍسػػػػػػػػػػًدَمػػػػػػػػػػذكاراَن ِـّ َ(ْ)كػػػػػػػػػػأ
َ

َالناسَََ َألف َالمدح؛ َإلى َمنو َالذـ َإلى َأقرب َىك َبما َالبيت َىذا َفى فأتى
َقاؿَكثيرَعزة:َاتَالكريمةَأعسرَكأكالدىاَأقؿ،َكماػػاجَالحيكانػىَأفَنتػمجمعكفَعم

َالط يػػػػػػػػػػًرَأىٍكثىرىىػػػػػػػػػػاًَفرىاخػػػػػػػػػػا َبيغػػػػػػػػػػاثي
َ

كرَيَ َنىػػػػػػػػػػػػزي ػػػػػػػػػػػػقرًَمٍقػػػػػػػػػػػػالته ـٌَالص  كأ
َ(ُ)

َ

َ

                                           

َصػَ(1) َالصناعتيف َصػُُٖراجع: َالفصاحة َكسر َالمعانئَِّ، َفى َالعرب َشعراء َكأكىاـ ،
،َالكقبَفىَالحجر:َنقرةَيجتمعَفيياَالماء.َقيضانَاقتياضان:َحفرَاستئصاالن.َالمناقير:َِٔصػ

َجمعَمنقارَكىكَحديدةَكالفأسَينقرَبيا.
ََ.َِْ/ِالعمدةَََ(2)
َبفَشدادَبفَعمركَبفَفاتؾَاألسدم،َكىكَممفَاعتزؿَمكقعةَىك:َأيمفَبفَخزيَ(3) ـَبفَاألخـر

الجمؿَكصفيفَكماَبعدىماَمفَاألحداث،َككافَفارساَشريفا،َككافَيتشيعَكبوَكضح.)راجع:َ
َ(ّٖالتنبيوَعمىَأكىاـَأبيَعميَفيَأماليوَص

فصاحةَ،َسرَالََُ،َكالصناعتيفَصػِْٖ،َالمكشحَصػِٕراجعَالبيتَفي:َنقدَالشعرَصػَ(4)
َ.ٖ،َأكىاـَشعراءَالعربَفىَالمعانيَصػِْٓصػ
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ِْٕٓ 

َفالشاعرَيجيؿَالحقائؽَكالطبائعَالمتعمقةَبالحيكاناتَالكريمة.ََ
َكمفَىذاَالبابَقكؿَالشماخَيصؼَالناقة:ََ

مىػػػػػػػػػٍتًَإلىٍيػػػػػػػػػوًَ َالميٍعتىػػػػػػػػػرلَرىحى ـى َفػػػػػػػػػًنٍع
َ

ػػػػػىَاَ كًميىػػػػػاَكىرىحى ٍيزي ػػػػػىَحى (ِ)َلط ًحػػػػػيفًَرىحى
َ

َ

برحىَالطحيف،َكىذاَخطأَكجيؿَمفَالشاعرََ-فىَكبرىاَ-شبوَكركرةَالبعيرََ
َ.َ(ّ)بصفاتَالنجائبَمفَالبعير؛َألفَالنجائبَتكصؼَبصغرَالكركرةَكلطؼَالخؼ

َرحىَََ َشبو َأنو َفذكركا َالشماخ، َعف َالخطأ َرفع َالنقاد َبعض َحاكؿ كقد
َ.(ْ)رَكالعظـحيزكمياَبرحىَالطحيفَفىَالصالبةَالَفىَالكب

َكمفَشكاىدَىذاَالبابَقكؿَالنابغةَالجعدمَيصؼَناقتو:ََ
ٍقمىًتيىػػػػػػػػػػاَقىًميػػػػػػػػػػبَه َمي ػػػػػػػػػػاجى جى َكػػػػػػػػػػأٌفَحى

َ

َالَ ػػػػػػػيًمػػػػػػػفى ؽىَميٍسػػػػػػػتىقىاىىامٌػػػػػػػحقىٍيًفَشِّ
َ(ٓ)

َ

َ

شبوَحجاجَمقمتياَبقميبَفىَىذاَالمكضعَالمذككرَالذلَنضبَماؤه؛َليككفَََ
َالحجاجَالَ َألف َمفَالشاعر؛ َخطأ َكىذا َغكران. َالذلَينبتَأبعد َالعظـ َألنو يغكر؛

نماَالذلَيغكرَىكَالعيف َ.(ٔ)عميوَشعرَالحاجب،َكا 
                                                                                                           

،َِْٓ،َسرَالفصاحةَصػََُ،َكالصناعتيفَصػِْٖ،َالمكشحَصػِٕراجع:َنقدَالشعرَصػَ(1)
َ،َالمقالت:َالناقةَتضعَكاحدان،َكالمرأةَالَيعيشَلياَكلد.ٖأكىاـَشعراءَالعربَفىَالمعانيَصػ

َصػَ(2) َالشعر َفي:عيار َالبيت َصػُٗٓراجع َالمكشح َصػُُّ، َكالصناعتيف َكالعمدةَُُْ، ،
َبرؾَأصابَِّْ،َكديكافَالشماخَصِْٔ/ِ ..َكرحىَالبعير:َكركرتو،َألَزكرهَالذلَإذا

َ: َكالحيزـك َذمَخؼ. َمفَكؿ َالصدر َىى َكقيؿ: َكالقرصة، َعفَجسمو َناتئة َكىى األرض،
َالصدر.

َ.ِْٔ/ِ،َكالعمدةَُُْ،َكالصناعتيفَصػُُّ،َالمكشحَصػُٗٓراجع:َعيارَالشعرَصػَ(3)
َ.ّْٓ/ْ،َخزانةَاألدبَِْٔ/ِةَدانظر:َالعمَ(4)
َالصناعتيفَصػَُٓراجعَالبيتَفي:َعيارَالشعرَصػَ(5) َالذلَينبتَِٖٓ، َالعظـ َكالحجاج: ..

َعميوَشعرَالحاجب.َكالقميب:َالبئر.َكالشيقاف:َمكضع.َكحمؽَمستقاىا:َغارَماؤىا.
،َأكىاـَشعراءَالعربَفىَِٖٓ،َالصناعتيفَصػُُِ،َالمكشحَصػَُٓراجع:َعيارَالشعرَصػَ(6)
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ِٕٓٓ 

َمفَكصؼَالناقة،َكلعؿَالذلَأكقعوَفىَََ كالنابغةَمفَالشعراءَالذيفَأكثركا
ىذاَالعيبَكالخطأَأنوَلـَيدقؽَالمالحظةَفىَرؤيةَأعضاءَالناقة،َكلـَينعـَالنظرَ

َ.َ(ُ)فىَالكصؼ
َالنابغةَيصؼَالناقة:َكمفَأمثمةَىذاَالعيبَقكؿََ

ًَبػػػػػدىًخيًسَالػػػػػن ٍحًضَبىاًزلييىػػػػػا ٍقذيكفىػػػػػةو َمى
َ

ػػػدًََ َالقىٍعػػػًكَبىالمىسى ػػػًريؼى َصى ػػػًريؼه (ِ)َلىػػػويَصى
َ

َ

َخطأَََ َكىذا َالبئر.. َمف َالدلك َتشد َ َالتى َالبكرة َبصكت َنابيا َصكت شبو
كجيؿَبطبائعَالناقة؛َألفَصريؼَالفحكؿَمفَالنشاط،َكصريؼَاإلناثَمفَاإلعياءَ

َالضبي:كالضجر،َ َكذاَتكممتَالعرب،َكمنوَقكؿَربيعةَبفَمقرـك
اًلي ػػػػػػػػػػػػػػػػةَن مى َالبىًضػػػػػػػػػػػػػػػػيًعَجي ًَكنىػػػػػػػػػػػػػػػػازى

َ

ػػػػػػػػػػػاَ َتىرىاىػػػػػػػػػػػاَكىتيكمى ػػػػػػػػػػػاَبىغىٍمػػػػػػػػػػػفى ًَإذىاَمى
َ

َكقكؿَاألعمش:
ػػػػػػػػػػػػػػرىتٍَ َالرُّغػػػػػػػػػػػػػػاًءَإذىاَىىج  َكىتيػػػػػػػػػػػػػػـك

َ

َكيػػػػػػػػػػػػػػػتيـٍََ (ّ)َككانىػػػػػػػػػػػػػػػٍتَبىًقي ػػػػػػػػػػػػػػػةىَذىٍكدو
َ

َ

َو:كمفَشكاىدَىذاَالعيبَقكؿَبشامةَبفَالغدير،َيصؼَراحمتََ

ًميؼًَ ٍييىػػػػػػػػعهَكػػػػػػػػالخى َليػػػػػػػػاَمى ػػػػػػػػٍدره َكصى
َ

ػػػػػػػػػػػميالَىَ َعميػػػػػػػػػػػوَشى َبػػػػػػػػػػػأىف  َ(ْ)َتىخػػػػػػػػػػػاؿي
َ

                                                                                                           

َ.ِِٔ/ّ،َففَالتشبيوَُْالمعانىَصػ
َ.ِِٔ/ّراجع:َففَالتشبيوََ(1)
(2)ََ َلممبرد َالكامؿ َالبيتَفي: َكالمكشحَصٖٗ/ّراجع َلمتبريزمَِْ، َالعشر َالقصائد َكشرح ،

يكافَالنابغةَد،ََكٔ،َكأكىاـَشعراءَالعربَفيَالمعانيَصِٗ،َكنضرةَاألغريضَصُُّص
مرميةَبالمحـ.َدخيسَالنحض:َالمحـَالذلَدخؿَبعضوَفىَبعضَمفََ..َمقذكفة:َألّْصػَ

َكثرتو،َالبازؿ:َالناب.َالصريؼ:َالصياح.َالقعك:َالبكرة.َالمسد:َالحبؿ.
َ.ٔ،َأكىاـَشعراءَالعربَفىَالمعانيَصػِْراجع:َالمكشحَصػَ(3)
َ.ٔص،َكأكىاـَشعراءَالعربَِْٖ/ِ.َكالعمدةَٕٓراجعَالبيتَفي:َالمفضمياتَلمضبيَصػَ(4)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٓٔ 

َتخاؿَعميوَمسحانَمفَصكؼَأكَََ َصدرَكاسعَكالطريؽَفىَالجبؿ، ألَليا
شعرَلكثرةَماَعميوَمفَالكبر.َقاؿَابفَرشيؽَفىَالعمدة:َإفَاألصمعىَخٌطأهَفيو؛َ

َ.(ُ)ألفَمفَصفةَالنجائبَقمةَالكبر

َفىَالمعاني،َقكؿَرؤبة:َكمفَشكاىدَالخطأََ

َيػػػػداَن ٍحػػػػرو ػػػػؿَفػػػػىَجي ػػػػٍفَأدخى َكنػػػػتـَكمى
َ

َ(ِ)فأخطػػػػػػػأَاألفعػػػػػػػىَكالقػػػػػػػىَاأليسيػػػػػػػكداَ
َ

َعندَََََََََ َكأشد َمنو َأخبث َكىى َالمضرة، َفى َاألسكد َدكف َاألفعى َجعؿ حيث
َ.(ّ)العرب.َكالمقصكدَباألسكدَىنا:َالحيةَالعظيمة

َكمفَىذاَالبابَقكؿَالنابغةَالذبياني،َيصؼَالناقة:ََ

َأسػػػػػافميوحًَتَى َسيػػػػػكدو َيػػػػػديَعػػػػػفَأٍسػػػػػًتفو
َ

َ زىمػاَشيم َالحي (ْ)َاإًلمػاءَالغىػكاًدمَتىٍحًمػؿي
َ

َ

َ

                                           

َ.ٔ،َأكىاـَشعراءَالعربَفىَالمعانىَصػِْٖ/ِةَدالعمَ(1)
َ.ِٖٓ/ِ،َالشعرَكالشعراءَِّْ/ِراجعَالبيتَفي:َالحيكافََ(2)
َصػَ(3) َالكساطة َصػُّراجع: َالصناعتيف َصػَٗ، َالمعاني َفى َالعرب َشعراء َأكىاـ َكففَٕ، ،

َ.َِٖٓ/ّالتشبيوَ
(4)ََ َكالشعراء َالشعر َفي: َالبيت َفىُٕٔ/ُراجع َالكامؿ ،ََ َكاألدب َالصناعتيفََٕ/ّالمغة ،

َبشعَْٖصػ َكىك َبشخكصَالناس، َشبيو َبعيد َمف َالناظر َإليو َنظر َإذا َشجر َاألستف: ،
َالمنظرَتسميوَالعربَرؤكسَالشياطيف.



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٕٓ 

"قاؿَاألصمعى:َإنماَتكصؼَاإلماءَفىَمثؿَىذاَالمكضعَبالركاحَالَبالغدكَََ
َ.(ُ)ألنيفَيجئفَبالحطبَإذاَرحفَ"

َإلىَ َغدكىف َفأما َركاحيف، َالحطبَعند َحـز َاإلماء َتحمؿ نما َ"كا  َالعسكرم: كقاؿ
َحراءَفإنيفَمخٌفات.َكالجيدَقكؿَاألخنسَبفَشيابَالتغمبي:الص

َكأىن يػػػػػػػا ٍبػػػػػػػديَالن عىػػػػػػػاـً َبيػػػػػػػاَري َتىظػػػػػػػؿُّ
َ

كىاًطػػػػػػبَيَ َحى ػػػػػػىَبالعىًشػػػػػػيِّ مػػػػػػاءهَتيزج  ًَِ(ِ)َ
َ

َخفضتَََ َإذا َالنعامة َألف َالعشي؛ َكقت َالحكاطب َباإلماء َالنعاـ َشبو فقد
َكعمىَظيرهَحمؿ َ.(ّ)عنقياَكمشتَكانتَأشبوَبماشو

فىَالمعانيَالمخالؼَلكاقعَالطبيعة،َقكؿَالحكـَالخضرمَيمدحََكمفَالخطأََ
َقكمو:

َألٌمًتيػػػػػػػػػػا َكانػػػػػػػػػػتَبنػػػػػػػػػػكَغالػػػػػػػػػػبو

َ

(ْ)َسػػػػػػاعةوَيًكػػػػػػؼَيَكالغٍيػػػػػػًثَفػػػػػػيَكػػػػػػؿٌََ
َ

َ

فإفَالعادةَلـَتجرَبأفَالغيثَيسيؿَفىَكؿَساعة،َكلـَنعيدَعندَالشعراءَََ
َالممد َيشبيكف نما َكا  َشير، َكؿ َكال َساعة َكؿ َبالككؼَفى َالغيث َكصفكا كحَأنيـ

َإفضالو َ.(ٓ)بالغيثَلعمـك
َفىَََ َالكصؼَزيادة َفى َالغمك َىك َالخطأ َىذا َفى َالشاعر َالذلَأكقع كلعؿ

َ.(ٔ)المدحَفانقمبَاألمرَإلىَضده

                                           

َ.ُٕٔالشعرَكالشعراءَصػَ(1)
َ.ْٖكتابَالصناعتيفَصػَ(2)
َ.ُِراجع:َأكىاـَشعراءَالعربَفىَالمعانيَصػَ(3)
َ.ِْٓ.كسرَالفصاحةَصِٓٗ،َالمكشحَصػْٖلشعرَصػراجعَالبيتَفي:َنقدَاَ(4)
،َأكىاـَشعراءَالعربَفىَِْٓ،َسرَالفصاحةَصػِٓٗ،َالمكشحَصػْٖراجع:َنقدَالشعرَصػَ(5)

َ.ُٕالمعانيَصػ
َ.َِّ/ّراجع:َففَالتشبيوََ(6)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٖٓ 

َالٌطرٌماح،َََ َقكؿ َكالعرؼ، َالكاقع َلمخالفتو َالمعنى َفى َالخطأ َشكاىد كمف
َيصؼَناقتو:

َاألرضَبًمٍعنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنىسَو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي َتىٍمسى

َ

(ُ)اـكمثػػػػػػػػػؿَمػػػػػػػػػئالةَالن يػػػػػػػػػاحَالقيىػػػػػػػػػَ
َ

َ

َالتشبيوَََ َفى َكأساء َاألرض، َيمس َالذنىبى َبأف َ"فأفصح َالمرزبانى: قاؿ
.َفأخطأَخطأيفَكافَفىَغنىَعنيماَلكالَأفَالمبالغةَاستدرجتوَإلىَاألكؿَ(ِ)أيضان"

َفميدتَلوَالسبيؿَإلىَالثانى.
َكافَطكلوَقبيحانَمذمكمانَفىَأما األولََ ذا َيمسحَاألرض،َكا  :َفجعؿَالذنىبى

َغوَإلىَىذاَالحدَأقبحَكأدعىَإلىَالذـ.اإلبؿَفبمَك
َكىىَالَوالثانىََ َالنائحة، َبخرقة َفشبيو َبثكبَيجر، َأفَيشبيو َأراد َأنو :

نماَىىَكالمنديؿَتمسكياَ تجرىاَعمىَاألرض،َكالَتبمغَفىَالطكؿَأفَتصمحَلذلؾ،َكا 
َ.(ّ)بيدىاَكتشيرَبياَإذاَقامتَتنكح؛َفأفسدَالتشبيوَكأساء

 : التٌاقض تني ادلعاًيـ 2
َأكَََ َاألكؿ، َكصفو َبضد َفيصفو َيعكد َثـ َكصفان، َيثبتَالشاعر َأف كمعناه:

َ.(ْ)يذكرَمعنىَيؤمفَبوَكيركفَإليو،َثـَيأتىَبمعنىَآخرَيخالفوَفىَاالتجاه
َ.(ٓ)كأكؿَمفَتحدثَعفَىذاَالمقياسَىكَقدامةَفىَكتابَنقدَالشعر

                                           

َالمكشحَصػَ(1) َفي: َالبيت َالمعانيَصِٕٔراجع َفي َالعرب َشعراء َكأكىاـ ..المعنكنس:َُُ،
َلمئالة:َخرؽَتمسكياَالنساءَبأيدييفَإذاَقمفَلمنياحة.الذنبَالطكيؿ.َا

َ.ِٕٔالمكشحَصػَ(2)
َ.ُُراجع:َأكىاـَشعراءَالعربَفىَالمعانيَصػَ(3)
َ.ُْٖراجع:َأسسَالنقدَاألدبيَعندَالعربَد/َأحمدَبدكلَصػَ(4)
َكماَبعدىا.َُٖراجع:َنقدَالشعرَصػَ(5)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٓٗ 

َكمفَشكاىدَىذاَالعيبَقكؿَالمسيبَبفَعمىسَيصؼَناقتو:
ػػػػػؿَ  َأىعرضػػػػػتٍََفىتىسى تىيػػػػػاًَإذاَىػػػػػيى َحاجى

َ

ػػػػػػػػاعًََ سى ػػػػػػػػةوَسيػػػػػػػػريحَاليػػػػػػػػدىٍيًفَكى ميصى ًَبخى

َ

َ َكيكرًىػػػػػػاَبمكًضػػػػػػًعَََقىٍنطىػػػػػػرىةَنَككػػػػػػأىف 
َ

ػػػػػػػكاًمًضَاألىٍنسػػػػػػػاعًََ َغى َمىمسػػػػػػػاءىَبػػػػػػػيفى
َ

َبيىػػػػػػػاَأطىٍفػػػػػػػتَى ذاَأطىٍفػػػػػػػتى ًَبكمىكػػػػػػػؿَوََكىاً 
َ

(ُ)َفىػػػػرَاألٍضػػػػالىعًَجٍَمَيَصالفىػػػػرىائًََنىػػػػًبَض
َ

َ

ميصػة(َأل:َضػامرةَفػىَالبيػتَاألكؿ،َثػـَفقدَكصؼَالشاعرَالناقةَبأنياَ)خَََ
شبيياَبالقنطرةَفىَالبيػتَالثػانى،َكالقنطػرةَالَتكػكفَإالَعظيمػةَكضػخمة،َكأكػدَىػذاَ
الكصػػؼَبقكلػػو:َ)مجفػػرَاألضػػالع(َفػػىَالبيػػتَالثالػػث،َكالمجفػػرَىػػكَالعظػػيـَالجنبػػيفَ

َكىذاَتناقضَكاضح.
َكالََ َبالقنطرة، َشبييا َكقد َخميصة َ"فكيؼَتككف َطباطبا: َابف َالَقاؿ قنطرة

َمفَ َذكره َما َينقض َىذا َككؿ َاألضالع، َمجفر َىى َكقاؿ: َعظيمة، َإال تككف
َ.(ِ)الخمص"

َكمماَيدخؿَفىَىذاَالبابَعدـَاالنسجاـَبيفَالمعاني،َمثؿَقكؿَجرير:ََ
َذا لػػػػػيسى القمػػػػػكًبَكى ػػػػػائدةَي َصى َطرىقىٍتػػػػػؾى

َ

ػػػػػػػػػالـًََ َالزٌيػػػػػػػػػارىًةَفىػػػػػػػػػاٍرًجعيَبسى َحػػػػػػػػػيفى

َ

َعمػػػػػىَأغػػػػػٌرَكأٌنػػػػػ َوَيػتيجػػػػػًرمَالٌسػػػػػكىاؾى
َ

ػػػػػػاـًََ َمػػػػػػفَميتيػػػػػػكًفَغىمى ػػػػػػٌدرى بىػػػػػػرىدهَتىحى
َ(ّ)َ

َ

                                           

َصػَ(1) َفي:المفضميات َاألبيات َصُٔراجع َالشعر َكعيار َصُٕٔ، َكالمكشح ،َُُٕ،
..كالخميصة:َالضامرةَالبطف.َُٓ،َكأكىاـَشعراءَالعربَفيَالمعانيَصَْٗكالصناعتيفَص

سرحَاليديف:َسريعة.َالكساع:َالكاسعةَالسير.َاألنساع:َسيكرَعريضة.َغكامضَاألنساع:َ
َالداخمةَفىَجمدىاَتكادَالَترل.َالمجفر:َالكاسعَالعظيـَالجنبيفَمفَكؿَشيء.

،َأكىاـَشعراءَالعربَفىَالمعانيَْٗ،َالصناعتيفَُُٕ،َالمكشحَصػُٕٔشعرَصػعيارَالَ(2)
َ.ُٓصػ

َ.ُٕٔ،َالمكشحَصػُْٗ/ٔ،َالعقدَالفريدَُِٗ/ُراجعَالبيتَفي:َالشعرَكالشعراءََ(3)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

َِٕٔ 

فقدَعابَالنقادَعميوَىذاَالشعرَمفَكجييف:َأحدىما:َماَكقعَفيوَمفَعدـَََ
االنسجاـَكاالرتباطَبيفَالمعنىَفىَالبيتيف؛َإذَكيؼَيطردىاَكيردىاَثـَيصفياَكيشبوَ

َكلمعانوَ-ثغرىا َيَ-فىَبياضو َكليذا َالتىَتتساقطَمفَالسحاب. قكؿَبحباتَالبرد
َ.(ُ)المرزبانى:َ"فميتوَإذَكافَطردىاَماَكصفيا"

كالثانى:َمخالفتوَمذىبَالشعراءَكطريقتيـَفىَالغزؿ،َفميسَمفَعادتيـَردَََ
َفادخميَ َقاؿ: َىال َالطركؽ َمف َلمزيارة َأحسف َكقت َكأل َقالكا: َالحبيب. زيارة

َ.َ(ِ)بسالـ
(3)قلة ادلعىنـ 3

: 

َمََ َالكالـ َأجزاء َأحد َأفَيجعؿ َبو: َمعَكالمقصكد َكاآلخرَمكانو كافَاآلخر،
َإثباتَحكـَكؿَمنيماَلآلخر.

