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 ادلقدهت

كنعػػكذ بػػان مػػف شػػركر  ،إف الحمػػهلل ن نحمػػهللس كنسػػتعينه كنسػػتتهلليه كنسػػت  رس
 مف يتهللس ان فال مضؿ له كمف يضمؿ فال هاهللم له. ،أن سنا كمف سيئات أعمالنا

 كأشتهلل أف ال إله إال ان كحهللس ال شريؾ له، كأشتهلل أف محمهللا عبهللس كرسكله.
مكضكع البحث " التصكير البياني في لقهلل كاف مف تكفيؽ ان تعالي أف اخترت 

 " االشعر الجاهمي ػ معمقه زهير بف أبي سممي ػ أنمكذجن 
بػف اكلعؿ سبب اختيارم لتذا المكضكع هػك التعػرؼ عمػي منزلػة الشػاعر زهيػر 

أبي سممي كمكانته بيف الشعراء في العصر الجاهمي، كالتعرؼ عمي التصكير البياني 
مف صكر فنية عقمية كحسية فريهللة كبهلليعة  معمقةعميه هذس ال في شعرس، كما احتكت

 مف نكعتا.
كمػػا كجػػهللت أف العهلليػػهلل مػػف الكتػػب ارهللبيػػة مشػػككرة نػػهلل اهتمػػت بالجانػػب الم ػػكم 
كالشرح ارهللبي لممعمقة، فرأيػت إنػه مػف المناسػب اسػتخراج الصػكر البالبيػة البيانيػة 

 كتحميمتا بحسب ترتيب المعمقه. 
 كنهلل تككنت خطة البحث مف اآلتي: 

 : كذكرت فيتا سبب اختيارم المكضكع كأهميته. ادلقدهتػ ُ
نبػػػذة مختصػػرة عػػػف أصػػػحاب  ،كيتضػػػمف: التعريػػؼ بالشػػػاعر الخوهيددددػػػ ِ

 المعمقات كمعمقته، م تـك الصكرة في الشعر.
مصػػػاهللر الصػػػكرة فػػػي المعمقػػػة  مصػػػاهللر حسػػػية، كمصػػػاهللر  ادلبحدددأل ا:   

 عقمية(.
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 معمقة كيتضمف:: التصكير البياني في الادلبحأل الثاني 
 : التشبيتاتالن أ 

 
 
 : االستعاراتاثاني
ا
 
 : الكناياتثالث

 كفيتا : أبرز النتائج اخلامتتػ ّ
 ػ المراجع.ْ
 ػ ال ترس.ٓ
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 الخوهيد
كنػػػػهلل اشػػػػتمؿ هػػػػذا التمتيػػػػهلل عمػػػػي: التعريػػػػؼ بالشػػػػاعر، كمعمقتػػػػه، كأصػػػػحاب 

 المعمقات، كم تـك الصكرة في الشعر.
   الخعريف بالشاعر ل  أ 

ير بف أبػي سػممي، كاسػـ أبػي سػممي هػك ربيعػة بػف ربػاح بػف نػرة بػف " هك زه
مازف ابف ثعمبة... مف بني مزينة التي ترتهلل  تنتمي ( إلي أـ عمرك بف أهللبف طانجة 
بػػف إليػػاس بػػف مضػػر بػػف نػػزار... كهػػك أحػػهلل الثالثػػة المتقػػهللميف عمػػي سػػائر الشػػعراء، 

  (ُ كالناب ة " ،امرؤ القيس كزهير
ب البػف عبػػاس ػ رض ان عػػنتـ ػ هػؿ تػػركم لشػػاعر " كنػاؿ عمػػر بػف الخطػػا

 الشعراء ؟ ناؿ : كمف هك ؟ ناؿ الذم يقكؿ:
 كلػػػك أف حمػػػهللا يخمػػػهلل النػػػاس خمػػػهللكا

 

 كلكػػػػػػف حمػػػػػػهلل النػػػػػػاس لػػػػػػيس بمخمػػػػػػػهلل 
 

ناؿ ابف عباس : ذاؾ زهير ناؿ : فذاؾ شاعر الشعراء. ناؿ ابػف عبػاس : كبػـ 
عر، كال يمػهللح أحػهللنا إال بمػا كاف شاعر الشعراء ؟ نػاؿ: رنػه كػاف يتجنػب كحشػي الشػ

فيه. كفي ركاية أنه ناؿ: أنشػهللني لػه. نػاؿ ابػف عبػاس. فهنشػهللته حتػى بػرؽ ال جػر، 
 (ِ  فهذف كصمي. ،فقاؿ: حسبؾ اآلف انرأ، نمت : فما أنرأ؟ ناؿ: أنرأ الكانعة فقرأتتا

رف بنػي بط ػاف الػذيف كػاف  ِٕٔ، كمات َّٓ" كلهلل زهير عمي اررجح سنة 
، كاسػمـ ابنػه  بجيػر( فػي هػذا الكنػت ثػـ تبعػه َّٔهـ اسػممكا سػنة زهير ينػزؿ عنػهلل

                                           
تهليػػؼ هلل / صػالح  ُِٗالشعػر الجاهمػي السيػاؽ كالمالمػح ػ أهـ القضايا ػ أبػرز ارعػالـ: ص  ((ُ

 القاهرة.  رزؽ ط. هللار بريب.
ط مؤسسػة حػكرس الهللكليػة  ُّٓمكاـر ارخالؽ في الشعر الجػاهمي هلل / خالػهلل الػزكاكم : ص  ((ِ

 باإلسكنهللرية.
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 اكعب بعهلل سنة كليس مف المعقكؿ أف تتقبؿ اإلسالـ  بط اف( ثـ يتبعتػا كلػهللاس كاحػهللن 
ذا .بعهلل اآلخر كيظػؿ زهيػر عمػي كثنيتػه .. هللكف أف يػذكر المؤرخػكف شػيئا مػف أمػرس كا 

كمػات بعػػهلل أف  َّٔؿ سػنة فالبػهلل أنػه مػات نبػػؿ هػذا بقميػؿ... كلتػػذا نرجػع مكتػه نبػػ
.. كزهيػر يحػيط بػه الشػعر .شبع مف الحياة إذا امتهلل عمػرس حتػى نػارب المائػة أك كػاهلل

كخالػه مثمػه، كزكج أمػه أكس بػف حجػر كػاف  ،فػهبكس مػف الشػعراء ،مف جميع اطرافػه
 ،، كأختاس سممي كالخنساء شاعرتيف ككاف له ابناف شاعراف أيضا، بجيػراأيضن  اشاعرن 

لقػػهلل اشػػتتر زهيػػر بهنػػه مػػف هػػؤالء الػػذيف يعنػػكف بشػػعرهـ كيعيػػهللكف ككعػػب بػػف زهيػػر ك 
 النظر فيه.

حتى لتظؿ القصيهللة مكضع نظػرس سػنة كاممػة، كلػذا سػميت نصػائهللس بالحكليػات 
 (ُ .. أم العاـ ػ كلـ ي عؿ هذا بيرس مف شعراء الجاهمية" .أم يمر عميتا الحكؿ

 زهري بن أبي سلوى    –هعلقت 
يػػر، لػػـ يػػر أف زهيػػرنا نػػهلل خػػرج عمػػي مػػا تعػػارؼ عميػػه " إف المتهمػػؿ لمعمقػػة زه

 (ِ الشعراء الجاهميكف مف تقميهلل نهلل شاع عنهللهـ فيما يتعمؽ ببناء القصيهللة " 

فالشاعر نهلل بهللأ نصػيهللته بمػا تعػارؼ عميػه شػعراء الجاهميػة مػف الكنػكؼ عمػي 
ارطالؿ الستحضار ذكرياته القهلليمة بما تحكيه مف فػرح كحػزف، كاسػتخهللـ فػي شػعرس 

م رهللات الم كية الهللنيقة التي تصكر الحياة الجاهمية، بكؿ ما فيتا مف حياة بسػيطة ال
 بهللائية، كلذلؾ بهللأ الشاعر مطمع نصيهللته بقكله.

 أىمػػػػػػٍف أيـي أٍكفػػػػػػي هلًلمنػػػػػػةن لػػػػػػـ تكميػػػػػػـً 
 

 بحكمانػػػػػػػػػػػػػػػػهى الػػػػػػػػػػػػػػػػهللرًاج فػػػػػػػػػػػػػػػػالمتثم ـً  
 

                                           
شرح المعمقات السػبع لمقاضػي اإلمػاـ : أبػك عبػهلل ان الحسػيف بػف أحمػهلل بػف الحسػيف الزكزنػي  ((ُ

 ط هللار مكتبة الحياة بيركت. لبناف. ُِٖ/ ُِٕ
ط. هللار الكتػػب  َُٓتػػه كشػػعرس لمػػهللكتكر/ محمػػهلل يكسػػؼ ال ػػراف ص زهيػػر بػػف أبػػي سػػممي حيا ((ِ

 العممية. بيركت. لبناف.
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لتػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػالرنمتيف كهن تػػػػػػػػػػػا  كهللار ه
 

ػػػػػػػـ  فػػػػػػي نكاشػػػػػػػًر معصى  مراجػػػػػػع كشػػػػػػػـ و
 

 في كاآلراـ يمشػػػػػيف ًخم ىػػػػػةن بتػػػػػا العػػػػػي
 

ٍجػػػػثـ    (ُ كأطالؤهػػػػا ينتضػػػػف مػػػػف كػػػػؿ مى
 

ػػةن  نىٍ ػػتي بتػػا مػػف بعػػهلل ًعشػػريف ًحج   كى
 

ٍفػػػػػػػػتي الػػػػػػػػهللار بىٍعػػػػػػػػهلل تػػػػػػػػكهـ   فأليػػػػػػػػا عىرى
 

ػػػػؿو   أثػػػػافي سػػػػٍع نا فػػػػي ميعىػػػػر ًس ًمٍرجى
 

ػػػػػػػٍكًض لػػػػػػػـ يتػػػػػػػثم ـ   كنؤيػػػػػػػا كجػػػػػػػذـ الحى
 

ٍبًعتػػػػػا  فممػػػػػا عرفػػػػػت ال ػػػػػهللار نمػػػػػت ًلرى
 

ٍبػػػعي كاسػػػمـ  أال أنعػػػـ صػػػباحا أيتػػػا   (ِ الر 
 

" كالمعمقات اسـ أطمؽ عمي عهللهلل مف القصائهلل الطكاؿ لػبعض شػعراء الجاهميػة. 
 ،كنهلل اختمؼ في عهللهللها كفي أصحابتا، كأكثر الركايات عمي أنتا سبع، رمرئ القيس

، كعنتػرة  ،كلبيهلل بف الربيعة ،كطرفه بف العبهلل، كزهير بف أبي سممي كعمرك بف كمثػـك
 (ّ ث بف حمزة " بف شهللاهلل، كالحار 

" ككما اختمؼ فػي عػهللهللها كأصػحابتا، اختمػؼ فػي اسػمتا، فػكرهللت لتػا أسػماء 
كثيػػرة هػػي : المعمقػػات السػػبع، كالسػػبع الطػػكاؿ، كالقصػػائهلل السػػبع الطػػكاؿ الجاهميػػات، 
كالسػػػبعيات، كالمعمقػػػات العشػػػر كالسػػػمكط، كالمشػػػتكرات كالمػػػذهبات، كلكػػػف االسػػػـ 

تمػػؼ فػػي شػػهنتا، كرفعػػة نػػهللرها فهكبرهػػا العػػرب ..كنػػهلل اخ.المشػػتكر لتػػا هػػك المعمقػػات

                                           
الهللمنة: ما اسكهلل مػف ثثػار الػهللار، كالمعصػـ : مكضػع السػكار، كالعػيف الكاسػعات العيػكف كنايػة  ((ُ

عف اربقار الكحشية، كارراـ جمع ـر كهك الظبي اربيض... زهيػر بػف أبػي سػممي حياتػه كشػعرس 
 .َُٔهللكتكر / محمهلل يكسؼ فراف. هامش ص تهليؼ ال

الػػألم : الجتػػهلل، المشػػقة، ارثػػافي : جمػػع ارث يػػة : حجػػارة تكضػػع عميتػػا القػػهللر. المعػػرس:  ((ِ
المنزؿ. المرجؿ : القهللر. النؤم: خنهللؽ يح ر حكؿ الخيمػة ليجػرم فيػه المػاء. الجػذـ: ارصػؿ. 

