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 ٍِخص حبث تؼٕٛاْ
 تني اإلِراع ٚاإللٕاع أعا١ٌة زغٓ اٌرؼ١ًٍ يف شؼش اٌثٙاء ص٘ري

 دراسة تحميمية
مػف اممتػنع  حسػف التلميػؿمػن بيػي عميػ  بيػنف الوقوؼ عمػ  هدؼ البحث إلي  
، وكيفية المػزج بػيف اللنطفػة واللمػؿ مػف لػمؿ النمػل بػيف التلميػؿ وهػو عمػؿ وامقينع 

 .منل  وهو مف أعمنؿ اللنطفة والشلورعممي ، وحسي  ون
قيػنع البزػنر زهيػر لمتمميػ  ،  ومف ثـ كنف التون  في  إل  الكشػؼ عػف إمتػنع واا

وذلػؾ عمػؿ لػـ  وحذؽ الشنعر ومزنرت  في النمل بيف اللنطفة واللمؿ في حسػف تلميمػ 
 أسبؽ إلي  عيده .

تة نشػػتمؿ هػػذا البحػػث عمػػ  سػػف ومػػف ثػػـ كنيػػت أنػػزار البحػػث ميبثمػػة عػػف هػػذا
ت مبنحػػث يسػػبمزن ممدمػػة وتمزيػػد ، ويلمبزػػن لنتمػػة وفزػػرس لم ػػندر البحػػث وقػػد نػػنر

  كنآلتي : المبنحث 
) حسػف التلميػؿ بػيف  و ) حسف التلميؿ بيف أسموبي غرابة الدعوى والتمثيػؿ   

) و ) حسػػػف التلميػػػؿ بػػػيف أسػػػموبي التشػػػنكؿ والتشػػػبي   و األسػػػموب الحكػػػيـ وال ػػػورة  
) حسػف التلميػؿ بػيف أسػموبي ارسػتدراج و ي املننر والتمثيؿ  حسف التلميؿ بيف أسموب

 . ) حسف التلميؿ بيف أسموبي الرننر والتشبي   ووالتمثيؿ   
فػػي أسػػنليب اممتػػنع  يػػوع الشػػنعرأظزػػر البحػػث أف فػػي يزنيػػة هػػذه الدراسػػة و 

قيػػنع ينملػػ  أسػػموب كمػػي ،  وامقيػػنع التػػي بيػػ  عميزػػن حسػػف تلميمػػ  ، وكػػؿ إمتػػنع واا
وب الكمي لإلقيػنع هػو المػزـو بػيف طرفػي بييػة التركيػب ، واممتػنع ينملػ  أسػموب األسم

المليويػػة بمػػن يزيػػع ممتػػنع  كمػػي هػػو اللػػدوؿ عػػف ممترػػ  الظػػنهر، فتػػ تي الملنتمػػة
 .اليفس

بيف حسف التلميؿ وأسػموبي اممتػنع وامقيػنع عيػد الشػنعر  نهينؾ تينسبكمن أف 
 يزن عمت  فننر حسف تلميم  ممتًلن مميًلن .فمد التنر بدقة األسنليب التي بي  عم
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The summary of a research 

entitled 
Methods of good reasoning in the poetry of  El_Baha Zuhair 

between satisfaction and persuasion 
An analytical research 

The object of the research is to stand on the statement of 
what was built on good reasoning of satisfaction and 
persuasion and how to combine emotion and mind through the 
combination of reasoning ,which is a mental action and its 
charm and beauty which is the work of emotion and feeling. 

Hence, he was going to reveal the satisfaction and 
persuasion of El_Baha Zuhair to his recipients, and his 
cleverness and skill in combining emotion and mind in the 
good reasoning and this is the work that I didn't precede him. 

And then the parts of research were emanating from 
this.The research included six topics preceded by the 
introduction and the preface , followed by the list and index of 
the research sources.The sources came as follows: 
(Good reasoning between the method of case and 
representation ) and ( Good reasoning between the wise 
method and image) and (Good reasoning between the two 
methods of morphology and analogy ) and ( Good reasoning 
between the method of refuge and representation ) and (Good 
reasoning between the methods of procrastination and 
representation ) and the best reasoning between the two 
methods of hope and analogy. 

Finally , the research showed that the poet varied the 
methods of satisfaction and persuasion built on good reasoning 
, all the satisfactions and persuasions are combined by a 
holistic method , the holistic method of persuasion is necessary 
between the two parts of the structure ,and the satisfaction is 
combined by a holistic method which is to abandon the 
apparent necessity. So , the moral deception comes to create 
the psychological pleasure. 

Also , there is  a relationship between the good reasoning 
and the two methods of satisfaction and persuasion .The poet 
chose accurately the methods on which he built his reason , so 
his good reasoning was pleasing and satisfactory. 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 املمذِح
حسف التلميؿ فف مف فيوف الموؿ ، وون  مف ونوه الت ػرؼ فػي الكػمـ 
، يمن  إلي  األديب مف بنب التمطؼ في الموؿ ؛ ألي  يلنطب اللينؿ ، فيؤثر فػي 
يفػػوس المتممػػيف ، ور سػػيمن إذا كػػنف هدفػػ  اممتػػنع وامقيػػنع ملػػن ، فتميػػؿ إليػػ  

محسػػنس بنمنلػػ  مػن ترػػمي  مػػف الممػوب ، وتينػػذب إليػ  اللمػػوؿ " وممػػن يػدعـ ا
لطػػػنؼ فػػػي اللمػػػة ، وقػػػدرة الشػػػنعر عمػػػ  الػػػربط بػػػيف أمػػػريف  مفننػػػ ة لطيفػػػة ، واا
ثػػنرة مكػػنمف ارسػػتظراؼ فػػي يفػػس  متبػػنيييف ، ر يمبػػث أف يريكزمػػن متػػولفيف ، واا
الملنطب عف طريؽ عمد المشنبزة بيف حنلتيف مػن كػنف يلطػر بنلبػنؿ تشػنبززمن 

بنمبػػداع بػػنلموقؼ بنلطرافػػة  ، وذلػػؾ يزػػ  ر ، وكػػذلؾ عػػف طريػػؽ ربػػط الحسػػف 
  ٔ)يلطئ  الشلرار المنيدوف " 

 ٠ٚشخغ عثة اخر١اسٞ هلزا املٛظٛع إىل ػذج أِٛس ِٕٙا :
اشػػت ؿ البػػنحثوف بنسػػتلراج حسػػف التلميػػؿ مػػف الشػػلر عمػػ  يمطػػ  ػ  ٔ

الملروؼ وأقسنم  المتبلة ، ولكيػي أردت الوقػوؼ عمػ  مػن بيػي عميػ  هػذا الفػف 
 نع وامقينع .مف اممت

حسػػف التلميػػؿ عيػػد البزػػنر زهيػػر دقيػػؽ نػػًدا فنلحسػػف إمتػػنع ؛ ألف ػ  ٕ
حسػػي دالمػػي فيػػي ، والتلميػػؿ إقيػػنع ؛ أليػػ  عممػػي ، والمػػزج بييزمػػن فػػي مبػػدؤه 

                                           

د . عيػد محمػد شػبنيؾ ػ  دار حػرار المػنهرة ػ  ٖٔتلميػؿ ص   مف نمنليػنت المليػ  حسػف الٔ)
 بدوف طبلة
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أساليب حسنا ح الشلر ينلؿ مرتبة الشنعر تلمو ، ومف هين كنيػت فكػرة الليػواف )

   . قنلعحدراسةحتحلبلبةايتعلبلحفيحشعرحايبهلءحزهبرحبب حاإلمتلعحواإل

نوهر الشلر هو اللنطفة ، ونوهر اليثر اللمؿ ، ولكف حذؽ الشنعر ػ  ٖ
ومزنرت  في النمل بيف اللنطفة واللمؿ فػي حسػف تلميمػ  ، وهػذا كثيػر فػي شػلر 
البزنر زهير، ف لذت أتتبل هذه األسنليب وأسػتلرنزن مبػراز محنسػيزن مػف لػمؿ 

 ن حسف تلميم  .األسنليب التي بي  الشنعر عميز

الشلور واللينؿ يمثؿ اممتنع ، والحننج اللممي يمثؿ امقيػنع ، ولػذا ػ  ٗ
 كنف المزج بييزمن عيد الشنعر حميًمن بنلدراسة .

لـ أند دراسة تتلمؽ بحسف التلميؿ عف البزنر زهير ، فرػًم عػف أف ػ  ٘
 تكوف بزذه الطريمة التي تنمل بيف اممتنع وامقينع .

 دٟ يف اٌثسث :أِا ػٓ ِٕٙ
فمػػد اتبلػػت المػػيز  التحميمػػي وذلػػؾ بتحميػػؿ الشػػواهد ، وتورػػي  حسػػف 
التلميؿ فيزن ، وكيؼ بينه الشنعر عم  أسموبي اممتنع وامقيػنع ، مػل التورػي  

اللمػة واألسػموبيف مػف ألفػنظ وتراكيػب أسػزمت فػي عمػو  اكتيػؼأحينًين لػبلض مػن 
 ش ف اممتنع وامقينع . 

حػػث عمػػػ  سػػػتة مبنحػػث يسػػػبمزن ممدمػػػة وتمزيػػػد ، وقػػد اشػػػتمؿ هػػػذا الب
 ويلمبزن لنتمة وفزرس لم ندر البحث وقد ننر كنآلتي :

  : تكممت فيزن عف أسبنب التينري لمموروع ولطة البحث . املمذِح

 : وننر عم  قسميف  اٌر١ّٙذ



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 245  

            
                                                                      

 تمتا  ااإلناا  رااس  لحليلي أساليب حسن التعليل يف شعر البهاء زهري بني اإل

 
 بليواف )  ورة مونزة عف الشنعر وشلره   :  اٌمغُ األٚي

ويش ت  وأثرهن في بروز حسف التلميػؿ فػي  تينولت في  حينة البزنر زهير،
شلره ، تـ تكممت عف شلره وكيؼ ظزر في  لطػؼ روحػ  ورننحػة عممػ  ، ومػف 

 هين تحمؽ في حسف تلميم  اممتنع وامقينع ، ثـ تحدثت عف وفنت  .

 بليواف  )م طمحنت الليواف بيف الرنبط واألسس  :  اٌمغُ اٌثأٟ

بلض عممنر البمغة وأقسنم  ، ثـ  تينولت في  تلريؼ حسف التلميؿ عيد
 بييت ملي  اممتنع وامقينع  وأسنليبزمن وكيؼ يبي  عميزن حسف التلميؿ .

: بليػػواف ) حسػػف التلميػػؿ بػػيف أسػػموبي غرابػػة الػػدعوى  املثسثثث األٚي
 والتمثيؿ  

وهذا المبحث يحتوي عم  أربلة شواهد ، ومدلؿ تكممػت فيػ  عػف غرابػة 
بينف اممكنف ، وكيؼ أت  ب  الشنعر كحنة إقينعية ، الدعوى ودور التمثيؿ في 

وكيؼ رئـ بيف األسموبيف ف متل وأقيل ، ثـ قمػت بتحميػؿ الشػواهد ، ومػف لػمؿ 
 التحميؿ ورحت اللمة وكيؼ بينهن الشنعر عم  األسموبيف .

حكػػػيـ حسػػػف التلميػػػؿ بػػػيف األسػػػموب ال : بليػػػواف ) املثسثثثث اٌثثثثأٟ
  وال ورة

مػػػ  أربلػػػة شػػػواهد ، ومػػػدلؿ تحػػػدثت فيػػػ  عػػػف هػػػذا المبحػػػث يحتػػػوي ع
األسػػموب الحكػػيـ وال ػػورة ، وكيػػؼ حمػػؽ الشػػنعر مػػف لػػمؿ األسػػموب الحكػػيـ 
اممتػػنع ، ثػػـ أتػػ  بنل ػػورة المتيوعػػة وارستشػػزند بػػنلواقل المحسػػوس فتحمػػؽ 
امقينع ، ثـ حممت شواهد المبحث مورػحة كيػؼ ورػل الشػنعر عمتػ  فػي إطػنر 

 يشود مف اممتنع وامقينع بنللمة .األسموبيف فو ؿ لزدف  الم
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التشػػػنكؿ  : بليػػػواف ) حسػػػف التلميػػػؿ بػػػيف أسػػػموبي املثسثثثث اٌثاٌثثثث

 والتشبي   

 التشنكؿ اشتمؿ هذا المبحث عم  ثمثة شواهد ، ومدلؿ تحدثت في  عف
وكيػػؼ نػػنر ك سػػموب إمتػػنع ، ثػػـ عرفػػت التشػػبي  ، وتكممػػت عػػف التشػػبي  ودوره 

ليسػمـ المتممػي بلمتػ  ، ويمتيػل بزػن ، وأورػحت  كحنة إقينعية أت  بزػن الشػنعر
ال ػمة الوثيمػة بػيف التشػبي  وحسػف التلميػػؿ ، وكيػؼ رئػـ الشػنعر بػيف أسػػموبي 

والتشػبي  بمػن يرػػمف لػ  تحميػؽ هدفػ  مػػف اممتػنع وامقيػنع ، ثػـ قمػػت التشػنكؿ 
بتحميؿ الشواهد مورحة حسف التلميؿ وموقل األسػموبيف وأهميتزمػن فػي اممتػنع 

 ينع .وامق

  لتمثيؿ: بليواف ) حسف التلميؿ بيف أسموبي املننر وا املثسث اٌشاتغ
يحتوي هػذا المبحػث عمػ  شػنهديف ، ومػدلؿ عرفػت فيػ  املنػنر وبييػت 
كيؼ استلدم  الشنعر كحنة عممية ، ثػـ أتػ  بلػده التمثيػؿ لتكػوف حنتػ  أكثػر 

متنعًن ، ثـ حممت الشنهديف مورحة اللمة واألسموبي  ف .إقينعًن واا

: بليػػواف ) حسػػف التلميػػؿ بػػيف أسػػموبي ارسػػتدراج  املثسثثث امثثاِظ
 والتمثيؿ   

يحتوي هذا المبحث عم  شنهديف ، ومدلؿ عرفػت مػف لملػ  ارسػتدراج 
وبييػػت كيػػؼ أتػػ  الشػػنعر بزػػذا األسػػموب مراعيػػًن فيػػ  حػػنؿ الملنطػػب ، ثػػـ أتػػ  

لػمؿ بيػنر حسػف بنلتمثيؿ بلده فنسػتطنع التػ ثير عمػ  عمػؿ المتممػي وقمبػ  مػف 
 تلميم  عم  األسموبيف . 
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: بليػػػواف ) حسػػػف التلميػػػؿ بػػػيف أسػػػموبي الرنػػػنر  املثسثثثث اٌغثثثادط

 والتشبي   

يحتوي هذا المبحث عم  شػنهديف ، ومػدلؿ عرفػت فيػ  ب سػموب الرنػنر 
وبييػت كيػؼ زاوج الشػنعر بػيف أسػموبي الرنػػنر والتشػبي  فو ػؿ إلػ  غنيتػ  مػػف 

الشنهديف مبيية كيؼ أت  الشنعر بنلرنػنر ثػـ ألػبس  اممتنع وامقينع ، ثـ حممت
عمت  ثوب التشبي  ، وبذلؾ استطنع أف يسيطر عم  قمب المتممي وعممػ  ف متلػ  

 وأقيل  .