لطيفان،َمثؿَقكؿَابفَاألعرابي:ََ َكقدَيككفَمقبكالنَإذاَتضمفَاعتباراَن
قػػػػػػدَتحٌنػػػػػػىَصػػػػػػمبو َكرأيػػػػػػفَشػػػػػػيخاَن

َ

(ْ)يمشػػػػػػيَفػػػػػػييٍقًعسَأكَيكػػػػػػٌبَفيعثػػػػػػرَ
َ

َ

َكجيوَََ َعف َلممعنى َكقمب َلبس َعميو َترتب َإذا َمردكدان َمعيبان َيككف كقد
َمكاَلممعيبَبأمثمةَكثيرة،َمنياَقكؿَالنابغة:الصحيح،َكمث

                                           

َصػَ(1) َصػُٕٔالمكشح َالفصاحة َسر َكانظر: َالبديعَُِٔ، َأنكاع َفى َالربيع َكأنكار ،ََََََََََََََ
َ.ِٗٔالبفَمعصكـَصػ

َ.ُِٔ،َكسرَالفصاحةَصػُٓٔانظر:َالبديعَفىَنقدَالشعرَصػَ(2)
َأكََ(3) َالتشبيو( َ)قمب َبػ َالتشبيو َباب َفى َالبالغييف َعند َمعركؼ َىك َلما َمخالؼ َالنكع ىذا

)التشبيوَالمقمكب(؛َألفَالتشبيوَالمقمكبَالذلَىكَجعؿَالفرعَأصالنَكاألصؿَفرعانَعمىَسبيؿَ
ََخالؼَفيوَبيفَالعمماء.المبالغةَكاالدعاءَمفَالمتفؽَعميوَكال

األصؿ:َأكَيعثرَفيكبَأمَيسقطَعمىَكجيو،َكاالعتبارَالمطيؼَأفَفىَالقمبَتخييؿَأنوَمفََ(4)
.َُٗغايةَضعفوَيسقطَعمىَكجيوَقبؿَعثاره.َ)راجع:َأكىاـَشعراءَالعربَفىَالمعانيَصػ

َ(.ّٕٓكالبيتَفىَاالختياريفَلؤلخفشَصػ



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ُِٕٔ 

ػػػػػػػا َكىمى ػػػػػػاَتقيػػػػػػكؿي ػػػػػػةَمى َكىانىػػػػػػتَفىريضى

َ

نػػػػػػػػاءيَفريضػػػػػػػػةىَالػػػػػػػػر ٍجـَ َالزِّ (ُ)َكػػػػػػػػافى
َ

َ

كاألصؿ:َكماَكافَالرجـَفريضةَالزنا،َلكفَالشاعرَقمبَالمعنى،َكىكَقمبَََ
َالقمبَىكَإصالحَالكزفَ معيبَالَيتضمفَنكتةَبالغية،َكلعؿَالذلَدعاهَإلىَىذا

َ.(ِ)ضركرة،َكىذاَمعدكدَمفَعيكبَائتالؼَالمعنىَمعَالكزفَعندَبعضَالعمماءكال
َكمفَقمبَالمعنىَفىَالتشبيو،َقكؿَالشماخَيفخرَبسالمةَنسبوَإلىَكالده:ََ

َمنػػػوَكلػػػدتَكلػػػـَيٍؤشىػػػبَبػػػوَحسػػػبي

َ

َالًعٍمبػػػػػاءَبػػػػػالعكدًََ (ّ)َلٌيػػػػػاَكمػػػػػاَعيًصػػػػػبى
َ

َ

َعكدَإذاَانكسرَبالعمباء.كالمعنى:َأنوَلـَيخمطَنسبوَبغيرَأبيوَكماَيعصبَالََ
َمسكغَ َقمبَال َكىك َالمعنى، َقمب َلكنو َبالعمباء، َالعكد َعصب َكما َالمعنى: كأصؿ

َ.(ْ)لو
َكمفَىذاَالبابَقكؿَالراعيَالنميرم:ََ

َالغػػػػػكثَييؤًسػػػػػديىا ٍتوَكػػػػػالبي ػػػػػب حى َفصى

َ

َكػػػاألىثىرًََ َالعػػػيفى ٍكفى َيىػػػرى كفى ميٍستىٍكًضػػػحي
َ(ٓ)

َ

َ

َ

                                           

،َمعاىدَُُٓ،َسرَالفصاحةَصػْٗٔ،َالكساطةَصػَِِ/ُراجعَالبيتَفي:َالمكازنةَلآلمدمََ(1)
َ.ُٖٕ/ُالتنصيصَلمعباسيَ

َ.ْْْ/ِ،َخزانةَاألدبَِِّ،َتحريرَالتحبيرَصػَُٗ،َالمكشحَصػٕٖراجع:َنقدَالشعرَصػَ(2)
،َأكىاـَشعراءَالعربَْٕٖ،َأنكارَالربيعَفىَأنكاعَالبديعَصػِّٓ/ُراجعَالبيتَفي:َالمعانيَالكبيرََ(3)

..َكيؤشبَبو:َيخمط.َكالعمباءَبالكسر:َعصبَالعنؽ،ََُِ،َكديكافَالشماخَصِِػفىَالمعانيَص
َككانتَالعربَإذاَتصدعَرمحَتعصبوَبوَكىكَرطبَفيجؼَعميو.

َ.ِِ،َأكىاـَشعراءَالعربَصػْٕٖ،َأنكارَالربيعَصػْٗٔراجع:َالكساطةَصػَ(4)
(5)ََ َالكبير َالمعاني َفي: َالبيت َالعربَصػِْٕ/ِراجع َشعراء َأكىاـ َيغرييا،َ.َِ، َيؤسدىا: .

َالمستكضح:َىكَالذلَينظرَىؿَيرلَشيئان.



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِِٕٔ 

َ.(ُ)األثرَكالعيفَكأصؿَالمعنى:َيركفََ
 : فساد ادلعىنـ 4

َكمنوَقكؿَأبىَتماـَيمدحَأباَسعيدَالطائي:ََ
َكىاًسػػػعةَه َاألٍرضى َأف  َلػػػكى ػػػٍدرو َصى ريٍحػػػبى َكى

َ

ػػػٍفَأٍىًمػػػًوَبىمىػػػدَيَ َيىًضػػػٍؽَعى ـٍ ٍسػػػًعًوَلىػػػ (ِ)َكىكي
َ

َ

َمفَََ َكالرحبَأكسع َالسعة َفى َصدره َفجعؿ َالممدكح، َصدر َفىَسعة بالغ
َاألرض.

َ"كىذاََ َالكساطة: َفى َالجرجانى َإنماََقاؿ َالبالد َجعؿ َألنو َفاسد؛ المعنى
تضيؽَبأىمياَلضيؽَاألرض،َكأنياَلكَاتسعتَاتساعَصدرهَلـَتضؽَالبالد،َكنحفَ
َكأفَاألرضَ َاألرضَكضيقيا، َتخططَفىَاألصؿَعمىَقدرَسعة َلـ َالبالد َأف نعمـ
نماَتؤسسَ تتسعَلبالدَكثيرة،َكالتساعَماَفيياَمفَالمدفَأيضان،َكىىَعمىَحاليا،َكا 

عمىَقدرَالحاجةَإلييا،َفإذاَاستمرَبياَالزمافَككثرتَالعمارة،َكظيرَفيياَكتبتدئَ
الَاحتمؿَلياَ ٌسعت،َكا  َكي َكعراصه ماَيستدعىَالناسَإليياَضاقت،َفإفَجاكرتياَفيسىحه
بعضَالضيؽ،َفمكَاتسعتَاألرضَحتىَامتدتَإلىَغيرَنيايةَكأمكفَذلؾَلـَتزدَ

َ.َ(ّ)البالدَالتىَتنشأَفيياَعمىَمقاديرىا"
َالتىَتضيؽَََ َالبمد َأف "َ َكذكر َأيضان، َالمعنى َعابَالعسكرمَعمىَىذا كقد

َقدرَ َعمى َيختطيا َلـ َالبمداف َاختط َكمف َاألرض، َلضيؽ َبأىميا َتضؽ َلـ بأىميا
نماَاختطتَعمىَحسبَاالتفاؽ،َكلعؿَالمسككفَمنيػضي اَالَػؽَاألرضَكسعتيا،َكا 

                                           

َ.َِ،َأكىاـَشعراءَالعربَصػِْٕ/ِراجع:َالمعانيَالكبيرََ(1)
(2)ََ َالمكازنة َفي: َالبيت َصػَِّ/ُراجع َكالكساطة َمنوَٕٕ، َكالمسركؽ َكالمنصؼَلمسارؽ ،

َصِٖٗص َكالصناعتيف َاألعشىُِْ، َصُِٓ/ِ،كصبح َالعرب َشعراء ،َِٔ،كأكىاـ
َ.ٓٗافَأبيَتماـَصكديَك

َ.ٕٕالكساطةَصػَ(3)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِّٕٔ 

لضيقةَمفَأجؿَضيؽَيككفَجزءانَمفَألؼَجزء،َفؤلمَمعنىَتصييرهَضيؽَالبمدافَا
َلـَيسعياَ َكرحبَصدرَلكَأفَاألرضَكاسعةَككسعو َكالصكابَأفَيقكؿ: األرض،
الفمؾ،َأكَلضاقتَعنياَالسماء،َأكَيقكؿ:َلكَأفَسعةَكؿَبمدَكسعةَصدرهَلـَيضؽَ

َعفَأىؿَبمد،َكالجيدَفىَىذاَالمعنىَقكؿَالبحترم:
َلػػػػكَتطػػػػٌرؽَلػػػػـَيكػػػػف صػػػػٍدرو َمفػػػػازىةَي

َ

ََ ػػػػػػػمىيؾي سي (ُ)المقانػػػػػػػبليسػػػػػػػميكياَفػػػػػػػرداَن
َ

َ

َ.(ِ)"َألَلـَيكفَليسمكياَإالَبدليؿَلسعتيا"ََ
كمماَيمحؽَبفسادَالمعنىَكيككفَسببانَفيو:َ)اإلخالؿ(َكعرفوَقدامةَبقكلو:َََ

َ.(ّ)"أفَيترؾَمفَالمفظَماَبوَيتـَالمعنى"
َكمفَشكاىدهَفىَالتشبيو،َقكؿَجميؿ:ََ

،َكالَكػػػػػػػػػدالىا سػػػػػػػػػنياَحسػػػػػػػػػفه َالَحي

َ

َكالَككقارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقيرَ (ْ)دؿه
َ

َ

فحذؼَكاؼَالتشبيو،َفصارَالمعنى،َكأنو:َليسَحسنياَحسنان،َكىذاَإخالؿَََ
َ.َ(ٓ)كاضحَبالمعنىَيخالؼَمقصكدَالشاعر

َ
َ

                                           

َ،َالمقانب:َجماعةَالخيؿَكالفرساف.َسميؾ:َأحدَالعدائيفَالمشيكريف.َُٕ/ُيكافَالبحترلَدَ(1)
َ.َِٔ،َكانظر:َأكىاـَشعراءَالعربَفىَالمعانىَصػُِْكتابَالصناعتيفَصػَ(2)
َ.ٖٓنقدَالشعرَصػَ(3)
َ.ِٖٔ/ِالبيتَفى:َالعمدةََ(4)
َ.ِٖٔ/ِالسابؽََ(5)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِْٕٔ 

 
 
 
 
 

 ادلثحث الثالث
 هقاييس ًقذ التشثيَ ادلعية فى الصٌعح واألصىل

 
َانعداـَالشبوَكالمناسبةَبيفَالطرفيفَأكَبيعده. -ُ
ـيَتحقؽَكجوَالشبوَأكَخفاؤهَكبيعده. -ِ  عد

 الخمؿَفىَالتركيبَكالترتيب. -ّ

 التناقضَفىَالتشبيو -ْ

 االبتذاؿَكاإلسفاؼ. -ٓ

 الغمكَالممقكتَفىَالتشبيو. -ٔ

 مخالفةَسنفَالعربَفىَصنعةَالتشبيو. -ٕ

 التقميدَكاالحتذاءَفىَصنعةَالتشبيو. -ٖ

َ
َ
َ
َ
َ



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٔٓ 

 ادلثحث الثالث
 هقاييس ًقذ التشثيَ ادلعية فى الصٌعح واألصىل

َالستحساََ َأصكالن َالبيانيكف َاعتباراتَكضع َفييا َراعكا َكقبكلو، َالتشبيو ف
مختمفة،َمنياَماَيتعمؽَبالغرضَالرئيسَمفَالتشبيوَكىكَاإليضاحَكالبياف؛َلذاَكافَ
مفَأشدَعيكبوَقبحانَأفَيأتىَمبيمانَمستغمقان،َكليذاَاشترطَالرمانيَفىَالتشبيوَأفَ

َ.(ُ)َيخرجَاألغمضَإلىَاألظير،َكيقربَالبعيد
َبطرفيََ َيتعمؽ َما َتناسبََكمنيا َمف َعميو َيككنا َأف َينبغى َكما التشبيو

َإلىَىذاَ َأشاركا َكقد َمعيبان، َالتشبيو َعيد  ال َكا  َبينيما؛ َكالجمع َلمربط َيسكغ كتشابو
َالشبوَكالمناسبةَ َكيقصدكفَبيعد العيبَفىَسياؽَحديثيـَعفَالتشبيياتَالبعيدة،

َبيفَالطرفيف.
َذلؾَمفَتحقََ ؽَالكجوَفىَالطرفيفَكمنياَماَيتعمؽَبكجوَالشبو،َكماَيستمـز

تحقيقانَأكَتخييالن،َكظيكرهَككضكحوَفىَالمشبوَبو.َكمخالفةَىذاَاألصؿَمماَيعيبَ
َالتشبيوَكيجعموَفاسدان.

َيتعمؽَباتباعَمنيجَالعربَكعاداتيـَفىَالتشبيو،َكغيرَذلؾَمفَََ َما كمنيا
مفََاألصكؿَالتىَراعكىاَفىَصنعةَالتشبيو،َحتىَإنيـَجعمكاَ)اإلصابةَفىَالتشبيو(

َ.(ِ)أركافَالشعرَالجيد
َعيد َََ َالعمماء، َكضعيا َالتى َكالضكابط َاألصكؿ َىذه َالشاعر َخالؼ ذا كا 

التشبيوَمعيبانَكمردكدان،َكسكؼَنتعرؼَاآلفَعمىَمقاييسَنقدَالتشبيوَالمعيبَفىَ
َ-الصنعةَكاألصكؿ،َكمنيا:

                                           

َ،َضمفَثالثَرسائؿَفيَإعجازَالقرآف.ُٖراجع:َالنكتَفيَإعجازَالقرأفَلمرماني،َصَ(1)
َ.ٖٓراجع:الشعرَكالشعراءَصػَ(2)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٔٔ 

َ

عذٍ:ـ 1
ُ
 اًعذام الشثَ وادلٌاسثح تني الطزفني أو ت

َالتشبيََ َفى َسكاءَاألصؿ َكمناسبة، َمشابية َبينيما َطرفيف َبيف َيربط َأف و
َأكَمفَكجوَكاحد،َكالَيخفىَأفَمراعاةَجيةَ َالمشابيةَمفَعدةَكجكه كانتَىذه
َعمىَبراعةَ َالقدرة َكدليؿ َاإلصابة، َكمظير َالدقة َالطرفيفَىىَعنكاف َبيف التشبيو

َ.َ(ُ)الشاعر،َكىىَميزافَالتشبيوَالذلَنحكـَبوَعمىَالشاعرَأكَلو
ذََ اَلـَيكفَىناؾَشبوَبيفَالطرفيفَأكَمناسبةَدقيقةَتسكغَالجمعَكالربطَكا 

كفاسدان. َبينيماَعيد َالتشبيوَمعيباَن
َكمفَشكاىدَىذاَالعيبَقكؿَالفرزدؽَيصؼَمشيةَاألبطاؿَفىَميدافَالحرب:ََ

َفػيَحمػًؽَالحديػدَكمػاَمشػػتٍَ َيمشػكفى

َ

َالمشػػػعؿَيَ َالجمػػػاًؿَبيػػػاَالكحيػػػؿي (ِ)جػػػربي
َ

َ

ٍرب،َكىذاَمفَالتشبيوَالبعيد،َألنوَإفَ"َفشبوَالرجاؿَفََ ىَالدركعَبالجماؿَالجي
َذلؾَ َأجؿ َأبيضَكمف َالحديد َلكف َألف َالمكف؛ َفى َبينيما َمقاربة َفال َالسكاد أراد

فإنوَتشبيوَسخيؼ" َ.(ّ)سميتَالسيكؼَبالبيض،َكمعَككفَىذاَالتشبيوَبعيداَن
ؤىي ةَيصؼَالسياـ َ:(ْ)كمنوَقكؿَساعدةَبفَجي

َ يًشَفاٍعتىػػدىلىٍتَلىيىػػاكسىػػاىىاَرىًطيػػبي َالػػرِّ

َ

َكأٍعنىػػػػػػػػاًؽَالظِّبىػػػػػػػػاءًََ (ٓ)َالفكارؽًقػػػػػػػػداحه
َ

َ

قاؿَالعسكرم:َ"شبوَالسياـَبأعناؽَالظباءَكليسَبينيماَشىبىوه،َكلكَكصفياَََ
                                           

َ.ُّٖ/ُراجع:َففَالتشبيوََ(1)
َالسائرَ(2) َالمثؿ َفي: َالبيت َلمعمكمُِّ/ِراجع َكالطراز ََكُّٓ/ُ، َصػد، َالفرزدؽ ..حمؽََْٗيكاف

َلَتطمىَبوَاإلبؿ.الحديد:َالدركع.َالكحيؿ:َالقطرافَالذ
َ.ُّٓ/ُ،َكالطرازَُِّ/ِالمثؿَالسائرََ(3)
ىكَساعدةَبفَجؤيةَاليذليَمفَبنىَكعبَبفَكاىؿَمفَسعدَىذيؿ،َشاعرَمفَمخضرميَالجاىميةََ(4)

َ(.َٕ/ّكاإلسالـَ)األعالـَلمزركميَ
أخذىاَ.َكالفكارؽ:َالتىَِٕٓ،َالصناعتيفَصػُُِ،َالمكشحَصػَُٓراجعَالبيتَفي:َعيارَالشعرَصػَ(5)

َالمخاضَفندتَفىَاألرض.



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٕٔ 

.َكقاؿَابفَاألثير:َ"شبوَالسياـَبأعناؽَالظباء،َكذلؾَمفَأبعدَ(ُ)بالدقةَلكافَأكلى"َ
َ َبيفَالمشبوَكالمشبوَبو،َكىماَفىَ.َكقاؿَالعمكم:َ"كالَ(ِ)التشبييات" مالءمةَىنا
َ.(ّ)غايةَالبعد"

َكمنوَقكؿَالنابغةَالذبيانى:ََ
الىيىػػػػػػػػا ًَرحى ـهَكػػػػػػػػأف  َأىدي ـٍ َتىٍخػػػػػػػػدمًَبًيػػػػػػػػ

َ

ػػػػػكىارًََ مىػػػػؽهَأًريػػػػؽىَعمػػػػىَميتيػػػػكًفَصي عى
َ(ْ)

َ

َ

َأل:َتسيرَبيـَإبؿَكأفَرحالياَدـَأريؽَعمىَظيكرَبقرَالكحش.ََ
راؽَعمىَظيكرَالبقرَالكحشيَبعيدة،َإذَالَفالمشابيةَبيفَالرحؿَكالدـَالمََ

يحسفَفىَكصؼَسرعةَالسيرَالتشبيوَبالدماءَالمراقة،َكماَأفَصكرةَالدماءَالمراقةَ
َالمعركؼَ َيشبو َفكيؼ َمعركفة، َاإلبؿ َسير َكسرعة َمعيكدة، َغير َالصكار عمى
َمفَ َالبيت َىذا َطباطبا َابف َعد  َكليذا َالمشاىد، َالغامضَغير َبالمخفي الكاضح

َالعبارةَالتشبيي َفى َكالميـ َيخرج َكلـ َفييا، َأصحابيا َيمطؼ َلـ َالتى َالبعيدة ات
َ.(ٓ)سمسالَن
َكمفَبيعدَالشبوَبيفَالطرفيفَقكؿَأبىَتماـَيصؼَالفرس:ََ

َاألراًؾَكمػػػػػػػػا َىاديػػػػػػػػوَجػػػػػػػػذعهَمػػػػػػػػفى
َ

(ٔ)َالصػػػػالَمنػػػػويَصػػػػخرةهَجمػػػػسيََتحػػػػَت
َ

َ

َىذاََ َتماـ َأبى َعمى َأنكر َاهلل َعبيد َبف َالعباسَأحمد َأبا َأف َاآلمدل َذكر
                                           

َ.ِٕٓالصناعتيفَصػَ(1)
َ.ُِّ/ِالمثؿَالسائرََ(2)
َ.ُْٓ/ُالطرازََ(3)
َصػَ(4) َالشعر َعيار َفي: َالبيت َصػُْٖراجع َالمكشح َصػَُُ، َالصناعتيف َالنابغةَِٕٓ، َكديكاف ،

َ.ٓٓص
َ.ِٕٓ،َالصناعتيفَصػَُُ،َالمكشحَصػُْٖراجع:َعيارَالشعرَصػَ(5)
كسطَالظير.َ..اليادل:َالعنؽ،َكالصال:َُٕٓيكافَأبىَتماـَصػد،ََكُُْ/ُالمكازنةََراجعَالبيتَفي:َ(6)

َالظير.َكالجمس:َالعظيمة.



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٖٔ 

َالفرسَبالجذعَ َعنؽ َشبو َحيث َالطرفيف؛ َبيف َكالمقاربة َالمشابية َلبعد التشبيو؛
َعيدافَ َألف َالخيؿ؟ َأعناؽ َبيا َتشبو َجذكع َلؤلراؾ َكاف َفمتى َاألراؾ!! َمف كجعمو

َتقاربيا َكال َكالجذكع َتصير َحتى َتغمظ َال َغيرَ(ُ)األراؾ َالطرفيف َبيف َفالمشابية .
َدقيقة.
َيصؼَسفينة:َكمفَبيعدَالمشابيةَبيفَالطرفيف،ََ َقكؿَبشرَبفَأبيَخاـز

نحػػػػػػػػػفَعمػػػػػػػػػىَجكانبيػػػػػػػػػاَقعيػػػػػػػػػكد َكى

َ

ًبػػػػػػًؿَالقمػػػػػػاحَ (ِ)َنغػػػػػػضَالٌطػػػػػػرؼَكىاإلًٍ
َ

َ

َكأطرؽَكلـََ-لعمرمَ-كىذاََ َكسره َألفَمعنىَغضَطرفو: َالبعد؛ فىَغاية
َالشرب.َ َعف َالممتنعة َالماء َعف َرؤكسيا َالرافعات َالقماح: َكاإلبؿ َعينيو. يفتح

َ(ّ)و؟!َكأمَمناسبةَكمشابيةَبينيما؟!فكيؼَيشبوَالمطرؽَبالرافعَرأس
َكمماَعدكهَمفَالبعيدَالمستنكر،َقكؿَبعضَاألعرابَيصؼَالشيب:َََ
ت ػػػػػىَكأن ػػػػػمػػػػػ َحى َالشػػػػػيبي َوَيالىَحػػػػػاجبىي 

َ

َكبػػػػػارحَيَ ػػػػػنيحه ػػػػػرىٍتًَمٍنيىػػػػاَسى ظبػػػػاءهَجى
(ْ)

َ

َ

فقدَشبوَالشيبَفىَالحاجبيفَبظباءَسكانحَكبكارح،َكليسَثمةَتناسبَبيفَََ
َالحكاجب َفى َبينيما،ََالشيب َتجمع َلمتشبيو َجية َظيكر َلعدـ َالظباء؛ كتمؾ

َيبٌيضَ َأف َقبؿ َاإلنساف َكجو َفى َكيساران َيمينان َالكجيتيف َتمؾ َيأخذاف فالحاجباف
َشعرىما.َفماَالجديدَالذلَاستكجبَالتشبيوَكسكغَالجمعَبينيما؟!

َأكَََ َالمناسبة َالمعاني َبيف َالجمع َفيو َيراع َلـ َالذل َالتشبيو َشكاىد كمف

                                           

َ.ِٔٔ/ّ،َكففَالتشبيوَُُْ/ُراجع:َالمكازنةََ(1)
َ.ِٔٓ/ُ،َنيايةَاألربُِ/ِ،َكديكافَالمعانئِّراجعَالبيتَفي:َالشعرَكالشعراءَصػَ(2)
َ.ُْراجع:َأكىاـَشعراءَالعربَفىَالمعانىَصػَ(3)
َصػَ(4) َالصناعتيف َفي: َالبيت َِٖٓراجع َالسائر َالمثؿ ،ِ/َُِّ َالطراز َسنيح:َُْٓ/ُ، ..