ممي حياتػػه كشػػعرس تػػهليؼ انعػػـ صػػباحا : طػػب عيشػػا. لربعتػػا : لسػػاكنيتا. زهيػػر بػػف أبػػي سػػ
 َُٔالهللكتكر / محمهلل يكسؼ فراف هامش ص 

 .ٔشرح المعمقات السبع لإلماـ القاضي أبك عبهلل ان أحمهلل بف حسيف الزكزني ص  ((ّ
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كعظمكهػػا، حتػػى بمػػد مػػف شػػهللة تعظػػيمتـ لتػػا أنتػػـ كتبكهػػا بالػػذهب عمػػي الحريػػر ثػػـ 
  (ُ عمقكها عمي أركاف الكعبة، كنيؿ: بهستارها كمف هنا جاءت تسمية المعمقات

     هن أبرز أصحاب ادلعلقاث
 : معمقة امرئ القيس

 ن ػػػا نبػػػؾ مػػػف ذكػػػرم حبيػػػب كمنػػػزؿ
 

 بسػػػػػقط المػػػػػكم بػػػػػيف الػػػػػهللخكؿ فحكمػػػػػؿ 
 

 فٍتكًضػػػحى فػػػالمقراة لػػػـ يعػػػؼ رىٍسػػػمىتا
 

 (ِ لمػػػػػا نسػػػػػجتتا مػػػػػف جنػػػػػكب كشػػػػػماؿ 
 

 معمقة طىرىفىٍة بف العبهلل : 
 لخكلػػػػػػػػة أطػػػػػػػػالؿ ببرنػػػػػػػػة ثتمػػػػػػػػهلل

 

 تمػػػػكح كبػػػػاني الكشػػػػـ فػػػػي ظػػػػاهر اليػػػػهلل 
 

 كنكفػػػػا بتػػػػا صػػػػحبي عمػػػػي مطػػػػيتـ
 

 (ّ يقكلػػػػػػػكف ال تتمػػػػػػػؾ أسػػػػػػػي كتجمػػػػػػػهلل 
 

 معمقة لبيهلل: 
 هلليار محمتػػػػػػػا فمقاميتػػػػػػػاع ػػػػػػت الػػػػػػػ

 

 بمنػػػػػػػػػػػي تهبػػػػػػػػػػػهلل بكلتػػػػػػػػػػػا فرجامتػػػػػػػػػػػا 
 

 فمػػػػػػػهللافع الريػػػػػػػاف عػػػػػػػرًم كٍسػػػػػػػميتا
 

 (ْ خمقنػػػػا كمػػػػف ضػػػػمف الػػػػكجي  سػػػػالمتا 
 

:  معمقة عمرك بف كمثـك
 أال هبػػػػػػػػػي بصػػػػػػػػػحبؾ فهصػػػػػػػػػبحينا

 

 كال تبقػػػػػػػػػػػػػػػي خمػػػػػػػػػػػػػػػكر ارنػػػػػػػػػػػػػػػهللرينا 
 

فيتػػػػػػػا صػػػػػػػي    مشعشػػػػػػػة كػػػػػػػهف الحى
 

 (ٓ إذا مػػػػػػػػا المػػػػػػػػاء خالطتػػػػػػػػا سػػػػػػػػخينا 
 

 

                                           
 ٕشرح المعمقات السبع لإلماـ القاضي أبك عبهلل ان بف الحسيف الزكزني : ص  ((ُ
 .ُّ أحمهلل بف حسيف الزكزني ص شرح المعمقات السبع لإلماـ القاضي أبك عبهلل ان ((ِ
 .ْٕشرح المعمقات السبع لإلماـ القاضي أبك عبهلل ان أحمهلل بف حسيف الزكزني ص  ((ّ
 .ٖٗشرح المعمقات السبع لمزكزني ص  ((ْ
 .ُُّشرح المعمقات السبع لإلماـ الزكزني ص  ((ٓ



 

  

 

 

ا –مى التصكير البياني في الشعر الجاهمي معمقة زهير بف أبي سم  أ نمكذجن
 

ُْٕ 

  هن أصحاب ادلع
 
   القاث أيض

 :زهير بف أبي سممي 
 أًمػػػػػف أـ أك فػػػػػي هللمنػػػػػةن لػػػػػـ تكمػػػػػـ

 

 بحكمانػػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػػهللراج فػػػػػػػػػػػػػػػػػالمتثـً  
 

 كهللاره لتػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػالرنميف كهنتػػػػػػػػػػػػا
 

 (ُ مراجػػػػػع كشػػػػػـ فػػػػػي نكاشػػػػػر معصػػػػػـ 
 

 معمقة عنترة بف شهللاهلل: 
 هػػػػػؿ بػػػػػاهللر الشػػػػػعراء ًمػػػػػٍف متػػػػػرهللـ

 

فػػػػػػػٍت الػػػػػػػهللار بعػػػػػػػهلل تػػػػػػػكهـ   أـ هػػػػػػػؿ عىرى
 

ٍبمىػػػػػػػةى بػػػػػػػالجكاًء تكممػػػػػػػي  يػػػػػػػا هللار عى
 

ا هللار عبمػػػػة كاسػػػػممي  ًمػػػػي صػػػػباحن  (ِ كىعى
 

 معمقة الحارث بف حمزة:
 أذنتنػػػػػػػػػػػػػػػػا ببينتػػػػػػػػػػػػػػػػا أسػػػػػػػػػػػػػػػػماء

 

 رب ثػػػػػػػػػػػػاك يمػػػػػػػػػػػػؿ منػػػػػػػػػػػػه الشػػػػػػػػػػػػكاءي  
 

 بعػػػػػػػػهلل عتػػػػػػػػهلل لنػػػػػػػػا ببرنػػػػػػػػة شػػػػػػػػما
 

 (ّ فػػػػػػػػػػػػػههللني هلليارهػػػػػػػػػػػػػا الخمصػػػػػػػػػػػػػاءي  ء 
 

 هفهوم الصورة يف الشعر 
عػرؼ الػهللكتكر / محمػهلل لط ػي الصػباغ فػي كتابػة الحػهلليث النبػكم ػ التصػكير ػ 

 بهنه: 
"التعبير عف المعني المجرهلل بالصكرة الحسػية المسػتمهللة مػف حيػاة المخػاطبيف، 

كرف الصكرة البيانية تزيهلل في نيمة  ،رف ذلؾ أهللعي إلي أف ي تمكا مراهللس كيتهثركا به
ارثػػر ارهللبػػي، كترفػػع مػػف شػػهنه، كتكسػػك المعػػاني أبتػػة كتضػػاعؼ نكاهػػا فػػي تحريػػؾ 

 (ْ الن كس لتا

                                           
 .َُِني صشرح المعمقات السبع لإلماـ القاضي أبك عبهلل ان أحمهلل بف حسيف الزكز  ((ُ
 .َُّشرح المعمقات السبع لمزكزني ص ((ِ
 .ُْٔشرح المعمقات السبع الزكزني ص  ((ّ
 .َٕػ  ٓٔالحهلليث النبكم ػ مصطمحه، بالبته، كتبه ػ لمهللكتكر لط ي الصباغ: ص  ((ْ



 

  

 

 

ا –مى التصكير البياني في الشعر الجاهمي معمقة زهير بف أبي سم  أ نمكذجن
 

ِْٕ 

ف الكػػريـ كالحػهلليث النبػكم الشػػريؼ كالشػعر كيشػػتمؿ كالتصػكير يكجػهلل فػػي القػرث
 التصكير عمي عهللة أمكر أكضحتا الهللكتكر لط ي الصباغ في:

 . القصة السريعةػ 
 . التشبيهػ 

 . التشخيصػ 

 (ُ .  االستعارةػ 

                                           
ط ػ المكتػػب اإلسػػػالمي ببيػػػركت  َٕ-ٓٔالحػػهلليث النبػػػكم لمػػهللكتكر / لط ػػػي الصػػػباغ : ص  ((ُ

 ـ.َُٗٗ-ُُُْ



 

  

 

 

ا –مى التصكير البياني في الشعر الجاهمي معمقة زهير بف أبي سم  أ نمكذجن
 

ّْٕ 

 ادلبحأل ا:  
 هصادر الصورة يف ادلعلقت )هصادر حسيت،  هصادر عقليت(

   الصورة احلسيت ل  أ 
المهللرؾ هك أك ماهللته بإحهللل الحػكاس الظػاهرة. فػهللخؿ فيػه  لحسي:" والمراد با

 (ُ الخيالي

لقهلل ح مت معمقة زهير بالكثير مف الصكر الحسية المستمهللة مف الحياة البهللكية 
بهسػػمكب سػػتؿ كممتػػع، فالشػػاعر يشػػبه ثثػػار الػػهلليار كمػػا اسػػكهلل منتػػا بسػػبب العكامػػؿ 

 الطبيعية مف البعر أك الرماهلل فقاؿ: 
 هللمنػػػػػة لػػػػػـ تكمػػػػػـأمػػػػػف أـ أك فػػػػػي 

 

 بحكمانػػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػػهللراج فػػػػػػػػػػػػػػػػالمتثمـ 
 

 كيقصهلل ما سكهللس البعر كالرماهلل ،كالهللمنة هنا اآلثار، هللمنة : البعرة
 (ِ  مف منزؿ أـ أكفي.

 كيصكر ثثار الحبيبة ب " باني الكشـ في ظاهر اليهلل" في نكله: 
 كهللاره لتػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػالرنمييف كهنتػػػػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػـ   مراجػػػػػػعي كشػػػػػػػـو فػػػػػػي نىكىاشػػػػػػػًر ًمٍعصى
 

 اظ هعاني ا:لف
كحشػر الثقػب بالكحػؿ... نكاشػر أم العػرؽ فػي ظػاهر  ،كشـ : ثقػب الػذراع بػاربرة

 (ّ . الذراع

                                           
تحقيػػؽ : الػػهللكتكر عبػػهلل الحميػػهلل هنػػهللاكم. ط مؤسسػػة  َِٕضػػاح لمخطيػػب القزكينػػي : ص اإلي ((ُ

 المختار لمنشر كالتكزيع القاهرة.
ق ُِّْ ُ. طِِٖص  ُالمعمقػات العشػر لمػهللكتكر / عبػهلل العزيػز بػف محمػهلل ال يصػؿ: ج/  ((ِ

 الرياض.
 .ِِٗص  ُالمعمقات العشر لمهللكتكر عبهلل العزيز محمهلل ال يصؿ: ج  ((ّ



 

  

 

 

ا –مى التصكير البياني في الشعر الجاهمي معمقة زهير بف أبي سم  أ نمكذجن
 

ْْٕ 

فالشاعر هنا يصكر الهللار كهي تركح عميتا اإلبؿ كالشاء أك يستهللؿ عمي الػهللار 
مف خالؿ ارحجار السكهللاء التي كانت تكضع عميتػا المراجػؿ كالقػهللكر، أك مػف خػالؿ 

 ة حتى ال تهللخمتا المياس فقاؿ: القنكات التي تح ر حكؿ الخيم
 بتػػػػػا العػػػػػيفي كاآلراـ يىٍمًشػػػػػيف ًخٍم ػػػػػةن 

 

ٍجػػػػػػثـ   كاطألؤهػػػػػػا ينتضػػػػػػف مػػػػػػف كػػػػػػؿي مى
 

ػػةن  نىٍ ػػتي بتػػا مػػف بعػػهلل ًعشػػريف ًحج   كى
 

ٍفػػػػػػػػتي الػػػػػػػػهللار بىٍعػػػػػػػػهلل تػػػػػػػػكهـ   فأليػػػػػػػػا عىرى
 

ػػػػؿً   أثػػػػافي سػػػػٍع نا فػػػػي ميعىػػػػر ًس ًمٍرجى
 

ػػػػػػػٍكًض لػػػػػػػـ يتػػػػػػػثم ـ   كنؤيػػػػػػػا كجػػػػػػػذـ الحى
 

الػػػػػهللا ٍبًعتػػػػػافممػػػػػا عرفػػػػػت ي  رى نمػػػػػت ًلرى
 

ا   أيتػػػػػا الربػػػػػع كاسػػػػػمـ أال أنعػػػػػـ صػػػػػباحن
 

 هعاني ا:لفاظ  د
 كأثافي : كاحهللتتا أث ية : كهي الحجارة التي تكضع عميتا القهللر، 

 (ُ  كمرجؿ : القهللر التي يطبخ فيتا. ،كمعرس : مكضع المرجؿ ،س ع: سكهلل

م رحػػة فتػػذس الصػػكرة الحسػػية مسػػتمهللة مػػف كانػػع الحيػػاة البهللكيػػة، كهػػي إمػػا 
ما محزنة لما تحممػه مػف عالمػات الخػراب كالػزكاؿ كال نػاء  كصكرة اربقار كالظباء، كا 