 : وتينولت فيزن يتنئ  البحث والتو ينت . امادتح

 ٚأخريًا فٙشط املصادس ٚاملشاخغ
قد وفمت فمن  تمؾ هي محتوينت البحث واهلل أس ؿ أف ييفل ب  ، فإذا كيت

ف كنف مف  يمص فمم  وحده الكمنؿ .    توفيمي إر بنهلل ، واا
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 اٌر١ّٙذ
 صٛسج ِٛخضج ػٓ اٌشاػش ٚشؼشٖث 1

 تٙاء اٌذ٠ٓ ص٘ري:
أبو الفرؿ زهير بف محمد بف عمي بف يحي  بف الحسف بف مي ور بػف 

، وقيػػؿ :  زهيػػر بػػف محمػػد بػػف عمػػي بػػف يحيػػ  بػػف   ٔ)عن ػػـ المزمبػػي اللتكػػي 
لحسػػف بػػف نلفػػر ، األديػػب البػػنرع الكنتػػب بزػػنر الػػديف أبػػو الفرػػؿ وأبػػو اللػػمر ا

األزدي المزمبي المكي ثـ المو ي الم ػري الشػنعر ، ولػد سػية إحػدى وثمػنييف 
 ولمس منئة وتوفي سية ست ولمسيف وست منئة 

 أثش إٌشأج يف زغٓ اٌرؼ١ًٍ ػٕذ اٌثٙاء ص٘ري :
حسف التلميؿ عيده وذلؾ لألسبنب كنيت ليش ة البزنر زهير أثر في بروز 

 الثمثة التنلية :

 خذِرٗ ٌٍٍّه اٌصاحل ثُ ذغريٖ ػ١ٍٗ :ػ  ٔ

: " المممػػب بزػػنر الػػديف الكنتػػب مػػف فرػػمر ع ػػره ،  قػػنؿ ابػػف لمكػػنف
وأحسػػيزـ يظًمػػن ويثػػرًا ولطمػػن ، ومػػف أكبػػرهـ مػػرورة ، وكػػنف قػػد ات ػػؿ بلدمػػة 

سػػمطنف الممػػؾ الكنمػػؿ بنلػػدينر السػػمطنف الممػػؾ ال ػػنل  أبػػي الفػػت  أيػػوب ابػػف ال
الم رية ، وتون  في لدمت  إل  البمد الشرقية ، وأقػنـ بزػن إلػ  أف ممػؾ الممػؾ 

                                           

  وفينت األعينف وأيبنر أبينر الزمنف ألبي اللبنس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكػر ٔ)
 ٔعبدالرحمف المرعشمي ػ أعد فزنرسزن رينض عبد اهلل عبد البػنقي ج بف لمكنف ػ تمديـ محمد

 ـٜٜٚٔهػ ٗٚٗٔ ٔلبينف ط  -لربي بيروتػ دار إحينر التراث ال ٜٖٗص 
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ال نل  مديية دمشؽ ، فنيتمؿ إليزن في لدمت  ، وأقنـ بزن إل  أف نػرت الكنئيػة 
المشزورة عم  الممؾ ال نل  ، ولرنت عي  دمشؽ ولنيػ  عسػكره ، وهػو عمػ  

وقبض عمي  الممؾ الين ر  نحب الكػرؾ ، واعتممػ  بمملػة ينبمس وتفرؽ عي  ، 
الكػػرؾ ، ف قػػنـ بزػػنر الػػديف زهيػػر بيػػنبمس محنفظػػة ل ػػنحب  ، ولػػـ يت ػػؿ بلدمػػة 
غيره ، ولـ يزؿ عم  ذلؾ حت  لرج الممؾ ال نل  وممؾ الدينر الم رية ، وقدـ 

 . ٔ)إليزن في لدمت  ، وذلؾ في أوالر ذي الملدة سية سبل وثمثيف وستمنئة 

وقبػػؿ مػػوت الممػػؾ ال ػػنل  ينػػـ الػػديف أّيػػوب بمديػػدة يسػػيرة وهػػو يػػنزؿ   
  .عمػ  المي ػػورة ت ّيػر عمػػ  بزػػنر الػديف زهيػػر وأبلػده ألمػػر لػػـ يّطمػل عميػػ  أحػػد

ف  سبب ت ّيره عمي  أّيػ  كتػب عػف الممػؾ ال ػنل  كتنًبػن إلػ  الممػؾ الين ػر إ قيؿ
لػػػػيلّمـ عميػػػػ  عمػػػػ  داود  ػػػػنحب الكػػػػرؾ، وأدلػػػػؿ الكتػػػػنب إلػػػػ  الممػػػػؾ ال ػػػػنل  

فمّمن وقؼ عمي  الممؾ ال نل  كتب بلّطػ  بػيف األسػطر: أيػت تلػرؼ قمّػة  اللندة،
عمؿ ابف عّم ، وأّي  يحّب مف يلّظم  ويلطي  مف يده فنكتب ل  غير هذا الكتنب 
من يلنب  ، وسّير الكتنب إل  البزنر زهير لي ّيره، والبزنر زهير مش وؿ، ف عطػنه 

بف لممنف وأمػره بلتمػ ، فلتمػ  ونّزػزه إلػ  الين ػر عمػ  يػد لفلر الديف إبراهيـ 
يّننب، ولـ يت ّمم  فسنفر ب  اليّننب لوقت ؛ واسػتبط  الممػؾ ال ػنل  عػود الكتػنب 

مػن وقفػت  :وقػنؿ لػ   إلي  ليلّمـ عمي  ؛ ثـ س ؿ عي  بزنر الديف زهير بلػد ذلػؾ ،
 عم  من كتبت  بلّط  بيف األسطر؟

نسر أف يمؼ عم  من كتب  السمطنف بلط  إل  ومف ي  :قنؿ البزنر زهير
ابف عّم ! وألبره أّي  سّير الكتػنب مػل اليّنػنب، فمنمػت قينمػة السػمطنف، وسػّيروا 
فػػي طمػػب اليّنػػنب فمػػـ يػػدركوه؛ وو ػػؿ الكتػػنب إلػػ  الممػػؾ الين ػػر بػػنلكرؾ فلظػػـ 

                                           

 ٜٖٗص  ٔجالسنبؽ  ٔ)
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 عمي  وت ّلـ ل ، ثـ كتب نواب  إل  الممػؾ ال ػنل ، وهػو يلتػب فيػ  اللتػب المػؤلـ 

(ٔ  

 ػٍّٗ يف د٠ٛاْ اإلٔشاء:ػ  ٕ

  ٕ)قنؿ عي  الذهبي :" كتب اميشنر لمسمطنف الممػؾ ال ػنل  ينػـ الػديف "
وكػػنف أشػػزر أئمػػة اميشػػنر فػػي ذلػػؾ الل ػػر رنػػمف أحػػدهمن : المنرػػي الفنرػػؿ 
محيػػ  الػػديف أو منيػػر الػػديف أبػػو عمػػي عبػػد الػػرحيـ البيسػػنيي ..... وثنييزمػػن : 

و عبػد اهلل األ ػفزنيي ، ويممػب المنرػي الفنرػؿ بشػي  اللمند الكنتػب الػوزير أبػ
البمغػػة ، ويممػػب اللمػػند الكنتػػب بلمػػدة الميشػػئيف ، وقػػد أدلػػؿ اللمػػند أسػػنليب 
الترسػؿ بمػن فيزػن مػف سػنل ونيػػنس واقتبػنس واسػتلنرات وكينيػنت فػي المؤلفػػنت 

فمػ   اللممية ، فكتب في التنري  كتًبن عم  هذا الطراز ...... أمن المنري الفنرػؿ
في كتنبة اميشنر طريمة تلرؼ بنلطريمة الفنرمية سنر عم  يزنزػن أهػؿ ع ػره 
ومػػف نػػنر بلػػد ع ػػره ، ..... وتمتػػنز هػػذه الطريمػػة بنمطيػػنب وكثػػرة ارقتبػػنس 

 والترميف مل الميؿ إل  المفردات ال ريبة والتراكيب الفلمة ... 
                                           

المؤلػؼ: يوسػؼ بػف ت ػري  ٖٖٗصٙٔج الينـو الزاهػرة فػي ممػوؾ م ػر والمػنهرة ييظر   ٔ)
هػػ  الينشػر: ٗٚٛبردي بف عبد اهلل الظنهري الحيفػي، أبػو المحنسػف، نمػنؿ الػديف )المتػوف : 

وييظػر  شػذرات الػذهب فػي ألبػنر مػف ذهػب  وزارة الثمنفة وامرشند المومي، دار الكتػب، م ػر
عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف اللمند اللكبػري الحيبمػي، أبػو الفػمح   :المؤلؼ  ٘ٔٓٔص

عبػد المػندر األريػنؤوط ػ  :محمػود األريػنؤوط ػ لػرج أحنديثػ  : حممػ  ) هػػٜٛٓٔ)المتػوف : 
 ٜٙٛٔ -ػ ه ٙٓٗٔاألول   : بيروت ، الطبلة –دار ابف كثير، دمشؽ   :الينشر

المؤلؼ: شمس الديف أبو عبد اهلل محمد بػف أحمػد   ٖٛٗص  ٙٔ  سير أعمـ اليبمر  جٕ)
المػنهرة ، الطبلػة :  -هػػ  الينشػر: دار الحػديثٛٗٚبف عثمػنف بػف َقنْيمػنز الػذهبي )المتػوف : 

 ـ ٕٙٓٓ-هػٕٚٗٔ
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بيػة ، فحػؿ محػؿ عيف البزنر زهير رئيًسن لديواف اميشنر فػي الدولػة األيو 

المنرػػي الفنرػػؿ ... نػػنر البزػػنر زهيػػر والطريمػػة الفنرػػمية فػػي عيفػػواف منػػدهن 
فنبتدع هو في الشلر واميشنر يمًطن نديًدا لػرج بػ  عػف التمنليػد المرسػومة فػي 
 ور الملنطبنت وفي األسػنليب فزػو ر يحػب امطيػنب ، وهػو ممت ػد فػي زييػة 

ة فم يرر  كثرة المننز والكينية ، وهػو المفظ، ثـ هو يزاع إل  الوروح والبسنط
  ٔ)عدو النمود عم  يظـ في البينف تمتؿ مواهب امبداع والتفيف " 

 ذمٍثٗ تني اٌغىن ٚاٌفمش :ػ  ٖ

أليػػ  كػػنف سػػريل التليػػؿ "  بلػػد لدمتػػ  لمممػػؾ ال ػػنل  ت يػػر عميػػ  وأبلػػده
فػي وال رب والملنقبة عم  الوهـ  فوفد عمػ   ػنحب حمػب الممػؾ الين ػر ، ثػـ 

   ٕ)آلر أمره افتمر وبنع كتب  ، وكنف ذا مكنـر وألمؽ "

فلدمػػػة السػػػمطنف وت يػػػره عميػػػ  ، فزػػػو بػػػيف المػػػرب والبلػػػد ، وامديػػػنر 
كػػؿ هػػذه وامق ػػنر، ثػػـ عممػػ  فػػي ديػػواف اميشػػنر ، ثػػـ تممبػػ  بػػيف ال يػػ  والفمػػر 

ثبػنت الحنػة و تموي الننيب اللممػي  التننرب ي ، ممػن نلمػ  يميػؿ إلػ  التلميػؿ فػاا
شلره ، ليس هذا فمط بؿ ظزرت في  أيرن عبمريت  ؛ ألي  نمل في  بيف اللنطفة 

 واللمؿ، فننر حسف تلميم  يحتوي عم  اممتنع وامقينع .

 ؼشٖ :ثثش

                                           

متلمػيـ الينشػر مؤسسػة هيػداوي لػ بت ػرؼ  ٚ – ٙ  البزنر زهير لم طف  عبد الرازؽ ص ٔ)
 ٕٕٔٓ/ٛ/ٕٙوالثمنفة 

 . ٖٛٗص  ٙٔ  سير أعمـ اليبمر ج ٕ)
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عنش البزنر زهير في المسػـ األليػر مػف الل ػر اللبنسػي ، وكػنف األدب 

سػينت البديليػة اللربي في هذا الدور قد ننوز المدى فػي التيميػؽ واللينيػة بنلمح
  ٔ)والسنل وامغراب المفظي  

فمػد ظزػر شػنعرين فػػي ع ػر اتنزػت فيػ  قػػرائ  الشػلرار والكتػنب يحػػو  "
تزييف الموؿ مف يظـ ويثر ب فنييف مف ألواف البديل والبينف مػف الكػمـ فػي الػيظـ 
واليثر ... ولـ يكف البزنر زهير لي دؼ عف هذا الفف الذي يلػد مػف سػمنت هػذا 

يمػن الل ر الذ ي ظزر في  ، بؿ إييػن ر يكػند يمػرأ أبينتًػن لػ  تلمػو مػف طرائمػ  ، واا
 امتنز في  بحسف األدار ، والبلد عف التكمؼ الذي ر يند ل  أثرًا في شلره .