السانحَمفَالظباءَكالطيرَىكَالذلَيمرَأماـَالمرءَمفَاليسارَإلىَاليميفَكالعربَتتفاءؿَبوَ
َألنوَأمكفَلمصيد،َكالبكارح:َخالفو،َكالعربَتتطيرَمنوَألنوَعسيرَصيده.



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٔٗ 

َ.(ُ)،َكلـَيحسفَأصحابياَفىَالتكفيؽَبيفَالطرفيف،َقكؿَابفَىىٍرمىةالمشابية
نِّػػػػػػػػيَكتىريكػػػػػػػػيَنىػػػػػػػػدىلَاألكرىميػػػػػػػػ َفَىػكىاً 

َ

ًفػػػػػػػػػػكقىٍدًحػػػػػػػػػَ ايَبكى احى ػػػػػػػػػحى شى َيًَزنػػػػػػػػػاداَن

َ

ػػػػػػػػػػػ َراءًَػبالعىػػػػػػػػػػػََاىَػبىٍيضيىػػػػػػػػػػػَََةَوػكتاًركى
َ

ػػػػػةوََ ػػػػػاََأيٍخػػػػػرىلَََبىػػػػػٍيضىَََكميمًبسى نىاحى َجى
َ

َ

َكقكؿَالفرزدؽَييجكَجريران:ََ
كتىٍرتىًشػػػػػػيإن ػػػػػػؾَإٍذَف َتىيىجػػػػػػكَتىًميمػػػػػػاَى

َ

ػػػػػػاًئـًََ َأىكَسيػػػػػػحكؽىَالعىمى َقىػػػػػػيسو ػػػػػػرىابيؿى َسى

َ

َبػػػػػػالفىالًةََََكميٍيًريػػػػػػؽًَ ػػػػػػر هَيَمػػػػػػاءو َكغى
َ

ٍتػػػػػػوَيَ َأذىاىعى ػػػػػرابي َََسى َ(ِ)الس ػػػػػػمائـَريػػػػػػاحي
َ

َ"كافَيجبَأفَيككفَبيتَالبفَىرمةَمعَبيتَلمفرزدؽ،َََ َابفَطباطبا: قاؿ
َالبفَىرمة،َفيقاؿ: َكبيتَلمفرزدؽَمعَبيتو

نِّػػػػػػػػيَكتىريكػػػػػػػػيَنىػػػػػػػػدىلَاألكػػػػػػػػرىميفَى َكىاً 

َ

اَ احى ػػػػػػػػػحى شى َكقىػػػػػػػػػٍدًحيَبكىف ػػػػػػػػػيًَزنػػػػػػػػػاداَن

َ

َبػػػػػػػالفىالًةَََكميٍيًريػػػػػػػؽًَ ػػػػػػػر هَيَمػػػػػػػاءو َكغى
َ

ػػػػػػػرابَهَ ٍتػػػػػػػوَيَسى َََأذىاىعى َالس ػػػػػػػمائـَريػػػػػػػاحي
َ

َكيقاؿ:ََ
كتىٍرتىًشػػػػػػيف َإن ػػػػػػؾَإٍذَتىيىجػػػػػػكَتىًميمػػػػػػاَى

َ

ػػػػػػاًئـًََ َأىكَسيػػػػػػحكؽىَالعىمى َقىػػػػػػيسو ػػػػػػرىابيؿى َسى

َ

ػػػػػػػػػػةَو َبػػػػػػػػػػالعىراءًََََضػػػػػػػػػػيىاَىبىيٍََََكتاًركى
َ

ػػػػػةوََ ػػػػػاََأيٍخػػػػػرىلَََبىػػػػػٍيضىَََكميمًبسى نىاحى َجى
َ

الَكافَتشبييانَبعيدانَغيرَكاقعَمكقعوَالذلَََ حتىَيصحَالتشبيوَلمشاعريف،َكا 
َ.َ(ّ)أريدَلو"

َألفَالشاعرَََ َفىَأعمىَدرجاتَالحسفَكاإلدراؾ؛ َمفَابفَطباطبا َنقد كىذا
                                           

اؽَإبراىيـَبفَعميَبفَسممةَبفَعامرَالفيرمَالمدني،َمفَمخضرميَالدكلتيفَاألمكيةَشاعرَزمانو،َأبكَإسحَ(1)
َ.ُّّ/ٔق..َراجع:َسيرَأعالـَالنبالءُٕٔكالعباسيةَت

َسحكؽَالعمائـ:َالبالية.َ(2)
،َكالبديعَفىَنقدَِٓٓ،َكسرَالفصاحةَصػُْٓ،َالصناعتيفَصػَِّ،َكانظر:َالمكشحَصػَُِعيارَالشعرَصػَ(3)

َ.ُْ،َأكىاـَشعراءَالعربَفىَالمعانيَصػٕٖ،َنضرةَاإلغريضَصػُْٗالشعرَصػ



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

َِٕٕ 

َكيراع َالتشبيو َطرفي َبيف َيكفؽ َالذل َىك َكحسفَالجيد َالمعاني َبيف َالمناسبة ي
َ.َتجاكرىاَفىَالنظـَكالربط

كبإنعاـَالنظرَفىَمعانيَاألبياتَيظيرَلناَالخطأَفىَالترتيبَاألكؿ،َكصحتوَََ
فىَالترتيبَالثاني؛َألفَمفَيترؾَاستمناحَاألجكادَالكرماءَالمتحقؽَبذليـَكيستميحَ

َمفَيريؽَماءَن َيشبو َتندلَأيدييـ، َالذيفَال َالمئاـ َعمىََاألشحاء َاعتمادان فىَيده
َسرابَغرارَالَيجديوَشيئان.

َابتغاءَماَََ َكيمدحَأعداءىـ َليـ، َبذٌمو ككذلؾَمفَييجكَقكموَكيضعَمنو
َبيضياَ َتجفك َالتى َالحمقاء َبالنعامة َيككف َما َأشبو َفإنو َمفَعرضَحقير، ينالو

َ.(ُ)فيعطبَكيمكت،َبينماَتناـَعمىَبيضَغيرىاَفتمنحوَالحياةَكالبقاء
عذٍ:عذم حتـ 2

ُ
 قق وجَ الشثَ أو خفاؤٍ وت

َقصدَََ َفى َليما َالجامع َالطرفيف، َبيف َالمشترؾ َالمعنى َىك َالشبو: كجو
َفإفَ َتخييال، َأك َتحقيقان َإما َلمفائدة َفىَالطرفيفَتحصيالن َمفَكجكده َكالبد المتكمـ.
تجردَالطرفافَمنوَعمىَكجوَالتحقيؽَأكَالتخييؿ؛َكقعَالتشبيوَمختالنَكفاسدانَلعدـَ

َ.(ِ)فائدتو
كحتىَيتحقؽَكجوَالشبوَالبدَأفَيككفَكجكدهَفىَالمشبوَبوَأقكلَكأظيرَََ

كأشيرَمفَالمشبو؛َألفَالمشبوَبوَكالمب يفَالمعرؼَلممشبوَفيجبَأفَيككفَأعرؼَ
َ.َ(ّ)بكجوَالشبوَ

كقؼَفييا:ََ َكمفَشكاىدَعدـَتحقؽَالكجوََقكؿَأبيَنكاسَيصؼَداراَن

                                           

َ.ٖ/ّراجع:َففَالتشبيوََ(1)
َ.ُُْ/ُراجع:َففَالتشبيوََ(2)
َ.ّٓ/ِراجع:بغيةَاإليضاحََ(3)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ُِٕٕ 

ػػػػػػػػػػػػػػاًرَـه ػػػػػػػػػػػػػػٍتَجى ًرسى َكأن يػػػػػػػػػػػػػػاَإذاَخى

َ

ًكمَتىٍفًنيػػػػػػػػػػػػًدهَميٍطػػػػػػػػػػػػًرؽَيبػػػػػػػػػػػػيفَذَىَ
َ(ُ)

َ

َ

َمخالؼَََ َكىذا َالتيمة.. َعميو َثبتت َالذل َبخرسَالجاني َخرسَالدار شبو
ألصكؿَالصنعةَفىَالتشبيو؛َألفَكجوَالشبوَفىَالمشبوَبوَيجبَأفَيككفَأظيرَ
َالخرسَ َفى َغيره َعميو َيقاس َالذل َاألصؿ َىى َفالدار َالمشبو. َفى َمنو كأقكل

بوَكليسَالعكس.كالصمـ،َفيىَاألحؽَأفَتككفَم َشبياَن
َََ كليذاَيقكؿَالجاحظ:َ"َإنوَالَيقكؿَأحد:َلقدَسكتَىذاَالحجرَكأنوَإنسافه

نماَيكصؼَخرسَاإلنسافَبخرسَالدار،َكيشبوَصمموَبصمـَالصخر" َ.(ِ)ساكت،َكا 
َََ كيقكؿَابفَقتيبة:َ"َشبوَماَالَينطؽَأبدانَفىَالسككتَبماَقدَينطؽَفىَحاؿو

َالج َيجبَأفَيشبو َكاف نما َالنقطاعَكا  َفسكتَكأطرؽَرأسو َكعاتبكه َالمكه َإذا اني
َحتىَكأنيـَنياـ!!َكالصكابَأفَ َمثؿَقائؿَقاؿ:َماتَالقـك نماَىذا حجتوَبالدار،َكا 

َحتىَكأنيـَمكتى" َ.(ّ)يقكؿ:َناـَالقـك
َكمثموَقكؿَامرئَالقيس:ََ

ػػػػاَتسػػػػأؿألػػػػـَ بػػػػعَالقىػػػػًديـَبعىٍسعىسى َالر 

َ

ػػػػػػػاَإذٍَكػػػػػػػأنيَأينىػػػػػػػادمََ ـيَأٍخرىسى أيكىمٌػػػػػػػ
َ(ْ)

َ

َ

َكممتَحجرانَفمـَََ َمفَالتشبيوَفاسد؛َألجؿَأنوَالَيقاؿ: َ"ىذا قاؿَالعسكرم:

                                           

َالحيكافََ(1) َالشعرَكالشعراءَْٖٓ/ْراجعَالبيتَفى: َكالصناعتيفَصػُٕٗ/ِ، ،َُٕ: َالجاـر ،
َكالعذؿ.َالجانى.َالتفنيد:َالتكذيب،َكالمرادَىنا َالمـك

َ.ُٕ،َكالصناعتيفَصػْٖٓ/ْالحيكافََ(2)
َ.ُٕٗ/ِالشعرَكالشعراءََ(3)
َ،َكركايةَالبيتَفىَالديكاف:َُُُيكافَامرئَالقيسَصػَد،ََكُٕراجعَالبيتَفي:َالصناعتيفََ(4)

َألـَتسأؿَالربعَالقديـَبعسعساَ..ََكأنىَأنادلَإذَأكمـَأخرسا
َكعسعس:َمكضعَبالبادية.ََََََ



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِِٕٕ 

َ.(ُ)يجبَفكأنوَكافَحجران"
كالعسكرمَيقررَضمنانَفىَىذاَالنقدَأفَكجوَالشبوَفىَالمشبوَبوَيجبَأفَََ

يككفَأظيرَكأكمؿَمنوَفىَالمشبو،َكقدَألمحَإلىَىذاَقكلو:َ"كالذلَجاءَبوَامرؤَ
" َ،َكماَأنوَلـَتتحقؽَفيوَنكتةَالمبالغةَالتيَفيَالتشبيوَالمقمكب.َ(ِ)القيسَمقمكبه

َيقاسَعميوَغيرهَفىَالخرسََ-كيقصدَبالقمبَأنوَجعؿَالطمؿََ الذلَىكَأصؿه
َمشبيان.َ-كعدـَاإلجابة

كمػػفَالتشػػبيياتَالمعيبػػة؛َلعػػدـَظيػػكرَكجػػوَالشػػبوَفػػىَالمشػػبوَبػػو،َقػػكؿَََ
َالشاعر:

َاألمانىػػػػػػػػػػةىَلػػػػػػػػػػـَ ٍنيػػػػػػػػػػاتَىفألفىيػػػػػػػػػػتي َخي
َ

ََ ػػػػػػػػػكفي َالَيىخي َنيػػػػػػػػػكحه َكػػػػػػػػػافى َ(3)كػػػػػػػػػذلؾى
َ

َداكدَََ َكاف َكقكليـ: َذلؾ نما َكا  َكجو، َالكالـ َليذا َكليس "َ َالجاحظ: َََََََََََََََقاؿ
َ-عمييماَالسالـَ-الَيخكفَككذلؾَكافَمكسىَالَيخكف فَلـَيككنكاَفىَحاؿو ،َكىـَكا 

َالمثؿَ َيضربكف َإنما َالناس َفإف َعمييـ، َتجكز َكال َخيانة َأصحاب َالحاالت مف
بالشيءَالنادرَمفَفعؿَالرجاؿَكمفَسائرَأمكرىـ،َكماَقالكا:َعيسىَابفَمريـَركحَ
براىيـَخميؿَالرحمف،َصمىَاهللَعمييـَكسمـ.َكلكَذكرَذاكرَ اهللَكمكسىَكميـَاهلل،َكا 

كَقاؿ:َكذلؾَػالصبرَعمىَالبالءَفقاؿ:َكذلؾَكافَأيكبَالَيجزع،َكافَقكالنَصحيحان.كل
َع،َلـَتكفَالكممةَأعطيتَحقيا.كافَنكحَعميوَالسالـَالَيجَز

                                           

َ.ُٕالصناعتيفَصػَكتابَ(1)
َ.ُٕالسابؽَصػَ(2)
،َُٕٓ/ُ،َكالشعرَكالشعراءََّٖ/ِلمنابغةََةأكردهَالجاحظَفىَالحيكافَمفَاألشعارَالمنحكلَ(ّ)

َ.ُُٗ/ٔالعقدَالفريدََك



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِّٕٕ 

الََ(ِ)الَيمنع،َككافَالنخعيَ(ُ)كلكَقاؿ:َسألتؾَفمنعتنىَكقدَكافَالشعبي
يقكؿ:ال؛َلكافَغيرَمحمكدَفيَجيةَالبياف،َألنوَلماَلـَيكفَذلؾَىكَالمشيكرَ

َ.(ّ)مفَأمرىما،َلـَتصرؼَاألمثاؿَإلييما"
َََ َكىك َالتشبيو، َمفَأصكؿ َميـ َألصؿ َيؤصؿ َىنا َيككفَكجوَفالجاحظ أف

الشبوَفىَالمشبوَبوَأشيرَكأعرؼَمنوَفىَالمشبو..َلكفَالشاعرَخالؼَىذاَاألصؿَ
َفجاءَالتشبيوَمعيبان.

َكخفائو،َََ َالتشبيو َمف َالمستفاد َالشبو َكجو َلبيعد َالتشبيياتَالمعيبة؛ كمف
َقكؿَالشاعر:

َبػػػػػػػؿَلػػػػػػػكَرأتنػػػػػػػىَأخػػػػػػػتَجيراننػػػػػػػا

َ

ػػػػػػارَ إذَأنػػػػػػاَفػػػػػػىَالػػػػػػد ارَكػػػػػػأن يًَحمى
(ْ)

َ

َ

كرَالمبردَأفَالشاعرَشبوَنفسوَبالحمارَفىَالصحةَكقكةَالبدف،َكىذاَفقدَذََ
َفىَ َبالحمار َيشبو َأف َكالشائع َبغيره، َعميو َيستدؿ َإنما َالسامع َألف َبعيد، كجو

َ َتعالى: َقاؿ َكما َكالجيؿ، َال ًذيفَىمَىالبالدة َكىمىثىًؿََثىؿي َيىٍحًمميكىىا ـٍ َلى َثيـ  َالت ٍكرىاةى مِّميكا حي
أىٍسفىاراَنَالًحمىاًرَيىٍحًمؿَي

َ.(ٔ).َأل:َصاركاَمثؿَالحمارَالذلَيحمؿَكالَيعمـَماَفييا(ٓ)َ
كمفَالتشبيياتَالمعيبة؛َلككفَالكجوَفىَالمشبوَبوَأقؿَشيرةَكظيكرانَمفَََ

َالمشبو،َقكؿَالبحترلَفىَكصؼَسكادَالميؿ:

                                           

َىػَبالككفة.َُّالشعبى:َىكَمفَالتابعيفَالذيفَيضربَالمثؿَبحفظيـَتكفىَسنةََ(1)
َىػ.ّٗلحجاجَسنةَالنخعى:َأحدَالتابعيفَماتَمختفياَمفَاَ(2)
َ.َّٖ/ِالحيكافََ(3)
َ.ٗٓ،َكالمصكفَفىَاألدبَلمعسكرلَصػٖٗ/ّأكردهَالمبردَفىَالكامؿََ(4)
َ.ٓسكرةَالجمعة:آيةََ(5)
َ.ٖٗ/ّراجع:َالكامؿََ(6)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِْٕٕ 

َالطػػػػخَه َكالميػػػػؿي َعمػػػػىَبػػػػابًَقن سػػػػريفى

َ

كىانبىػػػػػػػػػوَمػػػػػػػػػفَظيممػػػػػػػػػةوَبمػػػػػػػػػدادًََ (ُ)َجى
َ

َ

َمفَالمشبوََفالمشبوََ َالسكاد َفىَصفة َكاكتماالن َأقؿَشيرة بوَكىكَ)المداد(
َكىكَالميؿ.

َفالمدادَليسَمفَاألشياءَالتىَالَمزيدَََ قاؿَالشيخَعبدالقاىرَالجرجاني:َ"
َمدادَفاقدَالمكف،َكالميؿَبالسكادَكشدتوَأحؽَكأحرلَأفَ عميياَفىَالسكاد،َكيؼَكريب 

َ.(ِ)يككفَمثالن"
َالمعيبََ َالتشبيو َالمر اركمف َقكؿ َبو، َالمشبو َفى َالكجو َتحقؽ َلعدـ ،َ(ّ)؛

َيصؼَالخاؿَعمىَخدَمحبكبتو:
َيبػػػػػػدكَكأٌنػػػػػػوَي َعمػػػػػػىَخػػػػػػد ٍيؾى َكخػػػػػػاؿو

َ

َديجكنييػػاَ (ْ)َسىػػناَالبىػػدًرَفػػيَدٍعجػػاءىَبػػادو
َ

َ

َكبياضَعمىَََ كجوَالشبوَالذلَقصدهَالشاعرَىنا:َىكَىيئةَاجتماعَسكادو
َفىَكسطَالبياض.طريؽَمخصكصة،َكىىَأفَيككفَالسكادَصغيراَن

َفىَََ َمتحقؽ َغير َكالييئة َالخصكصية َبيذه َالكجو َأف َنجد َالتأمؿ كعند
َإنوَ َبؿ َالسكاد(، َمظممةَشديدة َمضئَفىَليمة َبدرو َ)ىيئةَظيكر َبوَكىك المشبو

َعمىَنقيضَالصكرةَكالييئةَالمكجكدةَفىَالمشبو.
َالعيبَىكَغفمتوَعفَمراعاةَصكرةَكجوَََ كلعؿَالذلَأكقعَالشاعرَفىَىذا

                                           

..َّٔ/ِ،َكبغيةَاإليضاحََِِ،َكأسرارَالبالغةَصّْْ/ُراجعَالبيتَفي:َديكافَالمعانيَ(1)
َكقنسريف:َمكضعَبالشاـَقربَحمب.

َ.ّٔ/ِ،َكالبغيةََِِأسرارَالبالغةَصػَ(2)
ىكَالمر ارَبفَمنقذ،َشاعرَإسالميَمفَشعراءَالدكلةَاألمكيةَكافَمعاصرانَلجريرَكالفرزدؽ؛ََ(3)

َ(.ٖٔٔ/ِكالمرارَلقبو،َكاسموَزيادَبفَمنقذ.َ)الشعرَكالشعراءَ
رَالفصاحةَ،َكسٔٗ،َكالصناعتيفَصػِٓٗ،َكالمكشحَصػْٖأكردهَقدامةَفى:َنقدَالشعرَصػَ(4)

َ،َدعجاء:َليمةَسكداء.َدجكنيا:َسكادىا.ِْٓالفصاحةَصػ



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٕٓ 

؛َمماَ الشبوَفىَصياغتوَلمتشبيو،َكمسارعتوَإلىَرسـَمجردَاجتماعَبياضَكسكادو
َذكرَ َكما َالعرؼ َمخالفتو َعف َفضالن َالعاطفة، َخابي َالحس، َفاتر َالتشبيو جعؿ
العمماء،َحيثَإفَالمعيكدَأفَالخاؿَأسكد،َكالخدَأبيض،َلكنوَعكسَفجعؿَالخاؿَ

َ.َ(ُ)بدران،َكالخدَليالن،َكىذاَمناقضَلمعادة
َمفَالتشبيياتَالمعيبةَالتىَخفىَفيياَكجوَالشبو،َقكؿَبعضيـَيمدح:َكََ

ػػػػػػػكديَناًئميػػػػػػػوَي كَالمىٍحمي ًمػػػػػػػٍنييـَعمػػػػػػػره َكى

َ

ػػػػػػػػكاتيـًََ َالخى كأن مػػػػػػػػاَرىٍأسيػػػػػػػػويًَطػػػػػػػػيفي
َ(ِ)

َ

َ

َفميسَثمةَكجوَشبوَظاىرَيربطَبيفَرأسَالممدكحَكطيفَالخكاتيـ.ََ
ذاَالتشبيوَكقدَذكرَصاحبَجميرةَأشعارَالعربَأفَالفرزدؽَحكـَبفسادَىََ

َييٍدعىَ َشيطانيف َلمشعر َإف َأخي، َابف َيا َصاحبو: َالبيتَمف َىذا َسمع َلما كقاؿ
َكالمو،َكمفَ أحدىماَاليكبرَكاألخرَاليكجؿ،َفمفَانفردَبوَاليكبرَجادَشعرهَكصح 
نيماَقدَاجتمعاَلؾَفىَىذاَالبيتَفكافَمعؾَاليكبرَ انفردَبوَاليكجؿَفسدَشعره،َكا 

َ.(ّ)جؿَفىَآخرهَفأفسدتفىَأكلوَفأجدت،َكخالطؾَاليَك
كالفرزدؽَأدرؾَبذكقوَالرفيعَكحسوَالمرىؼَمكطفَالخمؿَفىَالصنعة؛َذلؾَََ

أفَالشاعرَجمعَفىَىذاَالتشبيوَبيفَخفاءَالكجوَفأفسدَالصكرةَ،َكبيفَقبحَالمفظَ
َ)الطيف(َكىكَماَينافيَالذكؽَالسميـَالسيماَفىَمقاـَالمدح.

 : اخللل فى الرتكية والرتتيةـ 3
َينبغىَعميوَأفَقدَيََ نظـَالشاعرَصكرتوَالتشبيييةَفىَىيئةَمركبة،َكحينئذو

َالمناسبَمفَمقصكدَ َالتركيبَمكقعو َحتىَيقع َالصكرة َبيفَأجزاء يراعىَالمقابمة

                                           

،َِْٓ،َكسرَالفصاحةَصػٔٗ،َكالصناعتيفَصػِٓٗ،َكالمكشحَصػْٖراجع:َنقدَالشعرَصػَ(1)
َ.ُٕ،َأكىاـَشعراءَالعربَصػٖٓنضرةَاإلغريضَصػ

َ.ّٔجميرةَأشعارَالعربَصػَ(2)
َ.ّٔالسابؽَصػَ(3)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٕٔ 

الشاعر،َكحتىَالَتختمطَخطكطَالصكرةَالمركبةَكتتبدؿَمالمحيا،َفيقعَالشاعرَفىَ
َالخطأَالذلَيفسدَالتشبيوَكيعيبو.