 كارطالؿ.
  هن الصور احلسيت الخي  ردث يف ادلعلقت قو  الشاعر  

 تبصػػر خميمػػي هػػؿ تػػرم مػػف ظعػػائف
 

ٍمػػػػػػفى بالعميػػػػػػاء مػػػػػػف فػػػػػػكؽ جػػػػػػٍرثـ  م   تىحى
 

 جعمنػػػػا القنػػػػاف عػػػػف يمػػػػيف كحٍزنىػػػػهي 
 

 ميحػػػػػػػػؿو ميحػػػػػػػػـرككػػػػػػػػـ بال نػػػػػػػػاف مػػػػػػػػف  
 

 عمػػػػػػػػكف بهنمػػػػػػػػاطو عتػػػػػػػػاؽو ككم ػػػػػػػػةو 
 

 كراهلل حكاشػػػػػػػػػػػػػيتا مشػػػػػػػػػػػػػاكتة الػػػػػػػػػػػػػهللـ 
 

 ككركػػػف فػػػي السػػػكباف يعمػػػكف متنػػػهي 
 

 عمػػػػػػػػػػػػػػيتف هللؿ  النػػػػػػػػػػػػػػػاًعـ المتػػػػػػػػػػػػػػػنعـ 
 

 بكػػػػػرف بكػػػػػكرا كاسػػػػػتحرف بسػػػػػحرة
 

 فتػػػػػػػف لػػػػػػػػكاهللم الػػػػػػػرس كاليػػػػػػػػهلل لم ػػػػػػػػـ 
 

ُي  ُي ُي ري ُي ُي  كفيتف  ممتي ًلم ًطيؼ كمنظى
 

ـي   ػػػػػػػػػػ سى  أنيػػػػػػػػػػؽه ًلعىػػػػػػػػػػيف النػػػػػػػػػػاًظًر الميتىكى
 

                                           
 .ِِْ/ ُمعمقات العشر لمهللكتكر / عبهلل العزيز بف محمهلل ال يصؿ : جػال ((ُ



 

  

 

 

ا –مى التصكير البياني في الشعر الجاهمي معمقة زهير بف أبي سم  أ نمكذجن
 

ْٕٓ 

ٍنػػػًزؿً   كػػػهف فيتػػػات اًلعٍتػػػف فػػػي كػػػؿ مى
 

ط ػػػػػػػـ   نػػػػػػػزلف بػػػػػػػه حػػػػػػػب ال نػػػػػػػا لػػػػػػػـ ييحى
 

ػػػػػػهي  رىهلٍلف المػػػػػاء زرنػػػػػا جمامي  فممػػػػػا كى
 

ػػػػػػػي ـً    كضػػػػػػػعف ًعصػػػػػػػي  الحاًضػػػػػػػًر المتخى
 

 ظتػػػػرف مػػػػف السػػػػكباف ثػػػػـ جزعنػػػػه
 

 عمػػػػػػػي كيػػػػػػػؿي مبنػػػػػػػػيو نشػػػػػػػيب كًم ػػػػػػػػهـى 
 

   هعاني ا:لفاظ 
كجرثـ : ماء فػي  ،ي التكاهللجكظعائف: الظعائف النساء ف ،كمضي تبصر: انظر

 القصيـ مف أرض نجهلل، كيعرؼ اآلف بالجرثمي.. الشماؿ ال ربي مف الجكاء ببالهلل

القنػػاف : جبػػؿ فػػي الشػػماؿ ال ربػػي مػػف القصػػيـ مػػف بػػالهلل نجػػهلل، كيعػػرؼ اليػػـك 
(ُ بالكشـ الختالؼ لكنه مف أسكهلل إلي أحمر

 

ا نمػت حجارتػه فتػك فػإذ ،ككثػرت حجارتػه ،خزنه : الحزف ما بمظ مف اررض، كامتهلل
، ميحؿ : ليست له ذمة كال حرمة أم عهللك  كمحـر : له حرمة أم صهلليؽ. ،حـز

كراهلل :  ،كمػة : سػتر ،عتػاؽ: كػراـ ،أنماط: صػنكؼ مختم ػة مػف الثيػاب ت تػرش
 . حكاشيتا : نكاصيتا ،عتاؽ حمر

السػػػكباف: كاهلل فػػػي الشػػػماؿ ال ربػػػي مػػػف القصػػػيـ مػػػف بػػػالهلل  ،ظتػػػرف : خػػػرجف
 ،كهػـ حػي مػف العػرب، نشػيب : جهلليػهلل ،نب مسنكب إلي بني القػيفنجهلل...، نيني : ن

يقػاؿ كرؾ  ،كركف : ممف بهكراكتف، كالتكريؾ هيئة مف هيئات الرككب .م هـ : مكسع
كالشػكؿ  ،عمي الهللابة إذا أسهللؿ رجميه في اتجاس كاحػهلل مػف جنبيتػا، هللؿ : ثثػار النعمػة

جر كالحب ثمػرس، كالثمػر أحمػر حب الً نا : الً نا ش ،الجذاب، كال نج، كالتيئة الحسنة
 استحرف : خرجف في السحر كهك أكؿ الصباح،  ،المكف

                                           
 .ِّْ/  ُالمعمقات العشر لمهللكتكر / عبهلل العزيز محمهلل ال يصؿ : جػ ((ُ



 

  

 

 

ا –مى التصكير البياني في الشعر الجاهمي معمقة زهير بف أبي سم  أ نمكذجن
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المتخيـ : الػذم نصػب خيمتػه  ،جمامه : الجـ كالجمة الماء المجتمع في البئر
(ُ كالمطيؼ: الذم يتمطؼ في طمب المتك، كيبتعهلل عف الج اء ،كأناـ بجكار الماء.

 

كير فزهيػر يخاطػب خميمػه كيطمػب تميزت اربيات السػابقة بهللنػة الكصػؼ كالتصػ
منػػه النظػػر كالتبصػػر فػػي تتبػػع ثثػػار ارحبػػة فكصػػؼ الجبػػاؿ كارمػػاكف كارحبػػة خػػالؿ 
إنامتتـ كترحالتـ، كثيابتـ ككصؼ ما يتناثر مف التكاهللج مػف نطػع الصػكؼ ارحمػر 

كمظاهر نعيمتـ كثثار النعمة التي تعمك كجكهـ كلتكهـ المطيؼ،  ،المكف، كمخيماتتـ
رحمتػػػه بػػػههللؽ ت اصػػػيمتا كجزئياتتػػػا بهسػػػتؿ أسػػػمكب كبإيجػػػاز بميػػػد فػػػي فتػػػك يصػػػؼ 

 المعاني.
  هن الصور احلسيت يف ادلعلقت قو  الشاعر 

ـٍ حتػػػى إذا تػػػـ أكرهللكا  رعػػػكا ظمػػػه هيػػػ
 

 بمػػػػػػػػػػارنا تى ىػػػػػػػػػػر م بالرمػػػػػػػػػػاح كبالػػػػػػػػػػهللـ 
 

 هعاني ا:لفاظ 
 ت رم: تشقؽ. ،بمار : الماء الكثير ،الظمه: العطش

ـ في الحػرب بػالعطش الشػهلليهلل كنػهلل مثػؿ حػالتـ بحػاؿ عبر الشاعر عف شراستت
اإلبؿ التي ترهلل الماء الكثير بعهلل العطػش، فتشػرب منػه كتخػكض فيػه فيسػيؿ مػف هنػا 

  (ِ كهناؾ

  هن الصور احلسيت قو  الشاعر 
ػػػػكرو كثيػػػػرة ػػػػٍف ال ييصػػػػاٍنع فػػػػي أمي مى  كى

 

ٍنسػػػػػػػػـ   ييٍضػػػػػػػػرىٍس بػػػػػػػػػهنياًب كييكطػػػػػػػػه بمى
 

 

                                           
 .ِْٗػ ِْٓ/  ُالمعمقات العشر لمهللكتكر/ عبهلل العزيز بف محمهلل ال يصؿ: جػ ((ُ
 يتصرؼ لسير ُِٔ/  ُالمعمقات العشر لمهللكتكر / عبهلل العزيز بف محمهلل ال يصؿ : جػ ((ِ



 

  

 

 

ا –مى التصكير البياني في الشعر الجاهمي معمقة زهير بف أبي سم  أ نمكذجن
 

ْٕٕ 

 هعاني ا:لفاظ  
 .منسـ : طرؼ  ،يضرس : يعضض ،ميصانع : يهللار 
  .خؼ البعير

يقػػػكؿ الشػػػاعر: إف اإلنسػػػاف بحاجػػػة إلػػػي مػػػهللاراة النػػػاس فػػػي شػػػؤكنه كأمػػػكرس 
 ،.كهك أمر عقمي ػ كالذم ال ي عؿ ذلؾ يناله ارذل مػنتـ بػالقتر كالذلػة.المتصمة بتـ

كهكػػذا مػػزج الشػػاعر بػػيف المعنػػي  (ُ فكهنػػه يعضػػض بارنيػػاب، كيكطػػه بخػػؼ البعيػػر
 ي كالحسي بصكرة جميمة مكجزة كمعبرة.العقم

كالمطمع عمي القصيهللة يرم أنتا نػهلل احتػكت عمػي الكثيػر مػف الصػكر الحسػية، 
كلكننػػي نػػهلل انتصػػرت عمػػي بعػػض هػػذس الصػػكر، لكػػي ال يحػػهللث تكػػرار رف التصػػكير 

 البياني مف تشبيه كاستعارة يعتمهلل في ال الب عمي الجانب الحسي.
ا  الصور العقليت

 
   ثاني

بشػي مػف الحػكاس الخمسػة الظػاهرة، مػع  ااهلل بالعقمي " هك ما لػيس مػهللركن كالمر 
 (ِ إنه لك أهللرؾ لـ يهللرؾ إال بتا" 

كالصكر العقمية في المعمقه كثيرة، كمف الصكر العقمية التػي كرهللت فػي معمقػه 
 زهير بف أبي سممى اآلتي : 

 يقكؿ الشاعر :
 فػػػال تٍكػػػتيمف  الم ػػػه مػػػا فػػػي ن كسػػػكـ

 

مٍتمػػػػػػػ   ا ييٍكػػػػػػػتـى الم ػػػػػػػه يىٍعمىػػػػػػػـً لىيٍخ ػػػػػػػي كى
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" إف مضمكف الرسالة التي أربب في إيصالتا إلي ذبيػاف هػك حسػف النيػة كأف 
يككف ظاهركـ كباطنكـ كاحهللا، فال تيظتػركا الصػمح كتبطنػكا الحػرب، كمػا فعػؿ حصػيف 

 (ُ فان يعمـ النيات  ،بف ضمضـ، عنهللما نتؿ كرهلل بيف جابس بعهلل الصمحا

 كنكؿ الشاعر: 
 كػػاليؼى الحيػػاة كمػػف يىًعػػٍش سػػًئمتي ت

 

 ثمػػػػػػػػانيف حػػػػػػػػكالن ال أبػػػػػػػػا لػػػػػػػػؾ يىسػػػػػػػػهـى 
 

ـٍ مػػا فػػي اليػػـك كارمػػس نىٍبمىػػهي   كأعمىػػ
 

ػػػػـً    كلكننػػػػي عػػػػف عمػػػػـ مػػػػا فػػػػي بػػػػهلًل عى
 

 هعاني ا:لفاظ 
 التكاليؼ : المشاؽ. .سئمت الشيء سآمة: مممته كتضجرت منه

 (ِ  ال أبالؾ : كممة جافية يراهلل بتا التنبيه.
كضػجرت مػف  ،قهلل مممت ما تجئ بػه الحيػاة مػف مشػقة كعنػاءيقكؿ الشاعر " ل

ذلػػؾ كمػػف يعػػيش مثمػػي ثمػػانيف سػػنة فإنػػه يسػػآـ الحيػػاة، كيممتػػا بسػػبب الكبػػر، كمػػا 
.. عممػػي ال .فػػهبكؾ نػػهلل رحػػؿ نبمػػؾ ،يجمبػػه مػػف تعػػب، فانتبػػه أيتػػا ال افػػؿ أف ال بقػػاء

في ارياـ  يحيط بكؿ شيء، فهنا أعرؼ خبر اليـك كما يجرم فيه، كما أعرؼ ما جرم
الماضػػية، رنتػػا مػػرت بػػي كخبرتتػػا، أمػػا المسػػتقبؿ فػػال عمػػـ لػػي بػػه، فهنػػا أجتػػؿ مػػا 

 (ّ يحممه إلي"

 كيقكؿ الشاعر:
 كمػػف يىٍجعػػؿ المعػػركؼ هللكف عرًضػػه

 

 يىً ػػػػػػػٍرسي كمػػػػػػػف ال يىت ػػػػػػػًؽ الشػػػػػػػتـ يشػػػػػػػتـ 
 

 كمػػػف يػػػؾي ذا فضػػػؿ فيبخػػػؿ ب ضػػػمه
 

 عمػػػػػػي نكمػػػػػػه ييٍسػػػػػػتىٍ ف عنػػػػػػه كيػػػػػػذمـ 
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نً مػػػػف هػػػػابى أىسػػػػبابى ك   نمنػػػػهيى  ايػػػػاالمى
 

ف يػػػػػػػرؽ  مػػػػػػػػػ ـً  كا  ػػػػػػػماًء ًبسي  أىسػػػػػػػبابى السى
 

ٍيػر أٍهًمػهً  كؼى فػي بى  كمف يجعؿ المعري
 

يٍنػػػػػػػػهللـً   مىيػػػػػػػػه كى ػػػػػػػػا عى ٍمػػػػػػػػهلليسي ذمن  يكػػػػػػػػف حى
 

يقكؿ الشاعر " كمف كاف معركفه ذبا عف عرضه صػانه مػف الشػتـ كمػف بخػؿ 
عنػػه هللكف ذلػػؾ سيشػػتـ، كمػػف كػػاف ذا فضػػؿ كمػػاؿ كبخػػؿ بتمػػا عػػف نكمػػه فيسػػت ني 

 (ُ نكمه كيذمكنه، كمف خاؼ المنية البهلل مف أنتا ستناؿ منه كلف ين عه خكفه"
ف كانػػت الصػػكر الحسػػية فػػي القصػػيهللة نػػهلل أهللت هللكرهػػا فػػي تكضػػيح المعنػػي  كا 
برازس، فكذلؾ الصكر العقمية أهللت هللكرهػا فػي تكضػيح المعنػي  رف كػؿ منتمػا يكمػؿ  كا 

 اآلخر، كال يمكف االست ناء عنه.

