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 عبد الحميد محمد شيعىيب 
 مصر - العاشر مف رمضاف - كمية البنات األزىرية -األدب كالنقدقسـ 

 Abdelhamedmohamed66111.el@azhar.edu.egالبريد اإللكتركني : 
 : صهخادل

التمثُّؿ بالشّْعر ضرب مف االستعانة بالنَّظـ، كلكف مػف التَّعبيػر بالشّْػعر، لػو يػي حيػاة 
العرب دكر بارز كأثر كاضح، كىػك مػف الظػكاىر التػي تبمػ  بػيف الشػاعر كالميتمثّْػؿ، 

ف القضايا الغائبػة ػذا مػػك م  ىػػي، كىػػئ كالميتمقػػؿ بيف المينشػػر التَّكاصػػكتيظيري أكاص
َـّ حػػد. كمػػعف األدب كالنق اكلتي يػي ىػذه الدراسػة أف أيبمّْيػو، كأبسيػط القػكؿ ييػو ػػػف ثػ

 بما يبرز أثره كأىميتو. 
 أنشأ. -أنشد  -الشعر  -التمثُّؿ  :انكهماث ادلفخاحيت
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Representating Arabic poetry and its issues 

Abdul Hamid Muhammad Shuaib 
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Abstract 

The Poetic Representation is a sort of utilizing others' 

poetizing and it is a kind of expression via poetry. It has an 

eminent role in the life of Arabs and it is one of the 

phenomena that gathers between the poet and the 

represented, and clarifies the bonds of relation between the 

poet and the recipient. However, it is one of the absent issues 

in literary criticism. Hence, I tried in this study to clarify and 

explaining it in a way that shows its effect and importance 
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مت

ِّ
قذ

ُ
 ادل

ة األدب، كًحكمة العػرب، كشػاىد  ثبػت، الشّْعري قىٍيدي األخبار، كبىًريدي األمثاؿ، كحيبَّ
ػػػة  ػػػة لسػػػاف، كلسػػػافي العػػػرب ىػػػك الشّْػػػعرر يمبػػػؤكف إليػػػو يػػػي األمػػػكر المييمَّ كلكػػػؿّْ أيمَّ

 كالخطكب الميًممَّة.
كالتمثُّؿ بالشّْعر ضرب مف االستعانة بالنَّظـ، كلكف مف التَّعبير بالشّْعر، ييبسّْد  

ر التَّواعػػػؿ بػػػيف الحيػػػاة كالػػػنَّظـ،  ، كييصػػػكّْ كييبػػػرز دكر التَّكاصػػػؿ بػػػيف اإلنسػػػاف كالوػػػفّْ
عادة إنتاج النَّظـ. كىك)أم التمثُّؿ بالشّْعر( ظػاىرة أدبيَّػة  الميتمقي يي إحياء الشّْعر، كا 

اية ػػػؽ عنػػػـ يمػ  ذلػؾ لػػػػح، كمػػػر كاضػػػرب دكر بػارز، كأثػػػاة العػػة، لو يي حيػػريقػػع
ييما  -عنو مف األدباء كالنُّقاد، كلـ يحظ باىتماـ الباحثيف كالدارسيفر يمازاؿ الحديث

ميبعثرنا يي ثنايا الكتػب، كتقتصػر يايػة التػأليؼ ييػو عمػأ ذكػر أمثمػة كشػكاىد  -أعمـ
بة ػػػكعر ريػػػتابة يػي المكضػعني لمكػػك مػا ديػػيؿ أك تحميػؿ، كىػػير تأصػػػف يػيحسب م

ظيػػار مراسػػمو، كالكقػػكؼ عمػػأ حػػدكده  بػػراز معالمػػو، كا  يػػي تسػػميط الضػػكء عميػػو، كا 
ير مف األسئمة المتعمقة بو مثؿ: ما مويـك التَّمثُّؿ بالشّْعر؟ كقضاياه، كاإلبابة عف كث

؟  كما األيراض التي دار حكليا؟ كما صكرتو يي النقد األدبي؟ كمػف أعػ ـ ىػذا الوػفّْ
حيائو؟...إلخ  كىؿ ىناؾ قيـ نقدية خاصة بو؟ كما دكر الميتمثّْؿ يي بعث الشّْعر كا 

 ،دراسػات سػابقة يػي المكضػكعكبدير بالذكر اإلشػارة إلػأ مػا كقوػت عميػو مػف 
 ،عر(ػثؿ بالشّْػػػ)التمػ مدػيـ الحػػمد بػف إبراىػػكر محػػػايظ الدكتػػة الحػػة الع مػػكىػي دراسػ

اىرة ػػػػداد لمظػػػتابو امتػػػمكفر يكػي المضػػتمؼ يػػكاف، كاخػػػػي العنػعي يػػاسَّ مػػػد تمػػكق
س، كبم  ييػو يي العصر الحديثر يبعمو ذي ن عمأ كتاب أبيات االستشياد البف يار 

 سمسمة مف األبيات الصالحة لمتمثؿ بيا يي شتأ المناسبات.
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ىذا كقد قسَّػمتي البحػث ميقدّْمػة كخمسػة مباحػث كخاتمػة كييػرس عمػأ النَّحػك  
 اآلتي:

طَّة البحث بالتَّوصيؿ.  الميقدمة: كيييا سبب الكتابة يي المكضكع، كخي
 المبحث األكؿ: التَّمثُّؿ بالشّْعر حدكده كنشأتو.

 المبحث الثاني: التَّمثُّؿ بالشّْعر كقضاياه المكضكعية.
 المبحث الثالث: التَّمثُّؿ بالشّْعر يي النَّقد األدبي.

 المبحث الراب : أع ـ التمثُّؿ بالشّْعر.
 المبحث الخامس: نماذج مف التمثُّؿ بالشّْعر تحت مبير النقد. 

 لممراب . ييرسثـ باءت الخاتمة ميتضمنة أىـ النتائج، كت ىا 
ا كرد ػػػمػكف مػث أف تكػػحػػػدار البػأ مػػػػمػػمة عػػػثػف أمػػػره مػػػػا أذكػيمػػت يػػرطػػػكش
 ؼ يػػي داللتػػو ػػػػػا ال خػػػػمػػكف مػػػػؿ، أك أف تكػػػػح التمثُّ ػطمػػػػت مصػػػػحػادر تػػػػيػػي المص

 عمأ الظاىرة.
 كقػػد اسػػتعنتي بػػالمنيج التَّكػػاميمي حسػػب ميبريػػات الدراسػػة كمتطمبػػات البحػػث،

ػا، كنسػػػعار ضػػػػبط األشػػػكص، كضػػػؽ النُّصػكالتزمػتي بتكثيػ بتيا مػا اسػػتطعتي ػػػبطنا تامن
، كضػػػػإلػػػأ ذلػػػؾ سػػػ ير ػمة لغػػػػماء، كالتربػػػػف كاألسػػػػاكػػػػف األمػكىؿ مػػػػا أىٍشػػػػػػػػبط مػبي ن

اتيـ، مقتصػػرنا ػػػػخ كييػػػػر تكاريػػػػيرىـ بذكػػػػ  يػػػػ ـ، كاالكتوػػاء مػػػػير مػػف األعػػػػػاىػػػالمش
   ريخ اليبرم يقط يي شتأ مناحي البحث.                               عمأ التا

   كالحمد هلل رب العالميف                                                                             
    ككتب أبك يراس                                                                         
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 ادلبحث األَل
عش حذَدي َوشأحً

ِّ
م بانش

ُّ
 انخمث

عش
ِّ
م بانش

ُّ
مث

َّ
 مفٍُو انث

م نغت
ُّ
مث

َّ
مأخكذ مف المىثىؿ، كالمىثىؿ: الشيء الذم ييٍضرىب لشيء مث ن يييٍبعىؿ مثمو،  :انخ

وىة قاؿ ـٍ ًيي التٍَّكرىاةً تعالأ: كالمىثىؿ: الصّْ ثىمييي قاؿ  ،يةكالمىثىؿ: اآل ،سكرة الوتحِٗآية ذىًلؾى مى
عىٍمنىاهي مىثى ن ًلبىًني ًإٍسرىاًئيؿى  : يي صوة المسيح - تعالأ – بى  ،سكرة الزخرؼ ٗٓآية كى
)المساكاة( كالتكايؤ يي المقدار، كالًمٍثؿ: الشَّبو تسكيةتدؿ عمأ ال: كممة ًمٍثؿكال

رت لو ًمثالىو: كمىثَّمتي لو كذا تمثي ن  كؿ،كالشَّ  اؿ ػػق - كرةػػؿ: الصُّ ثامكالتّْ  ،إذا صكَّ
كامتثمتي األمر: احتذيتيو،  ،مريـسكرة  ُٕ آية يىتىمىثَّؿى لىيىا بىشىرنا سىًكيِّا :  -الأػػتع

ف: ضرب بو: تشبَّو بو، كتىمىثَّؿ ي   كتىمىثَّؿ كالًمثاؿ: القالب الذم ييقدَّر عمأ مثمو،
 ، ، كتىمىثَّؿ بالشيء: ضربو مث ن :مث ن ريره  قاؿ بى

ؾَّ اٍستىوي    ا تىنىٍحنىحى لمًقرىل   يُّ إذى بً كالتٍَّغمً  تىمىثَّؿى األى  حى   االى ٍمثى كى
رث اذا أنشد بيتن إ كتمثَّؿ: ر ثـ آخى   (ُ)، كتمثؿ بالشّْعر: إذا أنشده مرة بعد مرةـ آخى

 (ِ)يي إطار ىذه الرؤية كدارت المعابـ كالقكاميس الحديثة

                                           
براىيـ  -الخميؿ بف أحمد –ينظر: مادة )ـ ث ؿ( يي معبـ العيف  ((ُ تح: ميدم مخزكمي كا 

دار  -ط  -ىػ، أساس الب ية لمزمخشرم َُْٗط مؤسسة دار اليبرة -السامرائي
دار صادر بيركت. د. ت، كبيت  -ط -بف منظكرـ، لساف العرب الُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗالوكر

دار  -ّط -تح: د. نعماف أميف طو -ِٓ/ُ-برير يي ديكانو بشرح محمد بف حبيب
 المعارؼ. مصر.

ـ، قامكس ُٖٔٗ-ىػَُْٔدار المشرؽ . بيركت  -ِٖط -: المنبد يي المغةيي ذلؾ ينظر ((ِ
دار العمـ  ط -ُْٖص -إميؿ يعقكب كآخريف -المصطمحات المغكية كاألدبية

 ـ.ُٕٖٗ-َُْٕلمم ييف
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ا
ً
ر  الميتمثّْؿي أف يينًشد  (ُ):َاصطالح الشّْعر يي مقاـ يناسبور لييعبّْر عف يرضو، كييصكّْ

 شعكره تباه قضيَّة مف القضايا أك مكقؼ مف مكاقؼ الحياة. 
كؿ ػػبق - -كالغالب أف يككف الشّْعر لغير الميتمثّْؿ كما يي تمثُّؿ النبي 

 (ِ):عندما استبطأ خبرنا )ت.ؽ.ىػ( طىرىيىة بف العىٍبد
يىٍأًتيؾى      دً  "كى كّْ ـٍ  تيزى  "ًباألىٍخبىاًر مىٍف  لى

عندما خالوو  ىػ( يي ًصوّْيفَْ)ت -- كمنو تمثُّؿ عمي بف أبي طالب  
 (ّ):كخربكا عميو ،يي قضية التحكيـ أصحابو

                                           

ة ػػت األدبيػػب المصطمحاػػتكي يي كال  ،دػػػػتب األدب كالنقؿ يي كي ػػريؼ لمتمثُّ ػػمأ تعػؼ علـ أقػػ ((ُ
 . استخداـ العرب لواستقراء األمثمة ك  فكثرتيا، يكضعتي تعريونا لو مينبثقنا معمأ 

مصطوأ  -ِط -كآخريف محمد شاكرأحمد  :تح -ُّٗ/ٓ -الترمذم -سنف الترمذم ينظر: ((ِ
، كىذه الركاية ىي المشيكرة يي كتب األحاديث، ـُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗ . القاىرةالبابي الحمبي

كلػـ أقػػػؼ عػمأ ركاية "كيأتيػػؾ مػػف لػػـ تػػزكد باألخبػػار" إال يػي كتػب المتأخػػريف، كيتػػرتَّػب 
نشاده، كىك رأم باطؿ عندم، عمأ الركاية األخيرة عدـ قدرة النبيّْ عمأ التمثُّ  ؿ بالشّْعر كا 

-ابف قتيبة -كسأزيد القضية بياننا يي مبحث )أع ـ التَّمثُّؿ(. كبيت طرية يي الشّْعر كالشعراء
 -ـ، كديكانؤُٗٗىػُُْٕدار الحديث. القاىرة -ُط -تح: أحمد محمد شاكر -ُِٗ/ُ
ـ، كديكانو بشرح ُٖٓٗ-ػىُّٖٔط. األنبمك المصرية. القاىرة -تح: عمي البندم -ٔٔص

المؤسسة العربية.  -ِط -تح: درية الخطيب كلطوي الصقاؿ -ٖٓص-األعمـ الشنتمرم
 ـ، َََِبيركت

ط الييئة المصرية العامة  َُ/َُاألياني ألبي الورج األصوياني ينظر يي ذلؾ: ((ّ
 ضبط كتعميؽ: د. صبحي  ٕٓ-ْٕص -الشريؼ الرضي -ـ، كنيج الب يةََُِلمكتاب

مة، ُُْٖدار األسكة. طيراف -ِط -لصالحا     ىػ م  اخت ؼ الركاية. كالبيت لديريد بف الصّْ
تح: أحمد محمد شاكر كعبد الس ـ محمد  -َُٕص -األصمعي -ينظر: األصمعيات

تح =  ْٕص -، كديكانوَٕٓ/ِـ، كالشّْعر كالشعراءُّٗٗدار المعارؼ. مصر -ٕط-ىاركف
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 دً أ الغى حى ضي  الَّ إى  دى شٍ كا الرُّ ني يبً تى سٍ يى  ـٍ مى يى      ل كى المّْ  جً رى عى نٍ مي بً   مرً مٍ أى  ـي يي تي رٍ مى أى 
كعمأ ذلؾ برت معظـ األمثمة، كسيأتي ذكر كثير مف ىذا النَّكع يي تضاعيؼ 

 الدراسة.
كلكف  ،كيبكز أف يككف الشّْعر لمميتمثّْؿ نوسو، أبراه عمأ لسانو يتمثَّؿ بو  

 (ِ): --بيالتي كانت تبمس إلأ نساء الن (ُ)ىذا النَّكع قميؿ، كمنو تمثُّؿ األعرابية
اًني يىٍكـي الًكشىاًح ًمٍف تىعىاًبيًب رىبّْنىا    أىالى ًإنَّوي ًمٍف بىٍمدىًة  الكيٍوًر أىٍنبى  كى

عف ذلؾ  -رضي اهلل عنيا-يمما أكثرت مف التمثُّؿ بور سألتيا أـ المؤمنيف عائشة
كا منيا يقالت: شيدتي عيرسنا، كييًقدى كشاح، ياتيميا القـك بو، يحممكا عمييا، كلـ يقبم

قكالن كال عيذرنار ياستغاثت الغيَّاث، يباءت الًحدىأة كألقتو، يمما ظيرت براءتيا، اعتذركا 
س مك  ىبرتيا إلأ المدينة كاف ذلؾ سببليا، يمـ تقبؿ منيـ، ك   يا.ا 

كم  بره، ا لعبد اهلل بف ركاحة يي حً يتيمن  عف زيد بف أرقـ، قاؿ: " كنتي كمف ذلؾ ما ري
اهلل إنا لنسير ليمة  يي عمأ حقيبة راحمتو، يكردً مي  )يزكة مؤتة(مؾو تتً رى وٍ يخرج يي سى 
  تمثَّؿ بأبياتو ىذه:يإذ سمعتو 

ٍمًت رىٍحًمي   ًإذىا أىٍدنىٍيًتًني مى حى  سىاءً اٍلحً   بىٍعدى    أىٍربى و  مىًسيرىةى    كى
ّـّ ًؾ يىاٍنعىًمي كى يىشىٍأنى  ًؾ ذى رىا   أىٍىًمي  ًإلىأ كىالى أىٍرًب ٍ    خى ى  ًئيكى

 
                                                                                                           

تح: -ُٔص -ـ، كديكانوُُٖٗ-ىػَُُْدمشؽ ط دار قتيبة. -= محمد خيرم البقاعي
 ـ. ُٖٓٗط دار المعارؼ القاىرة -عمر عبد الرسكؿ

أمة سكداء مسكينة، ظمميا قكميا، كباركا عمييار ييابرت إلأ المدينة كأسممت، كبعؿ ليا  ((ُ
الرسكؿ ًخباءن يي المسبد، ماتت لي ن يدينيا الصحابة، يمما عمـ رسكؿ اهلل، ذىب إلأ قبرىا، 

 أ عمييا.كصم
 .باةدار طكؽ الن -ُط -محمد زىير بف ناصر الناصرتح:  -ٓٗ/ُ-البخارمصحيح  ((ِ

  ػ.ىُِِْ
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كًني    ميٍشتىًييى الثَّكىاءً  ًبأىٍرًض الشَّاـً    كآبى اٍلميٍسًمميكفى كىيىادىري
(ُ) 

رىدًَّؾ كيؿُّ ًذم نىسىبو قىًريبو  اءً  ميٍنقىًط ى  ًإلىأ الرٍَّحمىًف    كى خى  اإلًٍ
 (ِ)كىاءً رً     يىاأىسىاًيمي   نىٍخؿو   كىالى    ٍعؿو بى  طىٍم ى  ىينىاًلؾى الى أيبىاًليى   

ك  أف يرزقني كقاؿ: ما عميؾ يا لي  ،، قاؿ: يخوقني بالدرةيف بكيتي مما سمعتي ي 
 (ْ)ب ؿ بف عقيؿ بف برير كمنو تمثُّؿ ، (ّ)"عبتي الرحؿكترب  بيف شي  ،اهلل الشيادة
 و:قمتي  اؿ شعرن نا أتمثَّ أسمعتني أعرابية ك " بشعره، قاؿ:
 بً مٍ القى  ةً انى يى رى  يفً حى شٍ الكى  ةً كمى ضي يٍ مى بً      ـو آثً  رى يٍ يى  ا يى تُّ بً  دٍ قى   ةو مى يٍ لى   ـٍ كى كى 
 (ٓ)"حربؾ اهلل  أثمتى ى َّ  :يقالت لي

                                           
 طكؿ المقاـ. لساف العرب)ث ك ا(. كاء:الثَّ  ((ُ
 رب)ب ع ؿ(.علساف ال .أقى سٍ كؿ زرع أك شبر ال يي  ( بعؿ:(ِ
-ُُٗ/ُ-يانيواألص هللأبك نعيـ أحمد بف عبد ا -حمية األكلياء كطبقات األصوياءينظر:  ((ّ

تحقيؽ  -ديكاف عبد اهلل بف ركاحةـ، كاألبيات يي ُٖٖٗ-ىػَُْٗدار الكتب العممية -ُط
-ىػَُُْ. الرياضعمـك لمطباعة كالنشردار ال -ُط -ُُٓص - كليد قصابكبم  
 م  اخت ؼ يسير. ـُُٖٗ

تح:  -ٖٕص-معبـ الشعراء لممرزباني :. ينظر، كليس العكسب ؿ بفي ا عقي ن  أف صحيحال ((ْ
، َّٕ/ِ :دةالعمـ، ََِّط الييئة العامة لقصكر الثقاية. القاىرة -عبد الستار أحمد يراج

-تح: شاكر العاشكر -ُٖ-َٖص -أبك المبد النَّشابي اإلربمي -المذاكرة يي ألقاب الشعراء
 ىػ.َُِْ -ىػُّْٓدار صادر. بيركت -ٓط

مطبعة مدرسة كالدة  -ُّٔص -وكربف طيأحمد بف أبي طاىر   -ب يات النساءينظر:  ((ٓ
، كالبيت منسكب لعمارة بف عقيؿ بف برير ـَُٖٗ -ىػ ُِّٔالقاىرة  .األكؿعباس 

  ْٕٗ/ّ-محب الديف محمد بف يكسؼ التميمي-ىػ( ينظر: شرح التسييؿِّٗ)ت
القسـ  -ط دار الكتب العممية. بيركت. د.ت، كديكاف عمارة بف عقيؿ -تح: محمد العزازم     

ـ، كىك مما َُِِدار تمكز. دمشؽ -ّط -شاكر العاشكر -بم  كتحقيؽ -َُٔص الثاني
نسب لو كلغيره مف الشعراء، كنسب لعقيؿ بف ب ؿ بف برير يي المذاكرة يي ألقاب الشُّعراء= 
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كالتمثُّؿ بالشّْعر ييشير إلأ التمثيؿ، كىك ما يعرؼ عند الب يييف بتشبيو  
يىاًة الدٍُّنيىا كىمىاءو أىٍنزىٍلنىاهي ًمفى السَّمىاءً التمثيؿ كقكلو تعالأ:  ثىؿى اٍلحى ـٍ مى  كىاٍضًرٍب لىيي

مىأ كيؿّْ شىٍيءو  كىافى المَّوي عى يىاحي كى كهي الرّْ يىاٍختىمىطى ًبًو نىبىاتي اأٍلىٍرًض يىأىٍصبىحى ىىًشيمنا تىٍذري
عىؿى : "--كقكلو ،سكرة الكيؼ ْٓآية ميٍقتىًدرنا ؿو أىٍكقىدى نىارنا، يىبى ثىًؿ رىبي ـٍ كىمى ثىميكي مى ثىًمي كى مى

نىاًدبي كىاٍلوىرىاشي يىقىٍعفى ًيييى  ـٍ عىًف النَّاًر، كىأىٍنتيـٍ اٍلبى ًزكي بى ا، كىىيكى يىذيبُّييفَّ عىٍنيىا، كىأىنىا آًخذه ًبحي
كلكٍف ثىمَّة اخت ؼ بيف التمىثُّؿ كتشبيو التمثيؿ يي ياية  ،(ُ)"تىوىمَّتيكفى ًمٍف يىًدم

ييأتي تمثي ن كيير تمثيؿ،  ،كأعمؽ مسمكنا ،أف التمىثُّؿ أكس  ضربنا األىميةر كىك
ر كالميتمقي، كبيف اإلنشاء كاإلنشاد، يض ن ػاعػداع بيف الشػكط اإلبػييو خي تتداخؿ

كالتعبير عف النوس بالشّْعر  عف التطابؽ الكامؿ، كاالتحاد التاـ، كالتباس الحدكد،
بطريقة ينيَّة ميدىشة
االتحاد يي الشُّعكر  (jean piaget) وػػكقد أدرؾ بيابي  (ِ)

 ءمة بيف الماضي كالحاضر مف خ ؿ التمىثُّؿ بصوة بيف المنشئ كالميتمثّْؿ، كالم

                                                                                                           

د. عبد  -، كلـ يرد البيت كما قبمو يي مبمكع شعر ب ؿ. ينظر: شعراء مغمكركفَٖ= ص
بشعره ىشاـ بف  ـ. كممف تمثَّؿُْٗٗ-ىػُُْْـ. الزقازيؽط دار األرق -المبيد اإلسداكم

 ؿ بو:مثُّ عبد الممؾ، كلـ يكف لو إال بيت كاحد، يكاف يكثر التَّ 
مىٍيؾى مىقىاؿي  ـٍ تىٍعًص اليىكىل قىادىؾى اليىكىل    ًإلىأ بىٍعًض مىا ًييًو عى  ًإذىا أىٍنتى لى

نباؿ تيسير  -راشدم كاألمكم، شعر الخمواء يي العصريف الّٕٓ/ٖينظر: أنساب األشراؼ 
د.  -تحقيؽ كدراسة -ـ، شعر خمواء بني أميةُٖٓٗ -ىػَُْٓط -ُْٔص -الخماسي

 ـ.ُٖٖٗ -ىػَُْٖطنطا -ْٕص -السيد أحمد عمارة
دار إحياء ط  -محمد يؤاد عبد الباقي تح: -َُٕٗ/ْ -(ِِٖٓحديث رقـ ) صحيح مسمـ ((ُ

 .بيركت –التراث العربي
ي موابئ مً ىٍ انوبار كى  )أم التَّمثُّؿ بالشّْعر(أنو -كما سيأتي-تَّمثُّؿطف ذكر المف مكا تشيد كثيره  ((ِ

عر . كىك بذلؾ يتشابو م  إنشاء الشّْ استبابة لمكقؼ طارئ -كأنو إلياـ -بدكف إعداد مسبؽ 
ا شعر البديية كاالرتباؿيي طريقة استدعائو إلأ حدو بعيد  .، كخصكصن
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ثُّ ػعامة يي ق ؼ ػأك مكق ،كع معيفػاج مكضػو إلأ إدمػمي يتبػقػاط عػؿ نشػكلو: "التمى
كف ػػعىيَّف يكػػؼ المي ػػػكع الميعىيَّف كالمكقػػكالمكض، (ُ)مؿ"ػػطط نوسي أشػػيف يي مخػػعػم

طَّط األشمؿ ىك اختزاؿ ا أك حكايات  ،لنوس لمكضكعات قديمةيي الحاضر، كالميخى
سابقةر يعندما تكابو النوس مكقونا بديدنا طارئنا يإنيا تستبيب إليو بتكييوو م  

الميخطَّطات السَّابقة.
(ِ)  

 
عش َصهخً بادلصطهحاث األخشِ

ِّ
م بانش

ُّ
 انخمث

عش َاالسخشٍاد بً: 
ِّ
م بانش

ُّ
 بني انخمث
مَّأ)شعر الشكاىد( يككف يي شتأ االستشياد بالشّْعر نكع مف االختيارات ييسى  

 أ:ػؿ، قاؿ تعالػكالدلي ،العمـك كالونكف، كىك مأخكذ مف الشاىد، كالشاىد ىك البرىاف
 شىًيدى شىاًىده ًمٍف أىٍىًميىا ة،  ،سكرة يكسؼ ِٔآية كى ، تقـك بو الحيبَّ ييككف الشّْعر دلي ن

أك حًؿ  ،مسألةأك شرح  ،كيثبت بو الدليؿ، كيتضح بو الرأم يي توسير معنأ
ميعضمة...إلخ
، أمَّا التَّمثُّؿ بالشّْعر ييك تبًربة كبدانية، كقضية إنسانيَّة، يمبأ يييا (ّ)

الميتمثّْؿ لمتَّعبير بالشّْعر عف معاناتو النَّوسيَّة، كما يمكر يي كبدانو. كاالستشياد 
ة بعيدن  بَّ ا عف معاني مسألة عقميَّة خالصة يبنح يييا العقؿ لمبحث عف الدليؿ كالحي

كح مف خ ؿ معاني األبيات.   األبيات، بينما التمىثُّؿ تعبير عف كبيب القمب كأنيف الرُّ

                                           
 . ؤسسة عيباؿ لمدراسات كالنشرم-ُط -ٕٗص -وكربابر عص -قراءة التراث النقدم ((ُ
 .ـُُٗٗالقاىرة   
 .ْٓقراءة التراث النقدم صينظر: ( (ِ
. ينظر: قامكس المصطمحات المغكية صحة د عمأ يا( ال أكايؽ مف سمأ االستش(ّ  القكاعد تمث ن
 .ِّْص ألدبيةاك     
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 ، أما مف ناحية المصطمحر يالتمثُّؿ أخؼُّ يي لوظو، كأدؽُّ يي بنائور يويو عبؽ الوفّْ
تحسُّ بو النوس، بخ ؼ االستشياد الذم ثقيؿ لوظو  ماعكرائحة الشّْعر، كيشؼُّ 

القضاء(، يإف سيمّْي التمىثُّؿ بالشّْعر -العمـ-كتقاسمتو حقكؿ متباعدة)البيادلطكلو، 
استشيادنا ييك مف باب المباز كالتشابو الظاىرم ليس يير، كعميو باء كتاب 

 ىػ(.ّٓٗأبيات االستشياد البف يارس)
م: 