َكذلؾَفىََ َأفَيراعيَالترتيبََكاألمر َفينبغىَعمىَالشاعر َالمتعدد، التشبيو
الَكقعَالخمؿَكالعيبَفىَالتشبيو. َإلىَماَيشابيو،َكا  َكالتفسيرَفىَإرجاعَكؿَطرؼو

َكمفَشكاىدَالتشبيياتَالمعيبةَلكقكعَالخمؿَفىَالتركيب،َقكؿَالفرزدؽ:
َفػػػيَالشػػػباًبَكأنػػػو َيػػػنيضي َكالشػػػيبي

َ

َيَ ارَيػػػػػػػػػػبجانبيػػػػػػػػوَنيَصػػػػػػػػيحليػػػػػػػػؿه
َ(ُ)

َ

َ

َتركيبانَمعككسان،َكالَتصحََََََ قاؿَالحاتمى:َ"َكىذاَخطأ؛َألفَىذاَالبيتَمركبه
المقابمةَفىَالتشبيوَبيفَأجزائوَإالَأفَيقكؿ:َكالشيبَينيضَفىَالشبابَكأنوَنيارَ

َ.(ِ)يصيحَبجانبيَليؿ"َ
كىكََ-فالشاعرَلـَيراعَصحةَالمقابمةَبيفَأجزاءَالتشبيو،َحيثَقابؿَالميؿََ

بالشبابَأل:ََ-كىكَمضيءَ-،َكماَقابؿَالنيار-كىكَأبيضَ-الشيببَ-أسكدَمظمـ
الشعرَاألسكد،َكالشؾَأفَىذاَخمؿَفىَالتركيبَكالمقابمةَيترتبَعميوَككفَالتشبيوَ

َمعيبان.
كمثؿَىذاَالعيبَقكؿَالصفدم،َيصؼَالقمرَيتراءلَمفَخالؿَاألغصافَفىَََ

َركضة:
َفػػػػػػػىَركضيػػػػػػػػا َكأن مػػػػػػػاَاألغصػػػػػػػافي

َ

َفػػػػػػػػػػػىَأثنائَ َيػػػػػػػػػػػاَيىٍسفػػػػػػػػػػػػرَيكالبػػػػػػػػػػػدري

َ

ََسػػػػػػارَفػػػػػػىَمككػػػػػػػبَو ًمٍيػػػػػػؾو َمى َبنػػػػػػتي
َ

قامػػػػػػػػػػٍتَإلػػػػػػػػػػىَشيػػػػػػػػػػب اكياَتنظػػػػػػػػػػرَيَ
(ّ)َ

َ

                                           

،َكالعمدةَِْٓ،َكالصناعتيفَصػُّٕالمكشحَصػَ،ٗٔ/ُراجعَالبيتَفي:َالشعرَكالشعراءََ(1)
َ.ِّّيكافَالفرزدؽَصػدَكَ.ِٕٔ/ُ

َ.َْٗ،َأنكارَالربيعَصػَٕ/ُحميةَالمحاضرةََ(2)
ََصػُْٔ/ّراجع:َخالصةَاألثرَلمحمكمََ(3) َ.ّّ،َسالفةَالعصرَالبفَمعصـك



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٕٕ 

َالبدرََ َيشبو َأف َأراد َانثنائياََ-فالشاعر َحاؿ َاألغصاف َخالؿ َمف يظير
َخمؼَالشباؾَتتراءلَمرةَكتختفىَأخرلَ-كيحتجبَفىَحاؿَاعتداليا َ.(ُ)ببنتَمميؾو

أنياَالتكتَعميو،َكندتَعفَلكفَمفَيتأمؿَفىَتركيبَالصكرةَكنظمياَيدرؾَََ
إرادتو،َفاختمفتَخطكطَالصكرةَكتبدلتَمالمحيا،َفقدَجعؿَالشاعرَ)األغصاف(َفىَ
مقابمةَ)بنتَالمميؾ(َبينماَالمقصكدَجعؿَ)البدر(َفىَمقابمةَبنتَالمميؾ؛َمماَأفسدَ

َالصكرة.
كقػػػدَنقػػػؿَالحمػػػػكلَفػػػىَخالصػػػػةَاألثػػػرَأفَالنػػػكاجيَانتقػػػػدَىػػػذاَالتشػػػػبيو،َََ

ىَمػػػػاَفيػػػػوَمػػػػفَضػػػػعؼَالتركيػػػػب،َككثػػػػرةَالحشػػػػك،َكقمػػػػبَالمعنػػػػى،َفقػػػػاؿَ"الَيخفػػػػ
كذلػػػؾَأنػػػوَجعػػػؿَاألغصػػػافَمبتػػػدأ،َكأخبػػػرَعنػػػوَببنػػػتَالمميػػػؾ،َكىػػػكَفاسػػػده،َعمػػػىَ
أنػػػوَلػػػـَيختػػػرعَىػػػذاَالمعنػػػى،َبػػػؿَسػػػبقوَإليػػػوَالقاضػػػىَمحيػػػيَالػػػديفَابػػػفَقرنػػػاصَ

َفقاؿ:
َكحديقػػػػػةهََغن ػػػػػػاءََينػػػػػػتظـََالٌنػػػػػػػدل

َ

َبفركعيػػػػػػػػاَكالػػػػػػػػٌدرَفػػػػػػػػىَاألسػػػػػػػػػػالؾًََ

َ

مىػػػػًؿَالغصػػػػكًفََكأن ػػػػوكال َمػػػػفَخى َبىػػػػٍدري
َ

َكٍجػػػػػػويَالمميحػػػػػػًةَكحػػػػػػؿَمػػػػػػفَشػػػػػػٌباؾَ
َ

فانظرَإلىَحشمةَىذاَالتركيبَكانسجامو،َكعدـَالتكمؼَكالحشك،َكاستيفاءَََ
المعنىَفىَالبيتَالثانيَفحسب،َكالصفدمَلـَيستكؼَالمعنىَإالَفيَبيتيف،َمعَماَ

َفييما،َكلكَأنوَقاؿ:
ـٌََفػػػػػػػىََركضػػػػػػػة َالػػػػػػػت َبػػػػػػػٍدرى َكػػػػػػػأف 

َ

مىػػػػػػػػػًؿَاألغصػػػػػػػػػاًفَإٍذَيىٍسػػػػػػػػػفيرَيَ َمػػػػػػػػػفَخى

َ

ََسػػػػػػارَفػػػػػػىَمككػػػػػػبَو َبنػػػػػػتَمميػػػػػػؾو
َ

َقامػػػػػػػػػػتَإلػػػػػػػػػػىََشػػػػػػػػػػب اكياََتنظػػػػػػػػػػػرَيَ
َ

َ.َََََََََََََََ(ِ)لتـَلوَمفَغيرَتكمؼ"ََ
                                           

َ.ُٕٓ/ُراجع:َففَالتشبيوََ(1)
َ.ّّ،َكسالفةَالعصرَصػُْٔ/ّخالصةَاألثرََ(2)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٕٖ 

َكمفَالتشبيياتَالمعيبة؛َلكقكعَالخمؿَفىَترتيبَالتفسير،َقكؿَالبحترم:ََ

َككغػػػػػىَن َفػػػػػيَنػػػػػدلن ـهَكقطػػػػػكبه َتبسػػػػػ

َ

َ(ُ)دكالغيػػثَكالبػػرؽَتحػػتَالعػػارضَالبػػَرَ

َ

َمفَجيةَالصنعة،َكىىَترتيبَالتفسير؛َفََ إفَػيقكؿَابفَاألثير:َ"كفيوَإخالؿه
َ)كالبرؽَكالرعد(،َ َبأفَيقكؿ: َالقطكب، َعمىَتفسير َالتبسـ َتفسير األكلىَأفَيقدـ

َقربو" َمع َىذا َمثؿ َالبحترل َكيؼَذىبَعمى َالنقَ(ِ)فانظر َىذا َفى َاألثير دَػفابف
كَمراعاةَالترتيبَكالتفسيرَفىَالتشبيوَػ،َكىاسَميـَفىَصنعةَالتشبيوػسَلمقيػيؤس

َالتشبيوَكتسم(ّ)الممفكؼ .ػفَكػةَبيػـَالمقابمػ،َحتىَيصح  َؿَطرؼو
َكمفَشكاىدَالخمؿَفىَترتيبَالتفسير،َقكؿَبعضَالشعراء:ََ

َالػػػديجى َفػػػيَظيمىػػػـً َفيػػػاَأيُّيػػػاَالحٍيػػػرافي

َ

َمػػفَالًعػػدىلَ بٍغػػيه َأفَيىٍمقػػاهَي ػػٍفَخػػاؼى َكمى

َ

َإليػػػًوَتٍمػػػؽَى َكجًيػػػوََمػػػفَنػػػكرًَََتعػػػاؿى
َ

مػػػفَالٌنػػػدلَ َ(ْ)ًضػػياءنَكمػػػفَكٌفٍيػػػًوَبٍحػػراَن
َ

كبغىَالعدا(َكافََ-ككجوَالعيب:َأفَالشاعرَلماَقد ـَفىَالبيتَاألكؿَ)الظمـََ
َفأتىَفىَمقابمةَ َيميؽَبيما، َأفَيفسرَىذيفَالمعنييفَفىَالبيتَالثانيَبما الجيد

َيأ َأف َالكاجب َككاف َصكاب. َكذلؾ َبالضياء، َالدجى( َالعدا(َ)ظمـ َ)بغى َبإزاء تى
بالنصرةَأكَبالعصمةَأكَبماَجانسَذلؾَمماَيحتميَبوَاإلنسافَمفَأعدائو،َلكنوَلـَ
يأتَبذلؾ،َكجعؿَمكانوَذكرَالندل،َكلكَكافَذكرَفىَالبيتَاألكؿَالفقرَأكَالعدـَ

َ.(ٓ)لكافَماَأتىَبوَصكاباَن
                                           

َ.ِٓٗ/ِيكافَالبحترلَدَكَ،َُٖ/ِ،َالمثؿَالسائرََِٓظر:َكتابَالصناعتيفَصػانَ(1)
َ.ِٗ،َالجامعَالكبيرَالبفَاألثيرَصػَُٖ/ِالمثؿَالسائرََ(2)
بالمشبياتَأكالن،َثـَبالمشبوََ-عمىَطريؽَالعطؼَأكَغيرهََ-التشبيوَالممفكؼ:َىكَأفَيؤتىَ(3)

َ(.ُٖ/ِبيا.َ)معاىدَالتنصيصَ
َ.ّْٕ،َكالصناعتيفَصػََّ،َكانظر:َالمكشحَصػٖٕنقدَالشعرَصػأكردهَقدامةَفىََ(4)
َنقدَالشعرَصػَ(5) َالمكشحَصػٖٕراجع: ،ََِٕ،َسرَالفصاحةَصػّْٕ،َكالصناعتيفَصػََّ،َكانظر:



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٕٗ 

 : التٌاقض فى التشثيَـ 4
لوَصفةَأكَلكفَمعيف،َثـَيشبيوَكمعناه:َأفَيشبوَالشاعرَشيئانَبشيءَََ

َيثبتَكصفاَن َأك َالتناقضَكالتضاد، َفيقع َاألكؿ َلكفَغير َأك َلوَصفة بشيءَآخر
َلممشبو،َثـَيأتىَيسمبَىذاَالكصؼ،َفيقعَالتناقض.َ

كمفَشكاىدَالتناقضَفىَالتشبيوَمفَجيةَالتضاد،َقكؿَأبيَنكاسَيصؼَََ
َالخمر:

َبقايػػػػاَمػػػػاَ َاػحبابيػػػػََمػػػػفَعفػػػػاكػػػػأف 
َ

َفػػػػػػيَسػػػػػػكاًدَعػػػػػػذارًَتفػػػػػػاريؽيََ َشػػػػػػيبو

َ

َتػػػػردٍتَبػػػػوَثػػػػـَانفػػػػرلَعػػػػفَأديميػػػػا
َ

َعػػػػػػفَبيػػػػػػاًضَنيػػػػػػارًََ َليػػػػػػؿو َ(ُ)َتفػػػػػػرمى
َ

)الحباب(َبالبياضَحيفَشبيوَبالشيب،ََ-فىَالبيتَاألكؿَ-فالشاعرَكصؼََ
َككصؼَالخمرَبالسكادَحيفَشبيياَبسكادَالعذار.

َككصؼَََ َبالميؿ، َحيفَشبيو َفىَالبيتَالثانيَبالسكاد َكصؼَ)الحباب( ثـ
َمفَالحبابَكالخمرَأسكدَ الخمرَبالبياضَحيفَقاؿ:َبياضَنيار،َكككفَكؿَكاحدو

ؿ؛َألنيماَمتضاداف،َكليسَفىَالتناقضَكاالستحالةَشيءَأقبحَمفَػكأبيضَمستحي
َ.(ِ)ىذا
َقكؿَََ َكالسمب، َاإليجاب َجية َمف َالتشبيو َفى َالتناقض َشكاىد كمف

َ:(ّ)عبدالرحمفَبفَعبداهللَالقس
                                                                                                           

َ.ُٕٕ/ّالمثؿَالسائرَ
(1)َ َنقدَالشعرَصػَ َالمكشحَصػَٖراجعَالبيتَفى: ،َديكافَأبيَنكاسَِّْ،َكسرَالفصاحةَصػّّٓ،

مفَحبابيا:َماَام حىَكذىبَمفَالفقاقيعَالتىَتعمكىا،َالعذار:َجانبَالمحيةَالذلََ..َماَعفآِٖصػ
َيحاذمَاألذف،َتردتَبو:َاتخذتوَرداءن،َانفرل:َانشؽ.َ

،َُّٓ،َالبديعَفىَنقدَالشعرَصػِّْ،َكسرَالفصاحةَصػّّٓ،َالمكشحَصػَٖراجع:َنقدَالشعرَصػَ(2)
ََ.ِٔ،َأكىاـَشعراءَالعربَصػَٕحميةَالمحاضرةَصػ

ىكَعبدالرحمفَبفَعبداهللَ)أبىَعمار(َمفَبنىَجشـَبفَمعاكية،َمفَقراءَأىؿَمكةَكافََ(3)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

َِٕٖ 

َم كاأرلَىجرىىػػػاَكالقتػػػؿى َثمػػػيًفَفاقصػػػري

َ

َأعفىػػػػػػػىَكأيسػػػػػػػرَيَ ـيَفالقتػػػػػػػؿي مالمكػػػػػػػ
َ(ُ)

َ

َ

َذلؾَََ َثـَسمبيما َالشاعرَأفَاليجرَكالقتؿَمثالف، َ"فأكجبَىذا قاؿَقدامة:
َ.(ِ)بقكلو:َ)فالقتؿَأعفىَكأيسر(،َفكأنوَقاؿ:َإفَالقتؿَمثؿَاليجرَكليسَىكَمثمو"

(3)االتتذال واإلسفافـ 5
: 

َاأَلََ َمفَألكافَالتعبير َلكفه َالتىَالتشبيو َمفَضركبَالتصكير َكضربه نيؽ،
َكافَالتشبيوَدقيقانَفىَنظمو،َمصيبانَفىَربطوَ تمتعَالنفسَكتيزَالكجداف.َككمما

َفإنو َكاإلسفاؼ؛ َاالبتذاؿ َعف َبعيدان َالطرفيف، َريبَ-بيف َمراتبََ-ال َفى معدكد
َالبالغةَالعالية.

ىتةَالَجماؿَأماَإذاَجاءَالتشبيوَباردانَغثانَالَفائدةَمنو،َككانتَصكرتوَباََ
معدكدََ-الَريبَ-فيياَكالَركح،َككافَنظموَكلغتوَأقربَإلىَالسكقيةَكالعامية؛َفإنو

َفىََالتشبيوَالمعيبَالمبتذؿ.
َفىَََ َالعسكرم َذكره َما َمنو، َأبرد َيقع َال َالذل َالتشبيو َشكاىد كمف

َالصناعتيف:
َمػػػػػفَغيػػػػػرَمػػػػػرض ػػػػػؿ  َإفَقمبػػػػػىَسي

َ

ػػػػػرٍضََ ػػػػػكلَالحػػػػػٌبَغى َكفػػػػػؤادمَمػػػػػفَجى

َ

                                                                                                           

َ(.ِٖٖيمقبَبالقسَلعبادتو.َ)راجع:َالمكشحَصػ
،َكسرَالفصاحةَٖٗ،َكالصناعتيفَصػِٖٖ،َكالمكشحَصػِٖأكردهَقدامةَفى:َنقدَالشعرَصػَ(1)

َ.ِٖ،َنضرةَاإلغريضَصػَِْصػ
َصػَ(2) َالشعر َالمكشِٖنقد َصػ، َصػِٖٖح َالصناعتيف َصػٖٗ، َالفصاحة َسر َنضرةََِْ، ،

َ.ِٖاإلغريضَصػ
أقصدَباالبتذاؿَىناَماَأسماهَأسامةَابفَمنقذَ)الرذالةَكالركاكة(َكالرذالة:َأفَيككفَالمعنىَالََ(3)

َالمستعممةَ َكالكممات َمتداكالن َكالمعنى َمتناكالن َالمفظ َيككف َأف َكالركاكة: َيستفاد.. َكال يراد
َ(.ُْٔممة،َفيككفَالشعرَركيكانَكالنسجَضعيفان.َ)راجع:َنقدَالشعرَصػكاأللفاظَالمي



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ُِٕٖ 

َك َوًَجػػػػػػػػػػػٍبفَهػػػػػػػػػػػػػفَفياػػػػػػػػػػػػػكجػػػػػػػػػػػرابو
َ

َ

دخػػػػػػؿََالفىػػػػػػارََعميػػػػػػوََََفقىػػػػػػرىٍضََ
(ُ)َ

َ

َمفَالمضحكات،َجمعَفيوَبيفَسيخؼَالمعنىَكرداءةَالمفظ.َ-لعمرلَ-كىذاَ
َ:َ(ِ)كمفَىذاَالبابَقكؿَالمؤمؿَالمحاربي،َلماَماتَالميدمََ

َمػػػػػػػػػاتَالخميفػػػػػػػػػةيَأييػػػػػػػػػاَالػػػػػػػػػثقالف
َ

َفكػػػػػػػػػأننيَأفطػػػػػػػػػرتَفػػػػػػػػػيَرمضػػػػػػػػػافَ

َ

َ.(ّ)كصارَشيرة"قاؿَالمرزبانى:َ"َفضحؾَالناسَََ
كمفَالتشبيياتَالمبتذلةَالباردة،َماَذكرهَالقاضيَالجرجانىَمفَشعرَأبيَََ

َنكاس،َكمنوَقكلو:
ٌَدارػالػػػػػػػػػػػػػََقمػػػػػػػػػػػػػرَىََيػػػػػػػػػػػػػاَأالَ

َ

َعٌطػػػػػػػػػػػػػػارًَمسػػػػػػػػػػػػػػكةََكيػػػػػػػػػػػػػػاََ

َ

َنسػػػػػػػػػػػػػريفَوَنٍفحػػػػػػػػػػػػػةََََكيػػػػػػػػػػػػػا
َ

َأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحارَكردةىََكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاََ
َ

َبيسػػػػػػػػػػػػتافََجػػػػػػػػػػػػدكؿََكيػػػػػػػػػػػػاَ
َ

َأنيػػػػػػػػػػػػارَشػػػػػػػػػػػػاطئََعمػػػػػػػػػػػػىََ
َ

َكعبىػػػػػػػػػٍيفَمػػػػػػػػػفَعػػػػػػػػػاجَكيػػػػػػػػػاَ
َ

َدينػػػػػػػػػػػػػػػػػارََةَىغػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌََكيػػػػػػػػػػػػػػػػػاَ
َ

َلًفٍتيػػػػػػػػػػػػػػػػػافَكيػػػػػػػػػػػػػػػػػاَنػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرداَن
َ

َأبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػارَليٍعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػةَكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَ
َ

َجٌمػػػػػػػػػػػػاشَمسػػػػػػػػػػػػكاؾََكيػػػػػػػػػػػػاَ
َ

َ(ْ)َشػػػػػػػػػػٌطارَطنبػػػػػػػػػػكرََكيػػػػػػػػػػاََ
َ

َردئ.َ-كماَترلَمعىَبارؾَاهللَفيؾَ-فيذهََ َمبتذلة،َالَتخمكَمفَلفظو َمعافو
                                           

َ،َالغرض:َالضجرَكالمالؿ.ُُّينظر:َكتابَالصناعتيفَصػَ(1)
َالميدلََ(2) َالمؤمنيف َأمير َكمدح َبغداد، َقدـ َككفي َالشاعر، َالمحاربي َأميؿ َبف َالمؤمؿ ىك

َ(.ُٕٕ/ُّ)راجع:َتاريخَبغدادَ
َصػَ(3) َالصنّٗٔالمكشح َكانظر: َصػ، َُِٖاعتيف َكالعمدة َالشعرَُْٕ/ِ، َنقد َفى َكالبديع ،

َ.ُْٔصػ
َ.ٖٓراجع:َالكساطةَصػَ(4)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِِٕٖ 

َكمنوَقكلوَأيضان:
َقػػػػػػػػػػدَحكػػػػػػػػػػىَالبػػػػػػػػػػدرَبياكػػػػػػػػػػا

َ

َفػػػػػػػػػػػػػػػػػػرآهََمػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَرأكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَ

َ

َكازدىػػػػػػػػػػػىََبالحسػػػػػػػػػػػفََلمػػػػػػػػػػػا
َ

َ(ُ)لحسػػػػػػفَحكاكػػػػػػاصػػػػػػارَفػػػػػػىَاَ
َ

َكالَيخفىَماَفيوَمفَركاكةَكسكءَنظـ.ََ
َكمفَالتشبيياتَالمبتذلةَالباردةَقكؿَالمتنبيَيصؼَخيؿَسيؼَالدكلة:ََ

ًَمػػػػػفَالنٌَ ػػػػػرىٍجفى ػػػػػػاًرضَوٍقػػػػػخى ًَعَفػػػػػيَعى

َ

ًؽَالػػػػػػػر ٍكًضَفػػػػػػػيَكىاًبػػػػػػػؿًََ ػػػػػػػرى ًمػػػػػػػٍفَعى َكى

َ

مػػػػػػػا ػػػػػػػاذىتيَََبىػػػػػػػٍيفَىََكى َالميٍسػػػػػػػتىغيرَكى
َ

َ(ِ)َالبائػػػػػػػػؿًََََتيذكػػػػػػػػاََبىػػػػػػػػٍيفَىََكمػػػػػػػػَا
َ

كالمعنى:َأفَالمستغيرَمفَىذهَالخيؿَكافَيفٌرجَبيفَرجميوَلشدةَعدكهَكماَََ
َفيسيؿَ َكافَيعرؽَفىَعدكه َأنو َإفَالمعنى: َكقيؿ َالبكؿ. َلئالَيصيبو َالبائؿ يفعؿ

َالعرؽَمفَبيفَفخذيوَكماَيسيؿَبكلو.
فسؿَرذؿ،َكليسَفيوَكبيرَطائؿ،َبؿَفيوَإساءةَاألدبََ-كماَترلَ-كالمعنىََ
َ.َ(ّ)بباألد
َََ

                                           

َ.ٖٓراجع:َالكساطةَصػَ(1)
َ..ََكالكاذة:َلحـَالفخذ،َالمستغير:َطالبَاإلغارة.ََِيكافَالمتنبىَلمكاحدمَصدشرحََ(2)
َ.ُٕٕ/ّراجع:َففَالتشبيوََ(3)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِّٕٖ 

َكمماَبمغَمفَالسخافةَكاالبتذاؿَمنتياه،َقكؿَالشاعر:
َكأٌننػػػػػػػػػػػاَكالمػػػػػػػػػػػاءَمػػػػػػػػػػػفَحكلنػػػػػػػػػػػا

َ

َحػػػػػػػػػػكليـَمػػػػػػػػػػاءَيَ قػػػػػػػػػػكـهَجمػػػػػػػػػػكسه
(ُ)

َ

َ

َكقكؿَأبىَالعباسَالجراكمَيمدحَبعضَالخمفاء:ََ
ؾَالزمػػػػػػػافَأرىاًقمػػػػػػػاَن َأٍمػػػػػػػالى َإذاَكػػػػػػػافى

َ

(ِ)فإٌنػػػػػؾَفػػػػػييـَدائػػػػػـَالػػػػػدىرَثيٍعبىػػػػػافَ
َ

َ

َ(ّ)سخفياَأنياَتستخرجَالضحؾَمفَاألعماؽَفإفَىذهَالتشبيياتَيبمغَمفََ
َكمفَىذاَالبابَقكؿَأبيَالعتاىية:

بيػػػػػػػػػػػػػػػاَكصػػػػػػػػػػػػػػػٌيرني َكٌلينػػػػػػػػػػػػػػػيَحي

َ

ٍمبىةَ َ(ْ)مثػػػػػػػػؿَجحػػػػػػػػاَشػػػػػػػػيرةَكًمٍشػػػػػػػػخى
َ

َكقدَأنكرهَالمرزبانيَعميو،َكعدهَمفَسفاسؼَشعره.ََ
َالعيبَأكثرَمفَأفَتحصى،َكىىَكاضحةَالَتخفىَعمىَََ كاألمثمةَعمىَىذا

َ. َذمَبصرو
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الَيخفىَأفَالمبالغةَمقصدَمفَمقاصدَالتشبيو،َكالَيخمكَالتشبيوَمفَإفادةَََ
الَلـَيستحؽَأفَيككفَتشبيياَن َمفَاألحكاؿ،َكا  َ.(ٓ)المبالغةَفىَحاؿو

َعفَََ َفيو َكعدؿ َشبو... َإذا َالقائؿ َقاربَفيو َما َالشعر َ"أحسف َفإف كليذا
َ.(ٔ)اإلفراط"

                                           

َ.َُْ:َأنكارَالربيعَصػ،َكانظرُِٔ/ُأكردهَاليمذانيَفىَالكشككؿََ(1)
َ.َُِ/ّنفحَالطيبََ(2)
َ.ٕٓ/ُينظر:َففَالتشبيوََ(3)
َصػَ(4) َالمكشح َالميؼَِّٕانظر: َمف َيتخذ َالذل مي َالحي َتعنى: َعراقية َكممة َكالمشخمبة: ..