                                           
 .ُِٓ/ ُِْزهير بف أبي سممى حياته كشعرس لمهللكتكر / محمهلل يكسؼ فراف:  ((ُ
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 ادلبحأل الثاني
 الخصوير البياني يف ادلعلقه

كيشتمؿ هذا المبحث عمي التصكير البياني في المعمقة، كهػك مػا تعػارؼ عميػه 
 ككناية. ، ، كاستعارة تشبيه :  عنهلل عمماء البياف مف

 :  أ ل   الخشبيه يف لغت العرب
الًشػػٍبه بكسػػر الشػػيف كسػػككف البػػاء، كالشىػػبىه ب ػػتح الشػػيف كالبػػاء، كالشػػبيه: 

مع عمي أشبه، كشابته كأشبته : ماثمه، كشبته إياس كبه تشبيتا : مثمه المثؿ، كيج
 (ُ  فالتشبيه في الم ة التمثيؿ.

  الخشبيه يف الصطالح 
 بإهللاة مم كظة أك ممحكظة. (ِ هك " الهللاللة عمي مشاركة أمر آلخر في معنى. 

سمي كمف خالؿ هذا التعريؼ يتبيف لنا أف لمتشبيه أربعة أركاف ارمر اركؿ كي
كأهللاة  ،كارمػػػر الثػػػاني كيسػػػمي المشػػػبه بػػػه كالجػػػامع بينتمػػػا كجػػػه الشػػػبه ،المشػػػبه
 التشبيه.

كالمشبه ك المشبه به يطمؽ عميتما " طرفا التشبيه"، كنهلل يحذؼ المشبه لمعمـ 
أم الك ار  ُٖالبقرة ثية   ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْميٌ  ه ممحكظ في التقهللير كقكله تعالي به كلكن

 اآليات السابقة لتذس اآلية. كهذا ما هلللت عميه

                                           
 مختار الصحاح لمرازم كلساف العرب البف منظكر ماهللة  شبه(. ((ُ

(
ِ
. ط. هللار كمكتبػػػة التػػػالؿ ُٖٗر/ عمػػػي أبػػػك ممحػػػـ: ص/إليضػػػاح لمخطيػػػب القزكينػػػي لمػػػهللكتك ا (

 .ببيركت
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ُْٖ 

كأما كجه الشبه : فتك الص ة التي يشترؾ فيتا الطرفاف، كيمـز أف تكػكف هػذس 
الص ة متحققة في المشبه به بصكرة أنكم كأكضػح منتػا فػي المشػبه  رف مقتضػى 

 ارمر أف يككف المشبه به أنكم في الص ة مف المشبه رف ال رض منه اإليضاح.
فتي كػؿ ل ػظ هللؿ عمػي المشػابتة، كهػي تكػكف حرفػا كالكػاؼ كأما أهللاة التشبيه 

كتكػكف  ،كيحػاكي ،كحػاكي، كيشػابه، كيماثػؿ ،ككهف، كتككف فعال نحك : شابه كماثؿ
 كمحاؾ. ،كمماثؿ كمشابه ،كمثؿ ،أسما نحك : شبه

أكهما معا ل ظا ال تقهلليرا، كيعهلل التشبيه الػذم  ،كنهلل تحذؼ ارهللاة أك كجه الشبه
هللخؿ في باب البالبػة كالبيػاف مػف التشػبيه الػذم ذكػرت أركانػه  حذفت بعض أركانه أ

عمػػاؿ ال كػػر حتػػى يضػػع يػػهللس  رف اركؿ يقتضػػي مػػف الباحػػث مزيػػهللا مػػف كػػهلل الػػذهف كا 
عمي المحذكؼ مػف التشػبيه كيقػؼ عمػي السػر البالبػي، أمػا الثػاني فػال يحتػاج إلػي 

 شيء مف ذلؾ. 
التشػػبيتات الرائعػػة  كلقػػهلل احتػػكت معمقػػه زهيػػر بػػف أبػػي سػػممى عمػػي العهلليػػهلل مػػف

 . كالهللنيقة في محتكاها
 كمنتا نكؿ الشاعر:

لىتػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػالر نمتيف كهنتػػػػػػػػػػػا  كهللار ه
 

ػػػػػـ   مىراًجػػػػػعي كشػػػػػـو فػػػػػي نكاشػػػػػًر ًمٍعصى
 1) 

 

الػػذم  شػػبه الشػػاعر فػػي هػػذا البيػػت ثثػػار محبكبتػػه كهػػك م ػػرهلل حسػػي بالكشػػـ
ى كهك م ػرهلل حسػي ككجػه الشػبه شػهللة تعمقػه بزكجتػه أـ أكفػ،يكضع عمي معصـ اليهلل

فالتشػبيه هنػا مػػف التشػبيتات الحسػػية  اكبقػاء كاسػتمرار الػػذكريات التػي تربطتمػا معنػػ
 .كنهلل نتج عنه كجه شبه عقمي ،الم رهللة

                                           
الرنمتػػاف : حرتػػاف أحػػهللاهما بػػالقرب مػػف البصػػرة كارخػػرل مػػف المهللينػػة، المراجػػع جمػػع المرجػػكع  ((ُ

 كهك المعاهلل، نكاشر المعصـ: عركنه، كالمعصـ : مكضع السكار.
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ػػػػؿو   أثػػػػافي سيػػػػٍ عنا فػػػػي ميعىػػػػر ًس ًمٍرجى
 

 (1 كنيؤينػػػػػا كجػػػػػذـ الحػػػػػكض لػػػػػـ يتػػػػػثمـ  
 

كممػػا سػػاعهللني عمػػي معرفػػة الػػهللار ارثػػافي السػػكهلل ،  ػركالمعنػػي: يقػػكؿ الشاعػػ
 (ِ فتك يشبه بقية الحكض"  ،ذم سمـ مف الثمـكػكالنؤل ال ،رػنعة في مكضع القالكا

 فالمشبه : ارثافي الكانعة مكضع القهللر.
كالمشبه به : بقيه الحكض الذم سمـ مف ثثار الزمف، كهك خنهللؽ يح ػر حػكؿ 
الخيمػػة ليجػػرم فيػػه المػػاء، كأهللاة التشػػبيه الكػػاؼ  كجػػذـ الحػػكض(. كجػػه الشػػبه: إف 

كبقيػػة الحػػكض كػػال منتمػػا سػػاعهلل الشػػاعر عمػػي معرفػػة مػػا تبقػػي مػػف ثثػػار ارثػػافي 
 .محبكبته، كهذا التشبيه مف التشبيتات الم رهللة الحسية

 ناؿ الشاعر: 
مىػػػػػػػػكٍف بهنمػػػػػػػػاط ًعتػػػػػػػػاؽو كًكم ػػػػػػػػةو   عى

 

كراهلل حكاشػػػػػػػػػيتا ميشػػػػػػػػػاكتة الػػػػػػػػػهللـ  
 3) 

 

، كالمراهلل: إف تمؾ اإلبؿ التي تحمؿ النساء نهلل عمتتا صػنكؼ مػف الثيػاب متػهللت
كفرشت، ثـ عمت النساء تمؾ الثيػاب فػي هػكاهللجتف التػي سػترت بثيػاب أخػرل، كتمػؾ 

 (ْ  الثياب كريمة، نهلل بهللت أطرافتا كنكاحيتا في حمرة شهلليهللة تشبه الهللـ.
 المشبه : ما يكضع فكؽ اإلبؿ مف أبطية ألكانتا حمراء زاهية.
 المشبه به: لكف الهللـ أم هذس اربطية تشبه الهللـ في حمرته.

                                           
لمنػزؿ مػف النػزؿ المرجػؿ : ارثػافي: جمػع ارث يػة : حجػارة تكضػع عميتػا القػهللر، المعػرس : ا ((ُ

 القهللر، النؤم : خنهللؽ يح ر حكؿ الخيمة، ليجرم فيه الماء.
 الجذـ : ارصؿ

 ط. الرياض. ُِْ/ُالمعمقات العشر لمهللكتكر / عبهلل العزيز بف محمهلل ال يصؿ : ((ِ
 عمكف : ارت عف. أنماط : ما يعرض مف صنكؼ الثياب. العتاؽ: الكراـ. ((ّ

 كراهلل: جمع كرهلل كهك ارحمر المشاكتة : المشابتة.الكمة : الستر الرنيؽ. ال
 .ِْْ/ُالمعمقات العشر لمهللكتكر / عبهلل العزيز بف محمهلل ال يصؿ : ((ْ



 

  

 

 

ا –مى التصكير البياني في الشعر الجاهمي معمقة زهير بف أبي سم  أ نمكذجن
 

ّْٖ 

لشبه: كجكهلل أنكاع مف الثياب متعهللهللة ارلكاف نهلل عمت اإلبؿ، كط ي عمي كجه ا
 هذس الثياب المكف ارحمر، كهك مف التشبيتات الم رهللة الحسية.

 ناؿ الشاعر:

ػػػػٍرفى بيكػػػػكرنا ك اسػػػػتحٍرفى بسيػػػػٍحرةو   بىكى
 

 (ُ فتػػػػػف لػػػػػكاهللم الػػػػػر سي كاليػػػػػهلل لم ػػػػػـ.  
 

م الرس، مػف التشػبيتات فالمشبه في هذا البيت : خركج النساء كنصهللهف كاهلل
المركبة حيث شبه هيئة خركج النساء في أكؿ السحر بتيئة كضع اليهلل المقػـ لمطعػاـ 

ي كهػػك تحهلليػػهلل التػػهللؼ كالكصػػكؿ إليػػه فػػي كضػػكح، كهػػك مركػػب ػه عقمػػػه الشبػػػككجػػ
 .حسي

كالمشبه به: اتجاس اليهلل لم ـ بالطعػاـ كهػك م ػرهلل حسػي حيػث أف اليػهلل ال تخطػئ 
الشػػبه : تحهلليػػهلل التػػهللؼ كالكصػػكؿ إليػػه فػػي كضػػكح، كأهللاة  ككجػػه،كال تحيػػهلل عػػف ال ـ

التشػػبيه: الكػػاؼ، كهػػك مػػف التشػػبيتات المرسػػمة التػػي ذكػػرت فيتػػا أهللاة التشػػبيه. " 
باليػػهلل تقصػػهلل ال ػػـ بالطعػػاـ  ،فتصػػكير الظعػػائف ناصػػهللة كاهللم الػػرس فػػي هػػهللكء كهػػهللم

به هيئة كهذا التشبيه مف التشبيتات المركبة الحسية حيث ش( ِ هللنيؽ ،تشبيه طريؼ
كنهلل نتج عنه كجه شبه  ،خركج النساء في أكؿ السحر بتيئة كضع اليهلل لم ـ بالطعاـ

  . عقمي كهك تحهلليهلل التهللؼ كالكصكؿ اليه في كضكح

                                           
بكرف : سرف بكرة، استحرف : خرجف فػي السػحر كهػك أكؿ الصػباح كاهللم الػرس: كاهللم الػرس  ((ُ

 في بربي القصيـ مف بالهلل نجهلل. 
فػػػي السػػػحر حيػػػث يبػػػهللك أكؿ النػػػكر كهػػػهللفتف كاهللم  كالمعنػػػي:إف تمػػػؾ الظعػػػائف سػػػرف بكػػػرة، كخػػػرجف

 . الرس...فاتجتف إليه في نصهلل كاضح كما تتجه اليهلل لم ـ، فتي ال تخطئه كال تحيهلل عنه
 ُ، طِْٕزهير بف أبي سممي ػ شاعر الحؽ كالخير كالجماؿ ػ لمهللكتكر سعهلل إسماعيؿ شمبي:  ((ِ

 مكتبة بريب ال جالة.