َ
ث
َ
عش َادل

ِّ
م بانش

ُّ
ث
َ
  بني انخم

كأسبقيَّة النثر لمنظـ، كالتمىثُّؿ  عرالشّْ التمىثُّؿ بالكبكد مف  أسبؽ يي المثؿ  
 ىػ(:ِٓٓ)تظػاؿ الباحػق ،اس بوػمأخكذ مف المثؿ يما سيمّْي المثؿ مث ن إال لتمىثُّؿ الن

بممة ىػ(: "ُِْكما يعريو المرزكقي)ت كالمثؿ (ُ)..."ؿ بو الناسالمثؿ الذم يتمثَّ ك "
بةه مف أصميا  ،كتشتير بالتداكؿ ،يتتسـ بالقبكؿ ،أك مرسمةه بذاتيا ،مف القكؿ مقتضى

ا ػيػػحقػر يمػيػيػػػير تغػػػف يػػػا مػديه بيػػح قىصٍ ػا يصػؿّْ مػأ كػو إلػا كردت ييػؿ عمػػنقى يتي 
 كالتمثُّؿ بالشّْعر محمكؿ يي ميسمَّاه كمعناه عمأ باب المثؿ، بارو  (2)"يي لوظيا

ضربو بمكرده يالبنا، كيوارقو ػػو مػػيي وػبَّ ػػػييش ،ائرػػز سػػكبػػػر مػػعػػػػراهر ألنو شػػػبػػم

                                           
دار إحياء التراث  -ُط -تح: عبد الس ـ محمد ىاركف -َُْ/ِ-الباحظ -الحيكاف ((ُ

 ـ.ََُِ-ىػ ُُّْالعربي
-ّط -محمد أحمد باد المكلأ كآخريفتح:  -ْٖٔ/ُ-السيكطي -المزىر يي عمـك المغة ((ِ

مكتبة دار التراث. القاىرة. د. ت، كيتوؽ العمماء عمأ ىذا التعريؼ ضمننا أك صراحة. ينظر 
دار  ط -عبد الحميدتح: محمد محيي الديف  -ُ/ُ-الميداني -مبم  األمثاؿيي ذلؾ: 
 محمد حبي تح: -ِ/ُ-اليكسي -زىر األكـ يي األمثاؿ كالحكـ. د. ت، بيركت –المعرية 

 ازػػقصة األدب يي الحب، ـُُٖٗ-ىػ َُُْالمغرب .دار الثقاية -ُط -األخضر محمدك 
. مكتبة الكميات األزىرية ط-ُِٔص -يمحمد عبد المنعـ خوابك عبد اهلل عبد الببار 

 ت.القاىرة. د. 
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ة ػػمكٍ مأ حً ػع تمؿػػركرة أف يشػػػس بالضػػنبنا، كليػػي مطػػر يأتػػعػػػً ؿ بالشٌ ػػي أف التمثُّ ػي
 حكاية، كيبكز أف يمحقو التغيير كالتبديؿ عمأ ما يرل الميتمثّْؿ كما سيأتي.أك 

 ة؟عريَّ مثاؿ الشّْ : ىؿ التمثُّؿ بالشّْعر ىك األيبقأ سؤاؿ ميـ ال بديؿ عف طرحو 
كأقكؿ: المثؿ الشّْعرم ىك أف يأتي الشاعر يي بيت أك بعض بيت بما يبرم  

، كاألمثاؿ يي شعر  مة أك مكعظة أك معنأن كٍ مبرل المثؿر الشتمالو عمأ حً  نادرو
ي ػػنبػتػاـ كالمػػػي تمػكأب اءػػدمػػف القػػم ممأػػػف أبي سػػػر بػػػيػاني كزىػػػة الذبيػػػابغػػالن

...إلخ، كليس ىذا مف التمثُّؿ يي شيءر ألف التمىثُّؿ مرحمة تالية مف المحدثيف
ليس بالضركرة ثـ إنو ، لمتعبير عف مكضكعات بديدة لإلنشاء، ييستخدىـ يييا الشّْعر

أف ييتمثَّؿ بالمثؿ الشّْعرم، ييناؾ مف الشّْعر ما ييتمثَّؿ بو كليس بمثؿ شعرم، كعميو 
كالكعظ كالتعبير  لشّْعرم يي مناسبات مختموة عمأ بية التأسيؿ اػػد المثػػإذا أينشً 

ال يبقأ  ،كاف تمثُّ ن عف يرض بديد   خارج نطاؽ الظاىرة.مث ن شعريِّا كا 
عش َانشَايت َاإلوشاد:

ِّ
م بانش

ُّ
 بني انخمث
 كربؿ راكو  ،كيو ًركايةيرٍ  :ركركل الحديثى كالشّْعالركاية: مصدر ركل،  

 قاؿ الورزدؽ:عر، كراكية: ييك يركم الشَّ 
ٍعدى يً  افى ا كى أىمى   ادى ائً يَّ القىصى مى م عى ًلعىٍنبىسةى الرَّاكً     اًيؿه يًؿ، شى الوً افى كى ي مى

كربؿ راكية:  ية عنو.ك الرَّ احوظو ياه لو حتأ إذا ركَّ  :اا شعرن كيقاؿ: ركَّل ي ف ي نن 
كا  (ُ).ةكثير الّْركاية، كالبم  ري

                                           
عبد اهلل  -بم  كتعميؽ –كبيت الورزدؽ يي شرح ديكانو  )ر ك م( ( لساف العرب مادة(ُ

ىػ كالركاية ييو )لقد كاف  ُّٔٗ -ىػُّْٓط المكتبة التبارية  -ُٕٗ/ُإسماعيؿ الصاكم
ط دار صادر. بيركت.  -يي معداف كالويؿ زابر(، كليس يي ديكانو بتحقيؽ كـر البستاني

 ـ.ُٕٖٗىػَُْٕط دار الكتب العممية. بيركت  -بشرح عمي ياعكرد.ت، كال يي ديكانو 
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بر ػيكر عػمػأ البػمو إلػمو كنقػمػكح ،عرػظ الشّْ ػوػو حد بػصى ػؿ ييقٍ ػمػة: عػركايػػيال 
 ف مف خ ؿ ركاة مختصيف بالشّْعر كضركبو.ػالزم

ىك نقؿ الشّْعر أمَّا الغرض  -المقصكدة ىنا -يالغرض األساس مف الركاية 
األساس مف التمثُّؿ ييك التعبير عف آماؿ الميتمثّْؿ كآالمو...إلخ، كمف اإلشارات التي 

ًكي عف قاضي البصرة سىكَّار بف عبد اهلل)تتيٍظًير ا  (ُ)ىػ(ُٔٓلورؽ بينيما ما حي
يتمثَّؿ بشعر لألسكد بف يىٍعوير،  ،ليقيـ شيادة عنده رعندما قصده ربؿ مف بني دىاًرـ،

 اؿػقيقاؿ لو سىكَّار: أتركم ىذا الشّْعر؟ قاؿ: ال، قاؿ: أيتعرؼي مىٍف يقكليو؟ قاؿ ال، 
يا ػة ال تركيػػذه الحكمػػؿ ىػػػاؿ مثػػد قػاىة كقػذه النبػػػؾ لو ىػمك ػف قػؿ مػػ: ربكَّارػػسى 

    (ِ).كال تعريو!
الة: : رىٍي ي الصَّكت، نشاداإل أما اإلنشاد: يمصدر )أنشد(، ك   كمنو نشدتي الضَّ
تناشدكا ك كأىنشده إذا ريعو،  : أىشاد بذكره،نشد الشّْعرى  كمنو ،صكتي بطمبيا  ريعتي 

                                           
بكر بف  ركل عف ،قاضي البصرة يّْ يمً مً التَّ  رمّْ بى نى العى  ار بف عبد اهلل بف قدامة كَّ سى أبك عبد اهلل  ((ُ

محمكد  يكاف ديننا عادالن  ، تكلأ قضاء البصرة ألبي بعور المنصكر،عبد اهلل كالحسف البصرم
،، قاؿ لو السيرة كلما قضأ لتابر عمأ أحد قادة المنصكر  المنصكر: ميًمئت بؾ األرض عدالن

يا كاهلل عدال، مألتي يي أرض، ككاف المنصكر كتب إليو أف يديعيا لقائده يأبأ، يقاؿ المنصكر: 
ابف  -لساف الميزافىبرية. ينظر يي تربمتو: ُٔٓسنة  . تيكييصار قضاتي تردني إلأ الحؽ

، ـََِِ دار البشائر اإلس مية -ُط -عبد الوتاح أبك يدة ح:ت-ُِّ/ْ-حبر العسق ني
ط دار  -ِِٕ-ُِِص -د عبد المبيد اإلسداكم -م  الوقياء الشعراء كأخبارىـ

 األرقـ.الزقازيؽ
 ـ. ُّٗٗ-ىػُُْْ

 بتصرؼ يسير.ُٔ/ُّ( ينظر: األياني(ِ
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كالنشيد كاألنشكدة: ، (ُ)مف األىشعار: ما ييتناشىدي  كالنًَّشيدي ، اضيـ بعضن أىنشد بع: عرالشّْ 
 (ِ)قطعة مف الشعر ينشدىا القـك عمأ إيقاع كاحد، كالنشيد: ىك األينية كالترنيمة

سكاء  ،ىك إلقاء الشّْعر يي المنتديات كالمحايؿ عمأ البميكر فاإلوشاد: 
كاليدؼ منو ىك إذاعة الشّْعر بيدؼ التأثير ة أك ييرىما، ػاعر أك الرَّاكيػاه الشػألق

ا بما تحتكيو طريقة اإللقاء مف الترنُّـ كالطرب الذم يبرم بو  يي السَّام ، ممزكبن
ا مف التمثُّؿ  (ّ)كال الًحداء بو ،اء بالشّْعرػاء، كليس الغنػك رديؼ الغنػب ، كىػالط أيضن

مازاؿ رىف  -كالغناء كالحداءاإلنشاد -يي شيءر ألف الشّْعر يي ىذه األحكاؿ الث ثة
، أما التمثُّؿ ييك إنشاده لمشّْعر قيًصد بو إنشاء تبًربة (ْ)تبربة الشَّاعر لـ يتباكزىا

بو بالمنكلكج ػػعر أشػبير بالشّْ ػػػرؽ التعػف طي ػػريؽ مػػػك طػديدة لممتمثّْؿ، ييػب
                                           

 ( لساف العرب مادة)ف ش د(.(1
دار الثقاية.  -ّط -ُٔ/ ٖ-يس عبد النكر كآخريفد. من -ينظر: دائرة المعارؼ الكتابية ((ِ

أحمد العابد  -ُُْٗص -ـ، المعبـ العربي األساسي)الركس(َُِِ-ىػُّّْرةىالقا
بامعة الدكؿ العربية. تكنس  -ط المنظمة العربية لمتربية كالثقاية كالعمكـ-كآخريف
 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُُْٗ

بؿ مف ربز كشعر، كىك نكع مف الغناء ( الحداء بكسر أكلو كضمو: ما ينشده الحادم خمؼ اإل(ّ
 -ْٕ-َٕص -د. حسيف نصار -الشَّعر الشعبي العربي الشعبي لمعرب يي الباىمية. ينظر:

د. حسيف  -، الشعر الشعبي العربئُِٗط المؤسسة المصرية لمتأليؼ كالتربمة. القاىرة
صيا ـ، األربكزة بداياتيا كخصائَُٖٗ-ىػََُْمنشكرات اقرأ  -ِط -ْٕ-َٕص-نصار

ط دار األرقـ.  -ٔٔ-َٔص -د. عبد المبيد اإلسداكم -المكضكعية كالونية
ط دار  -د. شكقي ضيؼ -تاريخ األدب العربي العصر الباىميـ،  ُّٗٗىػُُْْالزقازيؽ
 .المعارؼ

ؽ( (4  )كمما ، ثـ قاؿ:امرئ القيسيذكر ما ييتمثَّؿ بو مف شعر  ،ؿالتمثُّ ك  الغناءبيف ابف قتيبة  يرَّ
-ابف قتيبة  -أ بو مف شعره: قوا نبؾ مف ذكرل حبيب كمنزؿ( ينظر: الشعر كالشعراءنَّ غى تى يي 
 ـ. ُٔٗٗىػُُْٕدار الحديث. القاىرة -ُط -تح: أحمد محمد شاكر -ُُّ/ُ
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((Monologue و كبيف مي(، ال يخمط مف يسمعو بينػػكار الداخػػ)الح ي القصةػي
الركاية كاإلنشاد كالغناءر ألفَّ ىذه الث ثة شبأ الشاعر كالتمثُّؿ شبأ الميتمىثّْؿر ألف 

ؿ ػػو الميمثّْ ػػدكر الذم يؤديػػو، ليس كالػػرينا يخصُّ ػكىػديدة كدكرنا بػػية بػؿ قضػلمميتمثّْ 
كطف ستخدـ الناقؿ كالناقد مبازنا كتكسعنا أنشد يي ما يي السينما كالمسرح. كربما

 .ؿ ال العكستمثَّ 
عش َانخضمني:

ِّ
م بانش

ُّ
 بني انخمث
لذلؾ أحاؿ عميو النقاد  ، كأشير منو،التمثُّؿ أقدـ يي النشأة مف التضميف 

دؾ ػػىك قص" ميف:ػػد التضػػالكا يي حػػيي تعريؼ التضميف، كبعمكه مقياسنا لو، يق
يي كسطو عر أك القسيـ يتأتي بو يي أكاخر شعرؾ أك إلأ البيت مف الشّْ 

 (ُ)"ؿتمثّْ كالمي 
نذرنا  - يالبنا -يك ىما يككفيما يشتركاف يي المقدار كالحبـ كطريقة اإليراد، ي

تخدـ ػػػما يسػػكك ى داءن،ػػابت -بناػػيال –اف ػػ ثة، كال يقعػػيسيرنار البيت كالبيتيف كالث
مة عنو، بيد أف متصؿكع بديد ػػي مكضػػي التضميف  بالغرض القديـ أك منقط  الصّْ

ا...إلخ،ال يق  إال يي  ييختصُّ بالنَّثر ؿ أما التمثُّ  الشّْعر تأكيدنا أك استعانة أك إيداعن
كثر الخطباء أك " ، قاؿ الباحظ:...إلخكالتكقيعات الخطابة كالرسائؿكالحكار كالمقامة ك 

ائؿ إال ػػكنو يي الرسػػكال يكرى ،عرػػكاؿ بشيء مف الشّْ ػػبيـ الطػػي خطػػمكف يػػال يتمثَّ 
  (ِ)أف تككف إلأ الخمواء"

                                           
دار البيؿ. بيركت  -ٓط -تح: محمد محيي الديف عبد الحميد -ْٖ/ِ-العمدة البف رشيؽ ((ُ

 -ل بت ب كاالستمحاؽ. ينظر: حمية المحاضرةـ، كبعمو الحاتمي مقياسنا ُُٖٗ-ىػَُُْ
 ـ.ُٕٗٗط دار الرشيد. العراؽ  -تح: بعور الكتاني -ٗٓ/ِ-الحاتمي

 ةالقاىر  .مكتبة الخانبي -ٕط -عبد الس ـ ىاركفتح:  -ُٖٖ/ُ-الباحظ-البياف كالتبييف(ِ) 
اتب ، ، كتابعو يي ىذ القكؿ إسحاؽ بف إبراىيـ بف سميماف بف كىب الكـُٖٖٗ -ىػُُْٖ

 كعمي ابف خمؼ يي مكاد البياف كالقمقشندم يي صبح األعشأ. ينظر: البرىاف يي كبكه =
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التعبير عف تبًربة كالويصؿ يي عدّْ الشّْعر حيثما كرد تمثُّ ن مف عدمو ىك قمت: 
ال  ،ياؽكالسّْ  ،كالقرينة ،قادحكـ النُّ ك  ،بديدة ينصرؼ إلأ ييره مف الونكف ييك كا 

 كاإلنشاد كاالستشياد...إلخ.كالغناء كالركاية 
عش: 

ِّ
م بانش

ُّ
 وشأة انخمث
التَّمثُّؿ بالشّْعر قديـ النشأةر  ظير م  أكلية الشّْعر العربي، كيطف لو  

عراء منذ العصر الباىمي، كأدرككا ككنىو سببنا مف أسباب بكدة النظـ، كطريقنا ػػالش
مىس)ت. ؽ. ىػ(  (ُ)كاصونا شعره: مف طيرؽ خمكد الشّْعر، قاؿ الميسىيَّب بف عى

يىٍ     اعً قى القىعٍ  أ ًإلى  ميغىمغىمىةن  ي ًمنّْ   يدىةن  قىصً اًح يى ًديىفَّ مى ى الرّْ يىألى
سىمى ي القىكٍ يً  يبىةن   تىزاؿي يىرً   ايىمى   اهى تىًردي الًميى     اعً ـً بىيفى تىمىثُّؿو كى

ىػ( لشاعريتو كشاعرية الحيطيئة، كحديثو ِٔكمنو كصؼ كعب بف زىير)ت 
 (ِ)عف ًرٍيعىة التمثُّؿ كبكدتو:

                                                                                                           

تح: حوني  -ُّٓص -أبك الحسيف إسحاؽ بف إبراىيـ بف كىب بف سميماف -= البياف    
تح: حسيف عبد  -ُِّ-عمي بف خمؼ –ط مكتبة الشباب. د. ت، مكاد البياف  -محمد شرؼ

-ِٓٗ-ِٗٗ/ٔ-القمقشندم -صبح األعشأ ـ، ُِٖٗ. ليبياط بامعة الواتح -المطيؼ
ـ. كذكر أبك الورج أمثمة تؤكد ُٕٖٗ ؽدمش. دار الوكر ُط -يكسؼ عمي طكيؿتح:  -ِٔٗ

 .ِِ/ُِذلؾ. ينظر عمأ سبيؿ المثاؿ: األياني 
مؤسسة الرسالة.  -ِط -يخر الديف قباكةتح:  -ِّّص -األخوش األصغر -االختياريف(ُ) 

 -ـ، الصبح المنير يي شعر أبي بصير كاألعشييف اآلخريفُْٖٗ-ىػَُْْبيركت 
 -ُٕٔص -ـ، ديكاف بني بكر يي الباىميةُِٕٗمطبعة آدلؼ ىمزىكسف بيانة-ّْٓص

ـ، شعراء ُٖٗٗىػ َُُْط دار الزىراء. القاىرة  -بم  كدراسة د. عبد العزيز النبكم
 ـ.ُِٖٗاىرةمطبعة اآلداب. الق -ُّٓ/ّ-لكيس شيخك -النصرانية يي الباىمية

ط الييئة  -تح: محمكد محمد شاكر -َُْ/ُ-ابف س ـ البيمحي -طبقات يحكؿ الشعراء ((ِ
= ّط -َٔص -زىير بشرح أبي سعيد السكرم ديكاف كعب بفالعامة لقصكر الثقاية. مصر، 
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ؿي             ٍركى زى  بى يىكَّ ككييىا    ًإذىا مىا ثىكىل  كىٍعبه  كى  يىمىٍف ًلٍمقىكىاًيي؟ شىانىيىا مىٍف يىحي
ًمفٍ   كليوي  يىقي    ًبشىيءو   أيى  يىعٍ يى ن  كؿي يىقي             يىعٍ   يءي ييسً  ا مىفٍ ييى اًئمً قى   كى  مىؿي كى

ؿي    ا  كىاًحدن   ًمفى النَّاسً  كىوىٍيتيؾى الى تىٍمقىأ             ؿى   ًمٍنيىا   ًمٍثؿى   مىا  يىتىنىخَّ  تىنىخَّ
تَّ  ثىقّْوييىا  يي             ري يىيىقٍ  ا    كنييى ميتي    ًميفى  تى     أحى  ا ييتىمىثَّؿي مى   كيؿُّ    ايى عىنى  صي
ىػ( مشيرنا َُُرزدؽ)تػكم، قاؿ الوػصر األمػػأ العػو إلػنػعراء عػديث الشػد حػتػكام

ثُّ   (ُ)ؿ مف شعر الباىمييف يي مكطف ايتخاره بشعره:إلأ التَّمى
ميرىقَّ ىيمى اًف ًك ى شىيى كىاألىعٍ  اعىةى قىكليوي ييتىمىثَّؿي ك قيضى كىأىخي     شه ا كى

(ِ) 
 

كظؿَّ تقدير الشعراء ألثره كرصدىـ إياه عبر عصكر األدب، كعمأ امتداد  
 (ّ)الًحقب.

                                                                                                           

ـ م  اخت ؼ يسير، كاخترت ركاية )طبقات يحكؿ ََِِ-ىػُِّْ= دار الكتب المصرية
 لس مة مرب  الضمائر يييا.الشعراء( يي المتف 

-ىػ َُْٕدار الكتب العممية. بيركت -ُط -تعميؽ عمأ ياعكر -ّْٗص -ديكاف الورزدؽ ((ُ
 .                 ِِْـ، كينظر نمكذج آخر صُٕٖٗ

األعشياف: أعشأ قيس كأعشأ باىمة. كمرقش: ىك المرقش األكبر عكؼ بف سعد بف مالؾ. ((ِ
اف . كأخك قضاعة: أبك الطَّمىحى  القىٍيًنيّْ

 ىػ(:َُُمف ذلؾ قكؿ برير)ت ((ّ
 اؼً طى المّْ  اًمًؿ كىاألىنى   ًؼ دٍ اًؼ     كىالرّْ يى رىًؼ اليىوٍ اتي الًمطٍ كؿي ذى تىقي 

ؿو   م ذً  ًإنَّؾى ًمفٍ  ثًُّؿ    ييً   تى ي      ذىىىبٍ ايً لىبى   يىزى  يايً القىكى  تىمى
)ت يميّْ رى  ىػ( كاصونا شعره:ُِِكقكؿ الخي

ادً ًمٍف كيؿّْ يىائً  ٍيتييىا     طىمىعىٍت ًبيىا الرٍُّكبىافي كيؿَّ ًنبى بَّ  رىةو   ًإذىا كى
تىارىةن     بىٍيفى  النًُّدمّْ  تيرىاضي  كىاألىٍكبىادً  ثّْمييىا  الميميكؾي  كى  طىٍكرنا ييمى

 =                                           ىػ( يي شعره:ُِّكقكؿ أبي تماـ )ت



 

  

 

 
 دراسة نقديَّة ،اهيكقضا التمثُّؿ بالشّْعر

 

ُّٖٓ 

تمثُّؿ بالشّْعر يي حابة إلأ توسير كتبقأ سمسمة مف القضايا البكىرية الميتعمّْقة بال 
كتوصيؿ أكليا: الحديث عف أيراضو كمحاكر مكضكعاتو...إلخ، كىذا مكضكع 

 المبحث التالي.
 

                                                                                                           

يي =     ى ثَّ مى تى  كٍ أى  ا يى بً    ماكً الرَّ   ؿى ثى مى  ا ذى إً       وً كا بً حي دى مٍ يي  ـٍ لى كى  ـه كٍ قى  وي لى أ ىى زٍ كي
 ىػ(:ِّٔكقكؿ ابف ىانئ األندلسي)ت    

 ثَّؿي م ييتىمى ذً الشٍّْعًر الَّ  فى أ مً ا     أٍبقى يى نَّ إً   ً ائً قى الكى  فى ا شىًيٍدتى مً كلىمى 
 :ىػ( يي مدح بياء الدكلةَْٓكقكؿ ابف نيباتة)ت    

 ييًغيري  اؿ زى  يى الى   كدو شىري  تو يٍ بى كى      ؿو ثّْ مى تى مي  فٍ مً  يؾى يً  يا لً يى مً ثٍ مً  ـٍ كى كى 
 ىػ( يي رثاء أحمد شكقي:ُّٔٔكقكؿ شكيب أرس ف )ت    

دً ؿي العىصٍ ثَّ يىتىمى  ؽَّ التىمٍ ثي ًبًشعٍ يٍ ري الحى مً  ًمفٍ   ؿً ثُّ رًًه       حى  اًتوً ًبيى  ً  يٍ بى
لىريبَّ  مٍ   ًقؿُّ يىستى    تو بىيٍ   كى وىحى يً  يخً ارً عىًف التَّ  ينً غٍ مىةو       تي ًببي  اًتوً ي صى

، األشباه كالنظائر ّّٕ/ُينظر يي ذلؾ عمأ الترتيب: ديكاف برير بشرح محمد بف حبيب     
عثماف  يبكر محمد كأب يأب -ف الخالديا -مف أشعار المتقدميف كالباىمييف كالمخضرميف

ط لبنة التأليؼ كالتربمة  -يد محمد يكسؼتح: الس -ِِٔ/ُ-ىاشـ  يبناسعيد 
يًميّْ ـُٓٔٗكالنشر رى بم  كتحقيؽ: عمي بكاد الطاىر كمحمد ببار  -، كديكاف الخي

دار الكتاب البديد.  -ٔٗص -المعيبد)قسـ الشعر المنسكب لو كلغيره، كىك بو أكلأ(
كر تح: الدكت -َُُ/ّ-ـ، ديكاف أبي تماـ بشرح الخطيب التبريزمُُٕٗىػُُّٗبيركت

ط دار -ِٖٖص-دار المعارؼ. مصر، ديكاف ابف ىانئ األندلسي -ْط -محمد عبده عزاـ
تح: عبد األمير ميدم  -ِْْ/ِ-السعدم ، ديكاف ابف نيباتةـَُٖٗبيركت لمطباعة كالنشر

-ْٖص -ديكاف شكيب أرس فـ، ُٕٕٗ-ىػُّٕٗط كزارة اإلع ـ. العراؽ-حبيب الطائي
ـ، ىذا عدا أشعار كثيرة تتحدث ُّٓٗ-ىػُّْٓمنارمطبعة ال -تصحيح: محمد رشيد رضا

كه  ار ألف الشعراء قصدكا يييا التمثُّؿ عمكمنا دكف أف يخصُّ عف التمثُّؿ أعرضتي عنيا صوحن
 بالشّْعر.
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 ادلبحث انثاوي

 
َّ
 انخ

ُّ
 مث

ِّ
 ُوُييتَقضاياي ادلعش م بانش

ىذا مبحث قد بعمتيو لمحديث عف أيراض التمثُّؿ بالشّْعر كقضاياه  
ي يتناكليار يمضمكف الشّْعر باب مييـ يي بنائو، كأيكاره المكضكعيَّة، كالمعاني الت

ركف رئيس يي إنشائو، ييك ياية المتكمـ كالسام ، كالتمثُّؿ ضرب مف الشّْعر بديد، 
ا: ػيػنػانب مػػذا البػػف ىػة بو مػقػً تعمٌ ػة المي ػػمَّ ػيػئمة المي ػف األسػم ان ر ػػكثيرز ػػَـّ نيبػػف ثػكم
عر؟ كىؿ ىناؾ اخت ؼ بينيا كبيف أيراض الشّْعر المشيكرة؟ أيراض التمثُّؿ بالشّْ  ما

 كىؿ يمكف تحكيؿ الشّْعر يي التمثُّؿ عف أيراضو األصمية؟...إلخ
عش:

ِّ
م بانش

ُّ
 أغشاض انخمث

يبرم التمثُّؿ عمأ أيراض الشّْعر الميتعارؼ عمييار المدح كالرثاء  
كمف أيراض  اعر بقصيدتوركالوخر...إلخ ييقصد الميتمثّْؿ بتمثُّمو ما يقصده الشَّ 

 رىةػػػوٍ ػػي صي ػػف أبػػب بػػمػمييػدـ الػػا قػمػو: لػتػمػثػف أمػػكم، ذحــادلة ػذائعػالتمثُّؿ بالشّْعر ال
 ،ير إكرامو كبرَّهػاج ببانبو، كأظػػبػو الحػمسػىػ( أبٓٗ)ت اجػػبػمأ الحػىػ( عّٖ)ت

 (ُ)ثـ قاؿ:
ـٍ مٍ أى     مّْديكاقى كى  ـي    مَّوً لً      رىكي ٍرًب ميٍضطىًمعىارىٍحبى الذّْ     دىرُّكي  رىاًع ًبأىٍمًر الحى