َكالخرز،َكقدَتسمىَالجاريةَمشخمبةَلماَعميياَمفَالخرز.
َ.ُٕ/ُراجع:َففَالتشبيوََ(5)
َ.ُْْ،َكحميةَالمحاضرةَصػُٔ/ِ،َالعمدةَِّْ/ُكامؿَ،َكانظر:َالَّٗالمكشحَصػَ(6)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِْٕٖ 

َكالََ َالمردكد َالغمك َإلىَأما َبصاحبو َآؿ َما َفيك َاجتنابو، َيجب َالذل معيب
َكالمدحَالذلَالَيميؽَإالَبجنابو َاهللَتعالى، َ-عزَكجؿَ-الكفرَكاالستخفاؼَبقدرة

َ.(ُ)سكاءَقرفَبشيءَمفَأدكاتَالتقريبَأـَال
ككذلؾَماَكافَالكصؼَفيوَممتنعانَعقالنَكعادة،َكلـَيقرفَبوَماَيقربوَإلىَََ

َفىَالكذبَالمحض.اإلمكافَكالصحة،َفيدخؿَحين َئذو
َفمفَشكاىدَالغمكَالمردكد،َقكؿَالمتنبيَيمدحَبدرَبفَعمارَبفَإسماعيؿ:ََ

ـيَعػػػػػػػػفَإدراًكػػػػػػػػو ػػػػػػػػرَاأٌلٍفيىػػػػػػػػا َتىتىقىاصى

َ

َفيػػػػػوَكالػػػػػدُّنَىَ َ(ِ)ىمثػػػػػؿَالػػػػػذمَاألفػػػػػالؾي

َ

شبوَقصكرَالعقكؿَعفَإدراؾَحقيقةَالممدكحَبتقاصرَاألفياـَعفَإدراؾَكنوََ
فيوَمفَالغمكَالممقكت؛َألفَالذلَاألفالؾَفيوَكالدنىَ،َكالَيخفىَماَ-عزَكجؿَ-اهلل

َ.َ(ّ)ىكَعمـَاهللَتعالى
َكمنوَقكؿَالمتنبيَيمدحَنفسو:ََ

َكىأىنِّيَدحػكتَاألىٍرضَمػفَخبرتػيَبيىػا

َ

ٍسػػكىٍندىرَالسػدَمػفَعزمػػيَ (ْ)َكىػأىنِّيَبنػىَاإلًٍ
َ

َ

ياَيصؼَكثرةَأسفارهَكتقمبوَفىَالبالدَكمعرفتوَباألرضَحتىَكأنوَبسطياَكخمقَ
كبيراَنَ-فشبوَنفسوَبالخالؽ َ.(ٓ)-تعالىَاهللَعماَيقكلوَعمكاَن

                                           

َ.َِّراجع:َأنكارَالربيعَفىَأنكاعَالبديعَصػَ(1)
،َكالكشؼَعفََِِ/ْ،َكشرحَديكافَالمتنبيَلمعكبرمّْٔراجعَالبيتَفي:َالصناعتيفَصَ(2)

َ.ُِّ،َكأنكارَالربيعَصٗٓمساكمَشعرَالمتنبيَلمصاحبَبفَعبادَص
َ.ّْٔ،َكالصناعتيفَصػُِّراجع:َأنكارَالربيعَصػَ(3)
(4)ََ َالعمدة َفي: َالبيت َكالطرازّٔ/ِراجع َاألدبَٕ/ّ، َكخزانة َالمتنبيَُٗ/ِ، َديكاف ،كشرح

َ.ٕٔلمكاحدمَص
َ.ُْٔ/ّراجع:َففَالتشبيوََ(5)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٖٓ 

َثـَشبوَقكةَعزموَعمىَاألمكر،كأفَاإلسكندرَبنىَالسدَبيفَالناسَمفَعزمو.َََََ
َكمنوَقكلوَفىَمدحَعضدَالدكلة:َ

َكالعابػػػػػػػػػديفَآليػػػػػػػػػةَن َالنػػػػػػػػػاسي

َ

(ُ)كعبػػػػػػػػػػػػػػػػديهَكالمكحػػػػػػػػػػػػػػػػدَاهللَ
َ

َ

اهللَكحدهَكالَيرجكَغيره،َأماََيقكؿ:َخدمتىَلمممدكحَمقصكرةَعميوَكمفَيعبدَ
الناسَالذيفَيخدمكفَغيرَالممدكحَفالَتنفعيـَتمؾَالخدمةَكالذيفَيعبدكفَآليةَمفَ

َ.(ِ)دكفَاهللَتعالى
َ.(ّ)كالَيخمكَمثؿَىذاَالكالـَمفَمظنةَالتياكفَبالديفَكالجرأةَعميوَ
َكمفَشكاىدَالغمكَالممقكتَفىَالتشبيو،َقكؿَالمتنبىَفىَالغزؿ:َ

َفَفمػػػػػىَرشػػػػػفاتَويترشػػػػػففَمػػػػػ

َ

(ْ)ىػػػٌفَفيػػػوَأٍحمػػػىَمػػػفَالتكحيػػػدَ
َ

َ

َشبوَحالكةَالرشفاتَفىَفموَبحالكةَالتكحيدَفىَقمبَالمكحد!!َ
َالمتنبيَألجموَإلىَالكفر،َحيثَجعؿََ قاؿَأبكَالعالءَالمعرل:َ"كىذاَأحدَماَنيًسبى

َ.(ٓ)الترشؼَأحمىَمفَالتكحيد"
َاهلل:َكمفَشكاىدهَعندَابفَىانئَاألندلسيَيمدحَالمعزَلديفَ

َالَمػػػػػاَشػػػػػاءًتَاألقػػػػػدارَي َمػػػػػاَشػػػػػئتى

َ

َالكاحػػػػػػػػػػديَالقيػػػػػػػػػػارَيَ َفأنػػػػػػػػػػتى ـٍ َفػػػػػػػػػػاحك

َ

َدػمحمػػػػػػػػََالنبػػػػػػػػيَككأنمػػػػػػػػاَأنػػػػػػػػتَ
َج

َاألنصػػػػػػػػػػػػػارَأنصػػػػػػػػػػػػػارؾَََككأنمػػػػػػػػػػػػػاَ
َ

                                           

،ََّْ/ُراجعَالبيتَفي:َالمآخذَعمىَشير احَديكافَأبيَالطيبَالمتنبيَألبيَالعباسَاألزدمَ(1)
َ.ُِّ،َكأنكارَالربيعَصُّٖفَالمتنبيَلمكاحدمَص،َكشرحَديكإْْكمعجزَأحمدَص

َ.ُّٖيكافَالمتنبيَلمكاحدلَصػدراجع:َشرحََ(2)
َ.ُِٕ/ّراجع:َففَالتشبيوََ(3)
َ.ُِّأنكارَالربيعَصػَ(4)
َ.ُٓمعجزَأحمدَألبىَالعالءَالمعرلَصػَ(5)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٖٔ 

َوػأنػػػػػػتَالػػػػػػذمَكانػػػػػػتَتبشػػػػػػرناَبػػػػػػ
َ

َ(ُ)فػػػػػػػػيَكتبيػػػػػػػػاَاألحبػػػػػػػػارَكاألخبػػػػػػػػارَ
َ

َكىذاَكثيرَشائعَفىَشعره.َ-نعكذَباهللَمنوَ-فيذاَغمكَشنيعََ
المعيبَفىَالتشبيوَعندَأبيَنكاس،َقكلوَفىَمدحَمحمدَكمفَشكاىدَالغمكَََ

َاألميف:
َتنػػػػػازعَاألحمػػػػػدافَالٌشػػػػػبوَفاشػػػػػتبيا

َ

َ (ِ)َكمػػػػػاَقػػػػػٌدَالٌشػػػػػراكافَاَنقىػػػػػمَيكخَيَاَنقىػػػػػٍمَخَى
َ

َ

ميقو،ََ-صمىَاهللَعميوَكسمـَ-فزعـَأفَابفَزبيدةَمثؿَالرسكؿََ ٍمقوَكخي فىَخى
كمـَبمثموَمسمَـهكىذاَمفَغمكهَالممقكتَالذلَأيٍنكرَعميو،َكالَيجكزَأفَيت

(ّ).َ
كمػػفَىػػذاَالبػػابَقػػكؿَعمػػيَبػػفَجبمػػةَالمعػػركؼَبػػالعككؾ،َفػػىَمػػدحَأحػػػدَََ

َاألمراء:
َاػأىٍنػػػػػتَال ػػػػػًذمَتنػػػػػزؿَاأٍلىي ػػػػػاـَمنزليىػػػػػ

َ

ػػػػػاؿَ ػػػػاؿًَإلىػػػػػىَحى َكتنقػػػػؿَالػػػػػد ٍىرَمػػػػػفَحى

َ

َإلػػػىَأحػػػد َمػػػدلَطػػػرؼو َكمػػػاَمػػػددتى
َ

َ(ْ)َآجػػػػػػػػػػػػاؿبػػػػػػػػػػػأرزاؽََكَإالَقضػػػػػػػػػػػيتَىَ
َ

كيؼَشاء،َكيقضيَاآلجاؿَكاألرزاؽَبيفَجعؿَالممدكحَإالىانَيصرؼَالككفَََ
:َ"كبيذيفَالبيتيفَاستحؿَالمأمكفَدـَالشاعرَالمذككر" َ.(ٓ)العباد.َقاؿَابفَمعصـك

َفىَالخمر:ََ َكمفَالغمكَفىَالتشبيوَالذلَيخرجَإلىَالمحاؿ،َقكؿَأبيَنكاسو
َتكٌىمتيػػػػػػػػاَفػػػػػػػػيَكأسػػػػػػػػياَفكأٌنمػػػػػػػػا

َ

(ٔ)َتكٌىمػػػتَشػػػيئاَلػػػيسَيدركػػػوَالعقػػػؿَ
َ

َ

                                           

َ.َِّأنكارَالربيعَصػَ(1)
َ.ُُٔ،َالصناعتيفَصػّّٗ،َالمكشحَصػٕٔٗ/ِالشعرَكالشعراءََ(2)
َ.ّّٗ،َالمكشحَصػُُٔراجع:َكتابَالصناعتيفَصػَ(3)
َ.َِّأنكارَالربيعَصػَ(4)
َ.َِّصػَأنكارَالربيعَ(5)
َ.ّْٔراجع:َالصناعتيفَصػَ(6)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٖٕ 

َ.(ُ)"فجعمياَالَتدرؾَبالعقؿَكجعمياَالَأكؿَليا"َقاؿَالعسكرم:ََ
َ،َيصؼَالناقة:(ِ)كمفَىذاَالبابَقكؿَخفاؼَبفَندبةََ

تػػػػػدىاًتيا َأٍبقىػػػػػىَلىيىػػػػػاَالت ٍعػػػػػداءيَمػػػػػفَعى

َ

ييكطىػػػػػػػػػػػػًةَالكىت ػػػػػػػػػػػػافًََ كميتيكًنيػػػػػػػػػػػػاَكىخي
َ(ّ)

َ

َ

بخيكطَالكتاف،َكىذاَبعيدَجدان،َبؿَمستحيؿََ-فىَدقتياَ-شبوَقكائـَالناقةََ
َأنوَأ َفقاؿ:َمتكنيا،َكأرادَضمكعيا،َكىذاَكضعَلؤللفاظَفىَغيرَمكضعياَكما خطأ
َ.(ْ)الصحيح

 خمالفح سٌي العزب فى صٌعح التشثيَ:ـ 7
فمفَمنيجَالعربَكطريقتيـَفىَبابَالمديحَأفَيترقىَالشاعرَفىَالتشبيوَََ

َفىَالذـَفيعكسكفَكيتدلىَالشاعرَمفَاألعمىَ َأما مفَالصفةَاألدنىَإلىَاألعمى،
َ.(ٓ)دنىإلىَاأل

َكقدَكردَعمىَذلؾَالمنيجَقكؿَالبحترمَفىَكصؼَنحكؿَاإلبؿ:
َاٍلميعىطِّفىػػػػػػػػػػػػػػػاًتَبىػػػػػػػػػػػػػػػؿًَ َكىاٍلًقًسػػػػػػػػػػػػػػػيِّ

َ

ٍبًري ػػػػػػػػػػػةنَبىػػػػػػػػػػًؿَاألٍكتىػػػػػػػػػػػارَ َاألٍسػػػػػػػػػػييـَمى

َ

َإلىَََ َالمبرية َاألسيـ َإلى َالمنحنية َالقسي َمف َالنحكؿ َتشبيو َفى فترقى
َ.َََ(ٔ)األكتارَكىىَأشدَالثالثةَنحكالنَكرقة

                                           

َ.ّْٔالسابؽَصػَ(1)
ىكَخفاؼَبفَندبةَالسممي:َاشتيرَبالنسبةَإلىَأموَندبةَبنتَشيطافَكىكَمفَفرسافَالعربََ(2)

َىػ.َِتَالمعدكديف،َأدرؾَاإلسالـَفأسمـَ
َ.ِٕٓ،َالصناعتيفَصػُْٖراجعَالبيتَفي:َعيارَالشعرَصػَ(3)
َصػَ(4) َالشعر َصػُْٖراجع:عيار َالمكشح َصػَُُ، َالصناعتيف َالعربَِٕٓ، َشعراء َأكىاـ ،

َ.ُْصػ
ََ.ُُٕ،ََُٕ/ِ،َكالمثؿَالسائرََْْراجع:َالمكشحَصػَ(5)
َ.ُٗٓ/ّ،َكففَالتشبيوََُٕ/ِ،َكالمثؿَالسائرَِِّراجع:َالصناعتيفَصػَ(6)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٖٖ 

َىََ َبعضَكمخالفة َخالؼ َكقد َالتشبيو، َصنعة َفى َعيبان َييعدُّ َالطريقة ذه
َالشعراءَىذاَالمنيج،َفمفَذلؾَقكؿَأبيَتماـَفىَمدحَمحمدَبفَالفضؿَالحميرم:

ػػػػػػػداـَأكَكرضػػػػػػػابَالػػػػػػػػ ميػػػػػػػؽهَكالمي َخي

َ

(ُ)مسػػػػػػػػؾَأكَكػػػػػػػػالعبيرَأكَكػػػػػػػػالمالبَ
َ

َ

َأكَََ َالعبير، َأك َالمسؾ، َأك َبالمداـ، َالممدكح ميؽ َخي َشبو َأنو َالعيب: ككجو
المالب.َكالمسؾَأطيبَىذهَالعطكرَكأعالىا،َككافَينبغيَعميوَأفَيترقىَمفَاألدنىَ

َ.(ِ)إلىَاألعمى،َفيقكؿ:َكالمداـَأكَالعبير،َأكَالمالبَأكَالمسؾ
َقكؿَأبيَتماـ:َ-أيضاَنَ-كمفَذلؾَالعيبََ

َأنػػاَابػػفَالػػذمَاسترضػػعىَالجػػكديَفػػييَـي

َ

َكيػػػػػافعَيَ َكقػػػػدَسػػػػػادَفػػػػػييـَكىػػػػكَكيػػػػػؿه

َ

َكارعَهػفػػػػػػََاؿَهػجبػػػػػػََطكاليػػػػػػعهََنجػػػػػػكـهَ
َ

َىكاميػػػػػػعهََ َدكافػػػػػػعَيَغيػػػػػػكثه َ(ّ)َسػػػػػػيكؿه
َج

،َكلكَقدـَماَأخرَلماَاختؿَََ فإفَالسيكؿَدكفَالغيكث،َكالجباؿَدكفَالنجـك
َالنظـَبأفَقاؿ:

َسػػػػػػػيكؿَدكافيػػػػػػػع،َغيػػػػػػػكثَىكامػػػػػػػع

َ

َطكالػػػػػػػػػعَ (ْ)جبػػػػػػػػػاؿَفكاريػػػػػػػػػعَنجػػػػػػػػػـك
َ

َ

َكمفَىذاَقكؿَالمتنبيَيمدحَبدرَبفَعمارَاألسدل:ََ

                                           

َ،َكالمالب:َضربَمفَالطيبَأكَالزعفراف.َْْالمكشحَصػَ(1)
َ.ُِّ،َكالمنصؼَلمسارؽَكالمسركؽَمنوَصػَْْالمكشحَصػَ(2)
َ.َُٖيكافَأبىَتماـَصػدَ(3)
َ.ُٗٓ/ّراجع:َففَالتشبيوََ(4)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٖٗ 

َ

َيػػػػػاَغمامػػػػػةَيػػػػػايػػػػػاَبػػػػػدرَيػػػػػاَبحػػػػػرَ

َ

(1)ليػػػػػثَالشػػػػػرلَيػػػػػاَحمػػػػػاـَيػػػػػاَرجػػػػػؿَ
َ

َ

قاؿَابفَاألثير:َ"ككافَينبغيَأفَيبدأَفيوَباألدنىَفاألدنى،َفإنوَإذاَفعؿَذلؾَََ
ذاَخالفوَكافَكالمنخفضَمفَمحؿَ كافَكالمرتفعَمفَمحؿَإلىَمحؿَأعمىَمنو،َكا 

َإلىَمحؿَأدنىَمنو.
بوَأكلى،َثـَيجبَأفَيقكؿَفأماَقكلو:َ)ياَبدر(َفإنوَاسـَممدكحو،َكاالبتداءَََ

بعده:َياَرجؿ،َياَليث،َياَغمامة،َياَبحر،َياَحماـ؛َألفَالميثَأعظـَمفَالرجؿ،َ
َأفَ َفيجب َمدحو َمقاـ َكىذا َالبحر، َمف َأعظـ َكالحماـ َالغمامة، َمف َأعظـ كالبحر

َ.ََ(ِ)يترقىَفيوَمفَمنزلةَأدنىَحتىَينتيىَإلىَالمنزلةَالعمياَآخران"
َعبدالممؾَََ َبف َمحمد َقكؿ َالتشبيو، َفى َالعرب َمنيج َمخالفة َصكر كمف

َالزياتَيصؼَناقتوَفىَمطمعَقصيدةَمدحَبياَالحسفَبفَسيؿ:
َكأٌنيػػػػػػػػػاَحػػػػػػػػػيفَتنػػػػػػػػػاءلَخطكىػػػػػػػػػا

َ

(ّ)َأخػػنسَمكشػػٌىَالٌشػػكلَيرعػػىَالقمػػؿَ
َ

َ

َبمضمرَََ َالقصيدةَبالتشبيو،َفابتدأ حيثَخالؼَالشاعرَطريقةَالعربَكابتدأ
لـَ َيذكره،َكىذاَنيجَلـَتجرَعميوَالعربَفىَأشعارىا.ككصؼَشيئاَن

كماَأنوَكقعَفىَعيبَآخرَخالؼَبوَجميعَالشعراء؛َحيثَإنوَشبوَالناقةَََ
َالشعراءَأنيـَيصفكفَالناقةَبالظميـَ َبالثكرَالكحشى،َكعادة )حيفَتناءلَخطكىا(

فىَالكصؼَكمبالغةَفىَسرعتياَكن شاطياَكالحمارَكالثكرَ)بعدَالكالؿَكالتعب(؛َغمكاَن
َنشاطياَ َبداية َفى َبالثكر َالناقة َكشبو َالنيج َىذا َخالؼ َفقد َالشاعر كقكتيا.أما

                                           

َكالحماـ:َالمكت.َ-َُٕ/ِ،َكالمثؿَالسائرََُٗلمكاحدمَصَيكافَالمتنبىدراجع:َشرحََ(ُ)
َ.َُٕ/ِلسائرَالمثؿَاَ(2)
َالبيتَفي:العمَ(3) َدراجع َلمعسكرلَصػُِِ/ُة َاألكائؿ َالكحشى،ََّٓ، َالبقر َذكر َاألخنس: ،

َالشكل:َاألطراؼ.