 

  

 

 

ا –مى التصكير البياني في الشعر الجاهمي معمقة زهير بف أبي سم  أ نمكذجن
 

ْْٖ 

 ناؿ الشاعر: 
 كػػػهف فيتػػػات الًعٍتػػػف فػػػي كػػػؿ منػػػزؿ

 

ط ػػػػػـ    (ُ نػػػػػزلف بػػػػػه حػػػػػب ال نػػػػػا لػػػػػـ ييحى
 

ال نا الذم لػـ يػتحطـ شبه الشاعر فتات العتف المصبكغ بالمكف ارحمر، بحب 
كالجػػامع بينتمػػا " الحمػػرة فػػي كػػؿ منتمػػا كاالنتشػػار. كأهللاة التشػػبيه كػػهف كنػػهلل أكبػػؿ 
الشاعر في التشبيه إي اال بتشبيه ما يتناثر مػف فتػات اررجػكاف بحػب ال نػا الػذم لػـ 
يحطـ، رنه أحمر الظاهر أبيض الباطف، فإذا لػـ يحطػـ لػـ يظتػر فيػه بيػاض البتػه، 

رف  ،كهػػذا التشػػبيه مػػف التشػػبيتات البعيػػهللة ال ريبػػة (ِ  ص الحمػػرة.ككػػاف هػػذا خػػال
كلكف الشاعر عنػهللما شػبه العتػف  ،تشبيه العتف المصبكغ بحب ال نا يعهلل شيئا عاهلليا

المصبكغ بحب ال نا الذم لـ يحطـ نهلل أخرج التشبيه مػف القريػب المبتػذؿ إلػى البعيػهلل 
 (ّ  ال ريب.

ػػػػػا كذبيػػػػػاف بعػػػػػهللما  تػػػػػهللار كمػػػػػا عٍبسن
 

ٍنشىػػػـ. ت ػػػ  ًطػػػر مى كا بيػػػنتـ عى ُي هللؽي انكا كى
 ْ) 

 

                                           

 نحت منه. العتف : الصكؼ المصبكغ.ال يتات ما يتقطع مف الشيء كي( ُ 
 كنيؿ : إف حب ال نا : ال نا شجر كالحب ثمرس. كالثمر أحمر المكف. حب ال نا: عنب الثعمب

 .َِّزهير بف أبي سممي شاعر الحؽ كالخير كالجماؿ هلل / سعهلل إسماعيؿ شمبي ص  ((ِ
ى المشػبه بػه إال بعػهلل فكػر كالتشبيه البعيهلل ال ريب: هك الذم ال ينتقؿ فيه الذهف مف المشبه إلػ ((ّ

تحقيػػؽ  ُْٓكطػػكؿ نظػػر لخ ػػاء كجػػه الشػػبه. أسػػرار البالبػػة لإلمػػاـ عبػػهلل الظػػاهر الجرجػػاني: 
 ـ.ُُٗٗهػ / ُُِْ –محمكهلل محمهلل شاكر، مطبعة المهللني، مصر ط 

 .تهللار كتما عبسنا كذبياف : أم بالصمح بينتما  (ْ 
يف ككسػرها امػرأة مػف خزاعػة تبيػع ت انكا: بسبب حرب هللاحس كال براء، منشـ: منشـ ب تح الش

العطر، كنهلل اشترل نكـ مف عطرها، كتحػال كا عميػه ػ بعػهللما بمسػكا أيػهلليتـ فيػه ػ أم ال يعػكهللكا 
 مف حربتـ إال بالنصر أك المكت، فماتكا جميعنا فتشاء مت العرب بمنشـ كعطرها

  . كنيؿ : منشـ: اسـ عمـ يعمؿ في العطارة التي ترش عمي المكتى



 

  

 

 

ا –مى التصكير البياني في الشعر الجاهمي معمقة زهير بف أبي سم  أ نمكذجن
 

ْٖٓ 

فالشػػاعر هنػػا شػػبه الحػػرب التػػي جػػرت بػػيف عػػبس كذبيػػاف بعػػهللما تشػػارككا فػػي 
 ال ناء كالقضاء عمي بعضتـ البعض بالعطر الذم يرش عمي المكتى.

كيحتمؿ أف يككف هػذا المثػاؿ مػف نبيػؿ االسػتعارة التمثيميػة كهػك: يجعػؿ عطػر 
هػالؾ مػف حػركب أك نحكهػا. كال ػرض مػف هػذا التصػكير في كػؿ مػا فيػه  منشـ مثالن 

كتمؾ االستعارة البهلليعة هك شيكع كانتشار التالؾ كالهللمار في الحركب كما هك الحػاؿ 
 .(ُ في انتشار عطر منشـ 

كالجػػامع بينتمػػا الػػرهللل كالتػػالؾ فػػي كػػؿ مػػف الحػػرب كالمػػكت، كنػػهلل جػػاء هنػػا 
فػي المشػبه بػه، سػكاء كجػهلل فػي  كيعنكف بالتحقيقي مػا كػاف مكجػكهللا االتشبيه تحقيقن 

كيحتمؿ أف يككف هذا المثاؿ مف نبيؿ االسػتعارة التمثميػة كهػي  (ِ المشبه أك لـ يكجهلل
: الم ػػظ المركػػب المسػػتعمؿ فيمػػا شػػبه بمعنػػاس ارصػػمي تشػػبيه التمثيػػؿ لممبال ػػة فػػي 

ثػـ تػهللخؿ المشػبتة  ،أم تشبيه إحهللل صكرتيف منتزعتيف أك أمػكر بػاالخرل ،التشبيه
 (ّ  .المشبه بتا مبال ة في التشبيه في جنس

كال رض مف  ،بجعؿ عطر منشـ مثال في كؿ ما فيه هالؾ مف حركب أك بيرها
هذا التصكير كتمؾ االستعارة البهلليعة هك شيكع كانتشار التػالؾ كالػهللمار فػي الحػركب 

 .كما هك الحاؿ في انتشار عطر منشـ 
 تيعى ٌػػػػػي الكمػػػػػـك بػػػػػالمئيف فهصػػػػػبحت

 

ميتػػػػػا مػػػػػف   (ْ لػػػػػيس فيتػػػػػا بمجػػػػػـر  يينىجي
 

                                           

  .َُِاح لمخطيب القزكيني: ( اإليضُ 
. ط هللار ّٗ/ ّٖالبالبة فنكنتا كأفنانتا عمـ البياف كالبهلليع، لمهللكتكر / فضػؿ حسػف عبػاس :  ((ِ

 الن ائس االرهللف.
  .َُِ( اإليضاح لمخطيب القزكيني: ّ 

  :الكمـك : الجراح، التق ية الثمحية، تع ي : تمحي. ينجمتا : يعطيتا نجكما، المئػيف مػف اإلبػؿ ((ْ
 .ُُْ-ُُّالمئات. زهير بف أبي سممي حياته كشعرس تهليؼ هلل / محمهلل يكسؼ فراف 



 

  

 

 

ا –مى التصكير البياني في الشعر الجاهمي معمقة زهير بف أبي سم  أ نمكذجن
 

ْٖٔ 

أبرز الشاعر في هذا البيت صكرة السيهلليف هـر بف سناف، كالحارث بػف عػكؼ 
ككـر أخالنتما رنتما نهلل حقنا هللماء مف تبقى مػف الرجػاؿ ببػذلتما المئػات مػف اإلبػؿ 
كهلليات لمقتمى حتى بهللت تمؾ الػهلليات ككهنتػا النجػـك التػكاهللم، كلػـ يقػبال بعػهلل ذلػؾ أف 

 ـ كاحهلل مف الهلٌلـ بيف المتقاتميف.يترؽ حتى كلك محج
 فالمشبه: هللفع الهلليات لمقتمى مف نبؿ هـر بف سناف، كالحارث بف عكؼ.

 المشبه به : النجـك التي تمحك الظالـ ػ أم أهكاؿ الحركب. 
 .ككجه الشبه: ظتكر ارمؿ في السمـ بعهلل فنائتـ مف كثرة الحركب

تج عنػه كجػه شػبه عقمػي كنػهلل نػ كالتشبيه هنا مف التشػبيتات الم ػرهللة الحسػية
إلنػػه لػػـ يػػذكر فػػي هػػذا البيػػت أهللاة التشػػبيه كال  كهػػك مػػف التشػػيتات المؤكػػهللة البمي ػػة،

 .كجه الشبه
ػػٍبطى عشػػكاءى مػػف تيصػػبٍ   رأيػػت المنايػػا خى

 

ػػػػػر فيتػػػػػـر   تمتػػػػػه كمػػػػػف تخطػػػػػئ يعمي
 1) 

 

فالمشبه: في هذا البيت المكت كهك م رهلل عقمي، كالمشبه بػه : النانػة العميػاء 
بط في مشيتتا كهك م رهلل حسي، ككجه الشػبه : أف كػال مػف المػكت كالنانػة التي تتخ

كمػف بيػر ترتيػب، كهػك مػف التشػبيتات  ،كعمي بير ههللم ،التي ال تبصر يهتي فجهة
 البمي ة التي حذؼ منتا أهللاة التشبيه ككجه الشبه.

ك يضػػػرب هػػػذا ػػػػػ، فت يبػير ترتػػػػاس ب ػػػػػػػػي النػي إلػػػػكت يهتػػػػكالمعنػػػي: إف المػػػ
كمف أخطهس فقهلل بقي حيا، فالمكت يشبه  ،هلل فارؽ الحياةػه فقػف ضربػذاؾ فم كيتجاكز

ي بيػػر ػػػػػالنانػػة التػػي ال تبصػػر فػػي الميػػؿ، فتػػي تضػػرب اررض بيػػهلليتا كرجميتػػا عم
 (ِ  ههللم.

                                           
 الخبط الضرب باليهلل. العشكاء : تهتيث ارعشي الذم ال يبصر ليال ((ُ
 .ِٕٓ/ ُالمعمقات العشر تهليؼ أ. هلل / عبهلل العزيز محمهلل ال يصؿ جػ ((ِ



 

  

 

 

ا –مى التصكير البياني في الشعر الجاهمي معمقة زهير بف أبي سم  أ نمكذجن
 

ْٖٕ 

 

 كمػػػػف ال يصػػػػانعي فػػػػي أمػػػػكرو كثيػػػػرةو 
 

ٍنسػػػػػػـً   ػػػػػػر ٍس بهنيػػػػػػاب كييكطىػػػػػػٍه بمى  (1 ييضى
 

ي الػهللنيا كهػك مركػب عقمػي، كالمشػبه بػه: فالمشبه : حاؿ مف لـ يهللار الناس ف
عقمػي  بحاؿ مف يعض بهنياب كيهللاس بخؼ البعيػر كهػك مركػب حسػي، ككجػه الشػبه

 كهك: اإلهانة كالذؿ لمف يهللار الناس.
رف كػال مػف المشػبه كالمشػبه بػه هيئػة  ،كالتشبيه هنا مف التشػبيتات المركبػة

شبيه ككجه الشبه كنهلل انتػرف مركبة كمف التشبيتات البمي ة التي حذؼ منتا أهللاة الت
 هذا البيت بالكناية في نكله:  يكطه بمنسـ(.