ٍمعىا ـي  الضّْ شىاهي   يىٍقًص ّـّ  يىكىادي   حى ٍيثى  يىٍبعىثيوي     ىى ـي  النٍَّكـى  ًإالَّ رى  الى يىٍطعى
اءي العىٍيًش سى إً  اين  ميٍترى الى   شىعىاخى ًبًو   كهه مىٍكري    عىضَّ   ًإذىا  كىالى    اعىدىهي ٍف رىخى
 عىابى ميتَّ كى     ارن كٍ طى      اميتىًبعن     كفي يىكي     أىشطيرىهي   رىٍ اؿى يىٍحميبي دىرَّ الدَّ ا زى مى 

                                           
يي الشّْعر كالشعراء ما عدا البيت الثاني.  رمى عٍ يط بف مى قً ، كاألبيات لمى ُُّ/ِ لممبرد ( الكامؿ(ُ

 -ْٗ-ْٕص -، كديكانو بتحقيؽ كتقديـ د. عبد المعيد خافَُِ/ُينظر: الشعر كالشعراء
 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٖط مؤسسة الرسالة.بيركت



 

  

 

 
 دراسة نقديَّة ،اهيكقضا التمثُّؿ بالشّْعر

 

ُٖٓٓ 

تَّ  ـى ال    رىتيوي أ شىٍزرو مىًريمى عى  تٍ تىمىرَّ أ اسٍ حى رىعىاالى كى   امن قىحٍ  الى  رَّأىمميٍستىٍحًك   ضى
لثبات، كالخبرة يمدحو الحباج مف خ ؿ ىذا التمثُّؿ بالقكة كالشباعة كا 

 بأمكر الحركب، كعدـ الوزع  مف المصائب أك الخضكع لمنكائب.
  -  -بف أبي طالب مثّْمي الشّْعر، مف ذلؾ أف عميكالمدح قصده كثير مف مت

أل أحدنا إذا ر كييقرّْبيـ لنصرتيـ لو، كدياعيـ عنو، ككاف  ،كاف يحب بني ىمداف
 (ُ)ؿ بقكؿ الشاعر:تمثَّ  منيـ

 ابً البى  ةى حى تٍ يى  أنَّ سى  افى دى مٍ ىى  ؿي ثٍ مً كى      ةه قى مى غٍ مي  ابي كى بٍ األى كى  افى دى مٍ ىى  يتي ادى نى 
 ابً بَّ كى  ري يٍ يى  به مٍ قى كى   يؿه مً بى  وه بٍ كى      وي بي ارً ضى مى   ؿٍ مى وٍ تي   ـٍ لى  يّْ انً كى دً نٍ اليً كى 
كالمعاني التي يسمكيا المادح يي التمثُّؿ ىي المعاني المستخدمة يي شعر  

ؿ النوسر الشباعة كالكـر كالكياء كحسف السياسة...إلخر المدح مف ذكر يضائ
ألنَّيا ميعدَّة سمونا، ي  يمكف الخركج عمييا، كىي يالبنا تكبد يي الممدكح البديد، 

 كليس مدحو بيا مف قبيؿ المباز كالمبالغة.
ثاءكمف األيراض التي يأتي التمثُّؿ عمييا كثيرنا  

ِّ
تيبة بف ؿ قي تمثُّ ، كمنو انش

اج بقكؿ الحطيئة: حيف أتاه ىػ(ٔٗ)ت الباىمي سمـمي   (ِ) مكت الحبَّ
                                           

دار الكتب  -ُط -تح: د. عبد المبيد الترحيني -ّّٗ/ّ-ابف عبد ربو -العقد الوريد ((ُ
ـ، كالبيتاف لعمرك بف براقة. األشباه كالنظائر ُّٖٗ-ىػَُْْالعممية. بيركت

يسا يي مبمكع شعره يي كتاب)قصائد باىمية نادرة( لمدكتكر يحيأ ، كلَِّ/ِلمخالدييف
ـ، كال يي مبمكع شعره ُِٖٗ-ىػَُِْـ طبعة الرسالة بيركت-َُْ-ٕٗص -الببكرم

 -يي كتاب)شعر ىمداف يي الباىمية كاإلس ـ( بم  كدراسة د. حسف عيسأ أبك ياسيف
. الرياض  -ِِٖ-ِِٕص  ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْط دار العمـك

، كاألبيات منسكبة لمحطيئة يي األشباه كالنظائر، كالبيت  ّّْ/ِاه كالنظائر لمخالدييفاألشب ((ِ
مطبعة  -تح: د. نعماف أميف طو -ِّٔص -األكؿ كالثاني يي ديكانو بركاية ابف السكيت

 الخانبي القاىرة.
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كرى بً    رو وى عٍ بى  آؿً  فٍ مً   ءي رٍ المى   ـى عٍ لىنً    مرً عىمٍ لى   ؿي ائً بى الحى   قىٍتوي مى عٍ أى  سىأ مٍ افى أى حى
 ؿي اىً بى وي المى تٍ وى الى خى  ي ن صً أى  امن ًحمٍ كى      ادن دي سيؤٍ كى   ي ن مً بى    امن زٍ عى   ديكا قى يى   دٍ قى لى 
 ؿي ائً ؾى طى تً كٍ دى مى عٍ بى   اةو يى ي حى ا يً مى يى     ميٍت ٍف تى ا ً ي كى اتً يى مىٍؿ حى مٍ أى  ـٍ لى  تى ا ًعشٍ ذى إً 
 ؿي ئً  ى قى   اؿو يى لى   الَّ إً   نىأالغً   فى يٍ بى كى    ا من الً سى   يتيؾى لىقً   كٍ لى    ينً يٍ بى  افى كى  ا مى كى 
( معزينا ىػِِٖكتمثَّؿ بيذه األبيات أبك العيناء محمد بف القاسـ بف خ د)ت 
: سميماف يقاؿ (ُ):ىػ(َِٓ)تالحسف أخكه مات ىػ( لمإِِبف كىب)ت سميماف

أقكؿ كما  كلكنأ ...عرؿ إخاءؾ، إف ىذا لمف أحسف الشّْ أحسف اهلل بزاءؾ، ككص
 (ِ)كار:غٍ مً يرثأ أخاه أبا ال مّْ ك نى قاؿ كعب بف سعد الغى 

 كبي يي ىى    اءً قى المّْ    دى نٍ عً     عه رى كى    الى كى     وً تً يٍ بى  دى نٍ عً  شه احً  يى الى  ي،خً ا أى مى  ي،خً أى 
 كبي مي يى  كجً بي المَّ  سً وٍ منَّ ، لً بً يٍ أ الشَّ بى حي     تٍ قى مى طٍ أى   ؿً يٍ البى   ةي رى كٍ سى   اا مى ذى إً  يـه مً حى 
 يبي رً أى   كي ىٍ كى   بَّ شى   ايَّ حى المي    يؿي مً بى     وً تً يٍ بى   افي يى شٍ يً   ارً كَّ الزُّ    ألى إً   يبه بً حى 
 يبي رً قى   كي ىٍ كى   اءي رى كٍ العى    ؽً طى نٍ تي   ـٍ مى يى     كا ظي وَّ حى تى    اؿي بى الرّْ    هي ءىاارى تى   ا مى   اذى إً 
د ػػد، بيػػف بيػيػكذبػػمػ  النػعيف. ككػػاب السامػػؿ إعبػػػذا التمثُّ ػػاز ىػػد حػػكق 

أف النمكذج الثاني أيزر معنأن كأبرع تصكيرنا، كىك األقرب إلأ طبيعة الحسف بف 
 ال يارسنا ميحاربنا. ،ف أديبنا كاتبناكىبر يقد كا

                                           
ار الكتب د -ُط -يكسؼ عمأ طكيؿتح:  -ِْ/ِ-الحصرم-كثمر األلباب ينظر: زىر اآلداب ((ُ

، كالخبر يي)آؿ كىب مف األسر األدبية يي العصر ـُٕٗٗ -ىػُُْٕبيركت   .لعمميةا
ـ، كلـ ترد ُٖٕٗمطبعة المعارؼ. بغداد -ّٗص -د. يكنس أحمد السامرائي -العباسي(

دار اليمامة لمبحث كالتربمة  -محمد بف ناصر العبكدم -يي)أخبار أبي العيناء اليماني(
 ـ.ُٖٕٗ-ىػُّٖٗكالنشر. الرياض

كاألبيات يي بميرة أشعار العرب لمحمد بف كعب بف سعد الغىنكم  ،ِْ/ِزىر اآلداب ينظر: ((ِ
تح: عمي  -كما بعدىا ٔٓٓص -القرشي -م  اخت ؼ يسير. ينظر: بميرة أشعار العرب

 د. ت.ط نيضة مصر.  -محمد البباكم
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، كمنو تمثُّؿ يزيد انفخشكثالث األيراض التي تأتي يي التمثُّؿ بالشّْعر ىك  
ث ث كستيف مف اليبرة  (ّٔىػ( بعد يمبتو ألىؿ المدينة سنة )ْٔ)ت بف معاكيةا

رَّة  :(ُ)يي مكقعة الحى
 اينى مً اىً البى  ؿً يٍ بى  ؽى كٍ يى  ؿى يى بٍ نى يى     ا ينى مى عى   ده حى أى   فٍ مى يى بٍ يى    الى   الى أى 
 (ِ)اينى رً ادً قى  شي طً بٍ نى  يفى حً  شي طً بٍ نى كى      ايى يٍ مى أ عى حى ضٍ أى  فٍ مى ا كى يى نٍ ا الدُّ نى لى   

بيات مف عمرك بف كمثـك أحؽ بيذه األ -أم يزيد-تمثَّؿ مف القصيدة بميبابيا، كىك 
ف اإلسراؼ ػيء مػو شػيا يػاىػف معنػو، كلكػكة بطشػػانو كقػظـ سمطػكع لسػعة ميمكػػو

 يي القكة كالتببر الذم يأباه اإلس ـ.
اإلسراؼ يي تمثُّمو لما قتؿى  ىذاىػ( ٖٔ)ت كتبنب عبد الممؾ بف مركاف 

ىػ( كدخؿ الككية، صعد المنبر، كايتخر، كىدد كتكعد، كتمثَّؿ ُٕميٍصعىبى بف الزبير)ت
 (ّ) :بأبيات قيس بف رياعة، كىي طكيمة اكتويت منيا بقكلو

 ارً دَّ يى    رً يٍ يى   يـو رً كى    ارً نى بً   ؿى صٍ يى      ةو رى  تً الى كى  بو نٍ  ذى  ى بً  مارً نى  ؿى صٍ يى  فٍ مى 
مىأ  ـى الى أي   الى  ي كى      ةه رى اىى بى مي   ينّْ مً   ـٍ كي لى   يري ذً النَّ   أىنىا    ارً ذى نٍ ا ً كى  يو يٍ نى   عى
 ارً العى  رى اىً ا ظى ين زٍ خً  كفى قى مٍ تى  ؼى كٍ سى  فٍ أى    كا يي رً تى اعٍ يى  كـى اليى  يالً قى مى  ـٍ يتي صى عى  فٍ إً يى  

                                           
ا أ يزيد، كطردك ىبرية، خربكا عمّٔسنة مدينةال( مكقعة حربية بيف يزيد بف معاكية كأىؿ (ُ

 ينظر يي ذلؾ: ، كانتصر بيش يزيد، كنكَّؿ ببعض الصحابة.كاليور بسبب بكره كقتمو الحسيف
 . بيركتمؤسسة الرسالة -ّط -: شعيب األرناؤكطتح-ِّْ/ّ-الذىبي -سير أع ـ النب ء

 ـ ُٖٓٗىػ /  َُْٓ
. ينظر: ديكاف عمرك ّْْ/ٓالعقد الوريد ((ِ -َٗ-ٖٕ-بف كمثـك ، كاألبيات لعمرك بف كمثـك

 ـ.ُُٗٗ-ىػُُُْط دار الكتاب العربي -بم  كتح: إميؿ بدي  يعقكب
أبك  -، كينظر يي أبيات لقيس بف رياعة الكاقوي: الحماسة البصريةُُ/ُأمالي القالي  ((ّ

مكتبة الخانبي -ُط -تح: عادؿ سميماف بماؿ-َُْ/ُ-الورج عمي بف الحسف البصرم
 ـ.ُٗٗٗ -ىػَُِْ



 

  

 

 
 دراسة نقديَّة ،اهيكقضا التمثُّؿ بالشّْعر

 

ُٖٖٓ 

 مارً السَّ  جً لً دٍ المي   كى يٍ لى كى   يـً قً المي   كى يٍ لى       ةن نى عَّ مى مي    ايثن ادً حى أى     فَّ عي بً رٍ تى لى    
مو العظة كالنصح كالعقاب، كىك مسمؾ بيد مف القائد كالحاكـ ػػي تمثػوػي 

 الذم يريد التخكيؼ كالزبر ال الوخر بالقتؿ.
، كمنو ما تمثَّؿ بو الوضؿ بف االيخزاسيراض الشائعة يي التمثُّؿ كمف األ 
 وبعد قتم ىػ(ُِٖ)تالمأمكفىػ( كاتب األميف يطمب العوك مف َِٖ)ت الربي 
 (ُ): ىػ( كانقياد الخ ية لوُٖٗ)ت األميف

ـٍ يىٍعًرٍؼ ًمفى النَّاسً  تَّأ كىأىنَّوي    ًمفى العىٍوًك لى ويكحه عىًف اإًلٍبرىاـً  حى  ميٍبًرمىا صى
ـٍ يىٍغشى  ًباٍلكيٍرًه ميٍسًممىا لىٍيسى ييبىاًلي أىٍف يىكيكفى ًبًو األىذىل    ًإذىا مىا األىذىل  لى  كى

كما أحسف كممة)صوكح( التي تيش ليا النوس، كقريب منو تمثَّؿ سيؿ بف  
 (ِ)ىػ( م  صاحب لو قد كبد عميو:ُِٓ)ت ىاركف

ٍبًدؾى الميًسي     ء يىًوي    عىٍوًكؾى  مىٍأكىل  الوىٍضًؿ كىالًمنىفً ًإٍف تىٍعؼي عىٍف عى
طىإو       أىٍستىًحؽُّ أىتىٍيتي  مىا        ٍد  ًبمىا    ًمٍف  خى سىفً   تىٍستىًحؽُّ يىبي  ًمٍف حى
يويو اعتراؼ بالذنب، كذؿّّ كضراعة، كثناء كمدح، كىك ما يشرح  النوس،  

 كيحركيا لمعوك.
)تكدكنو ما تمثَّؿ بو بعور بف عثما   يطمب  (ّ)ىػ(ِّٕف الميصحويّْ األندلسيّْ

                                           
1
 مبم  المغة  -ُط -تح: صالح األشتر -َُِص -ابف األبار القضاعي -تابإعتاب الك ((

 كاألبيات منسكبة لمحسف بف رباء الكاتب. المصدر نوسو  ـ،ُُٔٗ-ىػَُّٖالعربية بدمشؽ     
 .ُٗص     
 ، كالبيتاف ألبي البيـ يخاطب نباح بف سممة عامؿ المتككؿ. ينظر: ُْٔإعتاب الكتاب ص ((ِ

ٍأكن   يىٍضًمؾى ) ، كالشطر الثاني مف البيت األكؿ ييو:ُٕٓ/ِاألخبارعيكف      ٍوحً   لمى  ( كىالًمنىفً  ًلمصَّ
 كبو يصح الكزف.    
لمحكـ  كحاببنا ، كاف كزيرناعالـ شاعر ،يصحوالمعركؼ بابف المي أبك الحسف بعور بف عثماف  ((ّ

 =نصكر بف أبي ىشاـ المؤيد، حتأ استكلأ المالبنو ىػ(، كحاببنا ّٔٔالمستنصر باهلل)ت
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 (ُ)ىػ(:ّّٗالعوك مف المنصكر بف أبي عامر)ت
 ادى عى بٍ أي   فٍ أى   ؾى كً وٍ عى بً    كذي عي تى      ةه مى رٍ  حي الى أى   ؾى نٍ عى   ا اهللي وى عى 
 ادى يى   أمى عٍ أى كى    ؿُّ بى أى    تى نٍ أى يى      دٍ مً تى عٍ أى  ـٍ لى كى  به نٍ ذى  ؿَّ بى  فٍ ئً لى 
 لدى ا ىى يدن شً رى كى  ا وى أ عى لن كٍ مى كى      هي رى كٍ طى   ادى عى  ا دن بٍ عى   رى تى  ـٍ لى أى 
 ادى سى يٍ أى   امى    حى مى صٍ أى يى   ادى عى يى      وي تى يٍ يى  ى تى     رو مٍ أى     دى سً وٍ مي كى 
 لدى الرَّ  ؾى نٍ عى  ؼي رً صٍ يى كى  يؾى قً يى      ؿٍ زى يى  ـٍ لى  فٍ مى   ؾى الى قى أى   ينً مٍ قً أى 

اليا ػذارر الشتمػة االعتػبيعػي طػايػف تبػف حيسػيا مػا ييػمأ مػات عػػكاألبي 
كربما كاف ليذا دكر  ،يقيؾ(-أقمني-أنت-عوكؾ -عمأ عدـ تعظيـ المخاطب)عنؾ

يي عدـ العوك عنو، كلكنو مف بانب آخر يناسب ابف الميصحوي الذم كاف حاببنا 
يي اعتذاره لمخميوة  (ِ)كالمنصكر كاتبنا. كأبرع مف البمي  يي تمثُّمو تميـ بف بميؿ

غار، كتىٍركيـ يي ميب الريح ِِٕ)ت معتصـال بية الصّْ مَّنىو حديثنا عف الصّْ ىػ( يقد ضى
 (ّ)كعكادم الزماف ب  ساتر أك عائؿ:

ى      ي نً نَّ ا ً كى   كتي مي أى     ينّْ أى   ي نً زٍ حى  ا مى كى   تي قَّ ؤى مي   شىيءه   تى كٍ المى   فَّ أى  ـي مى عٍ ألى

                                                                                                           

ينكب   ىػ( عمأ األمكر، كشاركو يي الكزارة لمكانتو مف صبح أـ ىشاـ المؤيد،ّّٗعامر)ت=    
 .ُٕٖبذكة المقتبس ص . ينظر:ىبريةِّٕسنة  كحبسو كقتموا، بعورن 

خالية مف البيت  ِِٖ/َُاأليانيكاألبيات لعمي بف البيـ. ينظر: ،ٓٗص إعتاب الكتاب((ُ
 األخير.

نيقؿ عنو أنو تميـ بف بميؿ السدكسي، كاف أقاـ عمأ شاطئ الورات، كدعا لنوسو،  ياية ما ((ِ
يابتم  إليو كثير مف األعراب، كعظـ أمره، يككؿ بو المعتصـ مالؾ بف طكؽ، يظور بو، 

ينظر يي ذلؾ: زىر  .كحممو إليو مكثقنا، يأحسف االعتذار، يعوأ عنو المعتصـ كأحسف إليو
 .َُٖ/ِاآلداب

الورج بعد الشدة ، كاألبيات ترد يي المصادر بيف اإلنشاء كالتمثُّؿ. ينظر: ُٓٗ/ُالعمدة( ينظر: (ّ
 .ـُٖٕٗ -ىػ ُّٖٗ بيركت .دار صادر -ط -يعبكد الشالبتح:  -َٗ/ْ-لتنكخيا–
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 تي تَّ وى تى تى    ةو رى سٍ حى    فٍ مً    ـٍ ىي ادي بى أكٍ كى       ـٍ يي تي كٍ رى تى   دٍ قى    ةن يى بٍ صً   ي وً مٍ خى   فَّ كً لى كى 
كهى ال ؾى مٍ كا تً شي مى خى  دٍ قى كى       ـي يً يٍ لى إً    أعى نٍ أي    فى يٍ حً    ـٍ اىي رى أى   ينّْ أى كى   كاتي كَّ صى كى كيبي
 كاتي كَّ مى  تُّ مي  فٍ ا ً كى  ـٍ يي نٍ ل عى دى الرَّ  كدي ذي أى       ًنٍعمىةو بً   يفى ضً ايً كا خى اشي عى  تي شٍ عً  فٍ إً يى 
يقاؿ لو المعتصـ: قد يورتي لؾ، ككىبتيؾ هلل كلصبيتؾ. قمت: كاالعتذار  

ٍكلىة بنت ثعمبة  بية مىبمبة لمعوك، يقد عوا اهلل عف أكس بف الصامت كزكبو خى بالصّْ
بية، كعوا النبي عف أبي عىزَّة الشاعر  -  -)صاحبة الميبادلة( بسبب الصّْ

بية، كعوا عمر بية.عف الحطيئة الع -  -لمصّْ  (ُ)تذاره بالصّْ
 يي معدف التمثُّؿ كبكىره،ي، احلِكمتكمف أبرز أيراض التمثُّؿ بالشّْعر  

وردة التي تشتمؿ ػات المػي األبيػكف يػر ما يكػثػؿ، كأكػيا كالمثػعر ييػالشّْ  دـػتخػسيي 
ما يقاؿ مف ذلؾ ك عرية، باألمثاؿ الشّْ ك ما يسمأ ػػد، كىػريػركد أك يػػعنأ شػمأ مػع

 ( ِ) :لشباعةيي ا
 (ّ)ؿٍ بى األى  افى ا حى ذى إً  تى كٍ المى  فى سى حٍ ا أى مى    ؿٍ مى ا حى بى يٍ اليى  ؽً حى مٍ  يى ي ن مً قى  ثٍ بّْ لى 

 .يـك الخندؽ ىػ(ٓ)ت --تمثؿ بو سعد بف معاذ

                                           

كخبر الحطيئة يي طبقات يحكؿ ، ِّٓ/ُكخبر أبي عزة يي طبقات يحكؿ الشعراء( (ُ
 .ِّٖ/ُ، ك الشعر كالشعراءُُٔ/ُالشعراء

دار  -ُط -تح: عبد المبيد قطامش -ُّٕص -ابف س ـ اليركمالقاسـ  -األمثاؿ ((ِ
 ، كلـ أقؼ عمأ نسبة البيت.ـَُٖٗ -ىػ  ََُْالمأمكف لمتراث 

مىؿ: ىك حمؿ بف بدر الوزارم أحد أبطاؿ حرب )داحس كالغبراء(، ككاف كض  كميننا يصد بو  ((ّ حى
ذيوة بف بدر، ييابت الحرب أربعيف  داحس عف الغاية، كيضمف يكز الغبراء يرس أخيو حي

-َِّ/ُ-عامنا، قتمو قيس بف زىير العبسي.  ينظر: شرح ديكاف الحماسة لممرزكقي
-ىػ ُُُْدار البيؿ-ُط–تح: أحمد أميف كعبد الس ـ ىاركف-ُْٕحماسية رقـِْٗ
 ـ. ُُٗٗ
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 ىػ( لما خرج الحسيف بف عمئٖكمف ذلؾ تمثُّؿ عبد اهلل بف عباس)ت 
 (ُ)ىػ(بالزعامة:ّٕىػ( مف مكة كانورد يييا عبد اهلل بف الزبير) تُٔ)ت

كُّ يىًبيًضي كىاٍصًوًرم   ًبمىٍعمىرً   قيبَّرىةو    ًمفٍ   لىؾً   يىا  خى ى لىًؾ اٍلبى
نىقًّْرم مىا ًشٍئًت أىٍف تينىقًّْرم  كى

ىػ( كمما ضاقت عميو َُٕكمف ذلؾ تمثُّؿ الخميؿ بف أحمد الوراىيدم)ت 
 (ِ)سيبؿ الرزؽ:
ذى   اؿً مى اًلًح األىعٍ كفي كىصى يىكي  ارن ذيخٍ       تىًبدٍ  لىـٍ  اًئرً أ الذىخى ًإلى  ٍيتىقىٍرتى ا اً كىاً 

كالغزؿ،  كي حظ الباحث تأخر بعض األيراض يي التمثُّؿ بالشّْعر كاليباء 
راض الشّْعر ػاكت االىتماـ بأيػؼ، كمردُّ ذلؾ إلأ توػيا اآلخر كالكصػاب بعضػيػكي

بالضركرة يشغؿ  بيف الشاعر كالمبتم  أك المتمقير كأف ما يشغؿ الشاعر ليس
 المبتم ، يأيراض الشّْعر يي الحقيقة أيراض الشعراء.