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

َِٕٗ 

َكقكتيا،َكىذاَماَعناهَبقكلو:َ)حيفَتناءلَخطكىا(.
َأنوَكصؼَالمشبوَبوََ بقكلو:َ)يرعىَالقمؿ(،َكالثكرَالَيرعىََ-الثكرَ-كما

نماَذلؾَالكعؿ،َفالثكرَيرعىَالسيكؿَكمكاضعَالرماؿ َ.(ُ)قمؿَالجباؿ،َكا 
َالمشبوَََ َيصؼَالشاعر َأف َالتشبيو، َفى َالعرب َمنيج َمخالفة َصكر كمف

نماَييشىب وَبوَغيره. َالَيكصؼَبو،َأكَيشبيوَبشيءَليسَلوَكا  َبكصؼو
َفمفَذلؾَقكؿَأبيَتماـَفىَالغزؿَبمحبكبتو:

ػػػػػػػػاكى َلػػػػػػػػًؾَقػػػػػػػػديَأرؽَمػػػػػػػػفَأفَييحى

َ

َفػػػػػػىَالنعػػػػػػتَأكَبكثيػػػػػػبَ (ِ)بقضػػػػػػيبو
َ

َ

نماَيكصؼَبالييؼَكالرشاقة.َكلـَفمـَتجرَالعادةَأفَيكصؼَالقدَََ بالرقة،َكا 
نماَيشبوَبوَالردؼ َ.(ّ)تجرَالعادةَكذلؾَأفَيشبوَالقدَبالكثيبَمفَالرماؿ،َكا 

َعفَََ َالمادح َعدكؿ َالشعراء، َمذىب َعف َكالخركج َالمخالفة َصكر كمف
َ.(ْ)التشبيوَبالفضائؿَالنفسيةَإلىَالمحاسفَالجسدية

َمدحَعبدَالممؾَبفَمركاف:كمفَشكاىدهَقكؿَابفَقيسَالرقياتَفىَََ
َفػػػػػػػػػػكؽَمفرقػػػػػػػػػػوًَ َيػػػػػػػػػػأتمؽيَالتػػػػػػػػػػاجي

َ

َكأٌنػػػػػػػػػَ (ٓ)َويَالػػػػػػػػػػذىبَيعمػػػػػػػػػىَجبػػػػػػػػػيفو
َ

َ

َأفَالخميفػفقََ َالتشبيو،َكقاؿَػػدَكرد ةَعبدَالممؾَبفَمركافَعابَعميوَىذا
َقدَقمتَفىَمصعبَابفَالزبير:َلو:

                                           

َ.ِّٔ/ّ،َكففَالتشبيوََّٓ،َكاألكائؿَلمعسكرلَصػُِِ/ُةَدراجع:َالعمَ(1)
َ.ٖٕالكساطةَصػَ(2)
َ.ُّٓ/ّ،َكففَالتشبيوَِٕ،َكأكىاـَشعراءَالعربَصػٖٕراجع:َالكساطةَصػَ(3)
َصػَ(4) َالشعر َنقد َذلؾ: َفى َصػُٕراجع َالمكشح َصػِّٖ، َالصناعتيف َنقدَٖٗ، َفى َالبديع ،

َ.َُُٕالشعرَصػ
َصػَ(5) َالشعر َنقد َصػُٕراجع: َالمكشح َصػِّٖ، َالصناعتيف َالشعرَٖٗ، َنقد َفى َالبديع ،

َ.ُُٕصػ



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ُِٕٗ 

َمػػػػػفَالمػػػػػإ َشػػػػػيابه َوػنمػػػػػاَمصػػػػػعبه
َ

َتجمػػػػػػػػػػتَعػػػػػػػػػػفَكجيػػػػػػػػػػوَالظممػػػػػػػػػػاءَيَ

َ

َػقػػػػػػٍدَأفػػػػػػيتقػػػػػػيَاهللىَفػػػػػػيَاألمػػػػػػكرََك
َ

َمػػػػػػػػفَكػػػػػػػػافَىمػػػػػػػػويَاالتقػػػػػػػػَ َاءَيػلػػػػػػػػحى
َ

فأعطيتوَالمدحَبكشؼَالغمـ،َكجالءَالظمـ،َكأعطيتنىَمفَالمدحَماَالَفخرَََ
َ.(ُ)فيو،َكىكَاعتداؿَالتاجَفكؽَجبينيَالذلَىكَكالذىبَفىَالنضارة

فكجوَعيبَعبدالممؾَإنماَىكَمفَأجؿَأفَىذاَالمادحَعدؿَبوَعفَالفضائؿَََ
َالعق َىى َالتى َيميؽَالنفسية َما َإلى َجانسَذلؾ، َكما َكالشجاعة َكالعدؿ َكالعفة ؿ

بأكصاؼَالجسـَمفَالحسفَكالبياءَكالزينة،َكذلؾَعيبَكمخالفة؛َألفَالعربَتمدحَ
َفىَ َمخير َكاإلنساف ٍمؽ، َبالخى َباألخالؽَال َفالتفاضؿ َالتنعـ، َكترؾ َالصكرة بجيامة

ٍمؽ ميؽَغيرَمخيرَفىَالخى َ.(ِ)الخي
فَفىَنقدهَيؤصؿَلمقياسَنقدمَآخر،َكىك:َقكةَكأرلَأفَعبدالممؾَبفَمركاََ

َيمدحَ َكىك َقيس َابف َلدل َالعاطفة َقكة َعبدالممؾ َلحظ َفقد َفتكرىا. َأك العاطفة
َماَ َكىك َاهلل( َمف َ)شياب َبالسماء َتربطو َبصفة َحيثَخصو َالزبير، َبف مصعب

َكانتَعاطفةَالشاعرَفاترةَفىَمدح َبينما وَلعبدَػيكحىَبالرفعةَكالتقديسَكالتأييد،
َأرضيَكىكَالذىب،َككأفَبيفَمصعبَكعبدَالممؾَالممؾ ،َحيثَكصفوَبصفاتَمعدفو

َ.(ّ)ماَبيفَالسماءَكاألرض
 التقليذ واالحتذاء فى صٌعح التشثيَ:ـ 8

مماََ-لفظانَكمعنىَ-الشؾَأفَالتقميدَكاالحتذاءَفىَنظـَالصكرةَالتشبيييةََ
َكالمسركؽ. َيعيبياَكيجعمياَفىَدائرةَالمذمـك

                                           

َ.َُٕ،َنقدَالشعرَصػٖٗراجع:َالصناعتيفَصػَ(1)
َصػَ(2) َالشعر َنقد َكالمكشُٕراجع: َصػ، َصػِّٖح َكالصناعتيف َالشعرَٖٗ، َنقد َفى َالبديع ،

َ.ُُٕصػ
َ.ُٖراجع:َفىَتاريخَالبحثَالبالغىَد.َمحمدَسيدَسمطاف،َد.َمحمكدَمخمكؼَصػَ(3)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِِٕٗ 

راع،َكصؾَممكية،َػراءةَاختػةَبػػة،َبمثابػكرةَالتشبيييػـَالصػىَنظػةَفػفالصنعََ
كيد عىَأنياَلو؛َفالشؾََ-لفظانَكمعنىَ-كعندماَيأتىَشاعرَآخرَكيأخذَىذهَالصكرة

َمعيبَكيدخؿَفىَالسرقةَمفَأكسعَأبكابيا. َأفَىذاَمذمـك

َكمفَشكاىدَىذاَالعيبَقكؿَطىرىفىةَفىَكصؼَالناقة:ََ

َكػػػػػػػػػػأىلكاًحَاإًلرَى ػػػػػػػػػػكفو ػػػػػػػػػػٍأتيياأىمي َاًفَنىسى

َ

ػػػػػدًََ َبيٍرجي ،َكىأىٌنػػػػػويَظىٍيػػػػػري عمػػػػػىَالًحػػػػػبو
َ(ُ)

َ

َ

َأخذهَمفَقكؿَامرئَالقيس:ََ

ػػػػػػػػػٍنسَكػػػػػػػػػألكاحَاألراًفَنىسػػػػػػػػػأتييا َكعى

َ

َكػػػػػالبيٍردَذمَالًحبػػػػػراتًََ (ِ)َعمػػػػىَالحػػػػػبو
َ

َ

َالناقةَبألكاحَالتابكت،َكشبوَالطريؽَالذلَتسيرَعميوَبالثيابَََ شبوَعظاـ
التشبيوَاألكؿَ)كألكاحَاألراف(َبمفظوَكمعناه،َكغي رَالمخطط.َكالَيخفىَأفَطرفةَأخذَ

قميالن،َكىذاَمفَأقبحَكجكهَالسرقاتَكأشنعياَكأدناىاَمنزلة َ.(ّ)فىَلفظَالثانيَتغييراَن

َكمنوَقكؿَالمتنبي:ََ

                                           

األمكف:َالناقةَالمكثقةَالخمؽَالتىَيؤمفَعياؤىاَكعثارىا.َاإلراف:َالتابكتَكانكاَيحممكفَفيوََ(1)
َبالمنس َضربتيا َنسأتيا: َككبراءىـ. َمخطط...َسادتيـ َكساء َالبرجد: َالطريؽ. َالالحب: أة.

،َكالشعرَكالشعراءَْْ،َكشرحَالمعمقاتَالتسعَصػَّٖ)كالبيتَفى:َجميرةَأشعارَالعربَصػ
ُ/ُِّ.)َ

العنس:َالناقةَالقكيةَالصمبة،َالبيٍردَذكَالحبرات:َمفَثيابَاليمفَالمكشاةَ)كالبيتَفى:َالشعرََ(2)
َ(.ٖٔػ،َكديكافَامرئَالقيسَصُِّ/ُكالشعراءَ

َصػَ(3) َكالشعراء َالشعر َصػُِّراجع: َمنو َكالمسركؽ َلمسارؽ َالمنصؼ َكنضرةَُِّ، ،
َ.ّٕاإلغريضَصػ



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِّٕٗ 

َكفػػػػػػػػؿَالثنػػػػػػػػاءَلػػػػػػػػوَبػػػػػػػػردَِّحياتػػػػػػػػو

َ

ػػػػػػػػػاَانطػػػػػػػػػكلَفكأن ػػػػػػػػػوَمنشػػػػػػػػػكرَ (ُ)لم 
َ

َ

َيثَيقكؿ:أخذهَبمفظوَكمعناهَمفَأبيَالقكافيَاألسدم،َحََ
َردتَصػػػػػػػػػػػنائعوَعميػػػػػػػػػػػوَحياتػػػػػػػػػػػو

َ

ػػػػػػػػػاَانطػػػػػػػػػكلَفكأنػػػػػػػػػوَمنشػػػػػػػػػكرَ (ِ)لم 
َ

َ

َكمفَىذاَالبابَقكؿَالمتنبيَفىَكصؼَالككاكب:ََ
َفػػػػػػػىَذراىػػػػػػػا َبنػػػػػػػاتَنعػػػػػػػشو َكػػػػػػػأف 

َ

َفػػػػػػػػػػىَحػػػػػػػػػػدادًََ (ّ)خرائػػػػػػػػػػدَسػػػػػػػػػػافراتو
َ

َ

َأخذهَمفَأبيَالعباسَالناشئ،َحيثَيقكؿ:ََ
َفيػػػػػػػػػػو َكػػػػػػػػػػأفَمحجػػػػػػػػػػالتَالػػػػػػػػػػدٍُّىـً

َ

َفػػػػػػػػػػىَحػػػػػػػػػػدادَ (ْ)خرائػػػػػػػػػػدَسػػػػػػػػػػافراتو
َ

َ

َ.(ٓ)قاؿَابفَككيع:َ"ىذهَسرقةَتكجبَالقطع"ََ
َقََ َبمفظو، َالمسركؽ َالتشبيو َالمتنبػكمف َفػكؿ َعمػي َمدح َََََََََََََََيَػػى

َبفَالمنصكر:ا

                                           

َلمسارؽََ(1) َالمنصؼ َفى َ)كالبيت َحياتو... َعف َكناية َكالمنشكر: َمكتو. َعف َكناية انطكل:
،َكنضرةَاإلغريضَّٔ،َكاإلبانةَعفَسرقاتَالمتنبىَلفظانَكمعنىَصػِٕٔكالمسركؽَمنوَصػ

َ(.ٕٖصػ
،َكاإلبانةَعفَسرقاتَالمتنبيَلفظانَكمعنىَِٕٔراجع:َالمنصؼَلمسارؽَكالمسركؽَمنوَصػَ(2)

َ(.ٕٖ،َنضرةَاإلغريضَصػّٔصػ
َالميؿََ(3) َظممة َفى َالككاكب َىذه َشبو َالجكارل.. َالخرائد: َمعركفة. َككاكب َسبع َنعش: بنات

َبالجكارمَالسافراتَفىَثيابَسكد.
َالَ(4) َالخيؿ. َقكائـ َفى َبياض َالدىـَالتحجيؿ: َالخيؿ َقكائـ َفى َالبياض َشبو َالسكد.. دىـ:

َبالجكارمَالسافراتَفىَثيابَسكد.
َ.ٕٖ،َكانظر:َنضرةَاإلغريضَصػِّْالمصنؼَلمسارؽَكالمسركؽَمنوَصػَ(5)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِْٕٗ 

َ

َكالشػػمسَفػػىَكبػػدَالسػػماءَكضػػكؤىا

َ

كمغاربػػػػػػاَنَ (ُ)يغشػػػػػػىَالػػػػػػبالدَمشػػػػػػارقاَن
َ

َ

َأخذهَمفَابفَالركميَحيثَيقكؿ:ََ
َكالشػػػمسَفػػػىَكبػػػدَالسػػػماءَمحميػػػا

َ

(ِ)ياَفػػػػػػػػىَسػػػػػػػػائرَاألفػػػػػػػػاؽكشػػػػػػػػعاعَ
َ

َ

قاؿَابفَككيع:َ"كىذاَيدخؿَفىَالمفظَالمدعىَكمعناهَمعانَكلـَيزدَأبكالطيبَََ
َ.َ(ّ)زيادةَيستحقوَبياَفصاحبوَأكلىَبو"

َقػػػكؿَعمػػػيَبػػػفَجبمػػػةَفػػػىَكصػػػؼَََ كمػػػفَشػػػكاىدَالتقميػػػدَكاألخػػػذَالمػػػذمـك
َالخيؿ:

َيىٍخػػػرجفَمػػػفَغمػػػراًتَالٌنقػػػعَسػػػامية

َ

ػػالىنشػػرَاألنامػػؿَمػػفَذمَالقػػرةَاَ (ْ)لصى
َ

َ

َأخذهَمفَاألسعرَالجعفي،َحيثَيقكؿ:ََ

َيخػػػػرجفَمػػػػفَخمػػػػؿَالغبػػػػارَعكابسػػػػاَن

َ

(ٓ)كأنامػػػػػؿَالمقػػػػػركرَأقعػػػػػىَفاصػػػػػطمىَ
َ

َ

َبأنامؿَالمصطميَََ شبوَخركجَالخيؿَمفَغبارَالمعركةَمتساكيةَالصفكؼ،
الذلَيمدَيديوَكقدَسكلَبيفَأصابعوَليستدفئَبالنار،َكىكَتشبيوَبديعَراعىَفيوَ

ركةَكالييئة،َلكفَالذلَعابَالتشبيوَاألكؿَالبفَجبمةَأنوَأخذهَبمفظوَالشاعرَالح

                                           

َصػَ(1) َالكساطة َفى: َالبيت َصػِِٔراجع َمنو َكالمسركؽ َلمسارؽ َكالمصنؼ َنضرةَّْٓ، ،
َ.ٕٖاإلغريضَصػ

َ.ٕٖ،َنضرةَاإلغريضَصػّْٓسركؽَمنوَصػراجع:َالمصنؼَلمسارؽَكالمَ(2)
َ.ّْٓالمصنؼَلمسارؽَكالمسركؽَمنوَصػَ(3)
َالشعرَكالشعراءََ(4) َ)كالبيتَفى: َالمستدفئَبالنار. َالمصطمى: َالبرد. َالقر:َشدة َالغبار. النقع:

َ(.َُٕ/ِ،َكديكافَالمعانيَلمعسكرمَْٖٓ/ِ
َ.َُٕ/ِ،َكديكافَالمعانىَْٖٓ/ِراجع:َالشعرَكالشعراءََ(5)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٗٓ 

َكمعناهَمفَاألسعرَالجعفي.
َكمفَىذاَالبابَقكؿَاألعشى:ََ

َفبانػػػػػتَكفػػػػػىَالٌصػػػػػدرَصػػػػػدعهَليػػػػػا

َ

َكصػػػػػػػػػػػػػػػدعَالزجاجػػػػػػػػػػػػػػػةَالَيمتػػػػػػػػػػػػػػػئـَ

َ

َأخذهَبمفظوَكمعناهَمفَقكؿَالمسيبَبفَعمس:ََ
ػػػػػػدعيَالقمػػػػػػبَكػػػػػػافَليػػػػػػا َبانػػػػػػتَكصى

َ

اجػػػػػػػػةَلػػػػػػػػيسَ (ُ)يتفػػػػػػػػؽَصػػػػػػػػدعَالزجى
َ

َ

قكؿَالبحترم:َََ َكمفَىذاَالبابَأيضاَن
َييٍتًبػػػػػعيَالنعمػػػػػىَنظائرىػػػػػا َإلػػػػػىَفتػػػػػىن

َ

بػػػػػػػػػأمكاجَ َكػػػػػػػػػالبحرَيتبػػػػػػػػػعَأمكاجػػػػػػػػػاَن

َ

َأخذهَبمفظوَكمعناهَمفَقكؿَأبىَدىبؿَالجمحي:ََ
َكأركقػػػػػػػػػػػةَو َكليمػػػػػػػػػػػةوَذاتَأجػػػػػػػػػػػراسو

َ

بػػػػػػػأمكاجَ (ِ)كػػػػػػػالبحرَيتبػػػػػػػعَأمكاجػػػػػػػاَن
َ

َ

َراسةَمفردة.كاألمثمةَفىَىذاَالبابَكثيرةَتحتاجَإلىَدََ

                                           

َالمكازنةََ(1) َأحدثوَالفراؽَكالبعدَفىَقمبوَمفَُِٗ/ُراجع: ،َكبانت:َبعدتَكسافرت،َشبوَما
َبصدعَالزجاجَالَيمتئـَبعدَكسره. َتصدعو

َ.ُّٕ/ُراجع:َالمكازنةََ(2)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٗٔ 

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ

 

 ادلثحث الزاتع

 هقياس ًقذ التشثيَ ادلعية فى اجلاًة الٌفسي
َ
َ
َ
َ
َ
َ



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٕٗ 

 ادلثحث الزاتع
 هقياس ًقذ التشثيَ ادلعية فى اجلاًة الٌفسي

قدَيككفَالتشبيوَمصيبانَكدقيقانَفىَالربطَبيفَطرفيفَبينيماَشبوَكجامع،َََ
الذكؽَالسميـ،َكالَيتالءـَمعََلكنوَفىَذاتَالكقتَمعيبَكساقط؛َألنوَيتنافىَمع

َالنفسَكالشعكر.
َما،َبؿَََ فميسَالغرضَمفَالتشبيوَمجردَالجمعَبيفَطرفيفَفىَصفةَأكَحاؿو

البدَمفَمراعاةَالحالةَالنفسيةَبحيثَيككفَبيفَالطرفيفَمناسبةَكمالءمةَمفَجيةَ
َماَيثيرافَفىَالنفسَمفَمشاعرَكأحكاؿ.

َالجرجانىَ َعبدالقاىر َاإلماـ َتنبو َكرفضَأفَيككفََكقد َالمقياس، إلىَىذا
مجردَالجمعَبيفَطرفيفَمتباعديفَأصالنَلحسفَالتشبيوَكصحتوَعمىَاإلطالؽَماَلـَ

َ.(ُ)يكفَتعانقيماَفىَالنفسَبمقدارَتباعدىماَفىَالحس
يقكؿَاإلماـَعبدالقاىر:َ"كاعمـَأنىَلستَأقكؿَلؾَإنؾَمتىَألفتَالشيءَببعيدَعنوَ

بتَكأحسنت،َكلكفَأقكلوَبعدَتقييدَكشرط،َكىكَأفَفىَالجنسَعمىَالجممة،َفقدَأص
َكتجدَ َمعقكالن، َصحيحان َشبيان َاألمر َظاىر َالجنسَكفى َفى َالمختمفيف َبيف تصيب
لييماَسبيالن،َكحتىَيككفَائتالفيماَالذلَ لممالءمةَكالتأليؼَالسكمَبينيماَمذىبان،َكا 
َالعي َحيث َمف َاختالفيما َكضكح َفى َكالحدس َالعقؿ َحيث َمف َتشبييؾ فَيكجب

َ.(ِ)كالحس"
َالحٌس،َََ َفكممات "َ َقائالن: َالنص َىذا َعمى َأبكمكسى َالدكتكر/ كيعقب

َمعَ َالحٌس َتشرؾ َألنيا َكمماتَذاتَمغزلَجميؿ؛ َىنا َكالتأليؼَالسكم، كالمالءمة
َالذلَيحدثَ َالجامع َالشبو َأعنىَكجو َفىَإدراؾَاالئتالؼَالمكجبَلمتشبيو، العقؿ

                                           

َ.ُّٖانظر:َالتصكيرَالبيانى،َلمدكتكرَمحمدَأبكمكسىَصػَ(1)
َتحقيؽَاألستاذ/َمحمكدَشاكر.ُُٓأسرارَالبالغةَصػ،ََ(2)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٖٗ 

سكيان" َ.(ُ)مالءمةَكتأليفاَن
َََ َأف َىكَكأحسب َالتشبيو َبو َييعاب َالمقياسَالذل َىذا َإلى َأشار َمف أكؿ

َىػ،َفىَنقدهَلقكؿَالنابغة:ُِٔاألصمعىَتَ
َلػػػػػـَتقضػػػػػيا َنظػػػػػرتَإليػػػػػؾَبحاجػػػػػةو

َ

دَ ػػػػػػػكهَالعيػػػػػػػك  جي َنظػػػػػػػرَالٌسػػػػػػػقيـَإلػػػػػػػىَكي

َ

قاؿَاألصمعى:َ"أماَتشبييوَمرضىَالطرؼَفحسف؛َإالَأنوَىجنوَبذكرَالعمةَََ
َوَقكؿَعدمَبفَالرقاعَالعاممي:كتشبييوَالمحبكبةَبالعميؿ،َكأحسفَمن
َككأن يػػػػػػػاَكسػػػػػػػطىَالنِّسػػػػػػػاًءَأعارىىػػػػػػػا

َ

َمػػػػػػفَجػػػػػػآذًرَجاسػػػػػػـًََ ينىيػػػػػػًوَأىحػػػػػػكري َعى

َ

َفرن قػػػػػػتٍَ النُّعػػػػػػاسي َأقصػػػػػػدىهَي ٍسػػػػػػنافي َكى
َ

َبنػػػػػػائـًََ َ(ِ)َفػػػػػػيَعيًنػػػػػػوًَسػػػػػػنىةهَكلػػػػػػيسى
َ

َالمحبكبةَكحركةَطرفياَََ َنظرة َفىَتصكير َأجاد فاألصمعىَيرلَأفَالشاعر
َالمَر َبنظرة َشبييا َمفَدقةَفىَكجوَحينما َبينيما َلما َالعائديفَلو؛ يضَإلىَكجكه

الشبوَكىكَالفتكرَكاالنكسار؛َإالَأنوَلـَيكفؽَفىَاستعماؿَلفظةَ)السقيـ(،َكتشبيوَ
َشعكرَ َمف َالنفس َفى َكالعمة َالسقـ َذكر َبو َيكحي َلما َكذلؾ َبالعميؿ؛ المحبكبة

َالتشبيوَفىَالنفسَمفَكحشة،َحيث إنوَينقمياََباالنقباض،َفضالنَعماَيحدثوَىذا
مماَيؤنسياَكيعجبياَكىكَالغزؿَفىَمفاتفَالمحبكبةَإلىَماَيكحشياَكيقبضياَكىكَ

َذكرَالمرضَكالعمة.
َألنياَََ َمكقعيا َقبحتَكنبا َكلكنيا َذاتيا، َفى َليستَمعيبة َ)السقيـ( فمفظة

َالَيستدعيوَالمقاـ،َمماَجعؿَالنفسَتنفرَمنياَالسيماَفىَىذاَ استعممتَفىَمكضعو
َالسياؽ.

َماَجاءَمفَىذاَالبابَفىَمقاـَالغزؿ،َقكؿَمسمـَبفَالكليد:َكََ

                                           

َ.ُّٖالتصكيرَالبيانىَصػَ(1)
َ.ُِ،َحميةَالمحاضرةَصػَُّ/ُ،َكانظر:َالعمدةَّٔفحكلةَالشعراءَلؤلصمعىَصػَ(2)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ِٕٗٗ 

َنيحكرىػػػػػػػا َفىغىط ػػػػػػػٍتَبأىيػػػػػػػديياًَثمػػػػػػػارى

َ

كاًمػػػػعَيَ (ُ)َكأىيػػػػدمَاألىسػػػػارلَأىٍثقىمىٍتيػػػػاَالجى
َ

َ

َرشيؽََ َابف َذكر َكما َجدان َمصيب َتشبيوَ(ِ)كالتشبيو َمف َجاء َعيبو َلكف ،
َبأيدمَاألسارلَالم َبالحميَكالجكاىر َالمزينة َباألغالؿَكالقيكد،َأيدمَالمحبكبة ثقمة

فإنوَالَيصحَفىَالذكؽَالسميـَأفَتشب وَأيدلَالحسافَالتىَتسترَرمافَالصدكرَ
َفالتشبيوَ َصدره... َإلى َيديو َضـ َكقد َكاألغالؿ َالقيكد َأثقمتو َالذل َاألسير بأيدل

َ.(ّ)يفتقرَإلىَالمالءمةَبيفَكجوَالشبوَكالحس
رئَالقيسَفىَكصؼَأنامؿَكمماَكردَمفَذلؾَفىَسياؽَالغزؿَأيضان،َقكؿَامَ

َمحبكبتو:
ػػػػ َغيػػػػًرَشى َكأن ػػػػوَيثٍَكتىعطيػػػػكَبػػػػرىٍخصو َفو

َ

َإٍسػػػػًحؿًََ ػػػػاكيؾي َأكَمىسى أىسػػػػاريعيَظىبػػػػيو
َ(ْ)

َ

َ

َمحبكبتوََ َأنامؿ َكنعكمتياَ-شبو َلينيا َاألنامؿََ-فى َكشبو َالرمؿ، بدكد
َبسكاؾَشجرَاإلسحؿ.َ-فىَدقتياَكاستكائياَ-كذلؾ
َتشبيوَمصيبَمفَحيثَالكصؼَكالشكؿََ َبوَعمىَكىك َالمشبو َكقع َلكٌف ،

النفسَ)أساريعَظبى(َيثيرَفيياَحاالنَمفَالبشاعةَكالنفكر،َفيىَالَتخرجَعفَككنياَ
َالغزؿَ َمعرض َفى َالسيما َالفطرة، َبمحض َالنفكس َتستقذرىا َالديداف َمف ضربان

                                           

(1)ََ َكالشعراء َفى:الشعر َصػِٖٖ/ِالبيت َالمعتز َالبف َكالبديع َصػٖٗ، َكالصناعتيف ،َِٖٗ،
َ...َكالجكامع:َالقيكدَُّ/ُكالعمدةَ

َ.َُّ/ُراجع:َالعمدةََ(2)
َ.ْٔ/ّراجع:َففَالتشبيوََ(3)
َالقيسَصػدَ(4) َامرئ َالجافيَْٓيكاف َالشثف: َالميِّف. َالبناف َبو َأراد َبرخص: َتتناكؿ. َتعطك: .