كالتػي كػاف مػف أبػرز أبراضػتا  هكبعهلل هذس الجكلة الرائعة فػي تشػبيتات المعمقػ
برازها بما حكته مف هللنة الكصؼ، كجماؿ المبني كالمعني.  تكضيح الصكرة كا 

هلل فمػػف الم ػػرهلل التشػػبيتات الحسػػية الم ػػر  أف الطػػابع ال الػػب عمػػى هػػذس كجػػهللت
 كنهلل نتج عنتا كجه شبه عقمي نكؿ الشاعر :  ،الحسي

 كهللار لتػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػالرنمتيف كهنتػػػػػػػػػػػا
 

 مراجػػػػػػع كشػػػػػػػـ فػػػػػػي نكاشػػػػػػػر معصػػػػػػػـ 
 

 كنكؿ الشاعر : 
 تػػػػػػهللاركتما عػػػػػػبس كذبيػػػػػػاف بعػػػػػػهللما

 

 ت ػػػػػػانكا كهللنػػػػػػكا بيػػػػػػنتـ عطػػػػػػر منشػػػػػػـ 
 

كنهلل احتكل هذا البيت عمى ارستعارة التمثيمة في نكله :   عطر منشـ ( حيػث 
 كنكؿ الشاعر : .جعؿ هذا القكؿ مثال لكؿ ما فيه هالؾ كهللمار 

 تع ػػػػػى الكمػػػػػـك بػػػػػالمئيف فهصػػػػػحبت
 

 ينجمكهػػػػػػا مػػػػػػف لػػػػػػيس فيتػػػػػػا بمجػػػػػػـر 
 

                                           
 ب أربعة.يصانع : يهللارم، يضرس : يعضض، أنياب كاحهللها ناب كارنيا ((ُ

 منسـ : طرؼ خؼ البعير.
كالمعني : إف اإلنسػاف بحاجػه إلػي مػهللاراة النػاس فػي شػؤكنه كأمػكرس المتصػمة بتػـ، كالػذم ال 

 ي عؿ ذلؾ يناله ارذل منتـ بالقتر كالذلة، فكهنه يعضض بارنياب، كيكطه بخؼ البعير
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 كمف التشبيتات الحسية الم رهللة ككجه الشبه حسي نكؿ الشاعر :
 أثػػػػافي سػػػػع ا فػػػػي معػػػػرس مرجػػػػؿ

 

 كنؤيػػػػػػػا كجػػػػػػػذـ الحػػػػػػػكض لػػػػػػػـ يتػػػػػػػثمـ 
 

 كنكؿ الشاعر : 
 عتػػػػػػػػاؽ ككمػػػػػػػػة عمكنػػػػػػػػا بهنمػػػػػػػػاط

 

 كراهلل حكاشػػػػػػػػػػػػػتا مشػػػػػػػػػػػػػاكتة الػػػػػػػػػػػػػهللـ 
 

 كنكؿ الشاعر : 
 كػػػهف فتػػػات العتػػػف فػػػي كػػػؿ منػػػزؿ

 

 نػػػػػػػزلف بػػػػػػػه حػػػػػػػب ال نػػػػػػػا لػػػػػػػـ يحطػػػػػػػـ 
 

كنػػهلل عػػهلل هػػذا البيػػت مػػف التشػػبيتات البعيػػهللة ال ريبػػة كمػػا انتػػرف هػػذا التشػػبيه 
 .باإلي اؿ لقصهلل المبال ة 

م ػػػرهللا  كالمشػػػبه بػػػه ،كمػػػف التشػػػبيتات مػػػا كػػػاف فيػػػه المشػػػبه م ػػػرهللا عقميػػػا
 ككجه الشبه عقميا كقكؿ الشاعر : ،حسيا

 خػبط عشػكاء مػف تصػب رأيت المنايا
 

 تمتػػػػػػه كمػػػػػػػف تخطػػػػػػػئ يعمػػػػػػػر فيتػػػػػػػـر 
 

 كمف هذس التشبيتات المركبة الحسية نكؿ الشاعر : 
 بكػػػػػرف بكػػػػػكرا كاسػػػػػتحرف بسػػػػػحرة

 

 فتػػػػػػػػػف لػػػػػػػػػكاهلل الػػػػػػػػػرس كاليػػػػػػػػػهلل لم ػػػػػػػػػـ 
 

 ية نكؿ الشاعر : كمف التشبيتات المركبة التي نهلل جمعت بيف العقمية كالحس
 كمػػػػف ال يصػػػػانع فػػػػي أمػػػػكر كثيػػػػرة

 

 يضػػػػػػػػػرس بهنيػػػػػػػػػاب كيكطػػػػػػػػػه بمنسػػػػػػػػػـ 
 

 . كنهلل انترف هذا التشبه بالكناية في نكله :   كيكطه بمنسـ (
كهناؾ العهلليػهلل مػف التشػبيتات التػي كرهللت فػي المعمقػه فمنتػا المؤكػهللة البمي ػة، 

المبال ة كما فػي نػكؿ  كمنتا المرسمة، كمنتا ما نهلل جمع بيف التشبيه كاإلي اؿ لقصهلل
 الشاعر.

 كػػػهف فيتػػػات الًعٍتػػػف فػػػي كػػػؿ منػػػزؿ
 

 نػػػػػػػزلف بػػػػػػػه حػػػػػػػب ال نػػػػػػػا لػػػػػػػـ يحطػػػػػػػـ 
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 كمنتا ما انترف بالكناية كما في نكؿ الشاعر:
 

 كمػػػػف ال يصػػػػانع فػػػػي أمػػػػكرو كثيػػػػرةو 
 

ٍنًسػػػػػػػػػـً    ييضػػػػػػػػػر ٍس بهنيػػػػػػػػػاب كييكطػػػػػػػػػٍه بمى
 

 
 
   ا  السخعارةثاني

 قؿ الشيء مف شخص إلي شخص.االستعارة في الم ة مف العارية، كهي ن
 (ُ كفي االصطالح: ما كانت عالنته تشبيه معناس بما كضع له

فاالسػتعارة إذا نائمػػة كمبنيػة عمػػي التشػبيه، كلكػػف االسػتعارة يحػػذؼ منتػا أحػػهلل 
طرفػػي التشػػبيه، فػػإف حػػذؼ المشػػبه كصػػرح فيتػػا بم ػػظ المشػػبه بػػه فتػػي اسػػتعارة 

ف حػػذؼ منتػػا المشػػبه بػػه كرمػػز لػػه  بشػػيء مػػف لكازمػػه فتػػي اسػػتعارة تصػػريحية، كا 
 مكنية.

 كاالستعارة باعتبار الم ظ المستعار تنقسـ إلي نسميف:
 فتي أصمية. افإذا كاف الم ظ المستعار اسم -ُ
ذا كاف الم ظ المستعار فعال فتي استعارة تبعية. -ِ  كا 

 أبرز االستعارات في معمقة زهير بف أبي سممي:
 أىًمػػػػػػٍف أيـي أكٍفػػػػػػي هلًلٍمنىػػػػػػًة لػػػػػػـ تىكىم ػػػػػػـ

 

ٍكمانػػػػػػػػػػػػػػًة الػػػػػػػػػػػػػػهلل ر اج فػػػػػػػػػػػػػػالميتىثىم ـً   ًبحى
 ِ) 

 

 ،فالمسػتعار لػه: الهللمنػة ،فالشاعر هنا شبه ثثار أـ أكفي باآلثار التػي لػـ تكمػـ
حػذؼ المسػػتعار منػػه  ،كالمسػتعار منػػه : اإلنسػاف السػػاكت الػذم لػػـ ينطػػؽ كلػـ يبػػيف

كهػػك اإلنسػػاف كرمػػز لػػه بشػػئ مػػف لكازمػػه أم صػػ اته كهػػي عػػهللـ الكػػالـ عمػػى سػػبيؿ 
  .االستعارة المكنية

                                           
 .ُِْاإليضاح لمخطيب القزكيني  ((ُ
 ار. حكمانة، الهللراج كالمتثمـ : مكضعاف. الهللمنة: ما أسكهلل مف ثثار الهلل ((ِ

 .َُٔزهير بي أبي سممي حياته كشعرس: 
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ًجػػػػػػػهلٍلتيما ـى السػػػػػػػيهللاف كي  يمينػػػػػػػا لىػػػػػػػًنٍع
 

ٍبػػػرىـ   عمػػػي كػػػؿ حػػػاؿ مػػػف سىػػػحيؿ كمي
 ُ) 

 

الحارث بػف عػكؼ، كممتػي   ،ار الشاعر لمسيهلل بيف العظميف هـر بف سنافػاستع
.  سحيؿ كمبرـك

كالحػارث بػف عػكؼ، سػيهللاف فػي كػؿ مكنػؼ فػإف  ،" كالمراهلل: أف هػـر بػف سػناف
ف جهلل أمر صعب صمهللا له، كتحمال شهللته كنسػكته، فقػهلل  ،عرض أمر ستؿ تحمالس كا 

 (ِ ستمتا كصعبتا" ،كجهللا لتحمؿ ارمكر

 فالمستعار له : السيهللاف.

كالمسػػتعار منػػه : حالتمػػا فػػي ارمػػكر السػػتمة، بالسػػحيؿ، كبػػارمكر الصػػعبة 
، كاالستعارة هنا تصريحية أصمية حيث صرح فيتا بم ظ المشبه به  بالمبـر

رة هللكرهػػا فػػي إبػػراز الكػػـر كالنبػػؿ اإلنسػػاني فػػي خمػػؽ هػػذيف كلقػػهلل أهللت االسػػتعا
الرجميف الكريميف، رنتما أعطيا الكثير مف مالتما كأكناتتما مف أجػؿ أف يعػـ ارمػف 

 كالسالـ بيف نبيمتي عبس كذبياف.

ػػػػٍرؾى الٌرحػػػػى بث اًلتػػػػا  فىتٍعػػػػرى كيكيػػػػـ عى
 

 (ّ كٍتمقىػػػػػػػٍح ًكشػػػػػػػافنا لػػػػػػػـ تيٍنػػػػػػػتىٍح فتتػػػػػػػئـ 
 

                                           
: الم تكؿ عمي نكتيف أك أكثر حيث يستعار السػحيؿ  ((ُ السحيؿ : الم تكؿ عمي نكة كاحهللة. المبـر

 .ُُِلمضعيؼ كالمبـر لمقكم. زهير بف أبي سممي حياته كشعرس : 
 .َِٓ/  ُهللكتكر: عبهلل العزيز بف محمهلل ال يصؿ جػالمعمقات العشر تهليؼ االستاذ كال ((ِ
تعػػرككـ : تطحػػنكـ، الث ػػاؿ : جمػػهللة تحػػت الرحػػي ليقػػع عميتػػا الػػهللنيؽ، تمقػػح كشػػافا يقػػاؿ لقحػػت  ((ّ

النانػػة كشػػافا إذا حممػػت كػػؿ سػػنة، كارجػػكهلل فػػي النتػػاج أف تحمػػؿ سػػنة كترتػػاح سػػنة، تنػػتج : 
يتصػػرؼ  ِٖٓ ُالمعمقػػات العشػػر: جػػػيسػػتبيف حممتػػا، كنيػػؿ تضػػع كلػػهللها، تتػػئـ : تمػػهلل اثنػػيف. 

 بسير.
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الشاعر عرؾ الحرب بعرؾ الرحى الحػب مػع ث الػه كالجػامع  في هذا البيت شبه
التالؾ، كاالسػتعارة فػي نكلػه:  كتمقػح كشػافا( ثػـ تنػتج بػهف اسػتعار لمحػرب كتكرارهػا 

 ف. ػبمنزلة اركالهلل الناشئة مف ارمتات، كبالد في كص تا باستتباع الشر لشيئي
 ة تبعية.كنهلل صرح الشارع بم ظ المستعار منه، كاالستعارة هنا تصريحي

 فىتى ٍمػػػػػػٍؿ لكػػػػػػـ مػػػػػػا ال ت ػػػػػػؿ  رىٍهًمتىػػػػػػا
 

 (ُ نيػػػػػػٍرم بػػػػػػالعراؽ مػػػػػػف ن يػػػػػػز كهللرهػػػػػػـ 
 

اسػػتعار الشػػاعر بمػػا ي ػػؿ مػػف اررض كمػػف ثمرتتػػا لمػػا يقػػع مػػف الحػػركب مػػف 
ف الحػرب مػف الخػراب ػج عػػ، فالمستعار له هنػا الحػرب، المسػتعار منػه مػا ينتػ هالؾ
 ة، كهي في كنكله:  فت ؿ(.ػية تبعػا تصريحيػارة هنػار، كاالستعػكالهللم

"كحهلليث زهير بف أبي سممى عف الحرب حهلليث شػيخ مجػرب اسػتطاع بهسػمكبه 
اكؿ أف يثيػر فػيتـ ػث حػـ حيػالبسيط أف يخاطب القـك عمى مستكل ن كستـ كأفتامت

ـ الن سػي ػكب التتكػػما يمكف أف تكلهللس الحرب مف اآلثار المؤلمة معتمهللنا في ذلؾ أسم
نمػا تنػتج مصنعػإذ أف الحرب ال ت ا إلزهػاؽ ػنتج ن يزنا كهللراهـ كما تنػتج مػهللف العػراؽ كا 

هراؽ الهللماء الذكية الطيبة  (ِ ارركاح الطاهرة كا 
 لػػػهللم أىسىػػػهلل شػػػػاكي السػػػالح ميقػػػػذ ؼو 

 

أظ ػػػػػػػػػاريسي لػػػػػػػػػـ تقمػػػػػػػػػـ   لػػػػػػػػػه لبػػػػػػػػػهلل ي
 ّ) 

 

فالشػاعر فػي هػػذا البيػت اسػتعار ل ػػظ ارسػهلل لمرجػؿ الشػػجاع، كهػك حصػيف بػػف 
 نا تصريحية أصمية.ضمضـ، كاالستعارة ه

                                           
ت مؿ: ال مة ما يحصؿ عمي اإلنساف مف ريع أرض أك كراء  إيجػار( هللار، ن يػز: مكيػاؿ يسػاكم  ((ُ

 .ِٗٓ/  ُبتقهللير زمانا ستة عشر كيمك جراما. المعمقات العشر جػ
 .ُُٕزهير بي أبي سممي حياته كشعرس :  ((ِ
ة، مقػػاذؼ : مػػراـ ال يخطػػئ، لبػػهلل: شػػعر بػػيف كت يػػه، شػػاكي : أصػػمتا شػػايؾ أم لسػػالحه شػػكك ((ّ

 ِّٔ/ ُالعشر : جأظ ارس لـ تقمـ : تاـ السالح. المعمقات 
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فاالستعارة في نكله:  أسهلل( كمػف صػ اته عمػى حقيقتػه  لػه لبػهلل( فتػذا ترشػيح، 
كمػػف صػػ اته عمػػى مجػػازس،  شػػاكي السػػالح مقػػذؼ( أم فػػي الحػػركب، كهػػذا تجريػػهلل، 

. كسػػميت هػػذس االسػػتعارة (ُ كاجتمػػاع الترشػػيح مػػع التجريػػهلل يجعػػؿ االسػػتعارة مطمقػػة 
تػا نػهلل نرنػت بمالئمػيف لم ػظ ارسػهلل، اركؿ لممعنػى بالمطمقػة باعتبػار المالئػـ حيػث أن

الحقيقي كهك نكله  له لبهلل(، كالثػاني: لممعنػى المجػازم، كهػك نكلػه:  شػاكي السػالح 
مقػػذؼ(. كنػػهلل اجتمػػع التجريػػهلل كالترشػػيح فػػي نػػكؿ الشػػاعر، كالترشػػيح أبمػػد الشػػتماله 

 عمى تحقيؽ المبال ة.
هللت فيػه، كلػذلؾ كانػت بمي ػة كاالستعارة هنا نػهلل جػاءت مطابقػة لممقػاـ الػذم كر 

فػػػي مكضػػػعتا، كنػػػهلل أهللت المعنػػػى المطمػػػكب بإيجػػػاز ككصػػػ ت حصػػػيف بػػػف ضمضػػػـ 
 بالمقاتؿ الشرس في الحركب. 