 

                                           
دار الكتاب  -ُط -تح: عمر عبد الس ـ تدمرم -ُْٗ/ّ-ابف األثير –الكامؿ يي التاريخ  ((ُ

، كالشعر منسكب لطرية بف العبد. ينظر: الشعر ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕالعربي، بيركت. 
، ُّٗ، كديكانو بتحقيؽ عمي البندم، القسـ الثاني المنسكب لو كلغيره صُٖٖ/ُكالشعراء

رب ػ، كأياـ العُْٓ/ ِاىميةػرانية يي البػراء النصػر: شعػكتنسب لكميب كائؿ بف ربيعة. ينظ
-ىػُُّٔط عيسأ البابي الحمبي-ُّْص-محمد أحمد باد المكلأ كآخريف -لباىميةيي ا

 ـ.ُِْٗ
 ط دار صادر. بيركت،-تح: إحساف عباس -ِْٖ/ِ-ابف خمكاف -ينظر:  كييات األعياف( (ِ

، كالبيت يي ديكاف األخطؿ ّْٗ/ُكالبيت منسكب لألخطؿ. ينظر: طبقات يحكؿ الشعراء
ـ، كلـ ير ُٔٗٗدار الوكر. دمشؽ -ْط -لديف قباكةتح: يخر ا -َُُص -صنعة السكرم

ط عالـ  -ّٖٔ-ّّّص -د. حاتـ الضامف -يي مبمكع شعر الخميؿ. ينظر: شعراء ميًقمُّكف
 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕالكتب كمكتبة النيضة العربية. بيركت 
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عش بني انكثشة َانقهت:
ِّ
م بانش

ُّ
 أغشاض انخمث

رىا ػكر كػا أف نتصػإذا أردن  ثرة أيراض التمثُّؿ بالشّْعر بدقة، يعمينا أف نيحرّْ
ر( كنستطي  يا بأيراض الشّْعر، كنض  بدالن منيا)مقامات التمثُّؿ بالشّْعػف ارتباطػم

أف نقؼ عمأ أثر ذلؾ مف خ ؿ )أبيات االستشياد( البف يارس، يقد ذكر 
( مئة كث ثة كث ثيف مقامنا لمتمثُّؿ بالشّْعر منيا: ما ييتىمىثَّؿ بو عند الًعتاب ُّّييو)

كاأللـ كالشككل كالزيارة كالسؤاؿ كالتحذير كتىغيُّر الحاؿ كرؤية يائب كعند الكعد 
كىذه المقامات قابمة لمزيادة حسب تىغيُّر األحكاؿ، كتصرُّؼ الميتمثّْؿ كالًمطاؿ...إلخ 

َـّ يأيراض التمثُّؿ بالشّْعر أيزر مف أيراض الشّْعرر ألنو أم  -يي المقاؿ، كمف ث
ؿّْ أيراضو، كيشارؾ النثر يي كؿّْ أيراضو، كأيراض  -التمثُّؿ يشارؾ الشّْعر يي بي
ؿ ػأتي التمثُّ ػػد، ييػػر مف أف تيحػثػكعاتو أكػكضػر، كمعػراض الشّْ ػػف أيػػر مػػر أكيػالنث

بر كالحـز كالًحمـ كالزىد...إلخ، كمف ىذه المعاني الورعيَّة  يي المعاني الورعية كالصَّ
   - -التمثُّؿ يي الشكؽ كالحنيف إلأ األكطاف، كمنو تمثُّؿ ب ؿ بف رباح

رؼ ػد أشػاؿ كقػػقػة، يػكؽ إلأ مكػػبو الشػمػغػي ،دينةػأ المػر إلػابػا ىػلم ىػ(َِ)ت
 (ُ)عمأ الي ؾ:
ٍكًلي  ًبوىخ       لىٍيمىةن   لىٍيتى ًشٍعًرم ىىٍؿ أىًبيتىفَّ أىالى    حى ًميؿي   ًإٍذًخره   كى بى  (ِ)كى
نَّةو مى   ًمياهى   يىٍكمنا ىىٍؿ أىًردىٍف كى  طىوً     بى ٍف ًلي شىامىةه كى  يؿي كىىىٍؿ يىٍبديكى

 
 
 

                                           
ط نيضة  -تح: إبراىيـ محمد حسف البمؿ -ِِٔص -المبرد -ينظر: التعازم كالمراثي ((ُ

 كلـ أقؼ عمأ نسبة األبيات لغير ب ؿ.ت، . د. مصر
 .طويؿ: بب ف يي مكةك  شامةمبنة: مكضعاف يي مكة. ك  يخ ((ِ
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 (ُ)ىػ( بقكؿ الشاعر:َُُؿ تمثُّؿ الحسف البصرم)تكمف التَّذكير بالرَّحي 
 اري ا الدَّ مى  ابً البى  دى عٍ م بى رً عٍ شً  تى يٍ مى يى      وي مي اخً دى   اسً النَّ  ؿُّ كي كى   ابه بى  تي كٍ المى     
دّْ كالتَّرحيب تمثُّؿ أبي  بف  يحيأ بف عبادة القيشىيرمّْ  الميمكف كمف إظيار الكي
حَّاؼ  (ِ):و زائرنابيتىػ تقريبنا( ِٖٖ)ت رمّْ بى كىك داخؿ عمأ أبي عمي اليى  بى

يىاؿى مىٍف لىٍك زىارىنىا   عىدىدى المَّيىاًلي ًخٍمتي ذىاؾى قىًمي ى  يَّا اإًللىوي خى  حى
عش بني انخبعيت َاالسخقالل:

ِّ
م بانش

ُّ
 أغشاض انخمث

ؿ بالشّْعر يأتي يالبنا تابعنا لغيره، كمسبكقنا بحديث أك حكار، كالتمثُّؿ ػػالتمثُّ  
ىذه الحالة مشارؾ لمنثر يي يرض الك ـ، يتعاكف معو عمأ إتمامو، كدكر يي 

يقتصر يي ىذه الحالة عمأ التأكيد كاإلعانة، كقد يستقؿ التمثُّؿ  التمثُّؿ)الشّْعر(
بنوسو، كيستكلي عمأ الغرض كمو، ي  يسبقو ك ـ يي يرضو كال يمحقو، كمف ذلؾ 

ؽ رً عى كقد ا يكمن  -  -النبي -ارضي اهلل عني -أـ المؤمنيف عائشةرأت لما 
مىٍيس)ت ؽ. ىػ(ذليُّ ، يقالت: لك رآؾ أبك كبير اليي ببينوتألأل و، ك كبي  ر عامر بف الحي

 (ّ)يقاؿ ليا: كما يقكؿ يا عائشة أبك كبير؟ قالت: يقكؿ: ،لعمـ أنؾ أحؽ بشعره

                                           
ط  -ُٖٔص -ديكاف أبي العتاىية، كالبيت منسكب ألبي العتاىية. ينظر: َّٓ/ُِاألياني ((ُ

تح: شكرم  -ُُْص -ـ، كأبك العتاىية أشعاره كأخبارهُٖٔٗ-ىػَُْٔدار بيركت 
 ـ، كبعده:ُٓٔٗ-ىػُّْٖبامعة دمشؽ مطبعة-الويصؿ

ٍرتى يىالنَّاري  ٍف قىصَّ أ اإًللىوي كىاً  ًمٍمتى ًبمىا    يىٍرضى ٍمدو ًإٍف عى نَّةي خي  الدَّاري بى
 كالبيت ليس ألبي العتاىيةر ألف الحسف البصرم مات قبؿ أف يكلد أبك العتاىية بعشريف عامنا. 

دار  -ُط -ترتيب: حمد الباسر -َِٗص -مّْ ر بى أبك عمي اليى  -( ينظر: التعميقات كالنكادر(ِ
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُّْاليمامة. الرياض

، َُّٕ/ّ: شرح أشعار اليذلييفأبي كبير يي تابي، ك َٓ/ُزىر األكـ يي األمثاؿ كالحكـ ((ّ
ـ، كبيف ُٓٔٗ-ىػُّٖٓط الدار القكمية لمطباعة كالنشر. القاىرة -ّٗص -ديكاف اليذلييف

 األكؿ كالثاني ث ثة أبيات.



 

  

 

 
 دراسة نقديَّة ،اهيكقضا التمثُّؿ بالشّْعر

 

ُْٓٗ 

 ؿً يً غٍ مى  اءو دى كى   ةو عى ضً رٍ مي  ادً سى يى كى      ةو ضى يٍ حى  رً بَّ يي  ؿّْ كي  فٍ مً  رأه بَّ مي كى 
 ؿً مّْ يى تى المي  ضً ارً العى  ؽً رٍ بى كى  تٍ قى رً بى     وً يً بٍ كى  ةً رَّ سً أ أى لى إً  تى رٍ ظى ا نى ذى إً يى  

 كبينما ىكهـ(، 222)تىػ( أبا العتاىيةُّٗكمف ذلؾ لما حبس الرشيد)ت 
ثـ تمثَّؿ الربؿ  ،كبد رب ن صابرنا صامتنا ،آالـ الحبسك  الكبد يعاني يي السبف ذاى ن 

 (ُ)يبأة:
تَّأ  رً الضُّ   سَّ مى   تي دٍ كَّ عى تى  ٍبرً  اءً زى العى   في سٍ حي   ينً مى مى سٍ أى كى      وي تي وٍ لً أى  حى  ًإلىأ الصَّ
ًني ً  فً سٍ ًبحي     ا قن اثً كى  النَّاسً  فى مً  ي سً أٍ يى   ينً رى يَّ صى كى  ٍيثي الى أىٍدًرم فٍ مً  اهللً  صى  حى
لتمثُّؿ كلـ يتبعيا حديث، يباء ا ،ىكذا تمثَّؿ بيا الربؿ لـ يسبقيا حديث 

 مستكلينا عمأ الغرض كمو ال يشاركو ييو ييره.
ىػ( لما استكزه المقتدر، كرأل ّّْكمنو تمثُّؿ عمي بف عيسأ بف البراح)ت 

 (ِ)يتمثَّؿ بقكؿ أبي العتاىية: ،ابتماع الناس عميو، ككاف ديّْننا يقيينا عالمنا بالحديث
 كابي مى قى انٍ  وً بً   امن كٍ يى  تٍ بى مى قى ا انٍ مى وى يٍ كى يى     ا يى بً احً صى ا كى يى نٍ الدُّ   ى مى  الَّ إً  اسي ا النَّ مى 
 كابي ثى ي كى يً تى شٍ  يى ا الى مى بً  وً يٍ مى عى  امن كٍ يى      تٍ بى ثى كى  فٍ إً يى  ا يى نٍ الدُّ   اخى أى   كفى مي ظّْ عى يي 

عش إىل أغشاض جذيذة:
ِّ
م َوقم انش

ُّ
 انخمث

ؿ مف المعركؼ أف التمثُّؿ إنشاء مف إنشاء، كأخذ مف بناء، كأف الميتمثّْ  
كىك:  ،يقط  بزءنا مف قصيدة سابقة كيستخدميا يي مناسبة خاصة بو، كىنا سؤاؿ

                                           
-ياقكت الحمكم –معبـ األدباء ، كالبيتاف ألبي األسكد الدؤلي. ينظر: ِْْ/ُييات األعيافك  ((ُ

، ـُّٗٗ -ىػ  ُُْْ بيركت .دار الغرب اإلس مي -ُط -إحساف عباس تح: -ُّْٕ/ْ
ط دار الكتاب  -تح: محمد حسف آؿ ياسيف -ُٔٓص -مستدرؾ ديكاف الخميؿ بف أحمد

 البديد. بيركت. د.ت.
، ّٓ، كالبيتاف منسكباف ألبي العتاىية. ينظر: ديكاف أبي العتاىية صُٖٕص ب الكتابإعتا ((ِ

 .ِِأبك العتاىية أشعاره كأخباره ص
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ُٓٗٓ 

كيمو كنقمو ػكز تحػابؽ نوسو دائمنا؟ أـ يبػرض الشّْعر السػؿ يي يػػؿ يأتي التمثُّ ػػى
 إلأ أيراض بديدة؟

كبتتب  شكاىد التمثُّؿ بالشّْعر تبيَّف مدل ميوارقة بعض األشعار يرضيا  
 إلأ أيراض بديدةر مف ذلؾ ما يعمو يحيأ بف مالؾ بف عائذ األصمي، كتحكيميا

 (ِ) بأعمأ صكتو: يأنشد ،قاـالمسبد كالص ة تي  حيف دخؿ(ُ)ىػ(ّٕٔ)ت
 اينى آمً  اؿى ا قى دن بٍ عى  اهللي  ـي حى رٍ يى كى     ادن بى ا أى يى بَّ ي حي نّْ بى مي سٍ  تى الى  بّْ ا رى يى 

ف يقصد بتمثمو الص ة، ينقؿ البيت مف الغزؿ إلأ الشّْعر   الديني، لكف كا 
كاف الغرض مختمونا يي الظاىر يالعاطوة ميتَّحدة يي الباطف، كالغرضاف يبمعيما 

 ىك)الحب(. ،بذر كاحد
القاسـ بف  رض كزيرهػػا مػػىػ( لمِٓٗباهلل)ت ويػػكتػالمؿ ػػف ذلؾ تمثُّ ػكم 

، كزار و عبد الكىاب بف الحسفاستخمؼ ابف أخيىػ( ك ُِٗ)ت ميمافعبيد اهلل بف سي 
 (ّ)ؿ المكتوي:تمثَّ  عندهمما خرج مف بك القاسـ المكتوي، يأ

                                           
، سم  ، اإلماـ المبكد، الحايظ المحقؽياألندلسالقرطبي أبك زكريا يحيأ بف مالؾ بف عائذ  ((ُ

األندلس يظؿ يحدث بيا  باألندلس ثـ رحؿ إلأ المشرؽ يأخذ العمـ بمصر كبغداد، كعاد إلأ
ابف  -تاريخ عمماء األندلسىػ . ينظر يي تربمتو: ّٕٔكينشر العمـ إلأ أف مات سنة

 .ـُٖٖٗ-ىػ َُْٖالقاىرة  .الخانبيمكتبة  -ِط -العطارعزت  عنأ بنشره-الورضي
ميدم-( بذكة المقتبس يي ذكر كالة األندلس(ِ  -الدار المصرية لمتأليؼ كالنشرط َُٕص –الحي

تح: عبد  -ُِٗص -: ديكاف مبنكف ليمأ، كالبيت لمبنكف ليمأ. ينظرـُٔٔٗ رةالقاى
يسرم  -دراسة كتعميؽ -ُّص -ط مكتبة مصر، كديكاف قيس بف الميمكَّح -الستار أحمد يراج

 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْط دار الكتب العممية. بيركت -عبد الغني
: محمد عبد القادر تح-ِٕ/ُّ-البكزم  بفأبك الورج  -األمـ الممكؾ ك لمنتظـ يي تاريخ ا ((ّ

ـ، ُِٗٗ-ىػ ُُِْبيركت .دار الكتب العممية -ُط -مصطوأ عبد القادر عطاك عطا 
 القسـ=-بف عمي الخزاعي كالبيتاف منسكباف لدعبؿ بف عمي الخزاعي. ينظر: ديكاف دعبؿ
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ُٓٗٔ 

 ؿً ىٍ  أى الى كى  اؿو مى أ بً مى يٍ لى  فٍ عى  ؿي سٍ يى  ـٍ لى كي      هي ادي ؤى يي    ااحن مى بً   الَّ إً  أ بى أى   امَّ لى كى 
 يمً سٍ  تي الى كى   أمى يٍ مى م بً رً غٍ ا تي يى أ بً مَّ سى ي     تى تً ا الَّ ذى إً يى   اىى رً يٍ ل يى رى خٍ أي بً  أمَّ سى تى 
ر كىذه اإلشارات (ُ)الم حظ أف أكثر النقؿ كالتغيير يق  يي شعر الغزؿكمف  

 تدؿ عمأ ما بيف الغزؿ كسائر أيراض الشّْعر مف كشائج كص ت.
عش:

ِّ
م بانش

ُّ
 جذيت أغشاض انخمث

مف الميك كىا ػيا، كخمػعر كرزانتػبالشّْ  التمثُّؿأيراض  ديةػإلأ ب كهػأن أن بقي 
ات ميمة، يندر أف تبد تمثُّ ن يي يحش، أك خمر كمبيئيا يي مكضكعكف، ػكالمب

 ؿأع ـ التمثُّ  ر يي ذلؾ إلأ شرؼكربما يرب  السّْ أك يزؿ مابف أك ىباء، 
بب مف الذيف إذا مركا عمأ الميك سادة ني  يبمُّيـ -كسيأتي الحديث عنيـ-كمكانتيـ

أطيايو، ، كىذا يعكس مف بانب آخر صكرة المبتم  العربي عمأ اخت ؼ كا كرامامرُّ 
سيامو يي رسـ خريطة بديدة لمكضكعاتو كترتيبيا.  كنظرتو لمشّْعر العربي، كا 

 
 
 
 

                                                                                                           

دار الكتاب المبناني.  -ّط -بم  كتحقيؽ: عبد الصاحب الدبيمي -ّْٗ= الثاني ص   
ـ، ُٕٗٗمطبعة األعممي. بيركت  -ـ، كليس يي ديكانو بشرح حسيف األعمميُٖٗٗبيركت

ط دار العركبة.  -تح: أحمد راتب النواخ -ٓٗ-ْٗص –كىما لعبد اهلل بف الدمينة يي ديكانو 
ط  -بم  كتحقيؽ: د. إحساف عباس -ّٔٓص -ىػ، كىما يي ديكاف كثير عزةُّٕٗالقاىرة 

ط دار  -ـ، كليسا يي ديكانو بشرح عدناف زكي ركيشفُُٕٗ-ىػُُّٗدار الثقاية. بيركت 
بم  كشرح د. حسيف -ِٕص -ـ، كيي شعر الحيسيف بف ميطير األسدمُْٗٗصادر. بيركت

 ط دار البيؿ. بيركت د. ت. -عطكاف
 .َُْ/ْ، ُِ/ِالعقد الوريدينظر:  ((ُ
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ُٕٓٗ 

 ادلبحث انثانث
قذ األدبي

َّ
عش يف انى

ِّ
م بانش

ُّ
 انخمث
عش:

ِّ
م بانش

ُّ
مث

َّ
 اٌخماو انىقذ بانخ

ىؿ احتوأ النقد األدبي بالتمثُّؿ بالشّْعر؟ كىؿ تناكلو مف كاية الزكايا؟ ككيؼ  
ة يي مخيمة النقاد؟ كييرىا مف األسئمة التي أتكقؼ ىنا لإلبابة ارتسمت الظاىر 

 عنيا.
لقد ظير التَّمثُّؿ بالشّْعر يي مدكنات النقد األكلأ خايتنا يي صكرة أخبار  

 أدبية مبردة، يستدعيو سرد األخبار كالحديث عف الشعراء، يذكره ابف س ـ
ىػ( يي تناكلو ِٕٔتيبة)تمف يير تعميؽ، كتكسَّ  ابف قي (ُ)ىػ( أرب  مراتُِّ)ت

كاف أحد أدكات الناقد يي تقكيـ النتاج  لمظاىرة عمأ نحك يرشح القكؿ بأف التمثُّؿ
ميسمّْطنا  (ِ)أربعنا كعشريف مرة تقريبنا (ِْ)الشّْعرم، كتتبُّ  أثره يي المبتم ، يأكرده

عر، يكاف األضكاء يييا عمأ القضية مف زاكية ينيَّة خالصةر ىي زاكية الشّْعر كالشَّا
مف شعر الشاعر مف يير توصيؿ  -يالبنا –يذكر األبيات التي يتمثَّؿ بيا الناس

لمكضكع التمثُّؿ كقصتو، أك دكر المتمثّْؿ ييو، مف ذلؾ قكلو عف امرئ القيس" كمما 
 ييتىمىثَّؿ بو مف شعره قكلو:

تَّأ    ٍيتي ًيي اآليىاًؽ حى قىٍد طىكَّ ًة ًبا  كى  (ّ)إًليىاًب"رىًضٍيتي ًمفى الغىًنيمى
                                           

 .َُٕ/ِ، ِْْ-ُُْ-َُْ/ُ:ينظر طبقات يحكؿ الشعراء ((ُ
-ِٔٓ-ِّٗ-ُٖٗ-ُٕٖ-ُّٖ-ُِٔ-َُٔ-َُْ-ُُِ/ُ راءينظر الشعر كالشع ((ِ

ِٔٗ-َُّ-ِّّ-ُّٖ-ِّٔ-ُِْ-ُّٓ،ِ/ُْٔ-ْٕٔ-ِِٕ-ِْٕ-ِٕٔ-
 -تح: محمد أبك الوضؿ إبراىيـ -ٗٗص -، كبيت امرئ القيس يي ديكانوٕٖٗ-ٖٕٖ-ُٖٗ

ـ، ديكانو دراسة كتحقيؽ: د. أنكر أبك سكيمـ كد. محمد ُْٖٗدار المعارؼ. القاىرة -ْط
 ـ.َََِ-ىػُُِْط مركز زايد لمتراث كالتاريخ -ْْٓ/ِ-عمي شكابكة 

 ، ككاف ىذا نيبو يالبنا يي سائر الشكاىد.ُُِ/ُ( الشعر كالشعراء(ّ
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ُٖٓٗ 

كرؤيتو عمأ ب لتيا أحاديَّة النظرةر ألنو اىتـ بزاكية الشاعر، كأىمؿ زاكية  
 الميتمثّْؿ.
ؿ كالتمثُّؿ، يأعمأ ػىػ( بيف المثْٔٓ)ت يؽػف رشػط ابػت الذم ربػػي الكقػي 

ىػ( يي ريعة شعر ُٓٓمف قيمة المثؿ بسبب التمثُّؿ، كنقؿ رأم حماد الراكية)ت
 لصحة التمثُّؿ منو ببيت أك نصوو، كضرب مثاالن بقكلو: ي)ت. ؽ. ق(النابغة الذبيان
بي ىى ذٍ مى  ءً رٍ مى مٍ لً  اهللً  اءى رى كى  سى يٍ لى كى      ةن بى يٍ رً  ؾى سً وٍ نى لً  ريؾٍ تٍ أى  ـٍ مى يى  تي وٍ مى حى 

(ُ) 
ىػ( لمشّْعر، كبعمو المثؿ الشّْعرم َّْكذكر تقسيـ عبد الكريـ النىٍيشىًمي)ت 

لكف لـ ييقدّْـ  (ِ)لمثؿ العائد عمأ مف تمثَّؿ بو بالخير"مف أبؿ أقسامو يي قكلو:" كا
 النقد تعمي ن لمظاىرة، كلـ يض  إطارنا ليا، كلـ يكبو الشعراء إلييا.

عش َحشكت انخأنيف:
ِّ
م بانش

ُّ
مث

َّ
 انخ

ثىمَّة اتباه آخر لمتمثُّؿ يي النقد األدبير كىك محاكلة تزكيد القارئ بما  
ء ىذا عبر سمسمة مف المؤلوات بم  يييا النقد ما يصميح لو مف الشّْعر، كقد با

الة يي أعباز أبيات تغني ػػ)رس ف ذلؾ:ػػكر مػػمأ البميػػرحو عػػؿ كطػػمح لمتمثُّ ػيص
أربعة كثمانيف شطرنا  (ْٖىػ( بم  يييا)ِٖٓ)ت يي التمثُّؿ عف صدكرىا( لممبرد

 ف مشيكر كمغمكرألعباز أبيات تصمح لمتمثُّؿ بيا، بمعيا لمختمؼ الشعراء ما بي

                                           
، كالشعر ٔٓ/ُ، كبيت النابغة الذبياني يي طبقات يحكؿ الشعراءِِٖ/ُينظر العمدة:  ((ُ

ط دار  -براىيـتح: محمد أبك الوضؿ إ -ِٕص -، ديكاف النابغة الذبيانيُٗٓ/ُكالشعراء 
 ـ.ُٕٕٗالمعارؼ. القاىرة

 .ُُٖ/ُ العمدة ((ِ
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ُٓٗٗ 

كمما أكرده  (ُ)ات التمثُّؿػف أبيػًير مػيرنا مما شي ػالة كثػمنت الرسػره، كتضػصػحتأ ع
 ؽ.ىػ(:ُّمف األمثمة قكؿ زىير بف أبي سيممأ )ت

الىةى أىٍف يىٍشتىاؽى مٍف عىًشقىا  كىالى مىحى
 ىػ(:    َُّكقكؿ القيطىامي)ت

قىٍد يىكيكفي مى ى الميٍستىٍعًبًؿ الزَّلىؿي  كى
 

يب)  ىػ(:  َُٖكقكؿ نيصى
قىاًئبي  مىٍيؾى الحى لىٍك سىكىتيكا أىٍثنىٍت عى  (ِ)كى

كمف الم حظ أف الرسالة خمت مف الشرح كالتوسير، كمف تعريؼ التمثُّؿ  
 كالتنبيو عمأ قيمتو.

مئة  (ُّّد بم  ييو)كق ىػ(ّٓٗ)ت كنمقأ )أبيات االستشياد( البف يارس 
ريبنا، ساقيا عمأ لساف ربؿ أديب بارع أعد لألمكر كث ثة كث ثيف مثاالن لمتمثُّؿ تق

بيا ػػا يناسػػر مػػانو بذكػػمأ لسػػيا عػد لػيػح، كمػج مميػػح كنيػػصيػاف يػػدتيا بمسػعي 
كؿّّ منيا بيتاف،  ،مف المكاقؼ كاألحكاؿ. كيالب ما ذكره أبياته موردة إال عشرة نماذج

                                           
نكادر  ينظر: رسالة يي أعباز أبيات تغني يي التمثيؿ عف صدكرىا لممبرد ضمف ((ُ

-ىػُُُْدار البيؿ. بيركت -ُط -تح: عبد الس ـ محمد ىاركف -ُٕٗص -لمخطكطاتا
 .ـُُٗٗ

-ُْٖا  )ضمف نكادر المخطكطات( صرسالة يي أعباز أبيات تغني يي التمثيؿ عف صدكرى ((ِ
شرح ديكاف ، ِٕٔ/ِ، َُْ/ُ، كينظر يي األبيات عمأ الترتيب: الشعر كالشعراءُٖٓ-ُٖٖ

، ـََِٖ-ىػُِْٖمكتبة ىاركف الرشيد. ّط -تح: يخر الديف قباكة -ْٓص -زىير لثعمب
 ية.تح: د. إبراىيـ السامرائي كد. أحمد مطمكب، ط دار الثقا -ِٓص -كديكاف القيطىامي

ط الييئة المصرية  -دراسة كتحقيؽ د. محمكد الربيعي -ُّٗص–ـ، كديكانو َُٔٗبيركت 
-بم  كتقديـ د. داكد سمـك-ٗٓص -كشعر نصيب بف رباح ـ.ََُِالعامة لمكتاب. القاىرة
 ـ.ُٕٔٗمطبعة اإلرشاد. بغداد
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د يي كؿ مناسبة إال يي ست كنمكذباف نصؼ بيت، ككاف يكتوي بذكر مثاؿ كاح
(مئة كتسعة كأربعكف ُْٗمناسبات ذكر يييا مثاليف. كمبمؿ ما ذكره مف أبيات)

ذا حضر رئيس مف الرؤساء كأراد مدحو أنشد:  بيتنا. كمف أمثمتو، كا 
يّّ ًمفى الدٍُّنيىا ًبمىٍكريمىةو    أيٍيؽى السَّمىاًء لىنىالىٍت كىوُّوي األيييقىا  لىٍك نىاؿى حى

ذا   يخر بمف تقدـ أنشد:كا 
قَّويكا ٍأنىا ًإلىأ النَّاًس كى ٍف نىٍحفي أىٍكمى ٍموىنىا    كىاً  كفى خى  تىرىل النَّاسى مىا ًسٍرنىا يىًسيري

ذا أخذ إنساف يتيـ أحدنا ييره أنشد:  كا 
رَّىىا   قىٍكـه  ًبرىاءي  يىٍصمىأ  حى اؿه    كى ٍربى يىٍبًنييىا ًربى رىأىٍيتي الحى
(ُ) 

ف تك   سَّ  يي تناكؿ الظاىرة كاإلشادة بيا، كاف تناكلو كسابقو كابف يارس كا 
 ًخمكنا مف أم إشارات نقدية عنيا.

ىػ( ككتابو )التمثيؿ كالمحاضرة( بم  ِْٗ)ت كنمقأ أبا منصكر الثعالبي 
و ػيوػة، كبثَّ يي تضاعػمؼ األمػكاؿ سػػنة، كأقػرآف كالسػػف القػػؿ مػػمثُّ ػتػة لمػمػػو أمثػيي

ا يتمثَّؿ بو ػػكاننا لمػػاألكؿ عن ؿػػلوصد يي اػػعر، كعقػػف الشّْ ػػؿ بو مػػتمثُّ ميح لمػػما يص
مف شعر الباىمييف كاإلس مييف كالميحدثيف كالمكلديف...إلخ
 نمقأ بار اهللك  ،(ِ)

                                           
– ألحمد بف يارس )ضمف نكادر المخطكطات( عمأ الترتيب أبيات االستشياد ينظر: ((ُ

شرح ديكاف  :عمأ الترتيبكمبيكؿ. ينظر يييا  لزىير كالورزدؽ، كاألبيات ُٔٔ-ُّٔص
ابف  -عيكف األخبار ،ّّٗصبتحقيؽ عمي ياعكر ديكاف الورزدؽ ، ُٓص زىير لثعمب

-ىػُِْٗالمكتب اإلس مي. بيركت  -ُط -تح: منذر محمد سعيد أبك شعر-ّٔ/ِ-قتيبة
  .ـََِٖ

الدار -ِط -تح: د. عبد الوتاح محمد الحمك -ْٓص -الثعالبي -ينظر: التمثيؿ كالمحاضرة ((ِ
 ـ.ُّٖٗالعربية لمكتاب
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ػػػػػػ كلـ يصؿ الكتاب إليناػػػػػ كالغالب  (ُ)التمثُّؿ( ديكافىػ( ككتابو )ّٖٓ)ت الزمخشرم
كىالي)تكانو أنػػف عنػػم كقد  (ِ)ىػ(ٖٖٗو اشتمؿ عمأ التمثُّؿ بالشّْعر، كيأتي بعده النٍَّيرى

كقد قصره صاحبو عمأ  ،(ّ))التمثيؿ كالمحاضرة باألبيات الموردة النادرة(: ألؼ كتابو
كتطكرت الوكرة عند الكزير  التمثُّؿ بالشّْعر، كبعمو يي األبيات الموردة دكف ييرىا،

)أحسف ما : ككتابو(ْ)ىػ(َُِّ بعد )ت دكلة العثمانيةمف كزراء الشا باحسيف رضا 
 بأنو قيؿ يي مصاري  التمثيؿ( ياب الكتاب يي طي النسياف، ك بقي العنكاف يكحي

يي العصر  نمقأ، ك (ٓ)رسية كالتركيةالعربية كالوا بم  ييو أبياتنا تصميح لمتمثُّؿ مف

                                           
، ككرد ـُُْٗ ط-ُٖٕ/ُ-حابي خميوة-كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالونكف( (ُ

، كييات ُِٗٔ/ُباسـ)ديكاف التمثيؿ( يي بعض الكتب ينظر يي ذلؾ: معبـ األدباء
 تح: -ُٓٗ/ٔ-الحنبمي ابف العماد -ذىبشذرات الذىب يي أخبار مف ، ُٗٔ/ٓاألعياف

 .ـُٖٔٗ -ىػ  َُْٔدمشؽ .دار ابف كثير ُط -محمكد األرناؤكط
شاعر،  مؤرخيقيو الي، كى رى يٍ د النَّ محمد بف أحمد بف محمد بف قاضي خاف محمك قطب الديف  ((ِ

اهلل بأع ـ بمد  اإلع ـ: موتيا بمكة. لو نيصّْبتعمـ بمصر، ك  ،مف أىؿ مكة يزير التأليؼ، 
. ينظر محاضرة باألبيات الموردة النادرةالتمثيؿ كال ،اني يي الوتح العثمانيالبرؽ اليم، الحراـ

ط دار إحياء التراث العربي، -َِّ/ّ-إسماعيؿ باشا البغدادم -يي تربمتو: إيضاح المكنكف
 ـ.ََِِدار العمـ لمم ييف-ُٓط -ٕ/ٔ-الزركمي -األع ـ

 .َِّ/ّإيضاح المكنكف ((ّ
د ػديػػو العػة، لػػانيػة العثمػػف كزراء الدكلػػػم ػػبر أديػػي كزيػػركمػالمت ػصػع فػػبا ػيف رضػسح( (ْ

االدب يي النكادر كالحكايات  براب ،الحكـ كنكادر الكمـ باب االنتخاب ييلي  مف المؤلوات منيا: 
معبـ ، ّّ/ّىػ. ينظر يي تربمتو: إيضاح المكنكفَُِّ، كاف حيِّا سنةرب  مبمداتأيي 

 .بيركت، دار إحياء التراث العربي بيركت -مكتبة المثنأ ط-ٕ/ْ-رضا كحالة عمر -فالمؤلوي
 .ّّ/ّينظر: إيضاح المكنكف ((ٓ
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 ،(عرؿ بالشّْ التمثُّ ): كتابو، (ُ)(َََ-ىػُّٖٓ) دػػـ الحمػػد بف إبراىيػػمحمديث ػػالح
( ِْٖ، اقترح ييو)بف يارسال (أبيات االستشيادكتاب )عمأ  بعمو صاحبو ذي ن كقد 

أرب  مئة كثمانية كعشريف مثاالن تصميح لمتمثُّؿ بيا يي مناسبات مختموة. كالكتاب 
 .(ِ)كسابقيو خ  مف أم إشارات نقدية عف الظاىرة

ضمف مكضكعاتيا  (التمثُّؿكتب تناكلت )كتبدر اإلشارة إلأ سمسمة مف ال  
سأكتوي بالتمثيؿ ليا بمثاليف أكليما: نياية األرب يي ينكف األدب 

ىػ(، أيرد ييو عنكاننا لمتمثُّؿ، تناكؿ ييو ما ييتىمثَّؿ بو مف شعر ّّٕلمنكيرم)ت
الباىمييف كالمخضرميف كاإلس مييف...إلخ. كاآلخر: زىر األكـ يي األمثاؿ كالحكـ 

كصدَّره  بالحديث عف التمثُّؿ  ،ىػ(، ذكر ييو باب األمثاؿ الشعريةَُُِي)تلميكس
 كىذه الكتب ال تختمؼ يي رؤيتيا عف الكتب السابقة. ،(ّ)بالشّْعر
نخميص مف ذلؾ إلأ أف النقد األدبي تنبَّو لمتمثُّؿ بالشّْعر كأثره، كرصده،  

لكف يي ىذه كتمؾ لـ يتناكلو كريده بسمسمة مف المؤلوات تيغذم الظاىرة كتينمّْييا، ك 
 بالدراسة كالتحميؿ.