 ومف البديل في فف البديل قول  في ق يدة غزلية :

 أٔد سٚزٟ ٚلذ دتٍىد سٚزٟ
 

 ٍثثد ز١اذثثٟثثثث١اذثثٟ ٚلثذ عثثثٚز 
 

 ايثثثثثثٕثٟ تٛصز١لثثا فأِثثد شٛ
 

 أخثثا إٌثثاط و١ثثا مؼثثُ املّثثاخ(ٕ  
 

ف يت ترى فػي هػذه األبيػنت وفػي غيرهػن فيوًيػن عنيبػة ر تحػس فيزػن أثػر 
ال ػػيلة التػػي يراهػػن فػػي شػػلر الكثيػػر مػػف رواد هػػذا اليػػوع فزػػي ممتزنػػة بشػػلره 

زػنر ر امتزاج األلواف واألطينؼ بنلشلمة المريئة ، عم  أف امبداع فػي شػلر الب
يمؼ عيد هذا الحد ، فيحف إذا تننوزين هذا البنب يند في يظم  إلػ  ننيػب ذلػؾ 

                                           

 ػ ٙالبزنر زهير لم طف  عبد الرازؽ ص   ٔ)
تحميػػؽ محمػػد أبػػو الفرػػؿ إبػػراهيـ ، ومحمػػد طػػنهر النػػبموي  ٛٗ  ديػػواف البزػػنر زهيػػر  ٕ)

 ٕالينشر دار الملنرؼ ط
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يوًعػن مػػف الفحولػػة ، ويػػرؽ إلػػ  درنػػة السمسػة واللذوبػػة فػػي كثيػػر مػػف األحيػػنف 

  ٔ)" فيسحر األذهنف وي لذ بمننمل لممموب . 

والمنرئ  لشلر البزنر زهير يحس بمن في يفس الشنعر مف رقة وحسف " 
وبلد عف الشر واألذى ، وممن يدؿ عم  لطؼ روح  أي  قممن يزنو ب يػر  ذوؽ ،

 الو ؼ بنلثمؿ فيموؿ :

  ٚثم١ثثثثثثثثثثثثً وأ ثثثثثثثثثثثثا
 

 ٍِٗثثثثثه املثثثثثٛخ لشتثثثثث 
 

 ٌثثثث١ظ يف إٌثثثثاط وٍٙثثثثُ
 

 ِٗثثثثثثٓ ذثثثثثثشاٖ  ثثثثثثث 
 

 ٌثثٛ روثثشخ الثثٗ ػٍثثٝ اٌثثث
 

 ِٗثثاء ملثثا عثثثثثاؽ شثثشت(ٕ 
 

 

ت  فػػي ولمػػد كػػنف الشػػلر اللربػػي قػػد نمػػد فػػي  ػػوره وأسػػنليب  ومورػػوعن
المروف األليػرة مػف الل ػر اللبنسػي، بػتحكـ األعػننـ فػي شػئوف الدولػة ، وقمػة 
تشنيلزـ لمشلرار ، وبتوالي الفػتف عمػ  الممنلػؾ امسػممية ، ثػـ ايػتلش الشػلر 

  والذيف لزـ بنلم ػة عينيػة عظيمػة ٙٚ٘-ٖٛ٘في وادي الييؿ مدة الفنطمييف ) 
ت فػي عزػدهـ الم ػير فيػوف   الػذيف رانػ ٓ٘ٙ-ٙٚ٘، وفي عزػد األيػوبييف ) 

اللمـ واألدب ، وازدهرت المديية ، وفي هذا اللزد يش  البزػنر زهيػر ووسػل شػلره 
  ٖ) "كؿ من ايتنت مديية ذلؾ اللزد مف ثمرات .

                                           
 ٙممدمة الديواف ص  ٔ)
 ٖٕالديواف ص  ٕ)
 ٕٕطف  عبد الرازؽ ص البزنر زهير لم   ٖ)
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وعػػف شػػلره يمػػوؿ ابػػف لمكػػنف : " وشػػلره كمػػ  لطيػػؼ وهػػو كمػػن يمػػنؿ : 

  ٔ)السزؿ الممتيل " 

ع ر بيػي أيػوب . وعبمريػة  والبزنر زهير مف أئمة اليزرة الشلرية في
 البزنر زهير في هذه اليزرة تتنم  مف يواٍح ثمث :

ينحيػػػػػػػػة  -ٖينحيػػػػػػػػة األوزاف     - ٕينحيػػػػػػػػة األسػػػػػػػػموب      -ٔ
 الموروعنت التي يتينولزن الشلر 
 فّٓ ٔاز١ح األعٍٛب :

شلر البزنر زهير كمن هو مرآة  ندقة لل ػره بمػن فيػ  مػف فػيض الطبػل 
ن مػػرآة لل ػػره مػػف حيػػث الم ػػة والتلبيػػر ، والػػروح والبلػػد عػػف التكمػػؼ هػػو أيًرػػ

الم ػػري يتنمػػ  فػػي هػػذا الشػػنعر المو ػػي ال ػػليدي بػػ كثر مػػن يتنمػػ  فػػي أي 
  ٕ)شنعر م ري عرفينه في المديـ والحديث  

 يف إٌٙعح اٌشؼش٠ح ٔاز١ح األٚصاْ :
كنيت في عزد البزنر زهير ايتشرت أوزاف التوشي  اآلتية مف األيػدلس ، 

يكوف يبػ  الشػلرار إلػ  فػف مػف األلحػنف الشػلرية نديػدة فنهتػدت أف  وذلؾ ر بد
الفطػػػر الموسػػػيمية إلػػػ  التيػػػنر البحػػػور المطيفػػػة واألوزاف الموفػػػورة الحػػػظ مػػػف 
الموسيم  ومف الت ثير ، وهذا ش ف البزنر زهير فإيين ينده في غير شلر المدي  

  ٖ)قممن يركف إل  غير األوزاف اللفيفة 

                                           
 ٖٔ٘ص  ٔوفينت األعينف ج  ٔ)
 ٕ٘البزنر زهير لم طف  عبد الرازؽ ص   ٕ)
 ٕ٘السنبؽ ص   ٖ)
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 ظٛػاخ اٌشؼش٠ح :ِٚٓ ٔاز١ح املٛ 

مػػن و ػػؿ إلييػػن مػػف شػػلر البزػػنر زهيػػر ينمػػل كػػؿ مػػن تلػػرض لػػ  شػػلرار 
اللربية مف فيوف الشلر : كنلمدي  ، وال زؿ ، واليسيب ، والو ؼ ، واللمرينت 
، والرثنر ، والفلر ، ومػدي  البزػنر زهيػر أقػؿ شػلره تشػبًلن بروحػ  فػي ال نلػب ، 

 ت المطروقة إل  يػوع مػف الطرافػة ول  فيمن عدا ذلؾ يمط لنص يلرج الموروعن
(ٔ        

وللػػؿ هػػذه الطرافػػة نلمتػػ  يسػػتلدـ حسػػف التلميػػؿ المبيػػي عمػػ  المطػػؼ 
 والتظرؼ بكثرة في شلره .

ومف درئؿ تسنمي  في فزػـ النمػنؿ عػف ال ػورة المبذولػة إلػ  المليػ  " 
زلػ  الدقيؽ ت زل  في امرأة طويمة وامرأة ق يرة ، وفي بيرنر  ، وفي سػمرار وت 

    ٕ) "في عمينر
وهذه ال ػور نػنرت فػي ثػوب حسػف التلميػؿ فػ متل المتممػي وأقيلػ  بكػؿ 

 ال ور .

 ٚفاذٗ :
قنؿ ابف لمكنف : " ثـ ح ؿ بنلمػنهرة وم ػر مػرض عظػيـ لػـ يكػد يسػمـ 
ميػػ  أحػػد ، وكػػنف حدوثػػ  يػػـو اللمػػيس الرابػػل  واللشػػريف مػػف شػػواؿ سػػية سػػت 

ذكور ممف مس  ميػ  ألػـ ، ف قػنـ أينًمػن ولمسيف وستمنئة ، وكنف بزنر الديف الم
ثـ توف  قبيؿ الم رب يـو األحد رابل ذي الملدة مف السية المػذكورة ، ودفػف مػف 

                                           
 ٕ٘السنبؽ ص   ٔ)
 ٕٙالسنبؽ ص   ٕ)
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، ررػي بتربة بنلمرب مف اممنـ  الشػنفلي ىال د بلد  مة الظزر بنلمرافة ال  ر 

     ٔ)اهلل عي  في نزتزن المبمية . " 

 ِصطٍساخ اٌؼٕٛاْ تني اٌعاتط ٚاألعظ -2 
حسف التلميؿ يلد يوًعن مف المحسينت المليوية في عمـ البديل  ويحف إذ 
يذكر الملي  وبلن ة إذا بحثين في لوف مف ألواف البديل المليػوي فإييػن ر يليػي 
ب  منرد الدرلة الم وية لملين ر ، ور منرد الدررت المننزية التي تيفنػر عبػر 

د بػػنلملي  كػػؿ مػػن يتبػػندر إلػػ  لػػب التحػػورت التػػي تمػػر بزػػن الكممػػة ، إيمػػن يريػػ
الح يؼ مف عطنرات تتكنثر روافدهن سوار ميزػن مػن ايبثػؽ مػف مػندة الكممػة أو 
موقلزن أو من ظزر مف عمقنتزن بننراتزن ، أو من استمزـ مػف  ػورتزن ال ػوتية 
أو اللطيػػة ، أو مػػن استشػػؼ ممػػن تػػراكـ عميزػػن مػػف إيحػػنرات عبػػر مسػػيرتزن فػػي 

  ٕ)آفنؽ البينف  

طم  حسػف التلميػؿ يتكػوف مػف نػزأيف ، فػػ )الحسػف   يي ػرؼ إلػ  م و 
اممتػػنع ، و ) التلميػػؿ  يي ػػرؼ إلػػ  امقيػػنع ، ومػػف هيػػن عمػػد البمغيػػوف فػػي 

 . التينر الم طم  إل  هذيف النزأيف

وحسػف التلميػؿ تكمػـ عيػ  الكثيػر مػف عممػنر البمغػة ومػيزـ ابػف سػينف  
 . ٖ)سمنه )ارستدرؿ بنلتلميؿ  أالذي 

                                           
 ٕٖ٘ص  ٔوفينت األعينف ج  ٔ)
  ٜ  مف نمنلينت الملي  حسف التلميؿ ص ٕ)
بػػف سػػينف اللفػػنني ألبػػي محمػػد عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف سػػليد  ٕٚٚ  سػػر الف ػػنحة ص ٖ)

 ٕٓٗٔ -ٕٜٛٔدار الكتب اللممية بيروت لبينف  ٔالحمبي ط
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وعرف  اللموي بمول  : " التلميؿ تفليؿ مف قولزـ عمؿ منشػيت  إذا سػمنهن 

؛ أليػ   ةمرة بلد مرة ، وعممت هذا إذ نلمت ل  عمة وسػبًبن ، وسػمي المػرض عمػ
سبب في ت ير اميسػنف وفسػند  ػحت  ، وهػو فػي م ػطم  عممػنر البيػنف عبػنرة 

مف ال رابػة التص  منمف أنؿ عف أف تم د إل  حكـ مف األحكنـ فتراه مستبلًدا 
والمطػػؼ وامعنػػنب أو غيػػر ذلػػؾ ، فتػػ تي عمػػ  نزػػة ارسػػتطراؼ ب ػػفة مينسػػبة 
لمتلميؿ فتدعي كويزن عمػة لمحكػـ لتػوهـ تحميمػ  وتمريػره يزنيػة التمريػر مػف أنػؿ 

  ٔ)إثبنت الشير ملمًم آكد في اليفس مف إثبنت  منرًدا عف التلميؿ " 

نؿ : " الذي أريده بنلتلييػؿ هزيػن والشي  عبد المنهر تكمـ عف التلييؿ فم
مػن يثبػػت فيػػ  الشػػنعر أمػػرًا هػػو غيػػر ثنبػػت أ ػػًم ، ويػػدعي دعػػوى ر طريػػؽ إلػػ  

وقػنؿ فػي تلريػؼ   ٕ)تح يمزن ، ويموؿ قوًر يلدع في  يفس  ويريزن من ر ترى " 
التلييمي الملمػؿ : " هػو أف يكػوف لممليػ  مػف الملػنيي والفلػؿ مػف األفلػنؿ عمػة 

يػػؽ اللػػندات والطبػػنع ثػػـ ينػػير الشػػنعر فيميػػل أف تكػػوف لتمػػؾ مشػػزورة مػػف طر 
  ٖ)الملروفة ويرل ل  عمة ألرى " 

 فزذا الذي ق ده المت لروف بحسف التلميؿ 

 وهو عم  أربلة أررب :

                                           

ليحيػ  بػف حمػزة  ٖٛٔص  ٖ  الطراز المترػمف ألسػرار البمغػة وعمػـو حمػنئؽ امعنػنز جٔ)
   ٜٗٔٔ-ٕٖٖٔاللموي ػ طبل بمطبلة الممتطؼ بم ر 

ررػن والشػي   اممػنـ عبػد المػنهر النرنػنيي ػ تحميػؽ السػيد رشػيد ٖٓ٘  أسرار البمغة صٕ)
 ٕٜٜٔ-ٕٔٗٔ ٔطأسنمة  مح الديف مييمة ػ دار إحينر اللمـو بيروت 

  ٖ٘ٚ  السنبؽ ص  ٖ)
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أف تكوف  فة ثنبتة ر يظزر لزن في اللػندة عمػة . كمػوؿ أبػي " األوؿ : 

 الطيب :

 مل  ه ٔائٍه اٌغساب ٚإ ثا 
 

 صثثثث١ثٙا اٌشزعثثثاءزتثثثد تثثثٗ ف 
 

فنلو ػػؼ الثنبػػت الملمػػؿ هػػو يػػزوؿ المطػػر ور يظزػػر لػػ  فػػي اللػػندة عمػػة 
ف ثبت ل  عمة وهي أف السػحنب حمػت بينئمػ  حسػًدا لػ  وغيػرة ميػ  ف ػبيبزن أي 

 مطرهن الرحرنر وهو اللرؽ عميب الحم  .

   مػػػػف التنػػػػوز ور يلفػػػػ  مػػػػن فػػػػي نلػػػػؿ السػػػػحنب ممػػػػن تدركػػػػ  الحمػػػػ
  ٔ)"المطيؼ

وهو أف تكوف ال فة ثنبتة ويظزر أف لزن عمة غيػر المػذكورة . الثنيي : 
 مثؿ قوؿ أبي الطيب :

 ِثثثا تثثثٗ لرثثثً أػاد٠ثثثٗ ٌٚىثثثٓ
 

 ٠رمٟ إخثال  ِثا ذشخثٛ اٌثزئاب 
 

فإف قتؿ المموؾ أعدارهـ في اللندة لميتمػنـ مػيزـ ودفػل مرػرتزـ ر لمػن 
ينػنز ا لوعػد ، وأيػ  ذكره ، وفي  مبنل ة في الشننعة والنود وتحميػؽ الرنػنر ، واا
وبزػذا يكػوف   ٕ)ليس ممف يسرؼ فػي المتػؿ طنعػة لم ػيظ والحيػؽ عمػ  األعػدار 

 الشنعر أت  بلمة مستممحة .