فسالحه له شككة كحهللة، كهك مػراـ  ،كالمراهلل أف حصيف بف ضمضـ تاـ السالح
ال يخطئ إذا استعمؿ سالحه في الحرب، فتك يشبه ارسهلل الذم له شعر بيف كت يػه، 

 (ِ قمـ أظ ارس"كلـ ت
 رعػػػكا مػػػارعكا مػػػف ظمػػػئتـ ثػػػـ أكرهللكا

 

 (3  بمػػػػػػػػارنا ت ػػػػػػػػرم بالرمػػػػػػػػاح كبالػػػػػػػػهللـ 
 

رب مػػهللة أك فتػػرة مػػف ػف الحػػػاهلل عػػبس كذبيػػاف عػػػػػػ: ابتع اػػػػه هنػػػػار لػػػػفالمستع
 الزمف.

                                           

شػػرح كتعميػػؽ أ.هلل/ فتحػػي فريػػهلل عبػػهلل القػػاهللر، أ.هلل/  ُٓٓ( هػػامش اإليضػػاح فػػي عمػػكـ البالبػػة: ُ 
  .ـََِٗهػ / َُّْإبراهيـ عبهلل الحميهلل التميت، أ.هلل/ فتحي عبهلل الرحمف أحمهلل حجازم، ط 

 .ِٓٔ/ ُالمعمقات العشر : جػ ((ِ
" الظمه: ال ؿ. ال مار جمع بمر كهك الماء الكثير. الت رم: التشقؽ كالت ريؽ، كالمعنػي : رعػكا  ((ّ

إبمتـ الكأل حتى إذا عطشت أكرهللكها مياها كثيرة، كهذا كمه اسػتعارة رف المػراهلل أنتػـ ك ػكا عػف 
 .الحرب كما ترهلل اإلبؿ الماء الكفير."القتاؿ مهللة كما ترعي اإلبؿ مهللة ثـ عاهللكا إلي 
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ّْٗ 

كالمستعار منه: اإلبؿ التي ترهلل الماء الكثير بعهلل عطش، فتشرب منه، كتخكض 
لعطش، ككذلؾ الحػركب تشػتعؿ كتػزهللاهلل حػهللتتا بعػهلل فيه، كتحهللث ال كضى بسبب هذا ا

 التكنؼ، كتكثر فيتا الهللماء.
حذؼ المستعار لػه، كصػرح بم ػظ المسػتعار منػه فػي نكلػه: رعػكا مػا رعػكا مػف 

 ظمئتـ كاالستعارة هنا تصريحية تبعية.
كمػػف خػػالؿ اسػػتعراض ابػػرز االسػػتعارات التػػي كرهللت فػػي معمقػػه زهيػػر بػػف أبػػي 

 مت عمى:سممي كجهللت أنتا نهلل اشتم
 االستعارة المكنية في مكضع كاحهلل في نكؿ الشاعر: -

 أىًمػػػػػػٍف أيـي أكٍفػػػػػػي هلًلٍمنىػػػػػػًة لػػػػػػـ تىكىم ػػػػػػـ
 

ٍكمانػػػػػػػػػػػػػػػػًة الػػػػػػػػػػػػػػػػهلل ر اج فػػػػػػػػػػػػػػػػالميتىثىم ـً    ًبحى
 

 كاالستعارة التصريحية ارصمية في مكضعيف، في نكؿ الشاعر: -
ًجػػػػػػػهلٍلتيما ـى السػػػػػػػيهللاف كي  يمينػػػػػػػا لىػػػػػػػًنٍع

 

ٍبػػػػػ  ػػػػػحيؿ كمي  رىـعمػػػػػي كػػػػػؿ حػػػػػاؿ مػػػػػف سى
 

كاالسػػتعارة التصػػريحية ارصػػمية  المطمقػػة( التػػي نػػهلل جمعػػت بػػيف الترشػػيح  -
 كالتجريهلل في نكؿ الشاعر:

 لػػػهللم أىسىػػػهلل شػػػػاكي السػػػالح ميقػػػػذ ؼو 
 

أظ ػػػػػػػػػػػاريسي لػػػػػػػػػػػـ تقمػػػػػػػػػػػـ   لػػػػػػػػػػػه لبػػػػػػػػػػػهلل ي
 

 كاالستعارة التصريحية التبعية في ثالث مكاضع -
 في نكؿ الشاعر:

ػػػػٍرؾى الٌرحػػػػى بث اًلتػػػػا  فىتٍعػػػػرى كيكيػػػػـ عى
 

 ٍتمقىػػػػػػػػٍح ًكشػػػػػػػػافنا لػػػػػػػػـ تيٍنػػػػػػػػتىٍح فتتػػػػػػػػئـك  
 

 كنكؿ الشاعر:
 فىتى ٍمػػػػػػٍؿ لكػػػػػػـ مػػػػػػا ال ت ػػػػػػؿ  رىٍهًمتىػػػػػػا

 

 نيػػػػػػػٍرم بػػػػػػػالعراؽ مػػػػػػػف ن يػػػػػػػز كهللرهػػػػػػػـ 
 

 كنكؿ الشاعر:
 رعػػػكا مػػػارعكا مػػػف ظمػػػئتـ ثػػػـ أكرهللكا

 

 بمػػػػػػػػػػارنا ت ػػػػػػػػػػرم بالرمػػػػػػػػػػاح كبالػػػػػػػػػػهللـ 
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ا  الكنايت
 
   ثالث

 . الكناية في الم ة: الستر
 (ُ ل ظ أريهلل به الـز معناس مع جكاز إراهللة معناس حينئذكفي االصطالح: هي 

كمنتا ما يكحي بالمكصػكؼ، كمنتػا  ،كالكناية أنكاع، منتا ما يرمز إلي الص ة
ما يشي بالص ة كالمكصكؼ معا، كيقكم النسبة بينتمػا، كفػي الشػعر الجػاهمي كثػرة 

 ،مػراهللس المجػازم كاثرة، إذ هي القنطرة التي يعبر بتا المعني مػف مػراهللس الحقيقػي إلػي
ككهف المعني نهلل تكسط هذس القنطرة فبقيت الصمة نكيػة بػيف الحقيقػة كالمجػاز بحيػث 
يمكف أف يراهلل بالكناية حقيقتتا التي كانت تستعمؿ فيتػا، أك يػراهلل بتػا الم تػـك ال نػي 

فتػػي بتػػذا الم تػػـك أنػػرب إلػػي الكانػػع مػػف  ،الجهلليػػهلل الػػذم يريػػهللس الشػػاعر كيكنػػي عنػػه
رل الذم ال يمكف أف يراهلل به المعنػي ارصػمي، كال ت تػـ إال عمػي نحػك التعبير االستعا

 (ِ  مف الخياؿ.

 كمف أبرز الكنايات في معمقة زهير بف أبي سممي ػ نكؿ الشاعر : 
 بتػػػػػا العػػػػػيفي اآلراـ يمشػػػػػيف خٍم ػػػػػةن 

 

ؤهػػػا ينتضػػػف مػػػف كػػػؿ مجػػػثـ.    (3 كأطالى
 

( لشترتتا فالشاعر هنا كني عف اربقار الكحشية بالعيكف في نكله   بتا العيفي
 بالعيكف الكاسعة في الحقيقة، كهي مف الكناية عف المكصكؼ كهك العيكف.

 كمف الكناية نكؿ الشاعر:

                                           
ط. هللار مكتبػػة التػػالؿ ػ  ِّٕاإليضػػاح لمخطيػػب القزكينػػي تحقيػػؽ الػػهللكتكر / عمػػي بػػكممحـ :  ((ُ

 بيركت.
 .ِّٓزهير بف أبي سممي تهليؼ الهللكتكر / سعهلل إسماعيؿ شمبي:  ((ِ
ك الظبػػي اربػػيض. العػػيف : الكاسػػعات العيػػكف كنايػػة عػػف اربقػػار الكحشػػية. اآلراـ جمػػع ـر كهػػ ((ّ

خم ه: يخمؼ بعضتا بعض. ارطػالء: أكالهلل الظبػي أك البقػرة الكحشػية. مجػثـ : محػط : مكانػه 
.  الجثـك
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ا عمػػػي ميسػػػتكٌنة  ككػػػاف طػػػكم كشػػػحن
 

 فػػػػػػػػال هػػػػػػػػك أبػػػػػػػػهللاها كلػػػػػػػػـ يػػػػػػػػتجمجـ 
 

المسػػتكف:  ،الكشػػح : منقطػػع ارضػػالع كهػػك هنػػا كنايػػة عػػف إضػػمار العػػهللاكة
 ـ يعرض عف نكاياس.الممتجئ إلي السككف رنه ل

ضػػمار العػػهللاكة  فالكنايػػة هنػػا فػػي نكلػػه  كشػػحا( كالمػػراهلل بتػػا إضػػمار العػػهللاكة، كا 
 محمه كمستقرس القمب، كلذا فتي مف الكناية عف مكصكؼ.

 كنكؿ الشاعر 
كثيػػػػرةو   كمػػػػف ال ييصػػػػانع فػػػػي أمػػػػكر و

 

  .  (1 ييضػػػػػريس بهنيػػػػػاب كيكطػػػػػٍه بمنًسػػػػػـً
 

ناية عف ص ة الذؿ كالمتانة لمف لـ يهللار فالتعبير بقكله : يكطا بمنسـ أفاهلل الك
 الناس، كيمتص بضبتـ.