                                           
أ ػكنشىػ، ُّٖٓ بالمممكة العربية السعكدية سنة يي الزلوي د ػكلد ػـ الحمػد بف إبراىيػمػمح ((ُ

يـ المختموة، حصؿ إبازة يي المغة يي كنؼ أبيو أمير منطقة الزلوي، تدرج يي مراحؿ التعم
أـ درماف  ثـ التحؽ بقسـ العقيدة ببامعة  ىػ، َُْٗالعربية مف بامعة اإلماـ محمد بف سعكد

، لو العديد مف المؤلوات الدينية، كيعمؿ الدكتكراهثـ المابستير  أيي السكداف، كحصؿ عم
ق  الرسمي لمدكتكر محمد بف أستاذنا يي كمية الشريعة بامعة القصيـ. ينظر يي تربمتو: المك 

  www.m-alhamad.com  إبراىيـ الحمد
. دار الحضارة لمنشر كالتكزي  -ُط -محمد بف إبراىيـ الحمدكتكر د-عرؿ بالشّْ التمثُّ  ينظر: ((ِ

 ـ.َُِٖ-ىػُِْٗالرياض 
ار الكتب د -ُط -تح: مويد قمحية  -ْٔ/ّ -النكيرم -رب يي ينكف األدب( ينظر: نياية األ (ّ

 . َٓ/ُزىر األكـ يي األمثاؿ كالحكـ، ـََِْ-ىػ ُِْْ-بيركت -مميةالع
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ينبغي اإلشارة  - يي حديثو عف التمثُّؿ بالشّْعر لنقدثمة دكر آخر قاـ بو ا 
نماذج العند بعض كقؼ  األدبي كىك أف النقد -لضيؽ المقاـ بالةإليو كلك يي عي 

  :يفبمثال سأكتويو بالنقد،
 د قاضي البماعة بقرطبةيمف التمثُّؿ الحسفر لما دخؿ منذر بف سعي 

يكعظو مينذر  ،ىػ( كىك يبني )الزىراء(ّْٓىػ(عمأ عبد الرحمف الناصر )تّٓٓ)ت
 يتمثَّؿ الناصر: ،بف سعيد إلسرايو يي البناءا

ـي  الميميكًؾ  ًإذىا  أىرىاديكا ًذٍكرىىىا   ـٍ   يىًبأىٍلسيًف  البيٍنيىافً     ًىمى  ًمٍف  بىٍعًدًى
ـٍ  أىكى مىا تىرىل اليىرىمى  كى كىاًدثي  األىٍزمىافً     ٍيًف قىٍد بىًقيىا كى اهي  حى  ميٍمؾه  مىحى

ـى   شىٍأنيوي            مىأ عىظىٍيـً الشَّافً      ًإفَّ  الًبنىاءى  ًإذىا  تىعىاظى أ يىديؿُّ عى  أىٍضحى
ف كاف تمثَّؿ بو   قاؿ المىقًَّرم: "يإف كاف شعره يقد بمغ ييو ياية اإلحساف، كا 

 (ُ)بالتمثُّؿ يي ىذا المكاف" يقد استحقو
 قمت:
كقد اخترتي ىذا النمكذج لنواستو كنواسة التعميؽ عميور يالنمكذج مؤشر عمأ أف  -

ف بدا  المغرب العربي يشارؾ صنكه المشرؽ يي االحتواء بالظاىرة كنمكىا، كا 
و ػػميػؽ عػػة التعميػػر. أما نواسػػرؽ بكثيػػف المشػػؿ مػػرب أقػاـ بيا يي المغػػاالىتم

كأنو أحؽ باألبيات  ،يألف المىقًَّرمَّ صاحب )النَّوح( حكـ بشاعرية الميتمثّْؿ)الناصر(
 إلأ دائرة اإلبداع. التمثُّؿمف منشئيا لحسف تمثُّمو بيا، كىك ما يرقأ ب

قاؿ  ،ككبية نظر الناصر صحيحةر يًعظىـ البناء يدؿ عمأ عظمة الباني -
تىٍنًحتيكفى ًمفى اٍلًببى تعالأ: ، كعىدَّهي القرآف مف مواخر ُْٗالشعراء آية اًؿ بيييكتنا يىارًًىيفى كى

                                           
تح: إحساف  -ٕٓٓ/ُلساف الديف بف الخطيب -مف يصف األندلس الرطيب نوح الطيب ((ُ

 ـ، كلـ أقؼ عمأ نسبة البيتاف، كلعميما لو.ُٖٔٗ-ىػُّٖٖط دار صادر. بيركت -عباس
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ـٍ تىرى يقاؿ:  ،عاد كعظمتيا بُّؾى ًبعىادو  أىلى ـى ذىاًت اٍلًعمىاًد *كىٍيؼى يىعىؿى رى ـٍ ييٍخمىٍؽ  *ًإرى الًَّتي لى
دً   .ٖ-ٕ-ٔالوبر آية ًمٍثمييىا ًيي اٍلًب ى

ىػ( ُِٖ)ت لذا كاف الخميوة المأمكف ر دكبناء الرباؿ أبدل كأنو  مف بناء الب -
ييًعدُّ الرباؿ كابنو يىتًَّخذ الضياع  ىػ(ِِٕبارعنا يي تمثُّمو لما رأل أخاه المعتصـ )ت

 (ُ)يأنشد:
اؿً  ًربى اؿى كىيىٍيريهي يىٍبًني القيرىل    شىتَّافى  بىٍيفى   مىزىاًرعو   كى  يىٍبًني الرّْبى

اًلًو  كى  مىأ  األىٍبطىاؿً قىًمؽه   ًبكىٍثرىًة    مى تَّأ   ييوىرّْقىوي  عى ًحًو    حى  ًس ى
 (ِ)كهلل درُّ الحطيئة يي إشادتو ببناء األمباد ال بناء الب د!: 
فٍ     أ كا البينى سىني بىنىكا أىحٍ  ـه ًإفٍ أكلىًئؾى قىكٍ    فٍ يي كا أىكٍ اىىدي عى  كىاً   كاكا شىدُّ عىقىدي  كا كىاً 
يي كقعة ىػ( ْٔبف معاكية)ت بو يزيد أما التمثُّؿ المعيب يمنو ما تمثَّؿ 

)ت ةرَّ الحى   (ّ)ىػ(عمأ أىؿ المدينة:ّٔلمَّا بمغو انتصار قائده ميسمـ بف عيٍقبىة الميرمّْ
ٍقً  األىسىؿٍ     كادي يً شى  رو دٍ بى ي بً اخً يى شٍ أى  تى يٍ لى  ٍزرىًج ًمٍف كى زىعى الخى  بى

 كأقكؿ:

                                           
 .ألبي عبد الرحمف األعمأ اات منسكبة يييكاألبي ،ْٖ/ِالتذكرة الحمدكنية ((ُ
مكتبة الخانبي.  -د. نعماف أميف طو: تح -ٓٔص-ديكاف الحطيئة بركاية ابف السكيت ((ِ

 القاىرة. د. ت.
بيركت . دار الوكر -ُط -كآخريف رسييؿ زكاتح: -ّّّ/ٓ-الب ذرم -أنساب األشراؼ ((ّ

بىٍعرىل يي يزكة أـ ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕ حد. ينظر: طبقات يحكؿ ، كالبيت لعبد اهلل بف الزّْ
ا أمكف ػف كأدؽ ألنيػزرج( أحسػزع الخػك)ب ،زرج(ػر الخػ)ضب: ة ييوػكالركاي ِّٖ/ُالشعراء

د  -يي الوزع كالخكؼ، كليس يي )شعر يزيد بف معاكية( بم  كتحقيؽ: ص ح الديف الًمنبّْ
در. دار صا -ـ، كديكانو بم  كتحقيؽ: د. كاضح الصمدُِٖٗدار الكتاب البديد. بيركت

 ـ.ُٗٗبيركت
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و عميو كبير، كلكف أكرده الك ـ يي نسبة التمثُّؿ إلأ يزيد كثير، كاحتماؿ كذب -
 (ُ)كثير مف الثّْقات منسكبنا إليو، كالوصؿ يي صحة النسبة يـك الوصؿ.

عمأ تمثُّؿ يزيد بيذا البيت حتأ كصؿ  -كالحؽ معيـ -اعترض كثير مف األع ـ-
 (ِ)األمر إلأ اتيامو بالنواؽ كتكويره كلعنو.

عمأ تمثُّمو ىذا، يقد عىذَّر  يِّا لعاقبو عقابنا شديدناح --بف الخطاب لك كاف عمر -
 ـي يتَّ زينة عمأ باب ربؿ مف األنصار، ككاف يي ربؿ مف مي  مرَّ يي أقؿ منو  حيف 

 ؿ:تمثَّ ي ،بامرأتو
 ؟كـي ري صٍ مى  ـى كٍ اليى  ؾى تٍ أى نى  ذٍ ا إً يى مي بٍ حى  ـٍ أى      كـي تي كٍ مى  تى عٍ دى ك تي ا اسٍ مى كى  تى مٍ مً ا عى مى  ؿٍ ىى 
مىٍيًو عمر  ياستعدل ربي   دَّ ياٍلبىٍيت عى   (ّ)أمر بو عمر يىحي

ربما دي  يزيد إلأ ىذا التمثُّؿ ما كانت تيكنُّو بنك أمية مف ضغينة ألىؿ المدينة  -
، --بيف ظيرانييـ، كلخركبيـ عمييـ بعد مقتؿ الحسيف --لمقتؿ عثماف

لما ضًبر مف أىؿ المدينة قاؿ لكعب بف  -قبؿ ذلؾ -كالخزرج ثيمَّة منيـ، ككاف يزيد
عىيؿ  اف قد يضحنا، ياىج األنصار! يقاؿإف عبد الرحمف بف حسَّ ػ تقريبنا(: "ىٓٓ)ت بي

  (ْ)"هكٍ كآكى  - -ا نصركا رسكؿ اهلل أنت إلأ الشرؾ! أأىبك قكمن  ملو كعب: أرادّْ 

                                           
 .ُّٗ/ٓالعقد الوريد( ينظر عمأ سبيؿ المثاؿ: (ُ
: عمي تح -َِٗ/ٖ-ابف كثير -البداية كالنياية، ك ُٗٔ/ٕ-ينظر: السابؽ الصوحة نوسيا ((ِ

 .ـُٖٖٗ -ىػ َُْٖ -دار إحياء التراث العربي -ُط -شيرم
، كديكاف عمقمة ُّٗ/ُالبيت لعمقمة الوحؿ: السابؽك ، َُْ/ُ( ينظر: طبقات يحكؿ الشعراء(ّ

-ىػُّٖٗط دار الكتاب العربي. حمب -تح: لطوي الصقاؿ كد. درية الخطيب -ٓص -الوحؿ
ط دار الكتاب العربي. بيركت.  -د. حنا نصر الحتي -ّٗص -ـ، كشرح ديكاف عمقمةُٗٔٗ
 د.ت.

، كقكلو: )يضحنا( ألف عبد الرحمف بف حساف شبب برممة بنت ْٗٔ/ِالشعر كالشعراء ((ْ
 .معاكية
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َُٔٔ 

 ادلبحث انشابع
عش

ِّ
م بانش

ُّ
 أيالو انخمث

قصدنا ييو كبينا بديدنا مف كبكه التمثُّؿ بالشّْعر، كىك الحديث  ىذا مبحث 
ع مو كنبكمو، لنقؼ عمأ أثر الميتمثّْؿ يي الشّْعر، كنستبيف مدل انتشار عف أ

التمثُّؿ بالشّْعر بيف العرب، كنكشؼ عف مدل تقديرىـ إياه عمأ اخت ؼ مشاربيـ، 
كتنكع مذاىبيـ، كشرطنا ييمف نكرد ذكره يي ىذا المبحث أف يككف ممف شيًيد لو 

 مو حظنا مكيكرنا مف الشيرة.بكثرة التمثُّؿ بالشّْعر، أك ممف ناؿ تمثُّ 
 

كأكؿ مف نمقأ يي ىذا الباب حبيبي كشويعي، رسكؿ الس ـ كىادم األناـر  
يقاؿ  ،كوأ باإلس ـ كالشيب لممرء ناىيا(كؿ الشاعر: ")ػػؿ بقػػيتمثَّ  -  - دػمحم

: يا رسكؿ اهلل! إنما قاؿ الشاعر: كوأ بالشيب كاإلس ـ لممرء  -- أبك بكر
، « باإلس ـ كالشيب»يقكؿ: أبك بكر يقكؿ بالشيب كاإلس ـ، كالنبي  ناىيا. يبعؿ
 (ُ)"عر كما ينبغي لؾمؾ اهلل الشّْ : أشيد أنؾ رسكؿ اهلل، ما عمَّ يقاؿ أبك بكر 

                                           
تح: أبك عبيدة مشيكر -ُِٔ/ْ-أبك بكر أحمد بف مركاف الدينكرم -المبالسة كبكاىر العمـ ((ُ

التمخيص الحبير يي تخريج أحاديث ، ىػُُْٗط دار ابف حـز بيركت  -بف حسف آؿ سمماف
-: أبك عاصـ حسف بف عباس بف قطبتح -ِِٕ/ّ-ابف حبر العسق ني -الرايعي الكبير

بالشّْعر بض  مرات، -  -كقد تمثؿ النبيـ، ُٓٗٗ-ىػُُْٔمصر .مؤسسة قرطبة-ُط
 ق(:ٖمف ذلؾ تمثمُّو بقكؿ ابف ركاحة)ت

َـّ  ـً يى     ٍبري اآلًخرىٍه رى أى بٍ فَّ األى إً  الميي  اًبرىهٍ المييى كى    ارى صى نٍ األى   اٍرحى
 كتمثَّؿ يـك بناء مسبده الشريؼ بشعر ربؿ مف المسمميف:    

ٍيبىرٍ  اؿي  ًحمى الى  ا الًحمىاؿي ذى ىى  بَّنى    أبىرُّ   ا ذى ىى    خى  كأىٍطيىرٍ    ا!رى
كالركاية:)الىـ إف العيش عيش  ُُْ، كبيت ابف ركاحة يي ديكانو صَٔ/ٓصحيح البخارم    

 =         اآلخره(.                                                                        
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َُٕٔ 

ٍسحىاس  (ُ)ىػ( كتمامو:َْ)ت كالبيت لعبد بني الحى
ٍيرىةى  اًديىا   عيمى يٍَّزتى يى دٍّْع، ًإٍف تىبى ٍرًء نىاًىيىاكىوىأ الشٍَّيبي كى     كى ـي ًلٍممى  اإًلٍس ى

كلك كاف ىذا يي يير الشّْعر ما قبمتيو منو، كقد صحَّح  ،يقدـ الشيب عمأ اإلس ـ
يقدـ اإلس ـ عمأ الشيب، كال بأس  ،و الشاعر مف خطأػػ  ييػػا كقػػم - -يػالنب

بأخرل  كممةأف يقدـ كيؤخر ييو أك ييغيّْر  لو يي ىذا، يالبيت ممؾ لمميتمثّْؿ، ييبكز
عر لغير الشّْ بمكف إنما يتمثَّ  العرب مكضعيا كأثبت يي معناىار ألفحسف يي يراىا أ
 (ِ).الذم قامت بو الركاية الغرض
  

                                                                                                           

 ىػ(:ٕ= كتمثَّؿ بقكؿ أمية بف الصمت)ت    
 امَّ لى  أى الى   ؾى لى    دو بٍ عى   مُّ أى كى      مِّابى  رٍ وً غٍ َـّ تى يي المَّ  رٍ وً غٍ ٍف تى إً 

 . الحمبي مطبعة مصطوأ البابي -ِط-تح: أحمد شاكر  -الترمذم -ِٔٗ/ٓ-سنف الترمذم    
، ديكاف أمية يف ّٕٔ/ُ. كبيت أمية يي طبقات يحكؿ الشعراءـُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗ مصر

ـ، ُْٕٗدمشؽ -بم  كتحقيؽ كدراسة: د. عبد الحويظ السمطي -ُْٗص-أبي الصمت
-دراسة كتحقيؽ بيبة عبد الغوكر الحديثي-ُِٓص -أمية بف أبي الصمت حياتو كشعره

 ـ.ُٕٓٗمطبعة العاني بغداد
يـُٕٖ/ُ : طبقات يحكؿ الشعراء( ينظر(ُ ط  -تح: عبد العزيز الميمني -ُٔص -، كديكاف سيحى

تح: د. أنكر أبك -ُٓٔص-ـ، كديكانو صنعة نوطكيوَُٓٗ- ىػُّٗٔدار الكتب المصرية
ـ. ككركد األشعار التي تمثَّؿ بيا النبي صمأ َُِْ-ىػ ُّْٓط دار برير. عماف -سكيمـ

اهلل عميو كسمـ مستقيمة الكزف يي أحاديث صحيحة أحد األدلة القاطعة عمأ بط ف القكؿ 
 إنشاد الشّْعر كتمثُّمو.عمأ  -تنزيينا-بعدـ قدرة النبي صمأ اهلل عميو كسمـ

دار ابف البكزم.  -ُط-ُِٔ/ُ-مصطوأ صادؽ الرايعي-ينظر: تاريخ آداب العرب ((ِ
 ـ.ََُِالقاىرة
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َُٖٔ 

خرة الصديؽ اآل الدنيا ميًعزُّ  الثاني التالي المحمكد مشيده، ميًذؿُّ  كمف أع مو 
لنا  بدتي ما ك  ":ىػ( يي مكطف ذكر منف األنصار كيضائميـ قاؿُّ)ت--أبك بكر

  :مّْ كً نى يؿ الغى وى  إال ما قاؿ طي كليذا الحي مف األنصار مث ن 
زى  عٍ  عىنَّ ل اهللي بى  يىزىلَّتً  يفى اًطئً الكى   يا يً مينى ا نىعٍ ًبنى     لىقىتٍ يفى أىزٍ حً  اوىرن ا بى
لىكٍ   اكنى يىمىمُّ   أىفٍ  ا أىبىكٍ   مَّتً لىمى   اًمنَّ  هي ي الَّذم القىكٍ قً تي ى     ا أيمَّنى   أىفَّ   كى
مَّ   ىيـٍ    ئيكا   ًبالنُّويكًس  طيكنىا خى رىاتو    كىأىٍلبى بي  (ُ)كىأىظىمَّتً   أىدىيىأىتٍ    ًإلىأ حي
كىذا التمثُّؿ لقطة قصيرة مكثوة، تنطكم عمأ كحدة االنطباع كالحدث  

كالقصة القصيرة تمامنا، عامرة بالصدؽ العاطوي، تيبرز يي ب ء يضؿ األنصار 
ميابريف، كتصكر عمأ كبو دقيؽ أبرز كبكه المؤاخاة بينيما، كبرىـ بإخكانيـ ال

 -مف خ ؿ تمثُّمو أف يبم  بيف طريي القضيَّة-- كقد استطاع أبك بكر
يمثّْؿ  -أم ىذا التمثُّؿ –مت حميف يي مشيد كاحد، كىك -الميابريف كاألنصار

ر عف قضيَّة ضربنا مف ضركب أسممة الشّْعر كتحكيؿ مساره،ر كاف يي الباىمية ييعبّْ 
كَّة الديف(.  إنسانيَّة، يصار بعد اإلس ـ ييعبّْر عف قضية إس ميَّة)أيخي

 

--كمف أع ـ التمثُّؿ بالشّْعر الخميوة العادؿ، الواركؽ عمر بف الخطاب 
  (ِ)ىػ( ما عرض لو أمر إال تمثَّؿ ييو ببيت مف الشّْعرِّ)ت

                                           
دار  -ُط -عبد المعطي أميف قمعبي تح: -ِّٓص -لشايعيا -ينظر: السنف المأثكرة ((ُ

 -ِط -تح: عبد الس ـ محمد ىاركف -ُّّ/ِ-، مبالس ثعمبىػَُْٔ .بيركت –المعرية 
، ديكاف طويؿ الغنكم ّٖٔ/ُٓيي األيانيالغنكم كأبيات طويؿ  دار المعارؼ. القاىرة. د. ت،

ـ م  تقديـ البيت الثالث ُٕٕٗ-ُط -تح: حساف ي ح أكيمي -َُّص-شرح األصمعي
 عمأ الثاني.

 .َٓ/ُاليكسي -زىر األكـ يي األمثاؿ كالحكـ: ( ينظر(ِ
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َُٔٗ 

كر نعمة اهلل عميو، كذكر أنو كاف يذ (ُ)افنى بى ضى بكادم  مرَّ  حجَّ لما  --وركل أن
ميستضعونا يرعأ إب ن لمخطاب يي ىذا الكادم، كقد أمسأ اليـك خميوة لممسمميف 

 (ِ)ليس بينو كبيف اهلل أحد، ثـ تمثَّؿ: 
 دي لى كى الٍ كى   اؿي المى   لكدً يي كى  وي لى أ اإلً قى بٍ يى     وي تي اشى شى أ بى قى بٍ ل تى رى ا تى مَّ مً  يءى  شى الى 
 كادي مى ا خى مى يى  اده عى  تٍ لى اكى حى  دٍ قى  دى مٍ الخي كى      وي ني ائً زى ا خى من كٍ يى  زو مي رٍ ىي  فٍ عى  فً غٍ تي  ـٍ لى 
 دي رً تى   ايى نى يٍ بى   ايمى يً   سي نٍ اإلً كى   فُّ البً كى      وي لى  احي يى الرّْ  مرً بٍ تى  ذٍ إً  افى مى يٍ مى  سي الى كى 
كتمثُّمو ىذا يصكر نوسنا زكيَّة طيبة لـ يوتنيا زخرؼ الدنيا، كلـ تغتر بعظـ  

نو، كسعة سمطانو، يكؿ نعيـ ال محالة زائؿ، كىك كييره مف تمثُّ ت عمر بف مكا
 يبسّْد تكبيو اإلس مي يي الشّْعر كنقده. (ّ)--الخطاب
  ىػ(ّٓ)ت-- الخميوة الشييد عثماف بف عواف بالشّْعر ؿكمف أع ـ التمثُّ  

 

                                           
ٍبنىاف افنى بى ضى ( (ُ بنيؿ : كضى ، كيعرؼ  ،ريؽ المدينةعمأ طبي بينو كبيف مكة خمسة كعشركف مي ن

رَّة المي  ياقكت  -معبـ البمدافحسنية، ذكره النبي يي قصة اإلسراء كالمعراج. ينظر: اليـك بحى
 معبـ المعالـ البغرايية يي السيرة ،ـُٓٗٗبيركت  .دار صادر -ِط -ّْٓ/ّالحمكم
 -ىػَُِْكة لمنشر كالتكزي  مدار  -ُط -ُّٖص -الب دم عاتؽ بف ييث-النبكية
 ـ.ُِٖٗ

م  ُُِ/ّ، كاألبيات لكرقة بف نكيؿ. ينظر: األيانيْٓ/ُزىر اآلداب كثمر األلباب ينظر: ((ِ
بم  كتحقيؽ  -شعره -حياتو -اخت ؼ الركاية يي البيت األخير، كرقة بف نكيؿ عصره

-ىػُِّْدار الكتب العممية. بيركت -ُط -ُّْص -كدراسة: يساف عزيز حسيف
 ـ.ََِِ

تح:  -ُٕٔ/ُّ-أبك بكر البييقي -شعب اإليماف ينظر يي تمثُّ ت عمر عمأ سبيؿ المثاؿ: ((ّ
، ُِِ/ٔـ، كالعقد الوريدََِّ-ىػُِّْمكتبة الرشد. الرياض-ُط -مختار أحمد الندكم

 .ِٖٔ/ُٔكتاريخ دمشؽ
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َُُٔ 

باكز الماء  أما بعد، يإنو قد : (ُ)يـك الدار  --يي رسالتو لعمي بف أبي طالب
فػػيٍ ػػى يػػبٍ ػػزاـ الطُّ ػػغ الحػػبأ كبمالزُّ 

مف ال يدي   ، كطم  ييَّ كتباكز األمر بي قدره ،(ِ)
 : عف نوسو

 ؽً زَّ مى أي  ا لمَّ كى   ينً كٍ رً دٍ أى يى    الَّ ا ً كى     ؿو آكً  رى يٍ خى  فٍ كي  يى كالن كي أٍ مى  تي نٍ كي  فٍ إً يى     
ر أدؽ تصك ؿ يصكر حاؿ االتمثُّ ك   يي آخر ير، ككضعو التمثُّؿ لخميوة الميحاصى

الطائر يـك ىذا البيت ميمكف كمف الطريؼ أف   ص. صة كالخى الرسالة يبعمو الخي 
ؽ عماف بف المي لما سمعو النُّ إنشائو كيـك إنشادهر  نذر قاؿ لشىٍأس بف نىيىار)الميمىزَّ
سؿ ىػ( أر َْبف أبي طالب)ت لما سمعو عميٌ مؾ ييرم، ك ككً العىٍبًدم(: ال آكمؾ كال أي 