                                           

لسػػلد الػػديف التفتػػنزايي عمػػ  تملػػيص  ٖٙٚ - ٖ٘ٚص  ٗ   ييظػػر: شػػروح التملػػيص جٔ)
المفتػػنح لملطيػػب المزوييػػي ومواهػػب الفتػػنح ربػػف يلمػػوب الم ربػػي وعػػروس األفػػراح فػػي شػػرح 

 . بزنر الديف السبكي ػ دار الكتب اللممية ػ بيروت لبينفتمليص المفتنح ل
 ٖٚٚص  ٗ  السنبؽ ج ٕ)
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الو ؼ غيػر الثنبػت ويريػد إثبنتػ  أوًر ثػـ تلميمػ  تلمػيًم حسػًين  "الثنلث : 

ثبنت  ممكف . مثؿ قوؿ مسمـ بف الوليد :  ثنبتًن واا

ا زغثثٕد ف١ٕثثا إعثثاءذٗ
ً
 ٠ثثا ٚاشثث١

 

 ٝززاسن إٔغأٟ ِٓ اٌغشق جن 
 

ف كنف غيػر واقػل عػندة ؛ أليػ  لمػن  فإف استحسنف إسنرة الواشي ممكف ، واا
لنلؼ الينس فيػ  عمبػ  بػذكر سػبب  ؛ وهػو أف حػذاره مػف الواشػي ميلػ  مػف البكػنر 

  ٔ)"فسمـ إيسنف عيي  مف ال رؽ في الدموع .

رب في ملينه بتمطفػ  وعمؽ ابف أبي األ بل عم  هذا البيت قنئًم " إف مسمًمن أغ
في تحسيف إسنرة الواشي ميننئ  عيي  مف ال رؽ بنلػدمل رمتينعػ  مػف البكػنر 
لحذره مي  .... واشتمؿ البيت عم  ثمثة عشر يوًعن مف البػديل وهػي : امغػراب 
، والطرافة ، والتلميؽ ، وامدمنج ، وارحتراس ، والمبنل ة ، والتلميؿ ، والمطنبمػة 

والتفسير ، وائػتمؼ المفػظ مػل المليػ  وائػتمؼ المفػظ مػل  الت نير، والمسنواة ، و 
  ٕ)الوزف ، والتمكيف ." 

الرابػػل :  الو ػػؼ غيػػر الثنبػػت ويريػػد إثبنتػػ  أوًر ثػػـ تلميمػػ  تلمػػيًم حسػػًين 
ثبنت  غير ممكف.  : مثؿ  ٖ)ثنبتًن واا

                                           

-ٕٔٗٔػ   ٔعبده عبد اللزيز قمميمة ػ دار الفكر اللربػي طٖٔٔ  البمغة ار طمحية صٔ)
ٜٜٕٔ  

ربػف أبػي  ٕٖٔ-ٖٔٔ  تحرير التحبير في  ينعة الشلر واليثر وبينف إعننز المرآف  ص ٕ)
تحميػؽ د . حفيػي محمػد شػرؼ ػ النمزوريػة اللربيػة المتحػدة لنيػة إحيػنر األ ػبل الم ػري ػ 
 التراث امسممي .

 ٖٛٓ  البمغة ار طمحية صٖ)
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 ٌٛمل ذىٓ ١ٔح اجلٛصاء خذِرٗ

 

 ملا سأ٠د ػ١ٍٙا ػمذ ِٕرطك 
 

وزار لدمتػػ   ػػفة غيػػر ثنبتػػة ، وهػػي ممتيلػػة فمػػذلؾ عممػػ  فػػإف ييػػة النػػ
  ٔ)بمول  : لمن رأيت عميزن عمد ميتطؽ  

هػػذه هػػي أقسػػنـ حسػػف التلميػػؿ ، ولكػػف البحػػث لػػـ يتيػػنوؿ حسػػف التلميػػؿ 
 بزذه التمسيمنت ولكف تينوؿ أسنليب حسف التلميؿ بيف اممتنع وامقينع .

تلػػ  مػػأله إيػػنه وأمتلػػت مليػػ  اممتػػنع فػػي الم ػػة : " أمتلػػ  بنلشػػير وم
بنلشير أي تمتلت ب  وكذلؾ تمتلت ب همي ومنلي . وقنؿ الكسنئي : طنلمن أمتل 

، قػػػنؿ الفػػػرار :   ٕ) ڀححۀحح): بنللنفيػػػة فػػػي مليػػػ  متػػػل وتمتػػػل وقػػػوؿ اهلل تلػػػنل 
  ٖ)استمتلوا يموؿ : رروا بي يبزـ في الديين " 

ررػي ، ورنػؿ قػنيل مػف قِيػل بيفسػ  َقَيًلػن وقينعػة " وامقينع في الم ػة : 
قـو ُقيَّل وَقِيٌل مف قـو قييليف وُقَيلنر وامرأة قييل وقييلة مف يسوة قينئل والَمْمَيل 

مف الشزود يمنؿ : فمف شنهد َمميل أي ررػن يميػل بػ ، ورنػؿ  بفت  الميـ اللدؿ
ُقيلنيي وُقيلنف وَمميل وكمهمن ر يثي  ور ينمل ور يؤيث ُيميل ب  ويرر  برأيػ  

  ٗ)" رنئ  وق

                                           

 ٖٓٛص  ٗ  شروح التمليص جٔ)
 ٜٙ  التوبة مف اآلية ٕ)
ػ المؤلػؼ: محمػد بػف مكػـر بػف عمػ ، أبػػو  ٕٖٛص  ٛ  لسػنف اللػرب مػندة )ـ.ت.ع   ج ٖ)

هػ  الينشػر: دار ٔٔٚظور األي نري الرويفل  امفريم  )المتوف : الفرؿ، نمنؿ الديف ابف مي
 هػ  ومذيؿ بحواشي الينزني ونمنعة مف الم وييف ٗٔٗٔ -بيروت الطبلة: الثنلثة  - ندر 

  ٜٕٚص  ٛ  لسنف اللرب مندة )ؽ.ف.ع  جٗ)
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فنلبمغة قوؿ مفم  فػي لطػؼ ، فنلمفمػ  المفزػـ ، والمطيػؼ مػف الكػمـ  "

مػػن تلطػػؼ بػػ  الممػػوب اليػػنفرة ، ويػػؤيس اليفػػوس المستوحشػػة وتمػػيف بػػ  اللريكػػة 
األبية المست لبة ، ويبمػ  بػ  الحننػة ، وتمػنـ بػ  الحنػة ، فػتلمص يفسػؾ مػف 

وتممم  وتستدعي غرػب  ،  الليب ، ويمـز  نحبؾ الذيب ، مف غير أف تزين  ،
  ٔ) "وتستثير حفيظت 

حػػب النمػػنؿ فطػػرة فػػي الػػيفس  "والبمغػػة مبييػػة عمػػ  اممتػػنع وامقيػػنع 
اميسنيية فزي بموة فطرية قنسرة تميؿ إلي  ، وتينػذب يحػوه ، ولػيس بمسػتطنع 
أف ت يػػر فطرتزػػن التػػي فطرهػػن البػػنرئ الم ػػور عميزػػن . والنمػػنؿ شػػير ي ػػلب 

ستطنعة اليفػوس أف تحػس بػ  وتتذوقػ  متػ  أدركتػ  ، وعيدئػذ تحديده ، ولكف بن
تميػػؿ عميػػ  وتينػػذب يحػػوه ، وتػػ يس بػػ  ، وترتػػنح إليػػ  وتسػػلد بنرسػػتمتنع بمػػذة 
إحسنس المشنعر ولو تلػيم ، ويتفػنوت اليػنس فػي قػدراتزـ عمػ  تػذوؽ النمػنؿ 

الموى وامحسنس بدقنئم  كش ف تفنوتزـ في سنئر قدراتزـ المندية والمليوية مثؿ 
النسػػمية ، وقػػدرات الػػذكنر ، وقػػوى امب ػػنر والسػػمل والشػػـ والػػذوؽ والممػػس ، 
والنمنؿ يكػوف فػي كػؿ المنػنرت التػي تػدركزن الحػواس الظػنهرة والبنطيػة ، حتػ  

   ٕ)"مننرت األفكنر والتليمت ، والوندايينت والطبنع واأللمؽ . 

                                           

 ٕٙال ينعتيف  الكتنبة والشلر ألبي همؿ الحسف عبد اهلل بف سػزؿ اللسػكري ص كتنب   ٔ)
 ٜٗٛٔ-ٗٓٗٔ ٕطحمم  د. مفيد قميحة ػ دار الكتب اللممية ػ بيروت لبينف ػ 

  البمغة اللربية أسسزن وعمومزن وفيويزن و ور مػف تطبيمنتزػن ، بشػكؿ نديػد مػف طريػؼ ٕ)
 –تػػ ليؼ عبػػد الػػرحمف حسػػف حيبكػػة الميػػدايي ػ دار الممػػـ دمشػػؽ  ٕٔ – ٕٓص  ٔوتميػػد ج

 ٜٜٙٔ -ٙٔٗٔ ٔالدار الشنمية بيروت ط
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نطػب ليػنؿ المتممػي وأسنليب اممتنع تتمثؿ في ال ورة المتليمة التػي تل

وعواطفػػػ  وتسػػػتميم  ، فيػػػزعف ويسػػػمـ بمبػػػوؿ اللمػػػة ، واألسػػػنليب البمغيػػػة تلػػػد 
قيػػنع  إف الفيػػوف البمغيػػة مثػػؿ التمثيػػؿ وارسػػتلنرة ...آليػػنت  "أسػػنليب إمتػػنع واا

بمغية ؛ أليزن تسزـ في اممتنع وفي الوقت يفس  تلد حنممت لمحننج ؛ أليزػن 
ًحػن مػؤثرًا مميًلػن ، وايطمًقػن مػف هػذا ، فػإف البمغػة تركز عم  الفكرة وتطرحزن طر 

مسػػػمؾ رئػػػيس مػػػف مسػػػنلؾ الحنػػػنج وارسػػػتدرؿ ؛ ذلػػػؾ أليزػػػن ر تلنطػػػب اللمػػػؿ 
يمن تلنطب امحسنس واريفلنؿ أيًرن    ٔ) "والذهف فحسب واا

فإذا ننر الشنعر في كمم  بشػير مػف اممتػنع نػذب الممػوب إليػ  ومػف 
بوؿ كمم  ، فيفننئ  الشنعر بنمقينع أيًرػن فيكػوف هين يذعف المتممي ويستلد لم
 بذلؾ ممؾ قمب  وعمم  مًلن .

ولمن كػنف مليػ  ارقتيػنع هػو الررػ  واللػدؿ ، والحػب والميػؿ ، فػإف ذلػؾ يليػي  
ونود السكيية الروحيػة واللمميػة فػي اميسػنف الػذي فنرقػ  الممػؽ واررػطراب مػذ 

  ٕ)"حمت في يفس  المينعة وارقتينع 

نـز المرطننيي : " وميزـ ) أي الشلرار   مف يسػتلمؿ امقيػنع فػي قنؿ ح
كثيػػر مػػف األبيػػنت التػػي ترػػميزن الم ػػيدة وقػػد كػػنف أبػػو الطيػػب يلتمػػد هػػذا كثيػػرًا 
فيحسػػف ورػػل البيػػت امقيػػنعي مػػف األبيػػنت المتليمػػة أليػػ  كػػنف ي ػػدر الف ػػوؿ 

تلييػؿ وينػـ بنألبينت المليمة ثػـ يلتمزػن ببيػت إقيػنعي يلرػد بػ  مػن قػدـ مػف ال
                                           

د مثيػ   ٖٙٔ  أسموبية الحننج التداولي والبمغي تيظير وتطبيؽ عم  السػور المكيػة ص ٔ)
 ػ طبل في لبينف ٜٕ٘ٔ -ٖٙٗٔ ٔكنظـ  ندؽ ػ ط

تػػػ ليؼ الشػػػي  طػػػ  عبػػػد اهلل محمػػػد  ٕٗ  أسػػػنليب امقيػػػنع فػػػي الميظػػػور امسػػػممي ص ٕ)
 ت لبينف .السبلنوي ػ ميشورات محمد عمي بيروف ػ دار الكتب اللممية ػ بيرو 
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اليفوس رستمبنؿ األبينت المليمػة فػي الف ػؿ التػنلي فكػنف لكممػ  أحسػف موقػل 

فنلحسػف وامحسػنف عيػد الشػنعر يمػل بمػدر مػن أنػند فػي   ٔ)في اليفػوس بػذلؾ " 
 استلداـ اممتنع وامقينع . 

 :ولإلقينع طريمتنف : ل وية وعممية " 

وسػػنئؿ الم ويػػة كنلتراكيػػب فػػنألول  : امقيػػنع الم ػػوي التػػي تسػػتلدـ فيػػ  ال
الدالػػة عمػػ  الثوابػػت والحميمػػة والت كيػػد ،واألسػػنليب امقينعيػػة الميطميػػة كنلشػػرط 
وارستثينر والترقػي فػي الحنػنج حسػب درننتػ  الم ويػة وبيػنر النمػؿ عمػ  هيئػة 

 المرنين التي تبدأ بممدمنت وتيتزي بنلمسممنت واليتنئ  .