كبعهلل استعراض أبرز الكنايات في المعمقة كجهللت إنتػا نػهلل احتػكت عمػي الكنايػة 
 كالكناية عف ص ة. عف المكصكؼ،

                                           
 .ِّٕ/  ُالمعمقات العشر : جػ كمعني  يكطه بمنسـ( أم : يكطه بخؼ البعير. ((ُ
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 اخلامتت
الحمػػهلل ن حمػػهلل الشػػاكريف حمػػهللا يميػػؽ بجاللػػه ككمالػػه، كالصػػالة كالسػػالـ عمػػي 

 سيهللنا محمهلل كبعهلل.
هللت بالبحػػث فػػي معمقػػه زهيػػر بػػف أبػػي سػػممي   التصػػكير البيػػاني فػػي فقػػهلل سػػع

 الشعر الجاهمي زهير بف أبي سممي ػ أنمكذجا(
كاستمتعت بالصكر البيانية التػي كرهللت فػي هػذس المعمقػة كالتػي تميػزت بجمػاؿ 
ارل ػػػاظ كالمعػػػاني، كاتسػػػمت فيتػػػا ارل ػػػاظ بالجزالػػػة كالقػػػكة فعبػػػرت عػػػف المعػػػاني 

 نكية كمؤثرة. المقصكهللة بتا بصكرة
 كنهلل تككنت خطة البحث مف

 المقهللمة: كذكرت فيتا سبب اختيارم لممكضكع كأهميته. .ُ
كم تػػـك الصػػكرة فػػي الشػػعر  ،التمتيػػهلل كيتضػػمف التعريػػؼ بالشػػاعر كمعمقتػػه .ِ

 الجاهمي.
 المبحث اركؿ: مصاهللر الصكرة في المعمقة: مصاهللر حسية كمصاهللر عقمية. .ّ
 المعمقه كيتضمف: المبحث الثاني : التصكير البياني في .ْ

 : التشبيتات أكالن 
 : االستعاراتاثانين 
 : الكناياتاثالثن 

 الخاتمة كفيتا أبرز النتائج   .ٓ
 المراجع. .ٔ
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 هن أبرز النخائج الخي حوصلج إليها هن خال  دراسدت هعلقدت زهدري بدن أبدي 
 : سلوي اآلحي
كجهللت أف أل اظ هذس القصيهللة جزلػة كنكيػة كتميػزت بال خامػة التػي تػهللؿ  -

 فصاحة العرب. عمي
هناؾ العهلليهلل مف الم رهللات الم كية ال ريبة ػ في عصرنا الحػالي ػ احتػكت  -

 عميتا المعمقه.
احتػػكت المعمقػػه عمػػػى الكثيػػر مػػػف التشػػبيتات الم ػػػرهللة الحسػػية فمنتػػػا  -

 الم رهلل الحسي كنهلل نتج عنه كجه شبه م رهلل عقمي، كمف ذلؾ نكؿ الشاعر:
 كهللار لتػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػالرنمتيف كهنتػػػػػػػػػػػا

 

 شػػػػػػػـ فػػػػػػي نكاشػػػػػػػر معصػػػػػػػـمراجػػػػػػع ك  
 

 كنكؿ الشاعر:
ػػػػػا كذبيػػػػػاف بعػػػػػهللما  تػػػػػهللار كمػػػػػا عٍبسن

 

ػػػػػـ.  ٍنشى ًطػػػػػر مى كا بيػػػػػنتـ عى ُي هللؽي  ت ػػػػػانكا كى
 

كنػهلل احتػػكل هػذا البيػػت عمػى االسػػتعارة التمثيميػة فػػي نكلػه:  عطػػر منشػػـ( 
 لكؿ فيه هالؾ كهللمار. حيث جعؿ هذا القكؿ مثالن 

 كنكؿ الشاعر:
 تيعى ٌػػػػػي الكمػػػػػـك بػػػػػالمئيف فهصػػػػػبحت

 

ميتػػػػػػػا مػػػػػػػف لػػػػػػػيس فيتػػػػػػػا بمجػػػػػػػـر   يينىجي
 

 كمنتا التشبيتات الحسية الم رهللة ككجه الشبه حسي كقكؿ الشاعر:
ػػػػؿو   أثػػػػافي سػػػػٍع نا فػػػػي ميعىػػػػر ًس ًمٍرجى

 

ػػػػػػػٍكًض لػػػػػػػـ يتػػػػػػػثم ـ   كنؤيػػػػػػػا كجػػػػػػػذـ الحى
 

 كنكؿ الشاعر:
 عمػػػػػػػػكف بهنمػػػػػػػػاطو عتػػػػػػػػاؽو ككم ػػػػػػػػةو 

 

 كراهلل حكاشػػػػػػػػػػػػػيتا مشػػػػػػػػػػػػػاكتة الػػػػػػػػػػػػػهللـ 
 

 كنكؿ الشاعر:
ٍنػػػًزؿً كػػػهف فيتػػػات الً   عٍتػػػف فػػػي كػػػؿ مى

 

ط ػػػػػػػـ   نػػػػػػػزلف بػػػػػػػه حػػػػػػػب ال نػػػػػػػا لػػػػػػػـ ييحى
 

 



 

  

 

 

ا –مى التصكير البياني في الشعر الجاهمي معمقة زهير بف أبي سم  أ نمكذجن
 

ْٖٗ 

كنهلل عهلل هذا البيت مف التشبيتات البعيهللة القريبة، كما انترف باإليصاؿ في 
 نكله:  لـ يحطـ( لقصهلل المبال ة.

 ا، كالمشػػبه بػػه م ػػرهللن اعقمينػػ اكمػػف التشػػبيتات مػػا كػػاف فيػػه المشػػبه م ػػرهللن 
 كقكؿ الشاعر: ا، ككجه الشبه عقمين احسين 

ػػٍبطى عشػػكاءى مػػف تيصػػبٍ   رأيػػت المنايػػا خى
 

ػػػػػػػر فيتػػػػػػػـر   تمتػػػػػػه كمػػػػػػػف تخطػػػػػػػئ يعمي
 

 كقكؿ الشاعر: ،كمف التشبيتات المركبة الحسية
 بكػػػػػػػرف بكػػػػػػػكرا كاسػػػػػػػتحرف بسػػػػػػػحرة

 

 فتػػػػػػػف لػػػػػػػػكاهللم الػػػػػػػرس كاليػػػػػػػػهلل لم ػػػػػػػػـ 
 

 كمف التشبيتات المركبة التي نهلل جمعت بيف العقمية كالحسية نكؿ الشاعر:
ػػػػػ ػػػػػٍف ال ييصػػػػػاٍنع فػػػػػي أمي مى  كرو كثيػػػػػرةكى

 

ٍنسػػػػػػػػـ   ييٍضػػػػػػػػرىٍس بػػػػػػػػػهنياًب كييكطػػػػػػػػه بمى
 

 كنهلل انترف هذا البيت بالكناية في نكله:  يكطه بمنسـ(
كنهلل كرهللت بعض هذس التشبيتات مؤكهللة بمي ه لحذؼ كجه الشبه كارهللاة، كذكر 

 فيتا المرسمة المذككرة ارهللاة.
 كما احتكت المعمقه عمى العهلليهلل مف االستعارات:

 المكنية في مكضع كاحهلل في نكؿ الشاعر:فمنتا االستعارة 
 أىمػػػػػػػٍف أيـي أٍكفػػػػػػػي هلًلمنػػػػػػػةن لػػػػػػػـ تكميػػػػػػػـً 

 

 بحكمانػػػػػػػػػػػػػػػػهى الػػػػػػػػػػػػػػػػهللرًاج فػػػػػػػػػػػػػػػػالمتثم ـً  
 

 كاالستعارة التصريحية ارصمية في مكضعيف: -

 في نكؿ الشاعر:
ًجػػػػػػػػهلٍلتيما ـى السػػػػػػػػيهللاف كي  يمينػػػػػػػػا لىػػػػػػػػًنٍع

 

ٍبػػػػػرىـ  ػػػػػحيؿ كمي  عمػػػػػي كػػػػػؿ حػػػػػاؿ مػػػػػف سى
 

  المطمقة( التي نهلل هللمعت بيف الترشيح كالتجريهللكاالستعارة التصريحية ارصمية 
 في نكؿ الشاعر:، 

 لػػػهللم أىسىػػػهلل شػػػػاكي السػػػالح ميقػػػػذ ؼو 
 

أظ ػػػػػػػػػػػاريسي لػػػػػػػػػػػـ تقمػػػػػػػػػػػـ   لػػػػػػػػػػػه لبػػػػػػػػػػػهلل ي
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 كاالستعارة التصريحية التبعية في ثالث مكاضع:
 في نكؿ الشاعر:

ػػػػػػٍرؾى الٌرحػػػػػػى بث اًلتػػػػػػا  فىتٍعػػػػػػرى كيكيػػػػػػـ عى
 

 كٍتمقىػػػػػػػػٍح ًكشػػػػػػػػافنا لػػػػػػػػـ تيٍنػػػػػػػػتىٍح فتتػػػػػػػػئـ 
 

 كنكؿ الشاعر:
 فىتى ٍمػػػػػػػٍؿ لكػػػػػػػـ مػػػػػػػا ال ت ػػػػػػػؿ  رىٍهًمتىػػػػػػػا

 

 نيػػػػػػػٍرم بػػػػػػػالعراؽ مػػػػػػػف ن يػػػػػػػز كهللرهػػػػػػػـ 
 

 كنكؿ الشاعر:
 بمػػػػػػػػػػارنا ت ػػػػػػػػػػرم بالرمػػػػػػػػػػاح كبالػػػػػػػػػػهللـ  رعكا مارعكا مف ظمئتـ ثـ أكرهللكا

 

 كاالستعارة التمثيمية في مكضع كاحهلل في نكؿ الشاعر:
ػػػػػػا كذبيػػػػػػاف بعػػػػػػهللما  تػػػػػػهللار كمػػػػػػا عٍبسن

 

كا بيػػػػػ  ُي هللؽي ػػػػػـ.ت ػػػػػانكا كى ٍنشى ًطػػػػػر مى  نتـ عى
 

كمػػا احتػػكت المعمقػػة عمػػي العهلليػػهلل مػػف االسػػتعارات، ككػػاف ال الػػب عمػػي  -
االستعارة في المعمقة االستعارة التصريحية، كهي التػي صػرح فيتػا بم ػظ المشػبه 

 كاالستعارة ارصمية. ،به، كاالستعارة التبعية

ايػة كما احتكت المعمقة عمي الكنايػة عػف مكصػكؼ فػي مكضػعيف، كالكن -
 عف ص ة في مكضع كاحهلل.

كلقهلل استعمؿ زهير بف أبي سممي في معمقته ألكاف البياف مف تشػبيه كاسػتعارة 
ككناية ككاف استعماله لتػا تمقائيػا ال تكمػؼ فيػه ككػاف همػه اركؿ نقػؿ مػا يػهللكر فػي 

ككاصػػػ ا مػػػا حكلػػػه بهللنػػػة ككضػػػكح، فهتػػػت التشػػػبيتات  اخػػػاطرس نقػػػال هللنيقػػػا مصػػػكرن 
ت هللنيقػػػة ككاضػػػحة كمعبػػػرة عػػػف المقصػػػكهلل منتػػػا بػػػهتـ تعبيػػػر كاالسػػػتعارات كالكنايػػػا

 كأحسنه.
ف كنت نهلل كفقت في هللراستي لتذس المعمقه كفي تحميؿ كاستنباط ما كرهلل  هذا. كا 
ف كانػت ارخػرل فحسػبي أننػي  فيتػا مػف عمػـك البيػاف فمػف ان كحػهللس ػ عػز كجػؿ ػ كا 

 كثخر هللعكانا أف الحمهلل ن رب العالميف. اجتتهللت.
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 عأهن ادلراج
 .ط .ػ البالبة فنكنتا كأفنانتا ػ عمـ البياف كالبػهلليع ػ لمػهللكتكر / فضػؿ حسػف عبػاسُ

  اررهللف. .هللار الن ائس
أسرار البالبة لإلماـ عبهلل القاهر الجرجاني، تحقيؽ: محمكهلل محمهلل شاكر، مطبعػة ػ ِ

 ـ.ُُٗٗهػ /ُُِْالمهللني، مصر، ط 
هللار  .ميػػػهلل هنػػػهللاكم طػػػػ اإليضػػػاح لمخطيػػػب القزكينػػػي تحقيػػػؽ الػػػهللكتكر / عبػػػهلل الحّ

 مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع بالقاهرة.
ػػ الحػهلليث النبػكم  مصػطمحه ػ كتبػه ػ بالبتػه( لمػهللكتكر / محمػهلل لط ػي الصػباغ ط. ْ

 ـ.َُٗٗهػ / ُُُْ .المكتب اإلسالمي بيركت
هللار الكتػػب  .ط .ػػػ زهيػػر بػػف أبػػي سػػممي حياتػػه كشػػعرس إعػػهللاهلل محمػػهلل يكسػػؼ ال ػػرافٓ

 ناف.العممية، بيركت ػ لب
ػػ زهيػر بػف أبػي سػممي ػ شػاعر الحػؽ كالخيػر كالجمػاؿ ػ الػهللكتكر / سػعهلل إسػماعيؿ ٔ

 مكتبة بريب. ال جالة. -شمبي
ػػػ شػػرح المعمقػػات السػػبع لمقاضػػي اإلمػػاـ أبػػك عبػػهلل ان الحسػػيف بػػف أحمػػهلل الحسػػيف ٖ

 هللار مكتبة الحياة بيركت ػ لبناف. -الزكزني ػ ط
ـ القضػايا. أبػرز ارعػالـ ػ تػهليؼ الػهللكتكر / ػ الشعر الجاهمي السياؽ كالمالمح ػ أهٗ

 صالح رزؽ. ط. هللار بريب القاهرة.
ػػ مختػار الصػحاح لإلمػاـ محمػهلل بػف أبػي بكػر عبػهلل القػاهللر الػرازم ػ مكتبػة الثقافػة َُ

 .ـُٖٔٗق ػ َُْٔالهللينية 
 .ـُٕٗٗهللار المعارؼ ػ ماهللة شبه  .ػ لساف العرب البف منظكر ػ طُُ
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ق ػ ُِّْأكلػي .اذ الهللكتكر/عبهلل العزيز محمهلل ال يصػؿ طػ المعمقات العشر لألستُِ
 الرياض.

ػ مكاـر ارخالؽ في الشعر الجاهمي لمهللكتكر/ خالػهلل الػزكاكم. ط مؤسسػة حػكرس ُّ
 الهللكلية ػ اإلسكنهللرية.