 بختيارالدكلة  عزُّ ؿ بو ، كلما تمثَّ ىػ(ّٓبف عواف)ت لحراسة عثماف احسينن ا ك حسنن 
بو ؿ كلما تمثَّ أ نبدتو، لإ ىػ(ِّٕ)سارع عضد الدكلة البكييي ىػ(ّٕٔبف بكيو)تا

دىهي البدر البمالي)تْٕٖالمستنصر باهلل الواطمي معد بف عمي)ت  ،ىػ(ْٕٖىػ(، نىبى
 ىػ(ٕٕٔالرسكليَّ)ت بو أسد الديف محمد بف الحسف ؿكلما تمثَّ  ،مصر كنزؿ ببيشو
 (ّ) نبدتولىػ( بيشو ِٔٔالحسف بف عمي بف رسكؿ )ت بدر الديف أرسؿ السمطاف

                                           
ر ط دا -ِٕٓ/ُأحمد زكي صوكت -كبميرة رسائؿ العرب ،ِٔٓ/ُالعمدة البف رشيؽ ((ُ

طبقات يحكؿ زؽ العبدم. ينظر: مكالبيت لممالمطبكعات العربية. بيركت. د.ت، 
 -، شعراء عبد القيس كشعرىـ يي العصر الباىميّٗٗ/ُ، كالشعر كالشعراءِْٕ/ُالشعراء

ط مؤسسة بائزة عبد العزيز -د. عبد الحميد المعيني -بم  كتحقيؽ كدراسة -ّّٕص
 ـ.ََِِسعكد البابطيف لإلبداع الشعرم

الطٍُّبيىٍيف: مثنأ مورده: طبي بضـ أكلو كيتحو، كىك ضرع الناقة كمكض  األخ ؼ مف الخيؿ.  ((ِ
 المساف)ط ب م(

عمي بف الحسف بف  -، العقكد المؤلؤية يي تاريخ الدكلة الرسكليةِّْ/ٕ( الكامؿ يي التاريخ(ّ
 -كآخريف محمد بسيكني عسؿ تح: -ُِِ/ُ-ابف كىاس الخزربي أبي بكر بف الحسف

 =بف حبرا -ـ، ري  اإلصر عف قضاة مصر ُّٖٗ -ىػ  َُّْ .ار اآلداب، بيركتد -ُط



 

  

 

 
 دراسة نقديَّة ،اهيكقضا التمثُّؿ بالشّْعر

 

ُُُٔ 

 كمف ذلؾ  ، ىػ(َْ)ت--كمف أع ـ التمثُّؿ بالشّْعر عمي بف أبي طالب   
: اؿيق،  (ُ)ىػ( مقتكال يي مكقعة البمؿّٔ)ت طمحة بف عبيد اهلل كقد شاىد ،تمثُّمو

شىوىيتي  ،ي بطكف األكديةكي ،ٍعًزٍز عميَّ أبا محمد أف أراؾ ميعىوَّرا تحت نبـك السماءأى 
رم كبيبىرم تمتي معشرم! إلأكق ،نوسي  (ِ) مثَّؿ:ثـ ت ،اهلل أشكك عيبى
دً   فٍ مً   أالًغنى   يوً نً ييدٍ    افى كى  أتن يى   ري الوىقٍ   ًعديهي ييبٍ كى   نىأغٍ اٍستى   ا ىيكى ا مى ذى إً      يًقوً صى
بِّ    اؿى المى    دُّ  يىعي الى    أتن يى  وٍ  وً بً     ل تيرى   الى كى    ارى   ًكٍبري الى كى   االن مى   اؿى نى   فٍ إً   ةه كي بى
بى الدَّ ا ثى ذى إً      قَّوي ًع حى كٍ ي الرَّ ؼى يً يٍ ي السَّ طً ييعٍ  افى كى  أتن يى  ٍزري  ًو أ بً قى شٍ تى ي كى اعً كَّ  البي
فى كى  ٍبدً    ىىكَّ  العيٍمري   سى وّْ ني   فٍ ا ً كى   امن كٍ يى  هً ٍثرً إً  أ مى عى     ًدم ٍيتى أى   ؼى سىكٍ    ينَّنً أى   مكى

ًير ػكييظٍ  --حابة ػياة الصػف حػػػيبة مػػػمة عصػػرحػف مػػػبّْر عػػمو يعػػػكتمثُّ  
 --كتصرُّؼ اإلماـ عمي النوكس يناقض ما توعمو السيكؼ كالتركس. أف ما تيكنُّو

ـ كالتأخير يي األبيات، كظركؼ االستدعاء، ترقأ يي الشّْعر بإىماؿ النّْسبة، كالتقدي

                                                                                                           

 القاىرة .مكتبة الخانبي -ُط -: الدكتكر عمي محمد عمرتح -ُٗص -العسق ني= 
 .ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ

 --كبيف عمي بف أبي طالبكأعكانيـ مف بية مكقعة حربية بيف عائشة كطمحة كالزبير  ((ُ
-ىبرية يي البصرة بسبب مطالبة  الث ثة بالثأر لدـ عثمافّٔسنةأخرل  كأنصاره مف بية

-  :مخالويف رأم عمي بتأبيمو، كانتيت المعركة بانتصار عمي كمقتؿ طمحة كالزبير. ينظر
 .ِٕٓ/ٕالبداية كالنياية

الوكر دار  -ّط -محمد أبك الوضؿ إبراىيـ: تح -ُّٕ/ُ-المبرد -( الكامؿ يي المغة كاألدب(ِ
ٍعًوي يرثي أخاه إال البيت الثاني م   كاألبياتـ، ُٕٗٗ-ىػ ُُْٕربي. القاىرةالع لسىمىمىة البي

تح: د. عبد المنعـ أحمد  -َُّص -أبك تماـ -اخت ؼ الترتيب. ينظر: ديكاف الحماسة
-ـ، شرح ديكاف الحماسة َُٖٗ-ىػ ََُْط كزارة الثقاية كاإلع ـ. العراؽ -صالح 

ط  -ْْٗ-ْْٖ/ُ-التبريزم-، شرح ديكاف الحماسةّٖٓقـحماسية ر َُُٖ/ِالمرزكقي
 دار القمـ. بيركت. د. ت.
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ُُِٔ 

بإنشائو  أشبوربالو  التمثُّؿ بالشّْعر مفيبيذا التمثُّؿ إلأ دائرة اإلبداع الوني، 
 .ارتبالوك 
 

زىاف المبرأة النقية أمي عائشة    -كمف أع ـ التمثُّؿ بالشّْعر الحصاف الرَّ
 (ُ) ىػ( كقد تمثَّمت:ٖٓ)ت-رضي اهلل عنيا
ـٍ  ذىىىبى ا ٍمؼو كىًبٍمًد األىٍبرىبً       لًذيفى ييعىاشي ًيي أىٍكنىاًيًي بىًقيتي ًيي خى  كى

يتمؾ مصيبة  ،ا يراؽ النبي لياػػاىػػكؿ، ككوػػقبػائغ مػػيا سػػـ منػػاء كاأللػػكالبك 
ال تعدليا مصيبة، يما باليا كقد أدركٍت زمف الوتف، كخاضت مكقعة البمؿ، كهلل درُّ 

 (ِ)ة! يأسأ عمأ ما كصؿ إليو مف عمـ كمكانة لوراؽ األحبة كيتمثَّؿ:سيوياف بف عييين
 دً دي كٍ السُّ بً   مدً رُّ وى تى   اءً قى الشَّ    فى مً كى      دً كَّ سى مي  رى يٍ يى  تي دٍ سي يى  ري ايى الدّْ  تً مى خى 

ىػ( كالحسيف بف َٔكمف أع ـ التمثُّؿ بالشّْعر معاكية بف أبي سوياف)ت 
ىذا تمثؿ طريؼ يبم  بينيمار إذ مرض ك  -رضي اهلل عنيما-ىػ( ُٔ)ت عمي

ا شديدنا، يباءه الحسيف يعكده، يقاؿ معاكية: ساندكني كتبمَّد كتحامؿ  معاكية مرضن
 (ّ)عمأ نوسو كتمثَّؿ:

                                           
-، كالبيت منسكب لمبيد. ينظر: ديكاف لبيد بف ربيعة العامرمُْٔ/ُينظر: أنساب األشراؼ ((ُ

 ـ.ُِٔٗط كزارة اإلرشاد الككيت -تح: إحساف عباس -ُٕٓص
ف بدر الغداني. ينظر: البياف ، كالبيت منسكب لحارثة بُْٖ/ِالعقد الوريد :ينظر( (ِ

 -ُّْ/ِ-نكرم حمكدم القيسي -، كمبمكع شعره يي كتاب)شعراء أمكيكف(ُِٗ/ّكالتبييف
 .ٖ/ُـ، كديكاف اليذلييفُٕٔٗ-ىػُّٔٗط بامعة بغداد

، كالبيتاف ألبي ذؤيب اليذلي. ينظر: شرح أشعار اليذلييف أبي ْْينظر: التعازم كالمراثي ص ((ّ
ط مطبعة المدني، ديكاف -تح: عبد الستار أحمد يراج -َُ-ٖ/ُ-سعيد السُّكرم

 .ٖ/ُاليذلييف
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ُُّٔ 

ـي  مًُّدم   ًلمشَّاًمًتيفى   أيًرييي تىبى ٍعضى ي      كى يًب الدٍَّىًر الى أىتىضى  أىنّْي ًلرى
 يسمَّـ الحسيف ثـ تمثَّؿ:
ذىا ال ًنيَّةي أىٍنشىبىٍت أىٍظوىارىىىا  كىاً   أىٍلوىٍيتي كيؿَّ تىًميمىةو الى تىٍنوى ي     مى

ف تشعبت بيا المسالؾ، كاختموت المذاىب، يالمكرد كاحدر بم    يالعرب كا 
. كتمثُّميما يحمؿ نىوىسنا  بيف الخصميف يي التمثُّؿ قصيدة كاحدة ألبي ذؤيب الييذليّْ

ا، كلكنو لػػينا كاضػػسياس ما أعرؼ بصاحبو، صحيح ػ ىػمأ االثنيف، يكػز عػػيبـ ػحن
 يي تمثُّمو.
ككاف كيدي  ،ىػ(ٖٔ)ت كمف أع ـ التمثُّؿ بالشّْعر عبد الممؾ بف مركاف 

 (ُ)يتمثَّؿ: ،الككية دخؿ عميو، يىكىمَّمىوي ربؿ طكيؿ آدـ يأعببو بيانو
ٍيرى كىاًضحو      يىًإنّْي أيحً  فَّ ًعرىارنا ًإٍف يىكيٍف يى ـٍ كىاً  ٍنًكًب العىمى ٍكفى ذىا المى  بُّ البى

، يمما سألو عف سبب ضحكو، قاؿ: أنا  يضحؾ الربؿ، يقاؿ عبد الممؾ: ريدُّكه عميَّ
 ًعرىار يا أمير المؤمنيف، يأكرمو عبد الممؾ كسامره سائر يكمو.

ىػ( يزبر زكبو َِىذا بيت مف قصيدة طكيمة لعمرك بف شىٍأس األسدم)ت 
 عىرىار ابنو كيييا يقكؿ:كيحذرىا مف اإلساءة ل

مىٍف  ييًرٍد         ًعرىارنا   بينىيَّ  ًباليىكىاًف   يىقىٍد  ظىمىـٍ      أىرىادىٍت   ًعرىارنا   ًباليىكىاًف  كى
ٍحبىًتي        ـٍ      يىًإٍف كيٍنًت  ًمنّْي أىٍك  تيًريًدٍيفى صي  يىكيكًني لىوي كىالسٍَّمًف ريبٍَّت لىوي اأٍلىدى
مأ مف قيؿ ييو البيت)ًعرىار(. ػػؿ عػػاعر كالمتمثّْ ػػريؼ تكارد الشػػف الطػػكم 

كمف الكاضح أف عبد الممؾ ييؤسّْس بتمثُّمو إلأ أف مناحي البماؿ كثيرة كمتعددة، 
كهلل درُّ ، )بيانو كبنانو( كأيضميا المساف كالقمبر يالمرء بأصغريو قمبو كلسانو

                                           
، كاألبيات لعمرك بف شىٍأس يي ًعرىار ابنو. ينظر: طبقات يحكؿ ِْٔ/ُينظر: الشعر كالشعراء ((ُ

بم  كتحقيؽ: د. -، شعر عمرك بف شأس األسدمِْٓ/ُ، كالشعر كالشعراءََِ/ُالشعراء
 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْبيركت دار القمـ.-ِط-ُٖص-يحيأ الببكرم
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ُُْٔ 

يقاؿ لو  ،ىػ(ُِٖعمأ المأمكف)ت ككاف قد خرج، ىػ(ِِْالميدم!)ت إبراىيـ بف
المأمكف ىازئنا بعد أف قدر عميو: أنت الخميوة األسكد؟! يتمثَّؿ إبراىيـ بف 

 (ُ)الميدم:
ـى قى مى  ارً خى الوى  دى نٍ عً    وي لى  فى مٍ قي  اسً حى سٍ ي الحى نً بى  دً بٍ عى  اري عى شٍ أى   ؽً رً الكى كى   ؿً صٍ األى  ا
 ؽً مي الخي  ضي يى بٍ أى   ينّْ إً  دً مٍ البً  دى كى سٍ أى  كٍ أى     امن رى كى  ةه رَّ حي   يسً وٍ نى يى   ادن بٍ عى   تي نٍ كي  فٍ إً 

 (ِ)يقد يككف القبح بماالن إذا صوت النوس، كطاب بيا األنس

ركف ػػـ يكثػػـ أنيػػدت ليا كتب الترابػػيً ػػ ـ شى ػػف األعػػمة مػػدا سمسػػذا عػػى 
ف البحث مف التمثُّؿ بالشّْعر، سأكتوي باإلشارة إلأ بعضيـ مف األندلس خاصةر أل 
أـ اليناء  دار يي سائر يصكلو عمأ أع ـ التمثُّؿ بالشّْعر يي المشرؽ، مف ىؤالء:

سمعت أباىا، ككانت حاضرة عندما بنت القاضي أبي محمد عبد الحؽ بف عطية، 
ة دخؿ داره يَّ رً لمى الما كلي أبكىا قضاء مف تمثُّميا ، ك بالشّْعر ؿالنادرة، سريعة التمثُّ 

 مة:تمثّْ ارقة كطنو، يأنشدتو مي لمو يناه تذريافكع
 (ّ)افً زى حٍ ي أى يً كى  حو رى ي يى يً  يفى كً بٍ تى     ةن ادى عى  ؾً دى نٍ عً   ي مٍ الدَّ  ارى صى  في يٍ ا عى يى 

                                           
اس يي األيانيُِّ/ِينظر: العقد الوريد ((ُ ٍسحى ، كديكانو َّْ/ِِ. كأبيات عبد بني الحى

 .َُْ، كديكانو بتحقيؽ أنكر أبك سكيممصٓٓبتحقيؽ الميمني ص
تح: سعد كريـ  -ُُِ/ُ-مصطوأ صادؽ الرايعي -ينظر مقاؿ )قبح بميؿ(: كحي القمـ ((ِ

 ـ .ُٗٗٗ-ىػُُْٗلمنصكرةط مكتبة اإليماف ا -الوقي
دار  ط -: عبد الس ـ اليراستح -ِٕٓ/ْ-القضاعي باراألابف  -التكممة لكتاب الصمة ((ّ

، كلـ أقؼ عمأ نسبة البيت، يير أف ابف األبار ـُٓٗٗ -ىػُُْٓ .لبناف –الوكر لمطباعة 
ر: السابؽ ذكر أف البيت أكرده عبد الدائـ بف مرزكؽ القيركاني يي شرحو لشعر المتنبي. ينظ

ْ/ِٖٓ. 
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 ...شاطبة ؽ مف ػػة بف ينػػد بف خميوػػمػف محػػأ بػػـ بف يحيػػػيـ إبراىيػػكمن 
 (ُ)ؿ باألشعارالتمثَّ مف كثر يي كاف ك  ،ابتَّ مف األدباء كالكي 

 ..ركبعد.
 يما أكثر أع ـ التمثُّؿ بالشّْعر! كلكال اإلطالة، كخكؼ الم لة، لذكرتي مئات األع ـ،

 كخ صة القكؿ يي ذلؾ:كييما ذكرت ينأ ككواية، 
أع ـ التمثُّؿ بالشّْعر مف العرب يي مكض  السكاد مف العيفر يزادكا الشّْعر  -

ف لـ يىٍصديؽ قك مكنا كنواسة كريعة، كا  ؿ الورزدؽ عف الع قة بيف بتمثُّميـ بو عي
الشّْعر كمينشئو:
 (ِ)  

شىري الشٍّْعًر مىا قىاؿى العىًبيدي  االن    كى ٍيري الشٍّْعًر أىٍشرىييوي رىبى خى   كى
 يإنو يىٍصديؽ عمأ الشّْعر كالميتمثّْؿ بو.

عراء يي كثرتيـ أع ـ الشُّ  يضاىكفعراء، أع ـ التمثُّؿ بالشّْعر مف يير الشُّ  -
  ت ؼ مذاىبيـ.كتنكعيـ كاخ

مَّت بو ػػكتس ر،ػػات الدىػػي بنػػدتو يػػكأنش ،عرػػؿ بالشّْ ػػتمثُّ ػف الػػرب مػػػرت العػػثػأك -
 كتعزت بو عف المصائب.  عف النكائب،

 
 

 
 

 
                                           

 .َُّ/ُالتكممة لكتاب الصمة ((ُ
 .ُْٓ/ُالكامؿ لممبرد ((ِ
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 ادلبحث اخلامس
عش

ِّ
م بانش

ُّ
 حتج جمٍش انىقذ منارج مه انخمث

ة نقدية، متناكالن ىذا مبحث قد خصصتو لمحديث عف التمثُّؿ بالشّْعر مف كبي 
كأبعاده، كميبرزنا مقكماتو البمالية كالونية، كمكازننا بينو كبيف ييره  مناسبة التمثُّؿ

 مف شكاىد التمثُّؿ، كمف ذلؾ:
ىػ( أميرنا ٓٗىػ( الحباج بف يكسؼ الثقوي)تٖٔلما أرسؿ عبد الممؾ بف مركاف)ت 
ىػ(، كأىميا يتقاعسكف ّٕ)ت زُّبيرت ميعمَّقة بابف الػػازالػا مػػكبيػراؽ، كقمػػأ العػػمػع

ورة ىػ( لقتاؿ الخكارج، ينزؿ الحباج ّٖ)ت عف الخركج م  المييمب بف أبي صي
ًم  لو الناس، يصعد الًمنبر كاستيؿَّ خطبتو  الككية، كقصد مككبو مسبدىا، كبي

: الشييرة ميتمثّْ ن
(ُ) 

ً  العً  عي الثَّنىايىا    مىتىأ أىضى طى َّ  مىامىةى تىٍعًرييكًنيأىنىا اٍبفي بى ى كى

 كأقكؿ:
لـ ينورد الحباج بالتمثُّؿ بالشّْعر يي أكؿ الخطبة، يقد سبقو عبد اهلل بف الزبيرر  -

لما زاره كيد العراؽ يي مكة، يسأليـ عف أخيو ميصعب، يأثنكا عميو خيرنا، يصعد 
: ،المنبر  (ِ)كبدأ متمثّْ ن

رَّبيكًني   رَّبيكًني ثيَـّ قىٍد بى  ًمفى اٍلًمئً ًمٍف يى     بى تىٍيًف كى  ٍيفً ٍمكى

                                           
. ينظر: طبقات يحكؿ يّْ احً يى الرّْ  ؿيثً ـ بف كى يٍ حى كالبيت لسي  ،َّٖ/ِالبياف كالتبييف( ينظر: (ُ

-أحمد زكي صوكت -، بميرة خطب العرب يي عصكر العربية الزاىرةٕٗٓ/ِالشعراء
 يركت. د. ت.ط المكتبة العممية ب -ِٖٖ/ِ

المصرية  دار الكتب -ِط -محمد عبد البكاد األصمعي تح: -ِّٖ/ُ-لقاليأمالي ا ينظر: ((ِ
 . كلـ أقؼ عمأ نسبة األبيات كلعميا البف الزبير نوسو.ـُِٔٗ -ىػ  ُّْْ
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ُُٕٔ 

تَّأ ًإذىا شى    شىيَّبيكًني  كابي احى مٍَّكا عً     كى  (ُ)يكنً بي يَّ سى   َـّ ثي نىاًني خى
كتمثَّؿ بالبيتيف نوسيما ككي ي بف حسَّاف التميمي يي صدر خطبتو بعد قتمو قيتىٍيبىة بف 

 (ِ)ىبرية ٔٗميسمـ الباىمي سنة
بو، يشيًير بو، كلـ ينازعو أحد يي التمثُّؿ بو  امتمؾ الحباج ىذا البيت بتمثُّمو -

 عمأ مرّْ العصكر.
يقاؿ إف الحباج تمثَّؿ حاالن تناسب البيت، يصعد الًمنبر ميمثَّمنا، كظؿَّ بيرىة صامتنا،  -

ثارة.  يمنح تمثُّمو حيكيَّة كا 
عبّْر ط ع الثنايا( يي  -ابف ب  -)أنا ةػػردات ينيَّ ػوػف مػػالبيت بما يشتمؿ عميو م -

 ككبريائو. عف قكة األمير الطايي
ز الحباج تمثُّمو ىذا بتمثُّؿ يي آخر الخطبة، - يشد مف أزر تمثُّمو األكؿ كعبَّر  عزَّ

 (ّ)عف مراده: 
ـٍ     قىٍد لىوَّيىا المٍَّيؿي ًبسىكَّاؽو حيطىـٍ   ىىذىا أىكىافي الشًَّد يىاٍشتىدّْم ًزيى

ـٍ لىٍيسى ًبرىاًعي  ًإًبؿو  كىالى يىنى   ضى مىأ ظىٍيًر كى زىارو عى  ـٍ     كىالى ًببى
 ميبمؿ ما كقوت عميو مف تمثُّؿ الحباج بالشّْعر يصكره أميرنا شىميكسنا، صعب  -

 
                                           

 . المساف)س م ب(.ب : ترؾسيَّ   رمية سيـ. المساف)غ ؿ ا(. قدر يمكة: ((ُ
 .ٕٕ/ْ( الكامؿ يي التاريخ(ِ
البف يؿ أنساب الخكاألبيات لألخنس بف شياب التغمبي يحث يرسو عمأ اإلقداـ . ينظر:  ((ّ

، كىي لو ىػُِْْ المصريةالكتب دار  ط  -اأحمد زكي باش تح: -ٖٓص -اـ الكمبيػػىش
بم  كتحقيؽ: د أيمف  -ُِٖص -يي مبمكع شعره يي كتاب)شعر ثعمب يي الباىمية(

ـ. ُٓٗٗمعيد المخطكطات العربية. القاىرة -ديف اليادممرابعة: د. ص ح ال -محمد ميداف
، الحماسة ِْٓ/ُٓكيي أكثر المصادر لريشىٍيد بف ريمىيض العىنىزم. ينظر: األياني

 .ِٖٗ/ِ، بميرة خطب العربُِٖحماسية رقـ ُّٗ/ُالبصرية
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ُُٖٔ 

المىراس، ركَّاب الصعاب م  حـز كعـز
(ُ). 

ككلي سميماف  ،ىػ(ٔٗلما مات الكليد بف عبد الممؾ)ت التمثُّؿ بالشّْعركمف  
 إمارة عف ىػ(ٖٗالثقوي)ت عزؿ محٌمد بف القاسـىػ( الخ ية ٗٗبف عبد الممؾ)تا

 ، يأخذ ىػ(ٔٗ)ت ًكيَّ سى كٍ ة السَّ شى بٍ يزيد بف أبأ كى عمييا  أكلَّ ك  لنقمتو عميو، دنٍ السّْ 
 (ِ) ن تمثّْ مي محمد ، يقاؿ مهقيَّدنا كحممو إلأ العراؽ ،امحمدن يزيد 

 رً غٍ ثى    ادً دى سً كى    ةو يى يٍ رً كى     ـً يكى لً     كا اعي ضى أ أى تن يى  مُّ أى ي كى كنً اعي ضى أى 
 كأقكؿ:

 (ّ)ىذا بيت طائر كقريب منو يي معناه كيي ظركؼ إنشائو قكؿ أبي يراس:  -

                                           
ف س ـ لمقاسـ  ب ألمثاؿا :يي ذلؾ ينظركقوت لمحباج عمأ بض  مرات تمثَّؿ يييا بالشّْعر.  ((ُ

، ُِٓ/ُلممبرد  الكامؿ ،ُْٔ-ِ،ِّْ-ُِْ-َُٔ-ُالشعر كالشعراء ،ِٗٔاليركم ص
 .َّٔ/ٓ، العقد الوريدِّٔ/ّ، َٖ/ِ

، كلـ أبده يي ْٕٓ/ِكالبيت لمعربي: ينظر: الشعر كالشعراء .ِٔ/ْالكامؿ يي التاريخ ((ِ
بم   -ممبمكع شعر محمد بف القاسـ الثقوي يي كؿ مف: شعراء ثقيؼ يي العصر األمك 

ىػ، شعر ثقيؼ مف َُّْنادم الطائؼ األدبي -كتحقيؽ كدراسة: عيضة عبد الغوكر الصكاط
مطبعة  -سمير عبد اهلل محمد حسيف -بداية العصر األمكم حتأ نياية العصر العباسي األكؿ

إس ـ ماىر  -بم  كتحقيؽ -ـ، شعر ثقيؼ حتأ نياية العصر األمكمََِٔاآلداب. المنيا
 ـ.ََُِة أبك ظبي لمثقاية كالتراث. أبك ظبيىيئ -يرج عمارة

تح: د. محمد  -ُْٓص -ديكاف أبي يراس الحمداني عمأ ركاية ابف خالكيو كركايات أخر ((ّ
ـ، كديكاف أبي يراس ُٕٖٗالمستشارية الثقايية لمبميكرية اإليرانية. دمشؽ -التكنبي
ـ، ُْٗٗ-ىػُُْْدار الكتاب العربي ِط -شرح: خميؿ الدكييي -ُٓٔص -الحمداني

ـ، كديكانو بم  كتحقيؽ: ُْٗٗط دار األرقـ. بيركت-ُّّص  -كديكانو بشرح عمر ياركؽ
ـ، كديكانو حسب الركاية ُٖٗٗط دار صادر. بيركت -ِْٔص -د. سبي  بميؿ الببيمي

ط مؤسسة بائزة عبد العزيز البابطيف  -إعداد: د. محمد بف شريوة -ُِْص-المغربية
 ـ.َََِ
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ُُٔٗ 

دَّ ًبدُّىيـٍ ذى ي إً مً ي قىكٍ نً كيري سىيىذٍ  يً     ا بى  ري تىقىدي البىدٍ اًء ييوٍ مى مٍ مىًة الظَّ ي المىيٍ كى
يي حبسو، يك ىما قيؿ يي الحبس، كصاحباىما يعانياف القيرر بيد أف األكؿ قضأ 

 كالثاني يؾ أسره.
مأ ألسنة الميتمثّْميف ػر يدكر عكريفػس المقيػكأني فػكبيػمػ ذ المغػػت مػيػىذا الب -

عمأ مرّْ الزَّمفر تمثَّؿ بو عبد اهلل بف عمي لما حبسو الخميوة أبك بعور 
ىػ(، كتمثَّؿ بو بار أبي حنيوة الميغنّْي، يمما أخذه العسس، شو  ُٖٓالمنصكر)ت

ىػ(، كقاؿ لو: ىؿ أضعناؾ؟ كتمثَّؿ بو كىنَّاس البصرة يي حكاره َُٓبك حنيوة)تلو أ
ي زمف الشبيبة ػؿ بو يػػرم التمثُّ ػيػحاب كثػ، ككاف الصّْ (ُ)ىػ(ُِٔ)ت عيػم  األصم

  يي حبرات الدراسة.
البيت كما ينطكم عميو مف استنكار ظاىر، كما يشتمؿ عميو مف مقكمات  -

 سداد ثغر( يصكره أميرنا يارسنا، كبط ن محاربنا.-ةيـك كريي -ينية)أم يتأ
 

 كمف ذلؾ تمثُّؿ رىط مف أع ـ األمة بقكؿ بىشىامة بف الغدير:
ًبي ى  كي ِّ    أىرىاهي    طىعىامنا   كى ًخٍزمي  المىمىاًت     كى يىاًة  كى  أىذيؿُّ  الحى

كا ًإلىأ ا بيدَّ  ًمٍف  كىاًحدو     يىًسيري ًمي ى يىًإٍف  كىافى   الى  لمىٍكًت سىٍيرنا بى
 كأقكؿ:

، كيريعكف شعار)المنيَّة  - هلل درُّ العرب! يؤثركف المكت يي ًعز  عمأ الحياة يي ذيؿ 
يـك مقتمو، كزيد بف  ىػ(ُٔت -(-كال الدنيَّة(ر ىذه األبيات تمثَّؿ بيا الحسيف

ىػ(، كمركاف بف محمد آخر خمواء بني ُِِ)ت- -عمي بف الحسيف
 شباع ىػ(، كمحاربُِّػ(، كابف لمسممة بف عبد الممؾ بف مركاف)تىُِّأمية)ت

                                           
 .ِْٗ-ِْٖ/ ُي األيان :( ينظر(ُ
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َُِٔ 

 (ُ)كقد بيًذؿ ليـ بميعنا األماف يأبكا. ،)امرأة يي زم ربؿ(
 تيرل ىؿ تكاردىـ عمأ ىذا التمثُّؿ مف قبيؿ المصادية أـ كراءه سر مف األسرار؟! -
يب منو تمثُّؿ ىذا التمثُّؿ  ييو انكسار مف يشعر بقرب اليزيمة كدنك األبؿ، كقر  -

ىػ( حيف أتاه خركج إبراىيـ بف عبد اهلل بف الحسف بف ُٖٓالخميوة المنصكر)ت
 (ِ)ىػ(بالبصرة:ُْٓعمي بف أبي طالب)ت

سىٍكمىةي ذيؿو نىٍبعىؿي المىٍكتى ديكنىيىا    بىا    كى مىٍرحى ٍكًت أىٍى ن كى  نىقيكؿي ًبيىا ًلٍممى
ـٍ  ًإفَّ المَّوى  مف قكلو تعالأ: كأيف ىذا كذاؾ  اٍشتىرىل ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى أىٍنويسىيي

ييٍقتىميكفى  نَّةى ييقىاًتميكفى ًيي سىًبيًؿ المًَّو يىيىٍقتيميكفى كى ـي اٍلبى ـٍ ًبأىفَّ لىيي ، ُُُالتكبة آية كىأىٍمكىالىيي
 (ّ)ىػ(ىذا النقص يي رثائو لبعور الطائي:ُِّ)ت كقد تدارؾ أبك تماـ

ٍينىيٍ  ٍطبنا   عىًظيمىامىثيؿى المىٍكتي بىٍيفى عى كي ِّ  رىآهي  خى  ًو كىالذُّؿي     كى
مىاتى  كىًريمىا مىيَّةي  قيٍدمنا     يىأىمىاتى الًعدىا  كى  ثيَـّ  سىارىٍت ًبًو  الحى

                                           
، ِْٖ/ُعيكف األخبار، َّٔ/ِينظر يي ذلؾ عمأ الترتيب: األشباه كالنظائر لمخالدييف( (ُ

أبك الورج  -الناصح الشايي البميس الصالح الكايي كاألنيس، ُٔ/ٓكامؿ يي التاريخال
-ىػُُّْعالـ الكتب-ُط -: محمد مرسي الخكليتح-ِِٕ/ُ-بف زكريا النيركاني المعايأ
. ينظر: طبقات يحكؿ الشعراء، كاـُّٗٗ م  اخت ؼ  ِٕٔ/ِألبيات لبىشىامة بف الغدير الميرّْمّْ
 يسير.