المػتكمـ بنلحنػة والػدليؿ والميطػؽ   واأللرى : امقينع اللممي الذي يلنطب
والتسمسؿ الذي يرتمي إل  يتينػة ، وهػو يبػدأ بنلممدمػة التػي تحػدد المورػوع أو 
المرػية ثػػـ اللػػرض ثػػـ أ ػػؿ المشػػكمة ثػػـ اليتينػػة أو الحكػػـ . ولػػ  آداب ، ميزػػن 
التزيئػػػة وحسػػػف اللػػػرض بنلترتيػػػب والتسمسػػػؿ والتنػػػنيس مػػػل ممترػػػ  اللمػػػؿ 

الموؿ ، ومراعنة ممنـ المتممػي وحنلػ  ومسػتواه اللممػي والموروع ، والتمطؼ في 
وونداي  وتدعيـ الموؿ بنألدلة واألمثمة الواقلية ، فزػي مػدلؿ اللمػؿ وهػذا أينػ  

  ٕ)في امقينع " 

                                           

ألبػػي الحسػػف حػػنـز المرطػػننيي ػ تحميػػؽ محمػػد  ٖٜٕ  ميزػػنج البم ػػنر وسػػراج األدبػػنر ص ٔ)
        ٜٙٛٔ  ٖط  الحبيب ابف اللونة ػ دار ال رب امسممي ػ

  تنمػي اللطػنب فػي رػور يظريػة أحػداث الم ػة دراسػة تطبيميػة ألسػنليب امقيػنع الحنػػنني ٕ)
 ٔط د.محمػػػود عكنشػػػة ػ دار اليشػػػر لمننملػػػنت ٜٗ-ٛٗاليسػػػوي فػػػي المػػػرآف الكػػػريـ ص 

ٖٔٗ٘-ٕٓٔٗ   
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والشػػنعر الح ػػيؼ لػػيس فمػػط مػػف يسػػتلدـ أسػػنليب امقيػػنع بنقتػػدار بػػؿ 

واريتمػنؿ مػف لػوف ومف إبداع  ور النمنؿ التيويػل فيػ   "الذي ييوع فيزن أيًرن 
إلػ  لػوف آلػر ميػ  ، أمػن الثبػنت والتكػرار لم ػورة الواحػدة فػي كػؿ األوقػنت فزػو 

  ٔ)" ممؿ لميفوس مزمن كنيت هذه ال ورة نميمة 

ومػف لػمؿ مبنحػث البحػػث وتحميػؿ الشػواهد سيترػػ  كيػؼ بيػ  الشػػنعر 
أسػػنليب حسػػف التلميػػؿ عمػػ  اممتػػنع وامقيػػنع مػػف لػػمؿ اسػػتلدام  لألسػػنليب 

 لبمغية ببراعة واقتدار .ا

                                           

 ٕٗص ٔ  البمغة اللربية أسسزن وعمومزن وفيويزن جٔ)
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 املثسث األٚي
 زغٓ اٌرؼ١ًٍ تني أعٍٛتٟ غشاتح اٌذػٜٛ ٚاٌرّث١ً

شػػػواهد حسػػػف التلميػػػؿ فػػػي هػػػذا المبحػػػث تنمػػػل بػػػيف أسػػػموبي غرابػػػة 
الػػػدعوى والتمثيػػػػؿ ، ف رابػػػػة الػػػدعوى تحتػػػػنج إلػػػػ  عمػػػة وهػػػػذه اللمػػػػة عمميػػػػة ، 

، واممتػػػنع فػػػإذا نػػػنرت فػػػي ثػػػوب التمثيػػػؿ فمػػػد نملػػػت بػػػيف امقيػػػنع اللممػػػي 
 اليفسي .

وهيػػن أتكمػػـ عػػف بيػػنف اممكػػنف فػػي التشػػبي  " إذا كػػنف حنلػػة غريبػػة ربمػػن 
تدعي ارستحنلة فيزػن ، فتمحػؽ بحنلػة مسػممة اممكػنف لوقوعزػن فػي ونػ  نػنمل 
لزمن وهو ميش  ال رابة فيسمـ إمكنف المدعي ؛ إذ لو استحنؿ ايتف  مليػنه الكمػي 

  ٔ)الواقل وهو محنؿ فيثبت المدع  ".عف كؿ فرد فيمـز ايتفنر ذلؾ في 
ثػػـ يػػ تي دور التمثيػػؿ الػػذي يػػ تي بػػ  الشػػنعر كحنػػة إقينعيػػة يثبػػت بزػػن 
كمم ، وقد تكمـ الشي  عبد المنهر عف موقػل التمثيػؿ وتػ ثيره فمػنؿ : "واعمػـ أف 
ممػػن اتفػػؽ اللمػػمر عميػػ  أف التمثيػػؿ إذا نػػنر فػػي أعمػػنب الملػػنيي أو بػػرزت هػػي 

، ويممت عف  ورت  األ مية إل   ورت  ، كسنهن أبزة ،  بنلت نر في ملرر 
وأكسبزن ميمبة ، ورفل مف أقدارهن ، وشب مف ينرهن ، ورنعؼ قواهن في تحريؾ 
اليفوس لزن ، ودعن المموب إليزن واستثنر لزن مف أقن ي األفئػدة  ػبنبة وكمًفػن ، 

حتنػػنج ، ثػػـ يمػػوؿ عػػف ار  ٕ)وقسػػر الطبػػنع عمػػ  أف تلطيزػػن محبػػة وشػػ ًفن " 

                                           

 ٖجٜٖٙ-ٖ٘ٙ  شروح التمليص ص ٔ)
 ٙٗٔ  أسرار البمغة ٕ)
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 تمتا  ااإلناا  رااس  لحليلي أساليب حسن التعليل يف شعر البهاء زهري بني اإل

 
ف كػنف حننًنػن كػنف برهنيػػ  أيػور ، وسػمطني  أقزػر ، وبينيػ  أبزػػر  بنلتمثيػؿ : " واا

"(ٔ  

غرابػػػػػػة الػػػػػػدعوى  –والشػػػػػػنعر اسػػػػػػتطنع أف يمئػػػػػػـ بػػػػػػيف األسػػػػػػموبيف 
قينًعػػػن ، فنمتمػػػؾ الممػػػوب  -والتمثيػػػؿ عننًبػػػن واا فػػػنزداد الكػػػمـ نمػػػنًر وبزػػػنًر ، واا
 واللموؿ .

ف اشػتركت فػي ، سػموب الكمػي لإلمتػنع وامقيػنعاأل وشواهد هذا المبحث واا
 نط بزػن مػفحػأإر إي  يبمػ  بييزػن فػروؽ فػي بييػة األسػنليب وتركيبزػن ، ثػـ فيمػن 

 حواشي البينر تموية لزن ، ومف هين كنيت مراتب اممتنع وامقينع فيزن متفنوتة .  

 يموؿ الشنعر :

 ثأٔثثثثثثا   أتثثثثثثا  تاٌشل١ثثثثثث
 

 ٚ  مبٕظثثثثثشٖ اٌمث١ثثثثثثثرب  
 

 ت١ٕٕثثثثثاغّثثثثض ابٛاخثثثثثة 
 

  أزٍثثٝ ِثثٓ اٌمثثٛي اٌصثثش٠ر(ٕ 
 

 

الشنعر في البيت اروؿ ادع  دعوى غريبة وهي كوي  ر يبػنلي بنلرقيػب 
؛ ألف المػػ لوؼ بػػيف اليػػنس عنمػػة والشػػلرار لن ػػة هػػو ارهتمػػنـ بػػ مر الرقيػػب 
عداد اللدة ل  فزػذا الو ػؼ غيػر ثنبػت فػ راد إثبنتػ   دراؾ لطره واا واريش نؿ ب  واا

 ثنيًين . أوًر ثـ تلميم 

وأليزػػن دعػػوى غريبػػة غيػػر م لوفػػة أراد إثبنتزػػن بلمػػة واقليػػة تلتمػػد عمػػ  
ف كػنف الرقيػب قبيًحػن إر أف مػوؿ فلمػ  إلػ  حسػف ،  المفنرمة مف ونزػيف أيػ  واا

                                           

 ٚٗٔ  السنبؽ ٔ)
 ٘ٚ  الديواف ص ٕ)



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 255  

            
                                                                      

 تمتا  ااإلناا  رااس  لحليلي أساليب حسن التعليل يف شعر البهاء زهري بني اإل

 
لػػ  المفنرػػمة بػػيف  فممػػد كػػنف سػػبًبن فػػي ملنطبػػة محبوبتػػ  بنمشػػنرة والرمػػز ، واا

وامشػنرة عمػ  المػوؿ ال ػري  الت ري  والرمز في حنؿ اليفس فزو يفرؿ الرمز 
 بؿ يستمذ ذلؾ ويستطيب .

 وقد بي  عمت  عم   ورتيف تشبيزيتيف: 

ال ورة األولػ  : التشػبي  الرػميي بػيف البيتػيف المػنئـ عمػ  التلفػي مػف 
الرقيب ، وحنلة اللفنر هذه كمن في حنؿ غمز الحوانب بييزمن والرمز فػي لفػنر 

 لثنيي.، والون  الترند بيف قب  األوؿ وحسف ا

ال ػػورة الثنييػػة : التشػػبي  ال ػػري  فػػي قولػػ  غمػػز الحوانػػب بيييػػن أحمػػ  
 مف الموؿ ال ري  .

" والتشبي  اتفؽ اللممنر عم  شرف  في أيواع البمغة ، وأي  إذا ننر في 
أعمنب الملػنيي أفندهػن كمػنًر ، وكسػنهن حمػًة ونمػنًر ، وال ػرض ميػ  هػو تػ ييس 

دينئ  البليد مػف المريػب ليفيػد بينًيػن  "اليفس بإلرانزن مف لفي إل  نم   ٔ)ي ، واا
ور سيمن إذا كنف ال رض مي  بينف اممكػنف فػي الػدعوة ال ريبػة ، ممػن حمػؽ قػوة 

متنًعن .  اللمة وبنلتنلي إقينع المتممي ف  ب  امقينع أسرع وقًلن وأكثر ت ثيرًا واا

 يموؿ الشنعر:

                                           

ػ قػدـ  لإلمنـ بدر الديف محمد بػف عبػد اهلل الزركشػي ٕٚٗصٖ  البرهنف في عموـ المرآف جٔ)
 - ٕٗٗٔلػػ  وعمػػؽ عميػػ  م ػػطف  عبػػد المػػندر عطػػن ػ دار الفكػػر لمطبنعػػة واليشػػر والتوزيػػل 

ٕٓٓٗ 



 

  

  

 م9102عشر  السادسالعدد                                  فرع أسيوط  –جامعة األزهر –جملة كلية البنات اإلسالمية
 259  

            
                                                                      

 تمتا  ااإلناا  رااس  لحليلي أساليب حسن التعليل يف شعر البهاء زهري بني اإل

 
  يف ِذزثثٗ ٔٚوثثً فصثث١ر أٌىثثٓ

 

 ملذذ أفصرألْ ٌغاْ اجلٛد تا(ٕ 
 

 

في هذا البيػت ادعػ  الشػنعر أمػرًا غريًبػن وهػو أف أي إيسػنف مزمػن تميػز 
بنلف ػػنحة إذا حػػنوؿ مػػدح ذلػػؾ الرنػػؿ ، فإيػػ  يبػػدو ثميػػؿ المسػػنف ر يفزػػـ كممػػ  

 حت  ك ي  أعنمي.

وهذا الو ؼ غير ثنبت فػ راد الشػنعر إثبنتػ  أوًر ثػـ تلميمػ  ثنيًيػن ، ومػف 
وتلمػػيًم فػػ ت  الشػػنعر بزػػذه اللمػػة المتليمػػة الطريفػػة  هيػػن اسػػتدع  ذلػػؾ تورػػيًحن

التػػي بينهػػن عمػػ  ارسػػتلنرة المكييػػة فمػػنؿ : )ألف لسػػنف النػػود بنلمػػدح أف ػػ   
 فنلنود ييطؽ ويمدح وهو أف   مف أي ف ي  . 

فنمنؿ أسموب التلميؿ هين أي  ننر مممًسػن بسػنتر " واألسػموب المممػس 
  لمدرلة عم  الملي  المػراد طريػؽ التشػبي  بسنتر هو األسموب الذي يستلدـ في

أو التمثيػػؿ أو ارسػػتلنرة ... فػػإف السػػنمل أو المػػنرئ ر يبنشػػر المممػػوس المػػراد ، 
يمػػن يبنشػػر السػػنتر ، فبػػيف الممػػس والمممػػوس فن ػػؿ السػػنتر .... ويتكػػنثؼ  واا
السػػنتر فػػي التشػػبي  البميػػ  ، ويػػزداد كثنفػػة فػػي ارسػػتلنرة الت ػػريحية ، ويػػزداد 

   ٖ)لسنتر كثنفة ألرى في ارستلنرة المكيية "ا

                                           

المؤلػػؼ: اللممػػة  ٖٕٔٔ  ٔ  ألكػػف : ر يمػػيـ اللربيػػة للنمػػة لسػػني  المػػنموس المحػػيط جٔ)
هػػػ تحميػػؽ: مكتػػب  ٚٔٛالم ػػوي منػػد الػػديف محمػػد بػػف يلمػػوب الفيػػروز آبػػندي المتػػوف  سػػية 

في مؤسسة الرسنلة بإشراؼ: محمد يليـ اللرقُسوسي الينشر: مؤسسػة الرسػنلة  تحميؽ التراث
 ـٕ٘ٓٓ -هػ  ٕٙٗٔالطبلة: الثنمية، لبينف  –لمطبنعة واليشر والتوزيل، بيروت 

 ٖٙ  الديواف ص ٕ)
  ٖٗص ٔ  البمغة اللربية أسسزن وعمومزن وفيويزن جٖ)
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 تمتا  ااإلناا  رااس  لحليلي أساليب حسن التعليل يف شعر البهاء زهري بني اإل

 
هػػذا بنمرػػنفة إلػػػ  التشػػبي  فػػػي الشػػطر األوؿ الػػذي بيػػػ  عميػػ  غرابػػػة 
الدعوى حيث شب  كؿ ف ي  بنأللكف والون  عدـ امبنية في كؿ ، كمن أف تلبيره 
بكممة ألكف دوف غيرهن لمن توحي بػ  هػذه الكممػة مػف ثمػؿ المسػنف وعػدـ امبنيػة 

أي كػػػمـ للػػػدـ اليطػػػؽ بنللربيػػػة فرػػػًم عػػػف المػػػدح ، والتلبيػػػر ب فلػػػؿ  كميمػػػن عػػػف
 التفريؿ ) أف     ليدؿ عم  تفوق  عم  أي ف ي  . 

قينعػػ  بنللمػػة مػػف لػػمؿ  وبػػذلؾ اسػػتطنع الشػػنعر التػػ ثير عمػػ  المتممػػي واا
 ت ميفزن ببراعة رسم  لزذه ال ورة .