الغميظ.َأساريع:َدكدَصغيرَأبيضَالجسـَأحمرَالرأس.َظبي:َنكعَمفَالرماؿ،َإسحؿ:َشجرَ
َيستاؾَبو.



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ََِٖ 

َ.(ُ)ككصؼَمفاتفَالمحبكبة
َََ َمما َأنو َإال َالقدماء، َعند َكمقبكالن َمصيبان َكاف ف َكا  َالتشبيو أيٍنكرَكىذا

َ.(ِ)كاستبشعَعندَالمحدثيف؛َالختالؼَاألذكاؽَكماَذكرَابفَرشيؽ
َكمنوَقكؿَالعىٍرجيَفىَالغزؿَكاليكل:
َىىكاىىػػػػاًَفػػػػيًَعظىػػػػاميَكلىٍحًميػػػػا َيػػػػدبُّ

َ

َالعىقىػػاًربًََ ُـّ ًَفػػيَالمٍمسيػػكًعَسػػ ػػاَدب  كىمى
َ(ّ)

َ

َ

فتشبيوَدبيبَاليكلَفىَالعظاـَبدبيبَالسـَفىَالممسكعَغايةَفىَالبشاعةَََ
َكنفكرَمفَالحب،َكىكَماَلـَيقصدهَالشاعرَ فضالنَعماَيثيرهَفىَالنفسَمفَاشمئزازو

َ.(ْ)فىَغزلوَبمحبكبتو
َكمنوَقكؿَأبيَمحجفَالثقفيَفىَكصؼَمغنية:ََ

َأحيانػػػػػ َكتخفضػػػػػوَيَاكترفػػػػػعيَالصػػػػػكتى

َ

َذبػػػػابَالركضػػػػًةَالَ (ٓ)َغػػػػردكمػػػػاَيطػػػػفُّ
َ

َ

َكتخفضََ َأحيانان َبالغناء َصكتيا َترفع َكىى َالقينة َشبو َبطنيفَفقد َأخرل، و
تحبَأفَتشبوَبالذباب،َأكَأفََةالذباب،َكىكَتشبيوَتأباهَالنفكسَكاألذكاؽ،َفأمَقين

َ(ٔ)ييش بوَغناؤىاَبطنيفَالذباب؟
َأفَََ َذلؾ َالخمر(؛ َ)كصؼ َسياؽ َالعيب َفييا َيكثر َالتى َالسياقات كمف

َأكَمشركبَمماَػؿَالخمػكفَشكػالشعراءَيشبي رَأكَلكنياَأكَطعمياَبشيءَمطعـك
َعميػرتيت َكاستقبػب َاستيجافه َلمخمػو َالمشبَ؛َرػاحه َبػألف َكتعافوَػو َالذكؽ َينافي و

                                           

َ.َْ/ّ،َففَالتشبيوَِٗٗ/ُراجع:َالعمدةََ(1)
َ.ِٗٗ/ُراجع:َالعمدةََ(2)
َ.َٕٖ/ُ،َكمعاىدَالتنصيصَُّٗ/ْجاحظَالحيكافَلمَ(3)
َ.ُُْ/ّراجع:َففَالتشبيوََ(4)
َ.َِّ/ُ،َكالعمدةَّٔ/ٖالعقدَالفريدََ(5)
َ.َِّ/ُراجع:َالعمدةََ(6)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

َُِٖ 

َالنفكس.
َََفمفَذلؾَقكؿَابفَعكفَالكاتب:ََ

َالمػػػػػػػػزاًجَمحبػػػػػػػػةَن َتالعبيػػػػػػػػاَكػػػػػػػػؼُّ

َ

َليػػػػػػاَكليجػػػػػػرمَذاتَبينيمػػػػػػاَاألنػػػػػػسَ

َ

َاػفتزبػػػػػػػدَمػػػػػػػفَتيػػػػػػػووَعميػػػػػػػوَكأنيػػػػػػػ
َ

َقػػػػػدَتخبطيػػػػػاَالمػػػػػسيََ خػػػػػدرو َ(ُ)عزيػػػػػزةَي
َ

تمجياَاألذكاؽَالصحيحة،َكتنفرَمنياَالطباعَالسميمة،َفبشاعةَىذاَالتشبيوَََ
فمفَذاَالذلَيطيبَلوَأفَيشربَشيئانَييشب وَبزبدَالمصركعَكقدَتخبطوَالشيطافَمفَ

َ.(ِ)المٌسَ
َلحاؿَََ َمراعاتو َعدـ َلكف َالخمر، َالنفكسَمف َينفر َأف َيقصد َلـ كالشاعر

َالنفسَكالذكؽَأكقعوَفىَىذاَالعيب.
بىابَالخمر:كمفَىذاَالسياؽَقكؿَيَزََ َيدَبفَمعاكيةَفىَكصؼَحي
َحبابيػػػػاإ َذاَشػػػجياَالسػػػػاقيَحسػػػػبتى

َ

َالدبىىَمفَتحػًتَأجنحػًةَالنمػؿًََ (ّ)عيكفى
َ

َ

َكقعَََ َأف َإال َكىيئتو، َالحباب َشكؿ َكصؼ َفى َمصيبان َكاف ف َكا  فالتشبيو
َأفَ َلو َيطيب َالذل َفمف َكاالشمئزاز، َالبشاعة َفييا َالنفسَيثير َعمى َبو المشبو

حبابياَ ََكمفَىذاَالبابَقكؿَاألخطؿ:َ.َمثؿَعيكفَالجرادَالميتيشربَخمراَن
م ًنػػػػػ م ًنػػػػػيَثػػػػػـَعى َيػإذاَمػػػػػاَنىػػػػػًديًمىَعى

َ

ََ ػػػػػػػػاتَوَثىػػػػػػػػالىثى اجى َىىػػػػػػػػًديرَيََليػػػػػػػػفَ ََزيجى
َ

كأنػػػػػو كىعىػػػػػٍيًفَالػػػػػدِّيًؾًَصػػػػػٍرفاَن َعيقىػػػػػاراَن
َ

ًَفػػػػػػيَاٍلفىػػػػػػالىًةَيىًطيػػػػػػرَيَ ػػػػػػرىادو َجى ليعىػػػػػػابي
(ْ)َ

َ

                                           

َ.ّٖٗ/ُ،َكخزانةَاألدبََُّ/ُراجعَالبيتَفي:َالعمدةََ(1)
َ.ّٖٗ/ُ،َخزانةَاألدبََُّ/ُراجع:َالعمدةََ(2)
،َنيايةَاألربَفىَفنكفَُٕٗ/ْ،َكالبصائرَكالذخائرََّٖ/ُراجعَالبيتَفي:َديكافَالمعانىََ(3)

َ،َكالشج:َالمزج،َالدُّبىى:َصغارَالجراد.َُُٔ/ْاألدبَلمنكيرلَ
َ.ٖٓٓ/ُراجع:َجميرةَاألمثاؿَلمعسكرلََ(4)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

َِِٖ 

سائَفاألذكاؽَالصحيحةَتأبىََ َمةَكأنياَلعابَالجراد.أفَتشربَخمراَن

َكلعؿَأقبحَكأبشعَماَذكرَفىَكصؼَالخمر،َقكؿَالسرلَالرفاء:ََ

َيسػػػػػػيؿَفػػػػػػـَالػػػػػػزٌؽَالػػػػػػركٌلَكأٌنػػػػػػو

َ

(ُ)جراحػػػػػػػةَزنجػػػػػػػيَيسػػػػػػػيؿَنجيعيػػػػػػػاَ
َ

َ

َالذلَيسيؿَمفَجرحَََ َالصديد َتشبو َأفَيشربَخمران فإمَإنسافَيطيبَلو
َيتال َكال َالسميـ َالذكؽ َمع َيتنافى َتشبيو َالشؾ َإنو َزنجى؟! َالنفسَعبد َمع ءـ

َكالحس.

َفىَكصؼَالخمر:َ-أيضاَنَ-كقكلوََ

َكأٌنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَإذَمٌجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

َ

(ِ)مقيقيػػػػػػػػػػػػػػػاَيبكػػػػػػػػػػػػػػػىَدمػػػػػػػػػػػػػػػاَنَ
َ

َ

َبالمقيقػػػوَالػػػذلَيبكػػػىَدمػػػان..َكالَََ فقػػػدَشػػػبوَالخمػػػرَالحمػػػراءَعنػػػدماَتيػػػرىجُّ
يخفػػىَمػػاَفيػػوَمػػفَبشػػاعةَتنفػػرَمنيػػاَاألذكاؽ،َفضػػالنَعمػػاَيثيػػرهَفػػىَالػػنفسَمػػفَ

يءَمحبػػػبَمػػػؤنسَمَعنػػػدَمػػػدمنييامََإلػػػىَشػػػعكرَبػػػالنفكر؛َألنػػػوَينقميػػػاَمػػػفَشػػػ
َماَيكحشياَكينفرَمنيا.

َالبابَقكؿَالحكـَالخضرمََ يصؼَغميافَالقدرَبماَفيياََ-كمماَيمحؽَبيذا
َ-مفَقطعَالمحـ:

َالنػػابَفييػػاَإذاَغمػػتٍَ َجػػذكؿى َكػػأف 

َ

فتعػػكَـيَ َتخشػػىَصػػاًئداَن (ّ)َدعػػاميصي
َ

َ

                                           

َ.ّٓ/ّراجع:َففَالتشبيوََ(1)
َ.ّٓ/ّراجع:َففَالتشبيوََ(2)
َ.َْنقدَالشعرَصػَ(3)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

َِّٖ 

متَبياَالقدرَفىَحاؿَغميََ انياَبصغارَالضفادعَفقدَشبوَقطعَالمحـَإذاَدكِّ
َالتىَتسبحَعمىَأديـَالماءَخكؼَاصطيادىا.

َمنظرَََ َألف َالصدر؛ َكيكحش َالنفس، َييٍغثي َالتشبيو َىذا َأف َمرية كال
َ.(ُ)الدعاميصَمستنكرَقبيح

َََ كىكذاَتمحظَأنوَينبغيَعمىَالشاعرَفىَسياؽَكصؼَالمشركبَأكَالمطعـك
يرهَفىَالنفسَمفَشعكر،َكينبغىَأفَيراعيَالمناسبةَكالمالءمةَبيفَالتشبيوَكماَيث

َينشرحَلوَالصدرَكييشَلوَالقمب،َكيقبموَالذكؽ؛َ عميوَأفَيتخيرَمفَالصكرَما
َ.(ِ)َألنوَإنماَيتكمـَعفَشيءَيخالطَالجكؼَكيمتزجَبالبدف

َكمماَكردَفىَسياؽَالكصؼ،َقكؿَالشاعرَفىَكصؼَشقائؽَالنعماف:
ػػػػػػػػػافًَفييىػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػأىفَشػػػػػػػػػقائؽَالنٍُّعمى َكى

َ

فَمػػػػػػفَالػػػػػػدِّمىاءًثيىػػػػػػابَقػػػػػػدَركيػػػػػػَ
َ(ّ)

َ

َ

َالبالغييفَََ فتشبيوَشقائؽَالنعمافَبالثيابَالمركيةَبالدـَتشبيوَساقطَعند
َ.(ْ)أكَمستبشع؛َإليحاشَكحيوَكنبكَمكقعوَمفَالنفس

فَكافَتشبييانَمصيبان،َفإفَفيوَبشاعةَذكرَالدماء،َََ قاؿَابفَرشيؽ:َ"فيذاَكا 
َلكاف َشاكمو َما َأك َمثالن َالعصفر َركيفَمف َقاؿ: َالنفسَكأقربَإلىََكلك َفى أكقع

َ.(ٓ)األنس"
َمكافقاَنََ َكأفَيجيء َالغرضَالذلَصيغَألجمو َيتكافؽَمع َأف َالبد فالتشبيو

لمجكَالنفسيَالذلَيسيطرَعمىَعاطفةَالشاعر،َحتىَيؤثرَفىَالنفكسَتأثيرانَقكياَن

                                           

َ.ٓٓ/ّراجع:َففَالتشبيوََ(1)
َ.ٓٓ/ّبؽَالساَ(2)
َ.ٓ/ِ،َكمعاىدَالتنصيصَّٖٗ/ُ،َخزانةَاألدبَََّ/ُراجعَالبيتَفي:َالعمدةََ(3)
َُٕٗراجع:َالتصكيرَالبيانىَصػَ(4)
َ.ََّ/ُالعمدةََ(5)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

َِْٖ 

باإلعجابَكالقبكؿ. َكيككفَخميقاَن
لحالةَالنفسية:َ)سياؽَكمفَالسياقاتَالتىَينبغيَأفَيراعيَالشاعرَفيياَاََ

َلـَ َفإذا المدح(َحتىَيأتيَالتشبيوَمتالئمانَمعَالغرضَكالحالةَالشعكريةَلمشاعر،
كفاسدان. َيراعَالشاعرَذلؾَفىَصكرتوَالتشبيييةَعيد َمعيباَن

َكمفَشكاىدَىذاَالعيب،َقكؿَأبيَالعباسَالجراكمَيمدحَأحدَالممكؾ:
َفػػػػػإفَكػػػػػافَأمػػػػػالؾَالزمػػػػػافَأراقمػػػػػاَن

َ

(ُ)دائػػػػػـَالػػػػػدىرَثعبػػػػػاففإٌنػػػػػؾَفػػػػػييـََ
َ

َ

َالمدحَيفتقرَإلىَصحةَالمناسبةَكسالمةَََ فتشبيوَالممؾَبالثعبافَفىَمقاـ
الذكؽ،َكليذاَقاؿَصاحبَنفحَالطيب:َ"فماَأقبحَماَكقعَثعباف،َكماَأضعؼَماَجاءَ

َ.(ِ)َدائـَالدىر(
َالَََ َمكضعو َفى َاستعممت َألنيا َمكقعيا؛ َكنبا َقبحت َإنما َ)ثعباف( فمفظة

ـ..َكلكَأنوَعدؿَإلىَالتشبيوَبالحي ةَلسمـَمفَالعيبَكالخمؿ،َفقدَجرتَيناسبَالمقا
َمحترمةَ َرسـك َكالعادات َبالحية، َالناس َمف َالعظماء َيشبيكا َأف َالشعراء عادة
َاألرض:َ َحيات َكىـ َالكادل، َحية َىك َكقالكا: َحية، َالرجؿ: َسمكا َكلذلؾ معتبرة،

َلدكاىيياَكفرسانيا.
َكمنوَقكؿَطرفةَيصؼَنفسو:ََ
َالػػػػذمَتىعًرفيكنىػػػػوَيأىنػػػػاَ ػػػػربي َالض  َالر جػػػػؿي

َ

قِّدًََ ٌيًةَالميتىكى َكىرىأًسَالحى (ّ)َخىشاشه
َ

َ

                                           

َ.َُِ/ّراجع:َنفحَالطيبََ(1)
َ.َُِ/ّالمرجعَالسابؽََ(2)
ةَبفَالعبدَ،َكديكافَطرفُٓٔ/ٕ،َكالعقدَالفريدّّْراجعَالبيتَفي:َجميرةَأشعارَالعربَصَ(3)

َِٕصَ َالتشبيو َكفف ،ّ/َْٕ َبذلؾ.َْٖ، َكالعربَتمدح َالمحـ، َالقميؿ َالضرب: َكالرجؿ ..
َكالخشاش:َالماضىَفىَاألمكر.



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

َِٖٓ 

َكمماَكردَمفَىذاَالعيبَفىَسياؽَالمدح،َقكؿَأحدَالشعراء:ََ
ََىػػػػػػػػزة َكتمحقػػػػػػػوَعنػػػػػػػدََالمكػػػػػػػػػاـر

َ

ًَمٍمػػػدىـَ ِـّ َمػػفَأ (ُ)كمػػاَانػػتفضَالمحمػػـك
َ

َ

َمفََ َكانتفاضَالمحمـك الحمى،َكبشاعتوَالََفجعؿَاىتزازهَمفَأريحيةَالكـر
َتخفى.
قاؿَالعمكل:َ"فيذاَمفَالمدائحَالتىَكقعَالتفريطَفيياَكالَيجكزَاستعماليا،َََ

فَكافَحسنانَجيدان،َكلكنوَألجؿَالعبارةَكافَمستقبحانَمسترذالن،َتعافوَ فالمعنىَفيياَكا 
َ.َ(ِ)الطباع،َكتمجوَاألسماع"

َكالجيدَفىَىذاَالمعنىَقكؿَالشاعر:ََ
ًَىػػػػػػػػػػزةَهكتمحقػػػػػػػػػػوَعنػػػػػػػػػدَا َلمكػػػػػػػػػػاـر

َ

َالرطػػبَ (ّ)كمػاَاىتػػٌزَتحػتَالبػػارحَالغصػفي
َ

َ

َأثرََ َمف َاىتزازََفانتفاضَالمحمـك َمع َالمدح َمقاـ َفى َيتناسب َال الحمى
َتكحيَفىَالنفسَشعكرانَبالمرضَكالعمةَ ،َفانتفاضةَالمحمـك الكريـَمفَأريحيةَالكـر

باألريحيةَكالرضا. َ،َكانتفاضةَالكريـَتكحيَفيَالنفسَشعكراَن
َنكايتوََكَ َكيصؼ َالدكلة، َسيؼ َيمدح َالمتنبى َقكؿ َالسياؽ َىذا َفى َكرد مما

َ: َبالرـك
ٍيػػػػػػػػًدًبَنثػػػػػػػػرةَن َنثػػػػػػػػرتيـَفػػػػػػػػػكؽَاأليحى

َ

كمػػػاَنيًثػػػرىٍتَفػػػكؽَالعػػػركسَالػػػدراىَـيَ
(ْ)

َ

َ

َتنثرَََ َكما َعميو َكنثرتيـ َالجبؿ، َفىَكؿَمكضعَمفَىذا َإنؾَقتمتيـ يقكؿ:
َالشكؿ.َالدراىـَفكؽَالعركس،َكالتشبيوَجيدَكمصيبَمفَناحية

                                           

َالسائرَ(1) َالمثؿ َفي: َالبيت َُٖٓ/ّراجع َكالطراز َاألثيرَُِٔ/ِ، َالبف َالكبير َكالجامع ،
َ.ِِٕصػ

َ.ُْْ/ّ،َكففَالتشبيؤَُِ/ِالطرازََ(2)
َ...َكالبارح:َالريحَالحارة.ّّ/ٕ،َنيايةَاألربَُّٓ/ُكاألدبََالكامؿَفىَالمغةَ(3)
َ.ٕٓ،َكأسرارَالبالغةَصػِٕٔيكافَالمتنبىَلمكاحدمَصػدشرحََ(4)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

َِٖٔ 

لكفَيعيبوَعدـَالتكافؽَفىَالجكَالعاطفيَكالنفسي،َفالشطرَاألكؿَيييـَبؾَََ
َكاألنيفَ َكاألشالء َكالدماء َكالجراح َالحرب َجك َكىك َعابس، َقابضَكئيب َجك فى
َإنوَجكَالعركسَالمجمكةَ ، َفرحَبييجو كالتكجع.َكالثانىَينقمؾَإلىَجكَضاحؾَمرحو

َ َالناضرات، َأترابيا َبيف َزينتيا َأبيى َمفَفى َىذا َفأيف َالدراىـ، َفكقيا َنثرت كقد
َ(ُ)ذاؾ؟
َكمفَىذاَالبابَقكؿَالشاعر:ََ

َشػػػػػػػػبيوَأبيػػػػػػػػوََخمقػػػػػػػػةََكخميقػػػػػػػػػة

َ

عمػػىَأختيػػاَالنعػػؿَ ػػذيتَيكمػػاَن (ِ)كمػػاَحي
َ

َ

فمفَالذلَيرضىَكيقبؿَأفَيشبوَبالنعؿ؟َككيؼَساغَلمشاعرَأفَيتجردَمفَََ
َذكقوَكحسوَكيجمعَبيفَطرفيفَمتباعديفَفىَالحسَكالشعكر؟

َالَََ إفَلفظةَ)النعؿ(َىناَفىَغايةَالقبح،َألفَالشاعرَاستعممياَفىَمكضعو
َتصحَفيوَبحاؿ.

                                           

َ.َُْٕ-ُّٕ/ّراجع:َففَالتشبيوََ(1)
َ.ُٕٕ/ّراجع:َففَالتشبيوََ(2)



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

َِٖٕ 

 اخلامتح 
الحمدَهللَالذمَبنعمتوَتتـَالصالحات،َكالصالةَكالسالـَعمىَمفَختمتَبوَََََ

النبكاتَكالرساالت،َكعمىَآلوَكصحبوَأىؿَالبرَكالخيرات،َكمفَتبعيـَبإحسافَإلىَ
َالديف. َيـك

َكبعػد:
َالدراسةَفيَكتبَالبالغييفَََََ َالجكلةَالمتأنيةَالتيَعايشتيا فمفَخالؿَىذه

َكالنقادَحكؿَالتشبيياتَالمعيبة،َيمكفَأفَنرصدَأىـَالنتائجَاألتية:َ
َدقيؽَالصنعة،َالَتتأتىَاإلصابةََكاإلجادةَفيوَإالَإذاَاستقامتَأوال :َأفَالتشبيوَففه

،َكحسان؛َكمفَأجؿَذلؾَلـَيسمـَمفَجكانبَصكرتوَلفظان،َكمعنى،َكصنعةن،َكخياالَن
َكأبيَ َكالمتنبي، َكالشماخ، َكامرئَالقيس، َالنابعة، َأمثاؿ: َفيوَكبارَالشعراء، الخطأ

َنكاس،َكأبيَتماـ،َكالفرزدؽ،َكجرير،َكغيرىـَممفَتعرضتَليـَالدراسة.
اىتمتَكتبَالتراثَالبالغيَكالنقدمَبذكرَالتشبيياتَالمعيبةَعندَالشعراء،ََثاًيا:

ََك َفشممتَكبياف َالمعيب، َلمتشبيو َنقدىـ َمقاييس َتنكعت َكقد َفييا، َالعيب جو
األلفاظ،َكالمعاني،َكالصنعة،َكمراعاةَالحسَكالشعكر.َكماَجاءَنقدىـَفيَكثيرَمفَ
َمعرفتيـَ َعف َككاشفان َمسمكو، َككعكرة َالبياني، َالفف َىذا َدقة َعف َمعبران المكاضع

َبأصكؿَاستحسافَالتشبيوَالجيد.
َفيَإبرازَجماؿََ:َاأللفاظَالتىثالثا َميـه تتككفَمنياَأجزاءَالصكرةَالتشبيييةَركفه

َنقدىـَ َفي َالعمماء َراعاىا َالتى َالنقد َمقاييس َمف َكمقياسه َكحسنيا، الصكرة
َالمفظ،َ َجانب َفي َخطأه َأك َخمؿه َفيو َكقع َالتشبيياتَما َمف َعابكا َكليذا لمتشبيو؛

َ َالعامية َاأللفاظ َاستخداـ َأك َالمفظي، َالتعقيد َأك َمخالفةَكالغرابة، َأك كاألعجمية،
َ قكاعدَالمغة،َأكَالحشك،َأكَكضعَالمفظَفيَغيرَمكضعو،َأكَعدـَالدقةَفيَالتالـؤ

َبيفَالمفظَكالمعنى،َكغيرَذلؾَمماَيقدحَفيَحسفَالصكرةَأكَيخدشَفيَجماليا.