 ُُِْ ت، بيرك يمؤسسة األعمم -ُط-ّّْ/ِ-لمزمخشرم -ربي  األبرار كنصكص األخيار(ِ) 
ٍندؿ يي المصدر نوسو، كلـ أبده يي ديكانو ىػ صنعة محمد بف  -، كالبيت لس مة بف بى

دار الباز لمنشر كالتكزي . مكة  -ِط -يخر الديف قباكة تح: -الحسف األحكؿ
 ىػ.َُْٕالمكرمة

 .َِٓ/ْتبريزمديكاف أبي تماـ بشرح ال ((ّ
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ُُِٔ 

يي شمـ  يبعمو يقتؿ األعداء أكالن ثـ يمكت ثانينا، ك)كريما( تصكر النياية )المكت(
ىػ( كقد أبأ ُٕميٍصعىب بف الزُّبير)ت ككبرياء، كىك المعنأ النويس نوسو الذم قصده

ؽ عنو بنده، كقد ريض أماف عبد الممؾ، كلبس س حو كانطمؽ  أف يميف بعد أف تورَّ
 :  (ُ)متمثّْ ن

ٍعبىا ـٍ أىٍركىٍب ًبًو المىٍركىبى الصَّ ـى تىقيكؿي السَّيؼي ييٍثًقؿي  عىاًتًقي    ًإذىا أىنىا لى  عى ى
تَّأ أىميكتى    ـي حى ٍتبىاسىأىٍحًميكي مىٍيًو  كىالى  عى مىٍف يىميٍت    كىًريمنا   يى ى   لىٍكـه  عى  كى
ٍورىة)ت  ىػ( لشباعتو لمَّا ًليـ ّٖكأحسف مف البمي  تمثُّؿ المييىمَّب بف أبي صي

 (ِ)عمأ إقدامو عمأ مكارد التيمكة:
ـٍ أىًبٍد   يىاةى يىمى ٍرتي أىٍستىٍبًقي الحى يىاةن ًمٍثؿى    تىأىخَّ اًلنىٍوًسي  حى  أىٍف أىتىقىدَّمى

كىذا تمثُّؿه أكردتو لبكدة معناه كعظيـ نوعو، كما ينطكم عميو مف معنأ  
زاعية، كلمَّا دعتو ػػ)ت ؽ.ق( يي د الكنانيػس بف منقػس: كاف قيػنوي كل نيٍعمىأ الخي

ترؾ الواضؿ  فى مٍ كقي  فى مٍ كى أى  اػػا، يممػيػكة معػػح ليا كلمنسػػادثة، ذبػػة لممحػـك زينػيي ي
  (ّ):ؿثـ تمثَّ  ،عمأ األرض الطعاـ مف

ـٍ يىكيٍف ًلمطٍَّيًر ًيي زىاًد ]عيزكىةو[ ًإذىا لى
رىل ًبًكرىاـً    (ْ)  نىًصيبه يىمىٍيسيكا ًيي الكى

                                           
، كلـ أقؼ كاألبيات لطريؼ العنبرم ،ْٕٓ/ُ( البميس الصالح الكايي كاألنيس الناصح الشايي(ُ

تح:  -ُِّ/ٖٓ -ير ىذا المكض  إال يي تاريخ دمشؽ البف عساكرعمأ نسبتيا لو يي ي
 .ـُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓ .ار الوكرد ط -عمرك بف يرامة العمركم

. ينظر: شرح حماسة أبي  مرّْ ماـ المي صيف بف الحي كالبيت لمحي ، ُّٗ/ُعيكف األخبار: ( ينظر(ِ
 .ُْٔ/ُ، كديكاف الحماسة بشرح التبريزمُْحماسية رقـُٕٗ/ُتماـ لممرزكقي

 عالـ الكتب -ُط -محمد التكنبيتح:  -ِْٓ/ِ-داكد بف عمر األنطاكي -تزييف األسكاؽ ((ّ
ت لحاتـ الطائي، كلـ أقؼ عمأ البيت ػيػؼ أف البػؤلػػار المػػ، كأشُّٗٗ -ىػ ُُّْبيركت 

  يي يير ىذا المكض .
 )عركة(. تصحيؼ كصكابو  كأظنو ىكذا، يي الكتاب ما بيف معقكييف كرد ((ْ
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 كأقكؿ:
كىك يويض بالتعاطؼ  ىذا تمثُّؿ طريؼ رائ  شعاره )كلمطير مف زاد الكراـ نصيب(-

ؽ أيما تكايؽ م  اإلس ـ، قاؿ كاأللوة بيف اإلنساف كالطير كالحيكاف، كىك يتكاي
اًحكنا ًمٍف قىٍكًليىا تعالأ حكاية عف سميماف كالنممة: ـى ضى ، سكرة النمؿُٗآية يىتىبىسَّ

 يويض رحمة بالحيكاف.  --كسبحاف مف أمَّف الطير يي بمده الحراـ! كىدم نبيو
بد ىذا التمثُّؿ ليس ضربنا مف الخياؿ يي عالـ البشرر يقد كاف عبد المطمب  -

يطعـ الناس، كيويض كرمو، ييطعـ الكحش كالطير يي قيمىؿ  --النبي األكـر
رىاد (ُ)البباؿ كمف مواخر العرب ميًبير الطَّير، كميًبير البى

كهلل درُّ عمرك بف  (ِ)
العاص! حيف عششت قيٍمًريَّة عمأ ييسطاطو يقاؿ: تحرَّمىٍت بًحمانا دعكىا حتأ تطير 

ىػ( ييمقي درسنا يي المسبد َٔٔلرازم محمد بف عمر)تككاف يخر الديف ا ،(ّ)يراخيا
يي خكارـز يدخمت حمامة يطردىا عقاب، ياحتمت بالرازم، يعصميا كعطؼ عمييا، 

 (ْ)عمأ البديية: -ككاف حاضرنا -ىػ(َّٔ)ت يقاؿ ابف عينىٍيف
رٍ    نىبَّأى  مىفٍ  مَّ   أىفَّ  اءى قى الكى ـٍ مىحى رى       كي أه  كىأىنَّؾى   ـه حى  اًئؼً ًلمخى   مىمبى

يىدىتٍ  مىيٍ  كى قىدٍ عى تٍ انى تىدى  ؾى كى يى   ا     وييى أ حى  ؼً تىأنى الميسٍ  ا اًئيى ًببىقى   ايى تى كٍ يىحى
لىكٍ  تىيٍ رى  ًمفٍ        ثىنىتٍ نٍ الى  اؿو ًبمى   أبى ا تيحٍ انَّيى  كى  ؼً اعً اًئؿو ميتىضى ؾى ًبنى احى

 

                                           
 .ىػ ُِْْبيركت  .الكتب العمميةدار  -ِط -ُِّ/ِ-الدميرم -حياة الحيكاف الكبرل ((ُ
تح: محمد أبك الوضؿ إبراىيـ كعبد  -ُّْ/ِ-أبك ى ؿ العسكرم  -بميرة األمثاؿينظر:  ((ِ

 .ُٖٖٗ-ىػ َُْٖبيركت دار البيؿ . -ِط -المبيد قطامش
 .َُ/ُينظر: كحي القمـ لمرايعي ((ّ
 .دار صادر. بيركت -ِط -ح: خميؿ مردـ بؾت ٓٗص -( ديكاف ابف عنيف(ْ



 

  

 

 
 دراسة نقديَّة ،اهيكقضا التمثُّؿ بالشّْعر

 

ُِّٔ 

ىػ( ٕٔ)ت ادأـ العرب عبيد اهلل بف زيػػؿ أشػػا قىتى ػػكر لمػػف تمؾ الصػػكم 
ًممىت الرأس الشريؼ إلأ يزيد بف معاكية --الحسيف بف عمي  (ُ) تمثَّؿ: ،كحي
ـٍ كىانيكا أىعىؽَّ كىأىٍظمىمىايي  مىٍينىا كىىي اؿو  أىًعزَّةو    عى  وىمٍّْقفى ىىامنا ًمٍف  ًربى

أ ػػ ـ اهلل أكلػػاؿ: كػػيق، ىػ(ُٔ)ت --يفػػمي بف الحسػرل عػػككاف يي األس 
ـٍ ًإالَّ ًيي ًكتى ػػةو ًيي اأٍلىٍرًض كىالى ًيي أىٍنويسً ػػابى ًمٍف ميًصيبى ػػمىا أىصى ؿ: ػػـ تمثَّ ػػث ،بؾ ابو ػػكي

مىأ المًَّو يىًسيره  كا  *ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف نىٍبرىأىىىا ًإفَّ ذىًلؾى عى ـٍ كىالى تىٍورىحي مىأ مىا يىاتىكي ًلكىٍي ى تىٍأسىٍكا عى
ـٍ كىالمَّوي الى   .ِّ-ِِسكرة الحديد آية ييًحبُّ كيؿَّ ميٍختىاؿو يىخيكرو ًبمىا آتىاكي

ـٍ ثـ تمثؿ  ،يعبث يزيد بمحيتو  ـٍ ًمٍف ميًصيبىةو يىًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًديكي ابىكي مىا أىصى كى
يىٍعويك عىٍف كىًثيرو    َّسكرة الشكرل آية كى

 كأقكؿ:
با يي كثير ػػاقػػعر( كتعػػلشّْ رآف كاػػ)الق زافػػو المعبػػـ ييػػذب تزاحػػكرد عػػالتمثُّؿ م -

مف المشاىد، يأتي القرآف أكالن كيأتي الشّْعر تالينا، كمف مكاض  ابتماعيما: ما دار 
كتكارد االثناف  ،(ِ)كبرير بف سيـ التميمي ىػ(َْ)ت--بيف عمي بف أبي طالب

 .(ّ)ىػ(ُْٓ)ت عمأ لساف عبد اهلل بف الحسف بف الحسف بف عمي بف أبي طالب
ميتمثّْميف يرمي لغاية تقابؿ ياية صاحبو، كلمَّا كاف القرآف أعمأ منزلة كأبؿ ك  ال -

 ليتكايأ م  تمثُّؿ صاحبو. رمقامنا يقد عىدىؿ يزيد إلأ التمثُّؿ بالقرآف

                                           
. ينظر شرح الحماسة ُُّ/ٓ( ينظر: العقد الوريد(ُ ماـ الميرمّْ ، كالبيت لمحيصيف بف الحي

 كيييا نيوىمّْؽ.ُٗٗ/ُلممرزكقي
 ( لـ أقؼ عمأ سنة كياتو.(ِ
 .ٖٗ/ُداب زىر اآل ،ُٓ/ُٗينظر عمأ الترتيب: األياني( (ّ
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ُِْٔ 

يي ساحة  ىػ(َٔ)ت --معاكية بف أبي سوياف ىذا تمثُّؿ رائ  مفك  
 (ُ)ازلة ال تيريى :المكتر حيث النقص، كالشعكر بالعبزر مصيبة ال تيديى ، كن

 اري رى السّْ  ي نً غٍ يي  ا مى كى    ةى يى نً  ى عى    ي  نّْ عى  افمى عٍ النُّ   غي مً بٍ مي  فٍ  مى الى أى 
 اري عى  !اسً منَّ ا لى يى  تً كٍ المى بً  ؿٍ ىى كى     ا  نى كٍ مى ىى ا مَّ إً   دو الً خى   فٍ مً   ؿٍ يى يى 

كالغاية مف ىذا التمثؿ كاضحة، ري  النقص المحتـك يي مكض  الكماؿ  
، المعم  السَّواحىػ( كأبي العباس َْ)ت--ؿ عمي بف أبي طالبمثُّ كقريب منو تى ـك
 (ِ):ىػ( ُّٔ)ت

 ايى لي كٍ يى  سى وٍ النَّ  تً الى ا يى ا مى ذى إً  ارو عى بً        زو ابً عى  رى يٍ ا يى يى تُّ مً  فٍ إً  ةه تى يٍ ا مً مى كى         
      (ّ)يـك قتمو بكرب ء ىػ(ُٔت--( ؿ الحسيف بف عميب منيـ تمثُّ ير كق 

ـي رى الكً  يى قً بى  كٍ لى كى    ا نى دٍ مى خى  فٍ ذى إً   كؾي مي المي   دى مى خى  كٍ مى يى   انى يٍ قً بى  فٍ ذى إً    ا
 انى يٍ رً آخى بى     اخى نى أى     وي مى كً  ى كى     اسو نى أي   أمى عى  رَّ بى   ري ىٍ ا الدَّ ا مى ذى إً 
 انى يٍ قً ا لى مى كى  كفى تي امً الشَّ   أقى مٍ يى سى    كا يقي يً أى   انى بً    يفى تً امً مشَّ لً    ؿٍ قي يى 

                                           
مؤسسة  -ِط -تح: إحساف عباس -ِٖٗص -الحميرم -الركض المعطار يي خبر األقطار ((ُ

كالبيتاف لعىًدمّْ بف زيد العبادم لما حبسو النعماف. ينظر: الشعر  ـ،َُٖٗ.بيركتناصر لمثقاية
، كىما م  ث ثة أبيات بينيما يي ذيؿ ديكانو بم  كتحقيؽ: محمد ببار ِِٗ/ُكالشعراء
 ـ.ُٓٔٗط شركة دار البميكرية لمنشر كالطب . بغداد -ُّّص -المعيبد

ينظر: ديكاف  كالبيت منسكب لألعشأ.، َّ/ِ، كالتذكرة الحمدكنية ٗٓٓ/ِريخ( الكامؿ يي التا(ِ
 ط مكتبة اآلداب. القاىرة. -تح: محمد حسيف -ُٕٕص -األعشأ

-ُط -تح: شاكر ىادم شكر -ّْ/ٓ-ابف معصـك المدني -يي أنكاع البدي  أنكار الربي  ((ّ
ء بف قى ُٗٔٗ-ىػُّٖٖمطبعة النبؼ األشرؼ بيّْ خاؿ الورزدؽ. ـ، كاألبيات لمعى ى رىظىة الضَّ

 ، كالبيتاف الثاني كالثالث لو ييْٖٕ/ِينظر: البيتاف الثاني كالثالث يي: الشعر كالشعراء
بَّة كأخبارىا يي الباىمية كاإلس ـ( ط  -ُِٖص -د. حسف بف عيسأ أبك ياسيف -)شعر ضى

 ـ.ُٓٗٗبامعة الممؾ سعكد. الرياض -عمادة شؤكف المكتبات
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ُِٔٓ 

ىػ(حيف قيدّْـ لمقتؿ، ٕٕٔبف الخطيب)ت لساف الديف ال شماتة يي المكت، كهلل درُّ  
 (ُ) كسط شانئيو كحيسَّاده يكاف مما قالو:

 كتٍ مي صي  في حٍ نى كى    ظو عٍ كى بً   انى ئٍ بً كى       كتٍ يي البي  انى تٍ رى اكى بى   فٍ ا ً كى   انى دٍ عي بى 
 كتٍ قي   في حٍ نى  ا يى يى   كتي قي نى   انَّ كي كى      اامن ظى عً   انى رٍ صً يى   اامن ظى عً  ا نَّ كي كى 
 كتٍ وي  يى الى   ما الذً ذى  فٍ مى ، كى اتى يى كى     يبً طً الخى  في ابٍ  بى ىى ا ذى دى عً مٍ لً  ؿٍ قي يى 
 كتٍ مي  يى الى  فٍ مى   ـى كٍ اليى   حي رى وٍ يى  ؿٍ قي يى       وي لى   ـٍ يي نٍ مً    حي رى وٍ يى   افى كى   فٍ مى كى 

- ىر العظمة )النعمافتحتكل عمأ بعض مظاالتي تمثَّؿ بيا معاكية األبيات  -
الخميوة  كىك ما يناسب ػ(يا لمناس-ىؿ-كبعض مظاىر الحيرة)ىؿ ،ىمكنا(

 كالميصاب.
 َخالصت انقُل يف رنك:

  إلأ ما ػػا يربػػيا مػػعرر يمنػػؿ بالشّْ ػػة يي التمثُّ ػػكعػػاؿ متنػػمػي البػاحػأفَّ من 
أ المناسبة بيف الحاليفر يي الشّْعر مف خياؿ كبماؿ يـك إنشائو، كمنيا ما يرب  إل

ؿ ػػرُّؼ الميتمثّْ ػػيا تصػػرل يورضػػة أخػيػالػػـ بمػػة قيػػمػـك إنشاده، كثػػائو كيػػـك إنشػػي
 يي الشّْعر، كظركؼ االستدعاء، كطرؽ األداء.

 
 
 
 
 
 

                                           
تح: د. محمد  -ُٖٓ/ُ-، ديكاف لساف الديف بف الخطيب السممانيُُُ/ٓنوح الطيب ((ُ

 ـ.ُٖٗٗ-ىػَُْٗدار الثقاية. المغرب -ُط -موتاح
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ُِٔٔ 

 اخلامتت

ُـّ   الصالحات، كأصمي كأسمـ عمأ خير خمقو كأيضؿ  الحمد هلل الذم بوضمو تت
 كبعدر د كعمأ آلو كصحبو...سيدنا محمرسمو 

يي تسميط الضكء عمأ التمىثُّؿ  تي حبن يأربك بعد ىذا العرض أف أككف قد 
قضاياه كأصبتي يي عرض حدكده كأبعاده،  يي الحديث عف ييتي كك بالشّْعر، 

 إلييا البحث: كتمؾ أىـ النتائج التي تكصَّؿ ة،المكضكعية كالونيَّ 
كامتدَّت  ،عر العربيبدايات الشّْ  مف نشأتابتماعية ك ؿ بالشّْعر ظاىرة أدبية التمثُّ  -ُ

 .عبر عصكره المختموة
التمثُّؿ بالشّْعر صكرة مف صكر تأثير الشّْعر يي المبتم ، كمعيار مف معايير  -ِ

 .نباح العمؿ األدبي، ككبو مف كبكه القراءة الميعمنة كالمشركعة لمشّْعر العربي
يي نظـ  الشعراءم  الناس  متمقي، يشترؾ بوخاص بالالتمثُّؿ بالشّْعر يف أدبي  -ّ

 .الشّْعر
أيراض ال تتعداىا يإف أيراض  ةإذا كانت أيراض الشّْعر تنحصر يي بضع -ْ

 ؿ يي كثرتيا كتنكعيا تتخطاىا.التمثُّ 
ر عف آماؿ عراء كأيراضيـ يإف التمثُّؿ ييعبّْ ر عف كبداف الشُّ عبّْ إذا كاف الشّْعر يي  -ٓ

 ـ.كآالمي يير الشُّعراء
عر نبض الشّْعر، كشيرياف حياتو، كسر شيرتو كانتشارهر يكـ الشّْ ب أع ـ التَّمثُّؿ -ٔ

 مف بيت عيًرؼ بمنشده كلـ ييٍعرىؼ بمنشئو. 
عاطوة الميتمثّْؿ  كاؿ يقد سممتٍ إذا شابت عاطوة الشاعر يكمنا ريبة التكسب كالنَّ  -ٕ

 مف الزيؼ كطمب الماؿ.
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ُِٕٔ 

، كيتمثَّؿ بيا يـك أف بدأر أبيات ينشدىا الربؿ يي حابتو ؿ بالشّْعر كالشّْعرالتمثُّ  -ٖ
 .يي خاصتو

ف يرضو ػلو عكّْ ػػحو أف يي ػػف حقّْ ػػؿ بو، يمػػتمثّْ كنا لممي ػػر ممػػؿ يصيػػي التمثُّ ػر يػعػػالشّْ -ٗ
 ؼ ييو بالتغيير كالتبديؿ عمأ ما يناسبو.الذم قيؿ ييو، كأف يتصرَّ 

أف تيصحَّح يي النقد الحديث تسمية التمثُّؿ  مف األخطاء الشائعة التي يبب -َُ
 بالشّْعر يي ينكف النثر تضميننا.

ظأ ػكأف يحعناية أكثر،  آمؿ بعد ىذه الدراسة أف يمقأ التمثُّؿ بالشّْعر -ُُ
ا ػػكعن ػػاكيف األدب، كمكضػػاننا مف عنك ػػندك عػكأف يغاده، ػػؼ عف أبعػػات تكشػػبدراس

 .ات النقدػػػمف مكضكع
خيرنا يكصي الباحث بدراسة الَّمثُّؿ بالنثر، كتحديد ميادينو كأبعاده، كالمكازنة كأ -ُِ

 بينو كبيف التَّمثُّؿ بالشّْعر.
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 فٍشس ادلصادس َادلشاجع
 القرآف الكريـ. -
-د. يكنس أحمد السامرائي -آؿ كىب مف األسر األدبية يي العصر العباسي -

 .ـُٖٕٗمطبعة المعارؼ. بغداد
 مطبعة بامعة دمشؽ -: شكرم الويصؿ تح -ك العتاىية أشعاره كأخبارهأب -

 .ـُٓٔٗ-ىػُّْٖ
دار اليمامة لمبحث  -محمد بف ناصر العبكدم -أخبار أبي العيناء اليماني-

 ـ.ُٖٕٗ-ىػُّٖٗكالتربمة كالنشر. الرياض
. مؤسسة الرسالة-ِط -تح: يخر الديف قباكة -األخوش األصغر-االختياريف-

 ـ.ُْٖٗ-ىػَُْْبيركت
ط  -عبد المبيد اإلسداكم د. -األربكزة بداياتيا كخصائصيا المكضكعية كالونية-

دار  -ط -زمخشرملا -أساس الب ية  - .ـُّٗٗىػُُْْدار األرقـ. الزقازيؽ
 .ـُٕٗٗ-ىػ ُّٗٗالوكر
 -ف الخالديا -ار المتقدميف كالباىمييف كالمخضرميفػػعػائر مف أشػػباه كالنظػػػاألش-
نة ط لب -تح: السيد محمد يكسؼ -ىاشـ  اعثماف سعيد ابن كمحمد كأبر بك كأب

 . القاىرة.التأليؼ
ط  -تح: عبد الستار أحمد يراج -سعيد السُّكرم يأبشرح  -شعار اليذلييفأ-

 مطبعة المدني.
دار  -ٕط -ىاركف تح: أحمد محمد شاكر كعبد الس ـ محمد - األصمعيات-

 .ـُّٗٗالمعارؼ. مصر
لمغة مبم  ا -ُط -تح: صالح األشتر - ابف األبار القضاعي -تابإعتاب الك-

  .ـُُٔٗ-ىػَُّٖالعربية بدمشؽ 
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ُِٔٗ 

 ـ. ََِِدار العمـ لمم ييف-ُٓط -الزركمي -األع ـ-
   .ـََُِييئة المصرية العامة لمكتابط ال -الورج األصوياني كأب -يانياأل-
دار الكتب  -ِط -معيتح: محمد عبد البكاد األص-لقاليأبك عمي ا –األمالي -

  .ىػ ُّْْالمصرية 
 -ُط -تح: عبد المبيد قطامش -بف س ـ اليركمأبك عبيد القاسـ  -األمثاؿ-

  .ـَُٖٗ -ىػ  ََُْدار المأمكف لمتراث 
-دراسة كتحقيؽ بيبة عبد الغوكر الحديثي-أمية بف أبي الصمت حياتو كشعره-

 ـ.ُٕٓٗمطبعة العاني بغداد
دار الوكر. بيركت  -ُط -تح: سييؿ زكار كآخريف-ذرمالب  -أنساب األشراؼ-

 .ـ ُٔٗٗ -ىػ  ُُْٕ
ط  دار الكتب المصرية  -تح: أحمد زكي باشا -ابف ىشاـ الكمبي -أنساب الخيؿ -

  ىػ. ُِْْ
 -تح: شاكر ىادم شكر -ابف معصـك المدني -نكاع البدي أنكار الربي  يي أ-
 .ـُٗٔٗ-ىػُّٖٖمطبعة النبؼ األشرؼ -ُط
ط عيسأ البابي  -محمد أحمد باد المكلأ كآخريف-العرب يي الباىمية أياـ-

 ـ.ُِْٗ-ىػُُّٔالحمبي. القاىرة
 .ط دار إحياء التراث العربي -مإسماعيؿ باشا البغداد -ح المكنكفإيضا-
 -دار إحياء التراث العربي-ُط -تح: عمي شيرم-ابف كثير -البداية كالنياية-

 ـ.ُٖٖٗ -ىػ ُُْٖ
-يمافأبك الحسيف إسحاؽ بف إبراىيـ بف كىب بف سم-كبكه البيافالبرىاف يي  -

 . القاىرة. د. ت.ط مكتبة الشباب-تح: حوني محمد شرؼ
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َُّٔ 

 مطبعة مدرسة كالدة عباس -أحمد بف أبي طاىر بف طيوكر-ساءب يات الن -
 .ـَُٖٗ -ىػ  ُِّٔاألكؿ. القاىرة 

الخانبي.  مكتبة -ٕط -تح: عبد الس ـ ىاركف -الباحظ-البياف كالتبييف -
 .ـُٖٖٗ -ىػُُْٖالقاىرة 

دار ابف البكزم.  -ُط-مصطوأ صادؽ الرايعي-آداب العربتاريخ  -
 ـ.ََُِالقاىرة

ط دار الوكر.  -تح: عمرك بف يرامة العمركم -بف عساكرا -تاريخ دمشؽ -
 ـ.ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓ

مكتبة  -ِط -عزت العطار نشره:-ابف الورضي -اء األندلستاريخ عمم -
 .ـُٖٖٗ -ىػ َُْٖخانبي، القاىرة ال
عالـ  -ُط -تح: محمد التكنبي -داكد بف عمر األنطاكي -تزييف األسكاؽ -

 ـ.ُّٗٗ -ىػ ُُّْالكتب بيركت 
د.  ط نيضة مصر -ـ محمد حسف البمؿتح: إبراىي -ردالمب -التعازم كالمراثي -
 ت.
دار اليمامة.  -ُط -ترتيب حمد الباسر -أبك عمي اليبرم -التعميقات كالنكادر -

 ـ.ُِٗٗ-ىػُُّْالرياض
دار ط  -تح: عبد الس ـ اليراس -ابف اآلبار القضاعي -تاب الصمةالتكممة لك - 

 ـ.ُٓٗٗ -ىػُُْٓلبناف.  –الوكر لمطباعة 
تح:  -ابف حبر العسق ني -يعي الكبيرالتمخيص الحبير يي تخريج أحاديث الرا -

-ىػُُْٔقرطبة. مصرمؤسسة -ُط -أبك عاصـ حسف بف عباس بف قطب
 .ـُٓٗٗ
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ُُّٔ 

دار الحضارة لمنشر -ُط -دكتكر محمد بف إبراىيـ الحمد-التمثُّؿ بالشّْعر -
 ـ.َُِٖ-ىػُِْٗ. الرياضكالتكزي 

الدار -ِط -تح: د. عبد الوتاح محمد الحمك - الثعالبي -التمثيؿ كالمحاضرة -
 ـ.ُّٖٗالعربية لمكتاب

لمتأليؼ  ط الدار المصرية –ميدم الحي  -بذكة المقتبس يي ذكر كالة األندلس -
  .ـُٔٔٗالقاىرة  -كالنشر 

أبك الورج المعايأ بف زكريا  -البميس الصالح الكايي كاألنيس الناصح الشايي -
  .ـُّٗٗ-ىػُُّْعالـ الكتب-ُط - الخكلي تح: محمد مرسي -النيركاني

 .ط نيضة مصر - : عمي محمد البباكم تح - القرشي -بميرة أشعار العرب -
 د. ت.