 يموؿ الشنعر :

 فال ذثؼثٛا   يف إٌغ١ُ حت١ح
 

 م١ة إٌغ١ُ خ١ٍغٟ ِٓ 1بفريذا(ٕ 
 

 

إرسنؿ التحية في اليسيـ مف األمور غير الثنبتة وغيػر الممكيػة وبنلتػنلي 
 ليس لزن عمة حميمية ف راد الشنعر إثبنتزن ونلمزن ممكية ثـ تلميمزن .

فنلشنعر أت  بذلؾ اردعنر ال ريػب وعممػ  بمػن يػوحي إثبنتػ  بزػذه اللمػة  
لنرة فنليسػيـ يحمػؿ التحيػة ، والتحيػة يطيػب بزػن المتليمة التي بينهػن عمػ  ارسػت

اليسػػيـ ، فينػػد النمػػيس هػػذا الطيػػب ويشػػلر بػػ  فيشػػؾ أف محبوبػػة الشػػنعر قػػد 
بلثػت لػ  بتحيػة مػل اليسػيـ ؛ ولػذلؾ نػنر اليزػي عػف إرسػنؿ التحيػة مػل اليسػيـ 

 بحنة أيزن تتسبب في طيب اليسيـ فيفتر  أمره لدى نميس .

مزن دعوى غريبة تحمؽ بزن اممتنع وامقينع والتي سب ةهذه اللمة الطريف
وليسػػػت المحنكػػػنة فػػػي كػػػؿ مورػػػل تبمػػػ  ال نيػػػة الم ػػػوى مػػػف هػػػز اليفػػػوس  . "

                                           

  ٕٜص ٔ  الريبة : الظية والتزمة المنموس المحيط جٔ)
 ٖٗٔ  الديواف ص ٕ)
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 تمتا  ااإلناا  رااس  لحليلي أساليب حسن التعليل يف شعر البهاء زهري بني اإل

 
وتحريكزػػن ، بػػؿ تػػؤثر فيزػػن بحسػػب مػػن تكػػوف عميػػ  مػػف درنػػة امبػػداع فيزػػن ، 
وبحسػب مػن تكػوف عميػػ  الزيئػة اليطميػة الممتريػة بزػػن ، وبمػدر مػن تنػد اليفػػوس 

نة والت ثر لزن ، فتحرؾ اليفوس لألقواؿ المليمػة إيمػن يكػوف مستلدة لمبوؿ المحنك
بحسب ارسػتلداد ، وبحسػب مػن تكػوف عميػ  المحنكػنة فػي يفسػزن ومػن تػدعـ بػ  
المحنكنة وتلرد ، ممن يزيد ب  الملي  تمويزن ، والكمـ حسف ديبننػة فػي أمػور 

مػف لػمؿ  وهذا من فلم  الشػنعر  ٔ)ترنل إل  لفظ أو ملي  أو يظـ أو أسموب " 
 التينر يظم  وأسموب  في التلبير ، ومف ذلؾ :

التلبيػػر بنلفلػػؿ المرػػنرع )تبلثػػوا   فػػي الشػػطر األوؿ ، و) يرتػػنب   فػػي 
الشػطر الثػنيي ، يػدؿ عمػػ  تنػدد ذلػؾ وحدوثػػ  فزػو ملتػند عمػػ  ذلػؾ األمػر فزػػو 
يتكرر بنستمرار . و)الفنر  تػدؿ عمػ  الترتيػب والتلميػب فمػيس هيػنؾ فن ػؿ بػيف 

 نؿ التحية وطيب اليسيـ ، فبمنرد إرسنلزن يفوح اليسيـ عطرًا وطيًبن.إرس

وقول  ) لي   يوحي ب ف هذه التحية تل   وحده ، كمن أيزػن بييػ  وبػيف 
 محبوبت  فم يريد أف يلمـ بزن أحد .

والتلبير بمول  ) في اليسيـ   ولـ يمؿ ) مل    ؛ ألف )في  تفيد الظرفيػة 
ف كنيت دالؿ ا ليسػيـ وهػذا يػدؿ عمػ  حر ػ  عمػ  أر يراهػن أحػد فزػي فنلتحية واا

 ملب ة  ، إر أف أثرهن يظزر فزي تطيب اليسيـ فيلرؼ أمرهن.

واستلدـ كممة ) يرتنب   دوف )يشؾ   مثم ؛ ألف هذه الكممة تنمل بيف 
 الظف والتزمة فكنيت أوقل في هذا السينؽ .

                                           

 ٕٔٔ  ميزنج البم نر وسراج األدبنر ألبي الحسف حنـز المرطننيي ص ٔ)
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 تمتا  ااإلناا  رااس  لحليلي أساليب حسن التعليل يف شعر البهاء زهري بني اإل

 
الشػػطر الثػػنيي طيبػػ   فػػي  مػػفوكػػرر كممػػة )اليسػػيـ   ولػػـ يمػػؿ ) فيرتػػنب 

ليدؿ عم  أف اليسيـ الذي يطيب هو يفس  المرسؿ مػف لملػ  التحيػة . كػؿ هػذا 
 هي  ذهف المتممي لمبوؿ اللمة فسمـ بزن واقتيل .

 يموؿ الشنعر : 

  فئٔثٗٔخزٚا   ِٓ اٌثذس اٌثزِاَ
 

 ٗأخٖٛ ٌؼٍٟ ٔثافغ تزِاِث(ٕ 
 

 

مػػػف  الشػػػنعر اسػػػتبدت بػػػ  الحيػػػرة أليػػػ  لػػػـ يسػػػتطل ألػػػذ حػػػؽ ور بنطػػػؿ
فندع  أمرًا غريًبن ب ي  لف ي لذ حم  مف المحبوبة ولكف سػي لذه مػف ، محبوبت  

البدر، وعمؿ ذلؾ بلمة متليمة أوم  مف لملزن ب ف محبوبت  بدر ليدؿ عم  البلػد 
 المكنيي لمحبوبت  فمنؿ )فإي  ألوه   بإرننع الرمير إل  البدر .

الشػػطر األوؿ بمولػػ  :  ردعػػنر فػػيور تلفػػ  ارسػػتلنرة التػػي بيػػ  عميزػػن ا
 لذوا لي مف البدر الذمنـ  .)

ثـ التمثيؿ مف لمؿ التشبي  الػذي بيػ  عميػ  عمتػ  فػي الشػطر الثػنيي " 
ومف عين ر النمنؿ األدبي في الكمـ امتمػنف فػي إبػراز دقػنئؽ ال ػورة ، منديػة 
كنيػػت أو غيػػر منديػػة ، وذلػػؾ لػػدى رسػػمزن فػػي ال ػػورة الكمميػػة ، مػػل اسػػتيفنر 

 .  ٖ)ن ر المزمة مبراز الحميمة بشكؿ وار  "اللي
فنلشػػنعر شػػب  محبوبتػػ  بنلبػػدر ليبػػرر دعػػواه وينلمزػػن ممكيػػة هػػذا مػػف 
ينحية ، ومف ينحية ألػرى ليػومع إلػ  بلػدهن المكػنيي عيػ  فزػي بليػدة عيػ  كػؿ 

                                           

 ٓٔٔٔص ٔ  الذمنـ : الحؽ والحرمة والنمل أذمة المنموس المحيط جٔ)
 ٖٖٕ  الديواف ٕ)
 ٜٛص  ٔ  البمغة اللربية أسسزن وعمومزن وفيويزنجٖ)
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فزو ر يستطيل ألذ حم  ميزن ، حت  عيدمن  هينالبلد ر يراهن ور يكممزن ، ومف 

ـ مػف البػدر قػنؿ ) لػذوا لػي مػف البػدر الػذمنـ   فزػو لػيس بمسػتطيل طمػب الػذمن
ألذه بيفس  فطمب مف غيره ي لذه ل  ، فزذا يدؿ عمػ  بلػد الميػنؿ وعنػزه الكمػي 

 عف التوا ؿ مل محبوبت  .

وبػػػذلؾ اسػػػتطنع الشػػػنعر الو ػػػوؿ إلػػػ  هدفػػػ  مػػػف لػػػمؿ غرابػػػة دعػػػواه 
متنًعن .  والتلميؿ لزن إقينًعن واا

 

 

 
 

 

 

 ٌثأٟاملثسث ا
 زغٓ اٌرؼ١ًٍ تني األعٍٛب ابى١ُ ٚاٌصٛسج

نمػل الشػػنعر فػػي شػػواهد هػػذا المبحػػث بػػيف األسػػموب الحكػػيـ وال ػػورة ، 
واستطنع أف يمئـ بييزمن ، ويبيي عميزمن عمت  فحمؽ اممتنع وامقينع " والبميػ  
حممن هو الذي يحسف الممئمة بيف أسػموب  البيػنيي وبػيف الزػدؼ الػذي يم ػده ، 

ورػػوع الػػذي يتحػػدث فيػػ  ، وورػػل الملنطػػب الػػذي يونػػ  لػػ  كممػػ ، وحنلػػ  والم
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التػػي هػػو عميزػػن ، وسػػنئر األمػػور التػػي يمكػػف أف يمئمزػػن أسػػموب مػػف الكػػمـ ور 

   ٔ)يمئمزن أسموب آلر " 

األسموب الحكيـ : " هو تممي الملنطب ب ير من يترقب  ، إمن بترؾ سػؤال  
مػػن  بحمػػؿ كممػػ  عمػػ  غيػػر مػػن كػػنف يم ػػد ، وامننبػػة عػػف سػػؤاؿ لػػـ يسػػ ل  ، واا

  ٕ)إشنرة إل  أي  كنف ييب ي ل  أف يس ؿ هذا السؤاؿ ، أو يم د هذا الملي  " 

وتممػػي السػػنئؿ أو الملنطػػب ب يػػر مػػن يتطمػػب فػػي األسػػموب  الحكػػيـ هػػو 
أسػػػنس اممتػػػنع اليفسػػػي ؛ ألف ذلػػػؾ أقػػػرب إلػػػ  الملندعػػػة اليفسػػػية ، ثػػػـ تػػػ تي 

ل المحسوس فيمل امقينع ، سوار كنف ذلؾ عف طريؽ ال ورة وارستشزند بنلواق
 ارستلنرة أو التشبي  إذ إف قوامزمن اريتمنؿ ممن هو غريب إل  من هو م لوؼ .
وقد تكمـ الشي  عبد المنهر عف ال ورة فمنؿ : " واعمـ أف قولين ال ػورة 

أييػن ن ر مػفمإيمن هػو تمثيػؿ وقيػنس لمػن يلممػ  بلموليػن عمػ  الػذي يػراه ب ب ػنرين ، 
البييويػػة بػػيف آحػػند األنيػػنس تكػػوف مػػف نزػػة ال ػػورة ، فكػػنف تبػػيف إيسػػنف مػػف 
إيسنف وفرس مف فرس ، بل و ية تكوف فػي  ػورة لزػذا ر تكػوف فػي  ػورة 
ذاؾ األمر في الم يوعنت ، فكنف الفػرؽ بػيف لػنتـ مػف لػنتـ وسػوار مػف سػوار 

بييويػة فػي عموليػن  بذلؾ ، ثـ وندين بيف الملي  في أحد البيتيف وبيي  في اآللر
وفرًقن عبرين عف ذلؾ الفرؽ وتمؾ البييويػة بػ ف قميػن لممليػ  فػي هػذا  ػورة غيػر 
 ورت  في ذلؾ . ولػيس اللبػنرة بنل ػورة شػيًئن يحػف ابتػدأينه فييكػره ميكػر ، بػؿ 

                                           

 ٓٚص ٔ  البمغة اللربية أسسزن وعمومزن وفيويزن جٔ)
فػػي الملػػنيي والبيػػنف والبػػديل لمسػػيد أحمػػد الزنشػػمي تحميػػؽ د/  ٜٖٔ  نػػواهر البمغػػة صٕ)

 ـ ٕٙٔٓ -هػ  ٖٚٗٔ يدا بيروت  –يوسؼ ال ميمي المكتبة الل رية 
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 تمتا  ااإلناا  رااس  لحليلي أساليب حسن التعليل يف شعر البهاء زهري بني اإل

 
هػػو مسػػتلمؿ مشػػزور فػػي كػػمـ اللممػػنر ، ويكفيػػؾ قػػوؿ النػػنحظ ) إيمػػن الشػػلر 

  ٔ) ينغة وررب مف الت وير   " 

 .  ٕ)وقيؿ " البمغة إهدار الملي  إل  الممب في أحسف  ورة " 

وقد يػوع الشػنعر  ػوره التػي بيػ  عميزػن عمتػ  مػن بػيف اسػتلنرة وتشػبي  
قينع  دوف أف يشلره بنلممؿ " ومف عين ػر  حت  يستطيل الت ثير عم  المتممي واا

لتيويل والتيمػؿ النمنؿ األدبي الذي يزيد النمنؿ نمنًر ، والحسف حسًين وبزنًر ، ا
 بيف ال ور واألشكنؿ النمنلية في الكمـ.

إف التزاـ األديب لطريمة واحدة مف النمػنؿ األدبػي يكررهػن بنسػتمرار فػي  
كؿ كمم  أو في ملظـ كمم  ، ممن ينلؿ مشنعر سنملي  أو قنرئيػ  تتبمػد تنػنه 

وة ، هذا الموف مف النمنؿ ، فتفمد من كنيت تحس ب  مف استلذاب وحػموة وطػم 
ويػػدب السػػ ـ إليزػػن ، ولػػو أف أدبػػ  كػػنف كػػنلمف والسػػموى ألمسػػت مشػػنعرهـ أمػػنـ 

   ٖ)التزام  الوتيرة الواحدة كيفوس بيي اسرائيؿ " 

فنلشػػنعر بورػػل عمتػػ  المسػػتممحة المطيفػػة فػػي إطػػنر األسػػموب الحكػػيـ 
 وال ورة المتيوعة استطنع استمنلة المتممي فحمؽ هدف  في اممتنع وامقينع .