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

َِٖٖ 

َلـَيغفموَراتعا َميـه :َصحةَالمعانيَالتيَيقصدىاَالشعراءَفيَتشبيياتيـَمقياسه
مصكرةَالتشبييية؛َمفَأجؿَذلؾَعابكاَمفَمعانيَالتشبيوَماَكافَالعمماءَفيَنقدىـَل

َأكَ َفسادىا، َأك َتناقضَالمعاني، َكذلؾ َكعابكا َالطبع، َأك َالعادة َلمعرؼَأك مخالفان
قمبيا؛َلماَيترتبَعمىَذلؾَمفَقمبَالحقائؽَكالمبس.َكالَشؾَأفَذلؾَكموَينعكسَ

َعمىَالصكرةَالتشبيييةَفيؤثرَعمىَصحتياَكقبكليا.
َالبيانيكفَالستحسافَالتشبيوَخاهسا َمراعاةَالصنعةَكاألصكؿَالتيَكضعيا :َأما

َكليذاَ َالتشبييية؛ َالصكرة َعمى َالحكـ َفي َكاألىـ َالرئيس َالمقياس َفيك كقبكلو،
َكجدناىـَيحكمكفَبالعيبَكالفسادَعمىَالتشبيياتَالمخالفةَليذهَاألصكؿ،َكمنيا:َ

 انعداـَالشبوَكالمناسبةَبيفَالطرفيفَأكَبيعده. .ُ
 عدـَتحقيؽَكجوَالشبوَأكَخفاؤهَكبيعده. .ِ
 الخمؿَفيَتركيبَالصكرةَأكَالترتيبَبينيا. .ّ
 التناقضَفيَالتشبيو. .ْ
 االبتذاؿَكاإلسفاؼ. .ٓ
 الغمكَالممقكتَفيَالتشبيو. .ٔ
 مخالفةَسنفَالعربَفيَصنعةَالتشبيو. .ٕ
 التقميدَكاالحتذاءَفيَصنعةَالتشبيو. .ٖ

َالتأثيرسادسا َأغراضَالتشبيو: َكافَمفَأىـ َكلما َفقدََ: فيَنفكسَالمخاطبيف؛
َبيفَالتشبيوَكبيفَالحسَكالشعكرَالنفسي،َكاعتبركهَ اىتـَالعمماءَبمراعاةَالتالـؤ
َمعَ َيتنافى َما َالتشبييات َمف َعابكا َفإنيـ َكليذا َالتشبيو؛ َنقد َفي َميمان مقياسا
َالعيبَ َأفَىذا َالحظتَالدراسة َكقد َالحسَكالشعكر، َمع َكالَيتالءـ الذكؽَالسميـ

ؽَكصؼَالخمر،َكسياؽَالغزؿ،َكسياؽَالمدح؛َكىذاَراجعَإلىَطبيعةَيكثرَفيَسيا
َالنفسَمماَ َينقؿ َفييا َفالعيب َالنفسي، َبالحسَكالشعكر َكعالقتيا َالسياقات ىذه



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

َِٖٗ 

َ َكينفرَمنيا َيكحشيا َإلىَما َكيعجبيا َ-كصفاَن–يؤنسيا َأكَينقصَمفَجماليا ،-َ
َ.-مدحاَنَ–،َأكَيقمؿَمفَشأنوَ-غزالنَ

كماَعندَابفََ–مماءَفيَنقدَالتشبيوَبيفَالذكقيةَاألدبيةَ:َتنكعتَمدارسَالعساتعا
.َكتنكعَكذلؾَمداخؿَالعيبَالذمَ-كماَعندَقدامةََ-كبيفَالكالميةَالعمقيةََ-طباطبا

َمنوَالشعراءَ،َفبعضوَناتجَمفَالذكؽَ،َكبعضوَمفَالثقافة..َكىذاَبابَيحتاجَ أيًتيى
َأفَتفردَلوَدراسةَمستقمةَ.

فَكانتَمقصكرةَعمىَففَمفَفنكفَالبالغةَكىكََ–سةَ:َفإفَىذهَالدراوأخريا   كا 
َ َمفَخالؿََ–التشبيو َفيو َكالتكسع َالبحثي، َالمشركع َىذا َباستكماؿ َتكصي فإنيا

َفيَ َمقاييسَنقدىا َلمكقكؼَعمى َالمعيبة؛ َالبالغية َكاألساليب َالفنكف َبقية تناكؿ
َآفَكاحد.َالتراثَالبالغيَكالنقدم،َكىكَبابَجديدَيجمعَبيفَاإلفادةَكاإلمتاعَفي

َكأخرَدعكاناَأفَالحمدَهللَربَالعالميف،َ
َكصٌؿَالميـَعمىَسيدناَمحمدَكعمىَآلوَكصحبوَكسمـ.

َ
َ
َ



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

َُِٖ 

 فهزس ادلصادر وادلزاجع
اإلبانةَعفَسرقاتَالمتنبيَلفظانَكمعنى،َلمعميدم،َتحقيؽ:َإبراىيـَالدسكقي،َط:َدارَ .ُ

 ـ.ُُٔٗالمعارؼَبالقاىرةَ
َكم .ِ َلو َكما َالمتنبي َالطيب َعمػأبك َلمثعالبػيا َتحقيػو، َعبدَػي، َالديف َمحيي َمحمد ؽ:

 الحميد،َط:َمكتبةَالحسيفَالتجاريةَبالقاىرة،َبدكفَتاريخ.
االختياريف،َلؤلخفش،َتحقيؽ:َفخرَالديفَقباكة،َط:َدارَالفكرَالمعاصر،َبيركت،َكدارَ .ّ

 ـ.ُٗٗٗالفكر،َدمشؽ،َط:َأكلىَ
َشا .ْ َمحمكد َتحقيؽ: َالجرجاني، َالقاىر َعبد َالبالغة، َالمدنيَأسرار َمطبعة َط: كر،

 بالقاىرة،َكدارَالمدنيَبجدة،َبدكفَتاريخ.
َسادسةََ .ٓ َط: َمصر، َنيضة َبدكم،ط: َأحمد َد. َالعرب، َعند َاألدبي َالنقد أسس

 ـ.ََِْ
 ـ.ََِِ(ُٓاألعالـَلمزركمي،َط:َدارَالعمـَلممالييف،َط:َ) .ٔ
َشاك .ٕ َالمدني،تحقيؽ: َالبفَمعصـك َالربيعَفيَأنكاعَالبديع، َىػأنكار ط:ََادمَشكر،ػر

 .ُٗٔٗمطبعةَالنعمافَبالنجؼ،َطَأكلى
 ق.َُْٖاألكائؿَألبيَىالؿَالعسكرم،َط:َدارَالبشير،َطنطا،َط:َأكلى .ٖ
 ـ.َُٓٗأكىاـَشعراءَالعربَفيَالمعاني،َأحمدَتيمكر،َمصرَ .ٗ

َالمنعـَخفاجي،َ .َُ َلمخطيبَالقزكيني،َتحقيؽ:َمحمدَعبد َالبالغة، اإليضاحَفيَعمـك
 بدكفَتاريخ.ط:َدارَالجيؿ،َبيركت،َط:َثالثة،َ

َأحم .ُُ َد. َتحقيؽ: َمنقذ، َبف َألسامة َالشعر، َنقد َفي َحامػػالبديع َد. َبدكم، َعبدَػػد د
َ َالمتحدة َالعربية َالجميكرية َط: َبدكفََ–المجيد، َالقكمي، َكاإلرشاد َالثقافة كزارة

 تاريخ.
َد.حفن .ُِ َتحقيؽ: َالكاتب، َكىب َالبف َالبياف، َكجكه َفي َمحمػالبرىاف َط:َػػي َشرؼ، د

 قاىرة،َبدكفَتاريخ.َمطبعةَالرسالةَبال
 



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ُُِٖ 

البصائرَكالذخائر،َألبيَحيافَالتكحيدم،َتحقيؽ:َد.َكدادَالقاضي،َط:َدارَصادر،َ .ُّ
 .ُٖٖٗبيركت،َط:َأكلىَ

َالبالغة،َعبدَالمتعاؿَالصعيدم،َط:َمكتبةَ .ُْ بغيةَاإليضاحَلتمخيصَالمفتاحَفيَعمـك
 ـ.ََِٓ(َُٕاألداب،َط:َ)

َد .ُٓ َط: َالميداني، َالرحمف َعبد َالعربية، َالشامية،َالبالغة َكالدار َدمشؽ، َالقمـ، ار
 ـ.ُٔٗٗبيركت،َط:َأكلىَ

َالغربَ .ُٔ َدار َط: َمعركؼ، َعكاد َبشار َتحقيؽ: َالبغدادم، َلمخطيب َبغداد، تاريخ
 ـ.ََِِاإلسالمي،َبيركت،َط:َأكلىَ

َاألصبعَ .ُٕ َأبي َالبف َالقرآف، َإعجاز َكبياف َكالنثر َالشعر َصناعة َفي َالتحبير تحرير
المجمسَاألعمىََ–لجميكريةَالعربيةَالمتحدةَالمصرم،َتحقيؽ:َد.َحفنيَشرؼ،ط:َا

 لجنةَإحياءَالتراثَاإلسالمي،َبدكفَتاريخ.َ–لمشؤكفَاإلسالميةَ
 ق.ُُْٕالتذكرةَالحمدكنيةَلمبغدادم،َط:َدارَصادرَبيركت،َط:َأكلىَ .ُٖ
 ـََِٗالتصكيرَالبياني،َد.َمحمدَأبكَمكسى،َط:َمكتبةَكىبو،َط:َسابعة .ُٗ
َأ .َِ َفي َعمي َأبي َأكىاـ َعمى َتحقيؽَالتنبيو َمركز َتحقيؽ: َالبكرم، َعبيد َألبي ماليو،

َثانيةَ َط: َبالقاىرة، َالمصرية َالكتب َدار َط: َالقكمية، َكالكثائؽ َالكتب َبدار التراث
 ـ.َََِ

َاألثير،َ .ُِ َبف َالديف َضياء َكالمنثكر، َالكالـ َمف َالمنظـك َصناعة َفي َالكبير الجامع
 ق.ُّٕٓتحقيؽ:َمصطفىَجكاد،َط:َمطبعةَالمجمعَالعمميَ

َأش .ِِ َنيضةَجميرة َط: َالبجادم، َعميَمحمد َتحقيؽ: َالقرشي، َزيد َألبي َالعرب، عار
 مصرَلمطباعةَكالنشر،َبدكفَتاريخ.

 جميرةَاألمثاؿ،َألبيَىالؿَالعسكرم،َط:َدارَالفكر،َبيركت. .ِّ
 ـُٕٗٗحميةَالمحاضرة،َألبيَعميَالحاتمي،َط:َكزارةَالثقافةَكاإلعالـَبغداد .ِْ
 ق.ُِْْيركت،َط:َثانيةَالحيكافَلمجاحظ،َط:َدارَالكتبَالعمميةَب .ِٓ
 



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ُِِٖ 

خزانةَاألدبَكغايةَاألرب،َالبفَحجةَالحمكم،َتحقيؽ:عصاـَشقيك،َط:َدارَكمكتبةَ .ِٔ
 ـ.ََِْاليالؿ،َبيركت،َطَ)أخيرة(َ

َالسالـَ .ِٕ َعبد َتحقيؽ: َالبغدادم، َالقادر َلعبد َالعرب، َلساف َلباب َكلب َاألدب خزانة
 ـُٕٗٗىاركف،َط:َمكتبةَالخانجيَبالقاىرة،َط:َرابعةَ

األثرَفيَأعيافَالقرفَالحادمَعشر،َلمحمكم،َط:َدارَصادر،َبيركت،َبدكفَخالصةَ .ِٖ
 تاريخ.

َأكلىَ .ِٗ َط: َبيركت، َالعممية، َالكتب َدار َط: َفاعكر، َعمي َشرح: َنكاس، َأبي ديكاف
 ـ.ُٕٖٗ

ديكافَامرئَالقيس،َتحقيؽ:َعبدَالرحمفَالمصطاكم،َط:َدارَالمعرفة،َبيركت،َط:َ .َّ
 ـ.ََِْثانيةَ

ُّ. َ َثانية،َديكافَالبحترم،َتحقيؽ: َدارَالمعارؼَبمصر،َط: حسفَكامؿَالصيرفي،َط:
 بدكفَتاريخ.

 ـ.ُْٔٗديكافَذمَالرُّم ة،َط:َالمكتبَاإلسالميَلمطباعةَكالنشر،َدمشؽ،َط:َثانيةَ .ِّ
 ديكافَزىيرَبفَأبيَسممى،ط:َدارَالمعارؼَبمصر،َبدكفَتاريخ. .ّّ
َالمعارؼ .ّْ َدار َط: َاليادم، َالديف َصالح َتحقيؽ: َضرار، َبف َالشماخ بمصر،ََديكاف

 بدكفَتاريخ.
َأكلىَ .ّٓ َط: َبيركت، َالعممية، َالكتب َدار َط: َفاعكر، َعمي َتحقيؽ: َالفرزدؽ، ديكاف

 ـ.ُٕٖٗ
 ـ.ََِْديكافَلبيدَبفَربيعةَالعامرم،َط:َدارَالمعرفة،َط:َأكلىَ .ّٔ
 ديكافَالمعانيَألبيَىالؿَالعسكرم،َط:َدارَالجيؿ،َبيركت،َبدكفَتاريخ. .ّٕ
َعارؼَبمصر،َبدكفَتاريخ.ط:َدارَالم ديكافَالنابغةَالذبياني، .ّٖ
 ـ.ُِٖٗسرَالفصاحةَالبفَسنافَالخفاجي،َط:َدارَالكتبَالعممية،َط:َأكلىَ .ّٗ
 

َالخانجي،َ .َْ َمكتبة َط: ، َالبفَمعصـك َبكؿَمصر، َالعصرَفيَمحاسفَالشعراء سالفة



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ُِّٖ 

 ـ.ُِّْمصر،َط:َأكلىَ
 ـ.ََِٔسيرَأعالـَالنبالءَلمذىبي،َط:َدارَالحديثَبالقاىرةَ .ُْ
َت .ِْ َتماـ، َأبي َديكاف َالعممية،بيركت،َشرح َالكتب َدار َط: َعطية، َشاىيف َََََََََََََََحقيؽ:

 ـ.ُٕٖٗط:َأكلى
شرحَديكافَجرير،َتحقيؽ:َمحمدَاسماعيؿَعبدَاهللَالصاكم،َط:َدارَمكتبةَالحياة،َ .ّْ

 بيركت،َبدكف.
َالمعرفة،َ .ْْ َدار َط: َكآخركف، َالسقا َمصطفى َتحقيؽ: َلمعكبرم، َالمتنبي َديكاف شرح

 بيركت،َبدكفَتاريخ.
يكافَالمتنبيَلمكاحدم،َتحقيؽ:َياسيفَاأليكبي،َكقصيَالحسيف،َط:دارَالرائدَشرحَد .ْٓ

 العربي.
َد.حامدَ .ْٔ َالسقا، َمصطفى َسيده،تحقيؽ: َالبف َالمتنبي َشعر َمف َالمشكؿ ََََََََََََََََََشرح

 عبدَالحميد،َط:َدارَالكتبَالمصريةَبالقاىرة،َبدكفَتاريخ.
 ـ.ََِِتراثَالعربي،َط:َأكلىشرحَالمعمقاتَالسبعَلمزكزني،ط:َدارَإحياءَال .ْٕ
 ق.ُِّْالشعرَكالشعراءَالبفَقتيبةَالدينكرم،َط:َدارَالحديثَبالقاىرةَ .ْٖ
َالمكتبةَ .ْٗ َالعمكم،َط: َليحييَبفَحمزة الطرازَألسرارَالبالغةَكعمكـَحقائؽَاإلعجاز،

 ق.ُِّْالعنصرية،َبيركت،َط:َأكلىَ
َالعممي .َٓ َالكتب َدار َط: َاألندلسي، َربو َعبد َالبف َالفريد َبيركت،َالعقد َََََََََََََََََََََة،

 ق.َُْْط:َأكلى
العمدةَفيَمحاسفَالشعرَكآدابو،َالبفَرشيؽَالقيركاني،َتحقيؽ:َمحمدَمحييَالديفَ .ُٓ

 ـُُٖٗعبدَالحميد،َط:َدارَالجيؿ،َط:َخامسةَ
َمكتبةَ .ِٓ َالمانع،َط: َالعزيزَبفَناصر َعبد َالعمكم،َتحقيؽ: عيارَالشعرَالبفَطباطبا

 تاريخ.َالخانجيَبالقاىرة،َبدكف
 

َالدجيمي،َ .ّٓ َالكريـ َعبد َتحقيؽ: كجيردم، َالبيري ة َفيكر جى َالبف َالفتح، َأبي َعمى َََََََََََََََََََالفتح



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ُِْٖ 

 ـ.ُٕٖٗط:َدارَالشؤكفَالثقافيةَالعامة،َبغداد،َط:َثانيةَ
َالكتابَالجديد،َ .ْٓ َدار َط: َتكرم، َتحقيؽَالمستشرؽ:َش. َالشعراءَلؤلصمعي، فحكلة

 ـ.َُٖٗبيركت،َط:َثانيةَ
 اريخَالبحثَالبالغي،َد.َمحمدَسيدَسمطاف،َد.َمحمكدَمخمكؼَ.َبدكف.فيَت .ٓٓ
 ـ.ُِٓٗففَالتشبيو،َد.َعميَالجندم،َط:َمكتبةَنيضةَمصر،َط:َأكلى .ٔٓ
الكامؿَفيَالمغةَكاألدب،َالبيَالعباسَالمبرد،َتحقيؽ:َمحمدَأبكَالفضؿَإبراىيـ،َط:َ .ٕٓ

 ـ.ُٕٗٗدارَالفكرَالعربيََبالقاىرة،َط:َثالثةَ
َالصناعت .ٖٓ َكمحمدَكتاب َالبجاكم، َمحمد َعمي َتحقيؽ: َالعسكرم، َىالؿ َألبي ََََََََََََََََََيف

 ق.ُُْٗأبكَالفضؿَإبراىيـ،َط:َالمكتبةَالعنصرية،َبيركتَ
َآؿَ .ٗٓ َحسف َمحمد َتحقيؽ: َعباد، َبف َلمصاحب َالمتنبي، َشعر َمساكم َعف الكشؼ

 ـُٓٔٗياسيف،َط:َمكتبةَالنيضة،َبغداد،َط:َأكلىَ
مذاني،َتحقيؽ:َمحمدَعبدَالكريـَالنميرم،َط:َدارَالكتبَالكشككؿ،َلبياءَالديفَالي .َٔ

 ـ.ُٖٗٗالعممية،َبيركت،َط:َأكلىَ
َاألزدم،تحقيؽ:َ .ُٔ َالعباس َألبي َالمتنبي، َالطيب َأبي َديكاف َشراح َعمى ََََََََََََََََََََََالمآخذ

َالعزيزَالمانع،َط:َمركزَالممؾَفيصؿَلمبحكثَكالدراساتَاإلسالميةَبالرياض،َ د.عبد
 ـ.َََِّط:َثانية

َبدكمَ .ِٔ َالحكفي، َأحمد َتحقيؽ: َاألثير، َالبف َالكاتبَكالشاعر َأدب َفي َالسائر المثؿ
 طبانة،َط:َدارَنيضةَمصرَبالفجالة،َبدكفَتاريخ.

َالسالـَ .ّٔ المصكفَفيَاألدب،َألبيَأحمدَالحسفَبفَعبدَاهللَالعسكرم،َتحقيؽ:َعبد
 ـ.ُْٖٗىاركف،َط:َمطبعةَحككمةَالككيت،َط:َثانيةَ

َلم .ْٔ َالمعارؼَالمفضميات َدار َط: َىاركف، َالسالـ َكعبد َشاكر، َأحمد َتحقيؽ: ضبي،
 بالقاىرة،َط:َسادسة،َبدكفَتاريخ.

 
المعانيَالكبيرَفيَأبياتَالمعاني،َالبفَقتيبةَالدينكرم،َتحقيؽ:َد.َسالـَالكرنككم،َ .ٓٔ



 

  

 

 
ََََََََََََد/َصالحَأحمدَرمضافَحسيفَفيَالتُّرىاثًََيبًَعًَالمَىَيوًَشبًَالتَ َقدًَنَىَيسيَايًَقَىمَى   َكالن ٍقًدمِّ   البىالىًغيِّ

ُِٖٓ 

َأكلى،َ َط: َآباد، َحيدر َالعثمانية، َالمعارؼ َدائرة َمكتبة َط: َاليماني، َالرحمف كعبد
 ـ.ُْٗٗ

َالديفََمعاىد .ٔٔ َمحيي َمحمد َتحقيؽ: َلمعباسي، َالتمخيص، َشكاىد َعمى ََََََََََََالتنصيص
 عبدَالحميد،َط:َعالـَالكتب،َبيركت،َبدكفَتاريخ.

معجزَأحمدَ)شرحَديكافَالمتنبي(َألبيَالعالءَالمعرم،تحقيؽ:َد.َعبدَالمجيدَدياب،َ .ٕٔ
 ط:َدارَالمعارؼَبمصر.َبدكفَتاريخ.

َال .ٖٔ َمنو، َكالمسركؽ َلمسارؽ َإدريس،َالمنصؼ َبف َخميفة َعمر َتحقيؽ: َككيع، ََََََََََََََبف
 ـ.ُْٗٗط:َجامعةَقارَيكنس،َبنغازم،َط:َأكلىَ

َدارَ .ٗٔ َط: َصقر، َأحمد َالسيد َتحقيؽ: َلآلمدم، َكالبحترم، َتماـ َأبي َبيف المكازنة
 المعارؼَبالقاىرة،َبدكفَتاريخ.

لبجاكم،َط:َالمكشحَفيَمآخذَالعمماءَعمىَالشعراءَلممرزباني،َتحقيؽ:َعميَمحمدَا .َٕ
 نيضةَمصرَلمطباعةَكالنشر،َبدكفَتاريخ.َ

َكاإلرشاد،َ .ُٕ َالثقافة َكزارة َط: َألبيَعميَالعمكم، َالقريض، َاإلغريضَفيَنصرة نضرة
 بغداد،َبدكفَتاريخ.

َإحسافَ .ِٕ نفحَالطيبَمفَغصفَاألندلسَالرطيب،َلشيابَالديفَالتممساني،َتحقيؽ:
 ـُٕٗٗعباس،َط:َدارَصادر،َبيركت،َط:َأكلى

 ق.َُِّعرَلقدامةَبفَجعفر،َط:َمطبعةَالجكائبَبالقسطنطينية،َط:َأكلى،َنقدَالش .ّٕ
نيايةَاألربَفيَنيايةَاألدب،َلمنكيرم،َط:َدارَالكتبَكالكثائؽَالقكميةَبالقاىرة،َط:َ .ْٕ

 ق.ُِّْأكلىَ
َمحمدَ .ٕٓ َتحقيؽ: َالجرجاني، َالعزيز َعبد َلمقاضي َكخصكمو، َالمتنبي َبيف َََََََََََََََََََََََالكساطة

َالف َبدكفَأبك َكشركاه، َالحمبي َالبابي َعيسى َط: َالبجاكم، َمحمد َعمي َإبراىيـ، ضؿ
ََتاريخ.