تح: محمد أبك الوضؿ إبراىيـ كعبد المبيد  -أبك ى ؿ العسكرم -ميرة األمثاؿب -
 .ـُٖٖٗ-ىػ َُْٖدار البيؿ. بيركت -ِط -قطامش

ط المكتبة  -أحمد زكي صوكت -بية الزاىرةبميرة خطب العرب يي عصكر العر  -
 العممية بيركت. د. ت.

تح: عادؿ سميماف  -بصرمأبك الورج عمي بف الحسف ال -الحماسة البصرية -
 ـ.ُٗٗٗ -ىػَُِْمكتبة الخانبي -ُط -بماؿ
-ُط -ـ أحمد بف عبد اهلل األصويانيأبك نعي -حمية األكلياء كطبقات األصوياء -

 .ـُٖٖٗ-ىػَُْٗالعممية .دار الكتب
 ـ.ُٕٗٗط دار الرشيد. العراؽ  -انيتح: بعور الكت -الحاتمي -حمية المحاضرة -
 ىػ. ُِْْر الكتب العممية. بيركت دا -ِط -الدميرم -رلحياة الحيكاف الكب -
دار إحياء التراث  -ُط -تح: عبد الس ـ محمد ىاركف -الباحظ -الحيكاف -

 ـ.ََُِ-ىػ ُُّْالعربي
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ُِّٔ 

دار الثقاية.  -ّط -د. القس: منيس عبد النكر كآخريف -دائرة المعارؼ الكتابية -
 ـ.َُِِ-ىػُّّْالقاىرة

-ْط -د عبده عزاـتح: الدكتكر محم -الخطيب التبريزم ديكاف أبي تماـ بشرح -
  .دار المعارؼ. مصر

 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔط دار بيركت  -ُٖٔص -ديكاف أبي العتاىية -
تح: د. محمد  -ية ابف خالكيو كركايات أخرعمأ ركا أبي يراس الحمداني ديكاف -

 .ـُٕٖٗالمستشارية الثقايية لمبميكرية اإليرانية. دمشؽ -التكنبي
دار الكتاب  ِط -شرح: خميؿ الدكييي -ي يراس الحمدانيديكاف أب -

 .ـُْٗٗ-ىػُُْْالعربي
 .ـُْٗٗط دار األرقـ. بيركت -بشرح عمر ياركؽ أبي يراس الحمداني ديكاف -
ط دار -حقيؽ: د. سبي  بميؿ الببيميبم  كت أبي يراس الحمداني ديكاف -

 .ـُٖٗٗصادر. بيركت
-إعداد: د. محمد بف شريوة -ةحسب الركاية المغربي أبي يراس الحمداني ديكاف -

 .ـَََِبائزة عبد العزيز البابطيف ط مؤسسة 
ارة ط كز  -تح: عبد األمير ميدم حبيب الطائي -ديكاف ابف نيباتة السعدم -

  .ـُٕٕٗ-ىػُّٕٗاإلع ـ. العراؽ
قاىرة ط دار العركبة. ال -ختح: أحمد راتب النوا -بف الدمينة يي ديكانو ا ديكاف -

   .ىػُّٕٗ
  دار صادر. بيركت. -ِط -تح: خميؿ مردـ بؾ -ديكاف ابف عنيف -
 .ـَُٖٗط دار بيركت لمطباعة كالنشر- ديكاف ابف ىانئ األندلسي -
دار الوكر. -ْط -يخر الديف قباكةد. تح: -ديكاف األخطؿ صنعة السكرم -

  ـ.ُٔٗٗدمشؽ
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ُّّٔ 

 .. القاىرةط مكتبة اآلداب -مد حسيفتح: مح -ديكاف األعشأ -
دار المعارؼ. -ْط -يـتح: محمد أبك الوضؿ إبراى -امرئ القيس ديكاف -

 .ـُْٖٗالقاىرة
دراسة كتحقيؽ: د. أنكر أبك سكيمـ كد. محمد عمي  -امرئ القيس ديكاف -

 ـ.َََِ-ىػُُِْط مركز زايد لمتراث كالتاريخ -شكابكة
 -الحويظ السمطيد. عبد بم  كتحقيؽ كدراسة:  -الصمت ديكاف أمية يف أبي -

  .ـُْٕٗدمشؽ
د. عبد العزيز  -بم  كشرح كتكثيؽ كدراسة -ديكاف بني بكر يي الباىمية -

 ـ.ُٖٗٗ-ىػَُُْدار الزىراء. القاىرة -النبكم
دار  – ّط -تح: د. نعماف محمد أميف طو-ديكاف برير بشرح محمد بف حبيب -

  .المعارؼ. مصر
مطبعة  -تح: د. نعماف أميف طو -ِّٔص -بركاية ابف السكيت الحطيئة ديكاف -

 د.ت. القاىرة. .الخانبي
ط كزارة الثقاية  -تح: د. عبد المنعـ أحمد صالح -أبك تماـ -ديكاف الحماسة -

 .ـَُٖٗ-ىػََُْكاإلع ـ. العراؽ
ريمي - دار  -بم  كتحقيؽ: د. عمي بكاد الطاىر كمحمد ببار المعيبد -ديكاف الخي

 ـ.ُُٕٗ-مػُُّٗالكتاب. بيركت
مة - ط دار قتيبة.  -تحقيؽ كشرح: محمد خيرم البقاعي -ديكاف ديريد بف الصّْ

 ـ.ُُٖٗ-ىػَُُْدمشؽ
مة - ط دار المعارؼ.  -تحقيؽ: د. عمر عبد الرسكؿ -ديكاف ديريد بف الصّْ

 ـ.ُٖٓٗالقاىرة
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ُّْٔ 

 -ّط -بم  كتحقيؽ: عبد الصاحب الدبيمي -ديكاف دعبؿ بف عمي الخزاعي -
 ـ.ُٖٗٗيركتدار الكتاب المبناني. ب

مطبعة األعممي.  -ديكاف دعبؿ بف عمي الخزاعي بشرح: ضياء حسيف األعممي -
 ـ.ُٕٗٗىػُُْٕبيركت

يـ - -ىػ ُّٗٔط دار الكتب المصرية -تح: عبد العزيز الميمني - ديكاف سيحى
 ـ.َُٓٗ

يـ ديكاف - ط دار برير.  -تح: د. أنكر أبك سكيمـ -كيوصنعة نوط سيحى
 ـ.َُِْ-ىػ ُّْٓعماف

تح: يخر الديف  -صنعة محمد بف الحسف األحكؿ -س مة بف بندؿ ديكاف -
 ىػ.َُْٕدار الباز لمنشر كالتكزي . مكة المكرمة-ِط -قباكة
-ىػُّْٓمطبعة المنار -يد رضاتصحيح: محمد رش - ديكاف شكيب أرس ف -

 .ـُّٓٗ
مطبعة اإلنبمك المصرية.  -تحقيؽ: د. عمي البندم -ديكاف طرية بف العبد -
 ـ.ُٖٓٗ-ىػُّٖٕلقاىرةا
ح: درية الخطيب كلطوي ت -بشرح األعمـ الشنتمرم طرية بف العبد ديكاف -

 ـ.َََِالمؤسسة العربية. بيركت-ِط -الصقاؿ
 .ـُٕٕٗ-ُط -تح: حساف ي ح أكيمي -يبشرح األصمعالغنكم  ديكاف طويؿ -
دار العمـك لمطباعة  -ُط -كليد قصاب -عبد اهلل بف ركاحة ديكاف -
 ـ.ُُٖٗ-ىػَُُْشركالن
ط شركة دار البميكرية  -بم  كتحقيؽ: محمد ببار المعيبد عدم بف زيد ديكاف -

 ـ.ُٓٔٗلمنشر كالطب . بغداد
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ُّٔٓ 

ط دار الكتاب  -تح: لطوي الصقاؿ كد. درية الخطيب -حؿديكاف عمقمة الو -
  .ـُٗٔٗ-ىػُّٖٗبالعربي. حم

دار تمكز.  -ّط -شاكر العاشكر -بم  كتحقيؽ-ديكاف عماره بف عقيؿ -
 ـ.َُِِدمشؽ

ط دار الكتاب  -بم  كتح: إميؿ بدي  يعقكب -ديكاف عمرك بف كمثـك -
 ـ.ُُٗٗ-ىػُُُْالعربي

 دار صادر. بيركت. د.ت. -تحقيؽ كشرح: كـر البستاني -ديكاف الورزدؽ -
ىػ َُْٕكتب العممية. بيركتدار ال -ُط -تعميؽ عمأ ياعكر -ديكاف الورزدؽ -
 .ـُٕٖٗ-
دار الكتب العممية.  -شرح كضبط: عمي ياعكر -لورزدؽديكاف ا -

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕبيركت
 تح: د. إبراىيـ السامرائي كد. أحمد مطمكب، ط دار الثقاية. -اميطى ديكاف القي  -

 ـ.َُٔٗبيركت
ة العامة ط الييئة المصري -دراسة كتحقيؽ د. محمكد الربيعي -القيطىامي ديكاف - 

 ـ. ََُِلمكتاب. القاىرة
ط دار الكتب  -يسرم عبد الغني -دراسة كتعميؽ -حمكَّ كاف قيس بف المي دي -

 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْالعممية. بيركت
ط دار الثقاية.  -بم  كتحقيؽ: د. إحساف عباس -ّٔٓص -ديكاف كثير عزة -

ط دار  -كي ركيشفبشرح عدناف ز  كثير عزة ديكاف – .ـُُٕٗ-ىػُُّٗبيركت 
 .ـُْٗٗصادر. بيركت

دار الكتب  -ّط - زىير بشرح أبي سعيد السكرمعب بف ديكاف ك- 
 ـ.ََِِ-ىػُِّْالمصرية
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ُّٔٔ 

ط كزارة اإلرشاد  -استح: إحساف عب -ديكاف لبيد بف ربيعة العامرم -
 ـ.ُِٔٗالككيت

دار  -ُط -تح: د. محمد موتاح -ف الديف بف الخطيب السممانيديكاف لسا -
 ـ.ُٖٗٗ-ىػَُْٗالثقاية. المغرب

مؤسسة الرسالة.  -تحقيؽ: د. عبد المعيد خاف -إليادمديكاف لقيط بف يعمر ا -
 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٖبيركت

ط دار المعارؼ.  -تح: محمد أبك الوضؿ إبراىيـ -ديكاف النابغة الذبياني -
 ـ.ُٕٕٗالقاىرة

يب بف رباح  ديكاف - دار صادر.  -بم  كتحقيؽ: د. كاضح الصمد -نيصى
 ـ.ُٗٗبيركت

 .ـُٓٔٗ-ىػُّٖٓ. القاىرةة لمطباعة كالنشرط الدار القكمي -ديكاف اليذلييف -
بيركت  .مؤسسة األعممي -ُط-لزمخشرما -ربي  األبرار كنصكص األخيار-

 ىػ. ُُِْ
نكادر )كرىا لممبرد ضمف رسالة يي أعباز أبيات تغني يي التمثيؿ عف صد-

-ىػُُُْدار البيؿ. بيركت-ُط-تح: عبد الس ـ محمد ىاركف- (المخطكطات
 ـ.ُُٗٗ

تح: الدكتكر عمي محمد -ابف حبر العسق ني -عف قضاة مصرصر ري  اإل-
 ـ.ُٖٗٗ -ىػ ُُْٖمكتبة الخانبي. القاىرة  -ُط-عمر
مؤسسة -ِط-تح: إحساف عباس-مالحمير -المعطار يي خبر األقطارالركض -

 .ـَُٖٗ. بيركتناصر لمثقاية
ط دار الكتب -تح: يكسؼ عمأ طكيؿ -الحصرم-زىر اآلداب كثمر األلباب-
  .ـُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕبيركت   .مميةالع
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ُّٕٔ 

-ُط-تح: محمد حبي كمحمد األخضر-اليكسي -زىر األكـ يي األمثاؿ كالحكـ-
 .ـُُٖٗ-ىػ َُُْالمغرب .دار الثقاية

ابي الحمبي. مصطوأ الب -ِط-أحمد محمد شاكر كآخريف تح:-سنف الترمذم-
  .ـُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗ القاىرة

 –دار المعرية -ُط-معطي أميف قمعبيتح: عبد ال-الشايعي -السنف المأثكرة-
  ىػ.َُْٔبيركت. 

 مؤسسة الرسالة. -ّط-تح: شعيب األرناؤكط-الذىبي -سير أع ـ النب ء-
 .ـُٖٓٗ-ىػ  َُْٓ بيركت

-تح: محمكد األرناؤكط-ابف العماد الحنبمي -شذرات الذىب يي أخبار مف ذىب-
 .ـُٖٔٗ -ىػ  َُْٔابف كثير. دمشؽ   دار ُط
ط دار -تح: محمد العزازم-محب الديف محمد بف يكسؼ التميمي-ؿشرح التسيي-

 بيركت. د.ت. الكتب العممية.
دار -ُىاركف ط تح: أحمد أميف كعبد الس ـ -لمرزكقيا-شرح ديكاف الحماسة  -

 .ـُُٗٗ-ىػُُُْ. بيركتالبيؿ
 دار القمـ. بيركت. د.ت.-التبريزم -شرح ديكاف الحماسة-
مكتبة ىاركف  ّط -: يخر الديف قباكةتح- شرح ديكاف زىير لثعمب-

 .ـََِٖ-ىػُِْٖالرشيد.
 د.ت. ط دار الكتاب العربي. بيركت.-د. حنا نصر الحتي-شرح ديكاف عمقمة -
المكتبة التبارية  -بم  كتعميؽ: عبد اهلل إسماعيؿ الصاكم-شرح ديكاف الورزدؽ-

 ـ.ُّٔٗ-ىػُّْٓالكبرل. القاىرة
مكتبة الرشد. -ُط-ح: مختار أحمد الندكمت-أبك بكر البييقي-شعب اإليماف -

 .ـََِّ-ىػُِّْالرياض
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ُّٖٔ 

بم  كتحقيؽ كدراسة: عيضة عبد الغوكر -شعراء ثقيؼ يي العصر األمكم -
 .ىػَُّْنادم الطائؼ األدبي-الصكاط

د. عبد  -بم  كتحقيؽ كدراسة -قيس كشعرىـ يي العصر الباىميشعراء عبد ال -
العزيز سعكد البابطيف لإلبداع ط مؤسسة بائزة عبد -الحميد المعيني

 ـ.ََِِالشعرم
-ىػُُْْط دار األرقـ. الزقازيؽ-د. عبد المبيد اإلسداكم-شعراء مغمكركف-

 ـ.ُْٗٗ
  ـ.ُِٖٗمطبعة اآلداب. القاىرة-لكيس شيخك-شعراء النصرانية يي الباىمية-
 -إس ـ ماىر يرج عمارة-بم  كتحقيؽ -شعر ثقيؼ حتأ نياية العصر األمكم-

 .ـََِِأبك ظبي لمثقاية كالتراث. أبك ظبيىيئة 
سمير عبد -ثقيؼ مف بداية العصر األمكم حتأ نياية العصر العباسي األكؿ شعر-

 . ـََِٔمطبعة اآلداب. المنيا-حسيف اهلل محمد
ط دار البيؿ. -بم  كشرح د. حسيف عطكاف-شعر الحسيف بف ميطير األسدم -

 بيركت د. ت.
-ىػَُْٖط طنطا -يؽ كدراسة: د. السيد أحمد عمارةتحق -شعر خمواء بني أميَّة-

  ـ.ُٖٖٗ
-د.ت-نباؿ تيسير الخماسي-شعر الخمواء يي العصريف الراشدم كاألمكم-

 ـ.ُْٖٗ-َُْٓ
المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كالتربمة. -د. حسيف نصار-الشعر الشعبي-

 ـ.ُِٔٗالقاىرة
 .ـَُٖٗ-ىػََُْات اقرأ منشكر  -ِط-د. حسيف نصار-الشَّعر الشعبي العربي -
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ط -د. حسف بف عيسأ أبك ياسيف -ة كأخبارىا يي الباىمية كاإلس ـبى شعر ضَّ  -
 .ـُٓٗٗبامعة الممؾ سعكد. الرياض -عمادة شؤكف المكتبات

دار القمـ. -ِط-بم  كتحقيؽ: د. يحيأ الببكرم-س األسدمأٍ شعر عمرك بف شى  -
 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْبيركت

 ـ.ُٕٔٗمطبعة اإلرشاد. بغداد-كتقديـ د. داكد سمـك بم -يب بف رباحصى شعر ني -
دار الكتاب البديد. -دبم  كتحقيؽ: ص ح الديف الًمنبّْ  -شعر يزيد بف معاكية-

  .ـُِٖٗبيركت
دار الحديث. -ُط-تح: أحمد محمد شاكر-ابف قتيبة-عر كالشعراءالشّْ -

 .ـُٔٗٗ-ىػُُْٕالقاىرة
دار  -اسة: حسيف عيسأ أبك ياسيفبم  كدر -شعر ىمداف يي الباىمية كاإلس ـ-

. الرياض  ـ.ُّٖٗىػَُّْالعمـك
دار الوكر. دمشؽ  ُط-تح: يكسؼ عمي طكيؿ -القمقشندم -صبح األعشأ-

 ـ.ُٕٖٗ
مطبعة آدلؼ ىمزىكسف. -الصبح المنير يي شعر أبي بصير كاألعشيف اآلخريف-

 ـ.ُِٕٗبيانة
طكؽ النباة. دار  -ُط-تح: محمد زىير بف ناصر الناصر-صحيح البخارم -

 ق.ُِِْ
 بيركت. –ط دار إحياء التراث العربي -تح: محمد يؤاد عبد الباقي-صحيح مسمـ-
دار الكتب العممية. -ُط-تح: د. عبد المبيد الترحيني-ابف عبدربو-العقد الوريد-

 ـ.ُّٖٗ-ىػَُْْبيركت
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حسف بف أبي بكر بف عمي بف ال -العقكد المؤلؤية يي تاريخ الدكلة الرسكلية -
ر اآلداب، بيركت. دا -ُط-تح: محمد بسيكني عسؿ كآخريف -زربيالخ حسفال

 .ـُّٖٗ -ىػ  َُّْ
. بيركت دار البيؿ-ٓط-تح: محمد محيي الديف عبد الحميد-العمدة البف رشيؽ-

 .ـُُٖٗ-ىػَُُْ
براىيـ السامرائي-الخميؿ بف أحمد–العيف - ط مؤسسة دار -تح: ميدم مخزكمي كا 

 .ىػَُْٗةاليبر 
تب المك -ُط-تح: منذر محمد سعيد أبك شعر-ابف قتيبة-خبارعيكف األ-

  .ـََِٖ-ىػُِْٗاإلس مي. بيركت 
دار صادر. بيركت  -ط-تح: عبكد الشالبأ-التنكخي–الورج بعد الشدة  -

  ـ.ُٖٕٗ -ىػ ُّٖٗ
ط دار العمـ -د. إميؿ يعقكب كآخريف -قامكس المصطمحات المغكية كاألدبية-

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕلمم ييف. بيركت
. مؤسسة عيباؿ لمدراسات كالنشر-ُط- بابر عصوكر-قراءة التراث النقدم-

 ـ.ُُٗٗالقاىرة
 ـ.ُِٖٗىػَُِْمطبعة الرسالة. بيركت-د. يحيأ الببكرم-قصائد باىمية نادرة-
ط -عبد اهلل عبد الببار كمحمد عبد المنعـ خوابي -قصة األدب يي الحباز- 

 ت. القاىرة. د. مكتبة الكميات األزىرية.
دار الكتاب  -ُط- ـ تدمرمتح: عمر عبد الس-ابف األثير -الكامؿ يي التاريخ -

 .ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٕبيركت.  .العربي
دار الوكر  -ّط-تح: محمد أبك الوضؿ إبراىيـ-المبرد-الكامؿ يي المغة كاألدب - 

 .ـُٕٗٗ-ىػ ُُْٕالقاىرةالعربي. 
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  .ـُُْٗط -حابي خميوة-أسامي الكتب كالونكف كشؼ الظنكف عف-
 . د. ت.دار صادر بيركت -ط-ابف منظكر-رب لساف الع-
دار البشائر  -ُط-تح: عبد الوتاح أبك يدة-ابف حبر العسق ني -لساف الميزاف-

 ـ.ََِِاإلس مية 
تح: أبك عبيدة -أبك بكر أحمد بف مركاف الدينكرم -المبالسة كبكاىر العمـ-

 ىػ. ُُْٗكت ط دار ابف حـز بير -مشيكر بف حسف آؿ سمماف
 القاىرة. د. ت.دار المعارؼ. -ِط-محمد ىاركف تح: عبد الس ـ-مبالس ثعمب -
 -ط دار المعرية-الديف عبد الحميد تح: محمد محيي-الميداني-مبم  األمثاؿ-

  . د. ت.بيركت
ط -نكرم حمكدم القيسي-مكيكف(يي كتاب)شعراء أ حارثة بف بدر مبمكع شعر-

  .ـُٕٔٗ-ىػُّٔٗبامعة بغداد
بم   -كتاب)شعر ثعمب يي الباىمية(يي  األخنس بف شياب مبمكع شعر -

معيد المخطكطات  -مرابعة: د. ص ح الديف اليادم-كتحقيؽ: د أيمف محمد ميداف
 ـ.ُٓٗٗالعربية. القاىرة

عالـ  -صنعة: حاتـ صالح الضامف-مبمكع شعر الخميؿ يي )شعراء ميقمُّكف(-
  ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕالكتب. بيركت

-تح: شاكر العاشكر-أبك المبد النَّشابي اإلربمي -اءذاكرة يي ألقاب الشعر الم -
 ىػ.َُِْ-ىػُّْٓدار صادر. بيركت-ٓط
-ّط-تح: محمد أحمد باد المكلأ كآخريف-السيكطي-زىر يي عمـك المغةالمي  -

  القاىرة. د.ت.مكتبة دار التراث. 
إلس مي، ا دار الغرب-ُط-تح: إحساف عباس-كمياقكت الحم-معبـ األدباء-

  .ـُّٗٗ-ىػُُْْبيركت
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  .ـُٓٗٗدار صادر. بيركت  -ِط-لحمكمياقكت ا-معبـ البمداف-
ط الييئة العامة لقصكر -تح: عبد الستار أحمد يراج-لمرزبانيا-معبـ الشعراء  -

 ـ.ََِّالقاىرة الثقاية.
ط -مرابعة د. تماـ حساف-أحمد العابد كآخريف-المعبـ العربي األساسي)الركس(-
-ىػَُْٗبامعة الدكؿ العربية. تكنس-نظمة العربية لمتربية كالثقاية كالعمـكالم

 ـ.ُٗٗٗ
دار إحياء التراث  .بيركت -ط مكتبة المثنأ-عمر بف رضا كحالة-معبـ المؤلويف-

 د. ت. العربي بيركت.
دار مكة -ُط-الب دم عاتؽ بف ييث-يي السيرة النبكية معبـ المعالـ البغرايية-

 ـ.ُِٖٗ -ىػَُِْ لمنشر كالتكزي 
ط دار -بم  كتحقيؽ: د. عبد المبيد اإلسداكم-م  الوقياء الشعراء كأخبارىـ-

 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْاألرقـ. الزقازيؽ
تح: محمد -البكزم  بفبماؿ الديف أبك الورج  -األمـك  لمنتظـ يي تاريخ الممكؾا -

تب العممية. دار الك -ُط-عبد القادر عطا كمصطوأ عبد القادر عطا
 .ـُِٗٗ-ىػ ُُِْبيركت

 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔدار المشرؽ. بيركت-ِٖط-المنبد يي المغة- 
ط بامعة الواتح. -مطيؼتح: حسيف عبد ال-عمي بف خمؼ–مكاد البياف -

 .ـُِٖٗليبيا
تح: إحساف -لساف الديف بف الخطيب-نوح الطيب مف يصف األندلس الرطيب -

 .ـُٖٔٗ-ىػُّٖٖط دار صادر. بيركت-عباس
دار الكتب  -ُط-يد قمحية تح: مو-النكيرم-ي ينكف األدبة األرب ينياي-

 . بيركت. د. ت.العممية
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 -ِط-ضبطو كصن  ييارسو د. صبحي الصالح -الشريؼ الرضي -نيج الب ية-
 ىػ.ُُْٖدار األسكة لمطباعة كالنشر. طيراف

بة اإليماف ط مكت-تح: سعد كريـ-مصطوأ صادؽ الرايعي -كحي القمـ-
 .ـُٗٗٗ-ىػُُْٗالمنصكرة

 . د.ت.ط دار صادر. بيركت-ح: إحساف عباست-ابف خمكاف–ات األعياف كيي-
  
 
 

 
 