                                           

ػ تحميػؽ محمػود شػنكر ػ الينشػر مطبلػة  ٛٓ٘ص  درئػؿ امعنػنز للبػد المػنهر النرنػنيي ٔ)
 ٕٜٜٔ-ٖٔٗٔ ٖدار المديي بندة ط  –المديي المنهرة 

 ٔ  اللمػػدة فػػي محنسػػف الشػػلر وآدابػػ  ويمػػده ألبػػي الحسػػف بػػف رشػػيؽ الميروايػػي األزدي جٕ)
  ٘ػ حمم  محمػد محػي الػديف عبػد الحميػد ػ دار النيػؿ لميشػر والتوزيػل والطبنعػة ػ ط ٕٙٗص

ٕٔٗٓ-ٜٔٛٔ 
 ٔٚص  ٔ  البمغة اللربية أسسزن وعمومزن وفيويزن جٖ)
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مرنفة إل  ذلؾ يمحظ  تيػوع تراكيػب الشػنعر دالػؿ كػؿ بيػت ، والتيػنر بن

أدى إلػ  التفػنوت بػيف الشػواهد قػوة وتػ ثيرًا ، وهػذا  المفظة المينسبة لملينهن ممػن
 .من سيظزر مف لمؿ تحميؿ الشواهد 

 يموؿ الشنعر:

 لثثثثاي خثثثثز٘ا لٍثثثثد خز٘ثثثثثثا
 

 أٔثثثثثثد ٚاشثثثثثثشتٙا ١ٕ٘ثثثثثثثثا 
 

   ذضدٔثثثثثثٟ فثثثثثثٛق عثثثثثثىشٞ
 

  ٜٛعثثثثثىش اب١ّثثثثثاتثثثثثاهل(ٔ 
 

 

الشنعر في هذيف البيتيف لمن قدـ ل  الشراب فرفر  وطمػب مػف ملنطبػ  
ألذ الك س وشربزن هييًئن دوي  ، كنف ذلؾ مثيرًا لسؤاؿ عيد الملنطب يتلمؽ بلمة 
تت ؿ بنلمشروب يفس  ، كلدـ الرغبة في الشػرب مػثم ، ولكيػ  عػدؿ عػف اللمػة 

ر عمػة ألػرى حيػث إيػ  مػف قبػؿ قػد سػكر الحميمية إل  من هو أول  بحنلػ  ، فػذك
 بنلزوى ، فم ون  لزيندة سكره بنلك س .

يمػػن  فممػػد لنػػ  الشػػنعر إلػػ  عمػػة طريفػػة بينهػػن عمػػ  األسػػموب الحكػػيـ ، واا
كنيت هذه اللمة أول  بحنل  مف نزة ، ومف نزة ألػرى معػمـ ملنطبػ  بمرتبػة 

للمػؿ ميػ  ، فممػد تلمم  ب  أيزن و ػمت إلػ  حػد السػكر ، ومػن فيػ  مػف اسػتمب ا
فلؿ ب  فوؽ من تفلؿ اللمر بشنربزن ، وهذه أعم  مراتب التلمػؽ ؛ حيػث ر إرادة 

 مل  .

                                           

 ٖٗٓ  الديواف صٔ)
الكػػ س سػػورتزن وحػػدتزن أو إسػػكنرهن وألػػذهن بػػنلرأس، ومػػف كػػؿ شػػير شػػدت  .  الحميػػن : مػػف

 ٕٔٓص ٗٔ، وييظر لسنف اللرب ربف ميظور ج ٕٚٚٔص ٔالمنموس المحيط ج
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يمػػن غمػػؼ أسػػموب  الحكػػيـ الػػذي بيػػ  عميػػ  عمتػػ  بتمػػؾ  لػػيس هػػذا فمػػط واا

ة المسػتممحة التػي اسػتمنؿ بزػن المتممػي ممػن نلمػ  يلػيش مػل يػارستلنرة التمثيم
، فمػد شػب  حنلػ  فػي حبػ  وهينمػ  بمحبوبػ  الشنعر في نو مف اللينؿ المطيػؼ 

وو ول  إل  درنة استمب اللمؿ وامرادة ملن بحنؿ السكراف الذي فلؿ ب  اللمػر 
 من فلؿ .

يمػػن زييزػػن ووشػػحزن بنألسػػموب  فنلشػػنعر لػػـ يكتػػؼ بتليػػؿ عمػػة طريفػػة واا
الحكػػيـ وال ػػورة " ومػػف عين ػػر النمػػنؿ األدبػػي تػػزييف الفكػػرة المم ػػودة بنلػػذات 

   ٔ)ألرى عف طريؽ التمزيد أو الممنرية أو التزييؿ " ب فكنر 

وبػػػذلؾ نمػػػل الشػػػنعر بػػػيف الحنػػػة اللمميػػػة امقينعيػػػة ، والمزػػػنرة الفييػػػة 
 اممتنعية .

 يموؿ الشنعر :

 ٚاٌثثزٞ ٠شظثث١ه ِثثٓ ذٍفثثٟ
 

 ٘ثثثثثثني ػٕثثثثثثذٞ ِٚثثثثثثثزٚي 
 

   ختثثثثثا إذتثثثثثا ٚ  زشخثثثثثا
 

 فثثثثثذَ اٌؼشثثثثثاق ِطٍثثثثثٛي(ٕ 
 

 

لملنطػػب ب يػػر مػػن يطمػػب ؛ ألف اليزػػي فػػي البيػػت الثػػنيي تممػػ  الشػػنعر ا
السنبؽ بنممت  فػي الشػطر األوؿ يستشػرؼ ملػ  الملنطػب إلػ  سػؤاؿ عػف عمػة 
هدار دم  ، ف ننب  عف حكـ ذلؾ وليسػت عمتػ  ، ليبػيف لػ  وقوعػ  ، وأف  تمف  واا
ذلؾ ر مرار في  ، وأف الذي يزم  هو طم يت  إل  من يلنؼ مي  وهو الحكـ بػ ف 

                                           

 ٖٚص  ٔ  البمغة اللربية أسسزن وعمومزن وفيويزن جٔ)
 ٕٛٓ  الديواف ص ٕ)

 ٕٙٓٔص ٔمطموؿ: المطؿ: هدر الدـ أو أي  ر يث ر ب  المنموس المحيط ج
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  ، وهذه عمة طريفة ب ف دـ اللشنؽ ر يتطمب الث ر فميفلؿ ) دـ اللشنؽ مطموؿ 

ب  من يحمو ل  مف غير لوؼ ور حت  ت ييب رمير ، وبذلؾ أيًرن يبػيف مكنيتػ  
 عيده ودرنة حب  ل  فزو يمبؿ مي  أي شير حت  لو في  إزهنؽ روح .

هذا إل  ننيب ارسػتلنرة التمثيميػة فػي بيػنف حػنؿ مػن يلتػري اللشػنؽ مػف 
للشؽ بمن يشب  المتؿ مف ذهنب آثنر الحيػنة فػيزـ ، وسػمب المػدرة مػيزـ ، آثنر ا

 وهذا التمثيؿ بمن هو شنهد وواقل يموي الحكـ ويؤكده .

بنمرنفة إل  ل نئص التراكيب في البيتيف فنلتلبير بنلمرنرع ) يرريؾ 
  يفيد تندد الررن وحدوثػ  وأف ذلػؾ متكػرر فتمفػ  يررػي  بنسػتمرار وعمػ  ونػ  

 . متندد
مطموؿ   الذي يفيػد الثبػوت  –مبذوؿ  –وتلبيره بنرسـ في قول  ) هيف  

 والدواـ فكؿ هذا ثنبت دائـ ر ييمطل ور يزوؿ .

واليزي المتكرر في الشطر األوؿ مف البيػت الثػنيي فمػد يزػ  عػف الحػرج 
بلد يزي  عف اللوؼ مف امثـ ليوحي ب ي  ر يريد لمحبوبػ  أف يشػ ؿ بنلػ  بػ ي 

 فو مزان  ، فميفلؿ من يفلؿ وهو فػي تمػنـ الررػ  ولػف يمسػ  إثػـ  شير يلكر
 أو حت  حرج .

فمن سبؽ مل منير حسف التلميؿ في ثػوب األسػموب الحكػيـ  المبيػي عمػ  
ارستلنرة التمثيمية مكي  في قمب السنمل وفي يفس  ، وهؿ تكوف البمغة غيػر ذلػؾ 

أليزػن تيزػي المليػ  إلػ  قمػب  همؿ اللسكري " سميت البمغة بمغػة و؟ كمن قنؿ أب
متنًعن .  ٔ)السنمل فيفزم  "   وبزذا حمؽ الشنعر هدف  إقينًعن واا

                                           

 ٘ٔال ينعتيف صكتنب   ٔ)
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 يموؿ الشنعر :

 عثشٜفال ذٕىشٚا م١ة إٌغ١ُ إرا 
 

 اٌط١ة ف١ٗ عالِٟ نإ١ٌىُ فزا(ٔ 
 

 

الشنعر في هذا البيت تمم  الملنطب ب ير من يطمب ؛ ألف لطيب اليسػيـ 
ب الطبيلة كنف المفترض أف يبييزن ، ولكي  بيف ل  عمة طبيلية ملمومة مف أسبن

المزـ بنليسبة ل  عم  يحو مف حسف التلميػؿ المبيػي عمػ  اسػتمنلة الملنطػب ، 
وبيػػنف مرتبتػػ  لػػدى المػػتكمـ ، فنممػػة أسػػموب الحكػػيـ مثبتػػة لمو ػػؼ ، وأيرػػن 
مونزة ل  بمن يبيف يوع اللمقة ورتبتزػن بييزمػن ؛ إذ إف سػمم  إلػ  محبوبػ  قػد 

 مؿ مف عبؽ الطيب من أثر عم  اليسيـ المرسؿ إلي  .ح
وقد بي  عمت  هذه عم  ارستلنرة المكيية فسمم  عطػر فػواح تطيػب بػ  

فمػػد مثػػؿ المليػػ  بنرسػػتلنرة ب ػػرض التػػ ثير عمػػ  المتممػػي " إف تمثيػػؿ  ، اليسػػيـ
الملي  يورح  ، ويلرن  إل  الحس والمشنهدة ، وهذه فنئدة التمثيؿ في نميل 

ـو ؛ ألف المثنؿ ر بد أف يكوف أظزر مػف الممثػؿ ، فػنل رض إيرػنح المليػ  اللم
   ٕ)وبيني  " 

هذا إل  ننيب ل نئص التراكيب فػي البيػت فنسػتلداـ ) إذا   مػل الفلػؿ 
  يفيػػد تحمػػؽ الوقػػوع ، وقولػػ  ) إلػػيكـ   يػػدؿ عمػػ  سػػرىالمنرػػي فػػي قولػػ  ) إذا 

إلػػػيزـ دوف غيػػػرهـ ،  ل و ػػػية هػػػذا الطيػػػب الػػػذي يحممػػػ  اليسػػػيـ فزػػػو مونػػػ 
الطيػػب   لكمػػنؿ اللينيػػة بػػ  ، وتميػػزه أكمػػؿ  فػػذاؾوامشػػنرة إلػػ  الطيػػب فػػي قولػػ  )

                                           

 ٖٕٙ  الديواف ص  ٔ)
 ٕٖٕ  سر الف نحة ربف سينف اللفنني ٕ)
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تمييز ، وقول  ) في    يػوحي بػ ف سػمم  بػدالؿ هػذا الطيػب وملبػ  بػ  حتػ  ر 

 يراه أحد غير محبوب  .

فبكػػؿ مػػن سػػبؽ اسػػتطنع الشػػنعر أف ييػػنغي قمػػب وعمػػؿ المتممػػي الػػذي تمتػػل 
 بنللمة وسمـ بزن. واقتيل بدوره

 يموؿ الشنعر :

 ماي إْ والِٟ ٌغد ذفّٙٗف
 

 افمٍد ٌغد ع١ٍّاْ تٓ داٚٚد (ٔ  
 

في هذا البيت لمن قػنؿ لػ  إيػؾ ر تفزػـ كممػي ق ػد أف يتزمػ  بنل بػنر ، 
فتممػػنه الشػػنعر ب يػػر مم ػػوده بػػ ف كممػػ  كػػمـ أعنمػػي مػػف قبيػػؿ ل ػػة الحيػػواف 

، ب الحكيـ الذي في  عي ر المفننػ ةاألسمو والطير ، فزذا حسف تلميؿ بينه عم  
 فزو أقرب إل  الملندعة اليفسية فتحمؽ مف لمل  اممتنع .

ثـ استشزد بواقل محسوس مػف لػمؿ هػذه ال ػورة التشػبيزية الرػميية 
بتشػػبي  كممػػ  بم ػػة الحيػػواف والطيػػر فكمهمػػن مسػػت مؽ الفزػػـ  ، ليميػػل السػػنمل 

لنمػنؿ األدبػي فػي الكػمـ البراعػة فػي إبػراز بحنت  التلميمية . " إف مػف عين ػر ا
وت وير األحنسػيس والمشػنعر اليفسػية . وقػد تكػوف هػذه البراعػة بتمػديـ الفكػرة 

  ٕ)مف لمؿ يظير حسي ، أو المبنل ة في ت ويرهن ، أو ت وير آثنرهن " 

سػمية هذا بنمرنفة إل  بمغة التراكيب في البيت كتلبير الشنعر بنلنممػة ار
سػػمية تفيػػد التوكيػػد وتفيػػد الثبػػوت إف كممػػي لسػػت تفزمػػ    فنلنممػػة ار المؤكػػدة )

يمن كنيت النممة ار سمية مؤكدة ؛ أليزػن تفيػد ب  ػؿ ورػلزن ثبػوت شػير والدواـ " واا
                                           

 ٚٚ  الديواف ص ٔ)
 ٜٗص ٔ  البمغة اللربية أسسزن وعمومزن وفيويزن  جٕ)
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) إف   " فك يػؾ كػررت النممػة ػوأكدهن ب  ٔ)لشير ، وتفيد بنلمرائف الدواـ وارستمرار " 

د حػرص المػتكمـ عمػ  ت كيػد أف السػنمل ر يفزػـ هذا يؤكػ  ٕ)، والتكرار توكيد لفظي " 
كمم  مطمًمن ، فمد عنز عػف إفزنمػ  . فنػنره الػرد بطريمػة مبنغتػة بزػذا األسػموب ) 
لست سميمنف بف داوود   ليموؿ لػ  إف كممػ  ر يفزػـ ؛ ألف الوحيػد الػذي يفزػـ ل ػة 

كممػػ  ، الحيػػواف والطيػػر هػػو سػػيدين سػػميمنف عميػػ  السػػمـ ، فػػ ي  لػػ  أف يفزػػـ هػػو 
والتلبير بػ ) الفنر   في قول  ) فممت   التي تفيد الترتيب والتلميب مػن يػوحي بسػرعة 
يمػن كػنف ذلػؾ ردما طبيليمػن ؛ ألف كممػ  لػيس مػف كػمـ  الرد ، فزػو لػـ يتكمػؼ الػرد ، واا

 البشر فيفزـ .

فمػػد نػػنر تلبيػػر الشػػنعر فػػي يسػػر وسمسػػة ف  ػػنب مليػػنه فمػػد قػػنؿ أبػػو 
يحسػػف بسمسػػت ، وسػػزولت ، وي ػػنعت  ، وتليػػر  الكػػمـ ...هػػمؿ اللسػػكري " 

لفظػػ  ، واا ػػنبة مليػػنه ، ونػػودة مطنللػػ  ، ولػػيف ممنطلػػ  ، واسػػتوار تمنسػػيم  
  ٖ)وتلندؿ أطراف  " 

وهكذا أبدع الشنعر في تلبيره ، إل  ننيب ت ميػؼ اللمػة المميلػة المبييػة 
اممتػنع ، وهكػذا رئػـ عم  التشب  بنألسموب الحكيـ أرػف  عمػ  الكػمـ امقيػنع و 

 الشنعر بيف األسموبيف بمزنرة وعبمرية .

 

 
                                           

 ٖٗٔ  البمغة ار طمحية د. عبده عبد اللزيز قمميمة ص ٔ)
 ٖ٘ٔ  السنبؽ ٕ)
 ٜٙال ينعتيف كتنب   ٖ)
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 املثسث اٌثاٌث
 ٚاٌرشث١ٗ ٌرشاوًزغٓ اٌرؼ١ًٍ تني أعٍٛتٟ ا

الشػػكؿ : المثػػؿ ، تمػػوؿ هػػذا عمػػ  شػػكؿ هػػذا أي مثنلػػ  ، : " التشػػنكؿ  
وفػػمف شػػكؿ فػػمف أي مثمػػ  فػػي حنرتػػ  ، ويمػػنؿ : هػػذا مػػف شػػكؿ هػػذا أي مػػف 

ؿ بزػػذا أي أشػػب  . والمشػػنكمة الموافمػػة ، والتشػػنكؿ مثمػػ  ، رػػرب  ، وهػػذا أشػػك
والشنكمة الينحية والطريمة ، وشنكمة اميسنف شكم  وينحيت  وطريمت  ، والشنكمة 
"  : الشكؿ والينحيػة والييػة والطريمػة ، وتشػكؿ : ت ػور ، وشػكم  تشػكيم  ػوره

(ٔ  

 فنلتشنكؿ رـ الشكؿ إل  شكم  والموافمة بييزمن.

عنـ يشمؿ التشػنكؿ المفظػي ويػدلؿ تحتػ  المشػنكمة البمغيػة ؛  والتشنكؿ
 رنتمنعزمن في أ ؿ المندة ) ش. ؾ. ؿ  وكمهمن عيد الشنعر .

والمشنكمة :ذكر الشير بمفظ غيره لوقوعػ  فػي  ػحبت  تحميمػن أو تمػديرا 
(ٕ   

  ٖ)"  الدرلة عم  مشنركة أمر ألمر في ملي التشبي  هو: 

                                           

 ٜٔص  ٔ، والمنموس المحيط ج ٖٚ٘ص  ٔٔاللرب ج  ييظر لسنف ٔ))
 ٖٓٔ - ٜٖٓص  ٗشروح التمليص ج   (ٕ
 ٕٜٕص  ٖج السنبؽ  ٖ)
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، أمػن إقينعػ  فبيػنه عمػ  التشػبي  ،  التشػنكؿر عم  فنممتنع بينه الشنع 

نلؿ يفس المتممي ترتنح برـ الشير إل  مثيمػ  ، واليظيػر إلػ  يظيػره لتشنكؿ فن
 لوقوع  في  حبت  .

ثػػـ يػػ تي التشػػبي  كحنػػة إقينعيػػة ليسػػمـ المتممػػي بنللمػػة ويمبمزػػن "      
بػؽ نميػل المتكممػيف والتشبي  يزيد الملي  ورػوًحن ، ويكسػب  ت كيػًدا ، ولزػذا أط

مف اللػرب واللنػـ عميػ  ، ولػـ يسػت ف أحػد مػيزـ عيػ  ، وقػد نػنر عيػد المػدمنر 
وأهؿ الننهمية مف كؿ نيؿ من يستدؿ ب  عم  شرف  وفرم  وموقل  مف البمغة 

  ٔ)بكؿ لسنف " 

كمن يمحظ ونود عمقة وثيمة بيف التشبي  وحسف التلميؿ "غنلًبن من ي تي 
سف التلميؿ وبلن ة التشبي  الرميي ؛ ألف الملوؿ عمي  في التشبي  مرتبًطن بح

حسف التلميؿ اللمة اللينلية ، ومن يدلمزن مف  يلة وافتينف في تمريػب الحميمػة 
مػف الليػنؿ ، وكػذلؾ التشػبي  يلتمػد عمػ  ال ػيلة الشػنعرة ، ومػن أوتػي الشػنعر 

أو  مػػف ذكػػنر وقػػدرة عمػػ  لمػػ   ػػمة مػػن بػػيف أمػػريف مػػف حيػػث وقلزػػن اليفسػػي ،
المدرة عم  عمد المشنبزة بيف حنلتيف ، من كنف يلطر بنلبنؿ تشنبززمن ، ليمػرب 

   ٕ)بيف الحميمة واللينؿ " 

وقػػد ذكػػر الرمػػنيي بمغػػة التشػػبي  قػػنئم " واألظزػػر الػػذي يمػػل فيػػ       
الحنسة إلػ  مػن تمػل البينف بنلتشبي  ب  عم  ونوه : ميزن إلراج من ر تمل عمي  

عمي  الحنسة ، وميزن إلراج من لـ تنر ب  عندة إل  من نرت ب  اللػندة ، وميزػن 

                                           

 ٕ٘ٙال ينعتيف كتنب   ٔ)
 ٔٔٔ  مف نمنلينت الملي  حسف التلميؿ د. عيد محمد شبنيؾ ص ٕ)
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إلراج من ر يلمـ بنلبديزة إل  من يلمـ بنلبديزة ، وميزن إلػراج مػن ر قػوة لػ  فػي 
ال ػػفة إلػػ  مػػن لػػ  قػػوة فػػي ال ػػفة . فػػنألوؿ : يحػػو تشػػبي  الملػػدـو بنل نئػػب ، 

ث بلد الموت بنرستيمنظ بلد اليـو ، والثنلث : تشبي  إعػندة والثنيي : تشبي  البل
   ٔ)األنسنـ بإعندة الكتنب ، والرابل : تشبي  رينر السراج برينر اليزنر." 

مػػف لػػمؿ قػػوؿ الرمػػنيي يمكػػف المػػوؿ بػػ ف التشػػبي  وسػػيمة مػػف وسػػنئؿ 
يف امقينع ؛ ألي  يور  ال نمض ويمرب البليد . وقػد رئػـ الشػنعر بػيف األسػموب

 بمن يرمف ل  تحميؽ هدف  .

وقػػد نمػػل الشػػنعر بػػيف أسػػموبي التشػػنكؿ والتشػػبي  فػػي شػػنهديف ، أمػػن 
 النمل بيف المشنكمة والتشبي  فمد ننر في شنهد واحد .

 يموؿ الشنعر :
  ٚإٟٔ ألٜ٘ٛ وثثً ت١عثاء غثثثثادج

 
 ٠عٟء تٙا ٚخثٗ ٚثغثش ِفٍثثح (ٕ  

 

  ٖ) ابثك أتث١ط أتٍثح ٚ  شه أْ  اهلٜٛ ٚزغثٟ أٟٔ أذثغ ابك يف
 

                                           

ألبػي الحسػف عمػي  ٔٛ  اليكت في إعننز المرآف رمف ثمث رسػنئؿ فػي إعنػنز المػرآف صٔ)
عيس  الرمنيي ػ تحميؽ محمد لمؼ ود محمد زغموؿ سمـ ػ الينشر دار الملنرؼ بم ر ط  بف
 ٜٙٚٔػ  ٖ
 ٕٕٓص ٔ  مفم  : يمنؿ رنؿ مفم  الثينين متفرنزن المنموس المحيط جٕ)
  ٗ٘  الديواف ص ٖ)

ص  ٔأبم  : بم  ال ب  : أرػنر وأشػرؽ ... وكػؿ مترػ  أبمػ  . ييظػر المػنموس المحػيط ج
ٔٓٛ 
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الشػػنعر لمػػن قػػنؿ فػػي البيػػت األوؿ أيػػ  يزػػوى كػػؿ اليسػػنر البػػيض أراد أف 
يلمػػؿ ذلػػؾ بلمػػة طريفػػة فػػ ت  بحسػػف تلميػػؿ فػػي البيػػت الثػػنيي يلمػػؿ بػػ  قولػػ  ولػػـ 

، فمػد شػنكؿ بػيف بيػنض  التشنكؿيكتؼ بذلؾ ؛ بؿ ننر بحسف تلميم  مبييمن عم  
نػنر مػف  لتشػنكؿ  ذلػؾ كممػة ) أهػوى   فناليسنر وبينض الحؽ ، والػذي سػوغ لػ

 نيس من تزواه اليفس ، ومف هين سنغ ل  الحكـ في اللموؿ .

بيػػػي عمػػػي التشػػػبي  الرػػػميي كحنػػػة  ذيالػػػلتشػػػنكؿ فإمتنعػػػ  نػػػنر مػػػف ا
إقينعيػػة ، والػػذي شػػب  فيػػ  بيػػنض اليسػػنر ببيػػنض الحػػؽ ، والونػػ  ميػػؿ الػػيفس 

 وارتينحزن إل  كؿ .

وعمػػؿ المتممػػي وقػػد تكمػػـ اممػػنـ عبػػد  وبػػذلؾ سػػيطر الشػػنعر عمػػ  قمػػب
أيزػػػن مػػػف حيػػػز الملػػػنيي دوف المػػػنهر عػػػف نػػػيس المزيػػػة فػػػي الكػػػمـ فمػػػنؿ : " و 

، وأيزن ليست لػؾ حيػث تسػمل ب ذيػؾ ، بػؿ حيػث تيظػر بممبػؾ ، وتسػتليف األلفنظ
  ٔ)بفكرؾ وتلمؿ رويتؾ ، وترانل عممؾ " 

قمػب المتممػػي فنلشػنعر رػمف ألفنظػػ  الملػنيي المطيفػػة التػي ت م مػت إلػػ  
وعممػ  ، كمػػن يمحػظ فػػي البيتػيف حسػػف تركيػػب النمػؿ ومػػف ذلػؾ التلبيػػر بنلنممػػة 

يي ألهوى كؿ بيرنر غندة   والمؤكدة ب كثر مف مؤكد ) إف ، والمـ ار سمية ) واا
سمية النممة   فزذه المؤكدات التي أت  بزػن الشػنعر سػنعدت عمػ  إبػراز ا، مل 

ثبنت  بمن ر يدع مننًر   لمشؾ أو اميكنر .مراده واا

                                           

 ٗٙؿ امعننز صئ  در ٔ)
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وتلبيػر الشػنعر بنلفلػؿ المرػنرع ) يرػير   يػدؿ عمػ  التنػدد والحػدوث 
فونززػػن وث رهػػن يتنػػدد فيزمػػن الرػػينر ويسػػتمر ، كمػػن أيػػ  يستحرػػر  ػػورة هػػذا 

 الرينر حت  يشنهده المتممي أمنم  .

ألف الرػػػور مػػن كػػنف مػػػف ذات " وقػػنؿ ) يرػػير   ولػػػـ يمػػؿ ) يييػػر   ؛ 
ۈححيور من كنف مستفنًدا مف غيره وعمي  نرى قول  تلػنل  : الشير المرير ، وال

فون  اليسػنر البػيض يشػل رػوًرا ذاتيمػن وذلػؾ أكمػؿ فػي   ٔ)"  ۈححۆححۆححححٴۇححۋححٴۇ
 الو ؼ . وو ؼ الث ر بػ )أبم    ؛ ألف ذلؾ أتـ في و ف  بنلنمنؿ .

وقنؿ ) حسبي   ليدؿ عم  أف اتبنع  لمحؽ يبرر ل  مػن يمػوؿ . والتلبيػر 
تبػل الحػؽ فػي الزػوى   يػدؿ عمػ  تنػدد اتبنعػ  أتبػل   فػي قولػ  ) أنلمرنرع ) ب

لمحؽ بون  مستمر . وتلريؼ ) الحؽ   ب ؿ ؛ ألي  ملروؼ ر ييكر.  وقنؿ )فػي 
ف لـ يتبل الحؽ إر في الزوى فمط  لكفنه ذلؾ . ويف   الزوى   ليؤكد أي  حت  واا

ر ر يشؾ في  ور ييكر . ولكػي الشؾ في قول  ) ور شؾ   ليدؿ عم  أف هذا األم
سػمية المؤكػػدة ) إف الحػػؽ يؤكػد كممػػ  بمػن ر يػػدع منػػنًر لمشػؾ أتػػ  بنلنممػػة ار

أبػػيض أبمػػ    . والتلبيػػر بنرسػػـ فػػي قولػػ  ) أبػػيض   و ) أبمػػ    مفػػندة ثبػػوت 
 هنتيف ال فتيف عم  ون  الدواـ . كؿ ذلؾ دؿ عم  ممدرة الشنعر الفيية .

 يموؿ الشنعر :

                                           

 ٘ية   يويس مف اآلٔ)
: أبو هػمؿ الحسػف بػف عبػد اهلل بػف سػزؿ بػف سػليد  المؤلؼ ٜٕٕص  ٔالفروؽ الم وية ج 

: محمػػد إبػػراهيـ  حممػػ  وعمػػؽ عميػػ  هػػػ ٜٖ٘: يحػو  بػف يحيػػ  بػػف مزػػراف اللسػػكري )المتػػوف 
 . م ر –المنهرة  ػ سميـ ػ الينشر: دار اللمـ والثمنفة لميشر والتوزيل
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 ١ط أٔفثثثثثثش ػثثثثثثُٕٙٚاٌثثثثثثث

 

 أشثثثرٟٙ ٌثثثْٛ املشثثث١ة   (ٔ  
 

لمن قنؿ الشنعر أي  ييفر مػف اليسػنر البػيض وهػذا عمػ  غيػر اللػندة أراد 
أف يلمػػؿ لمولػػ  بلمػػ  طريفػػة مسػػتممحة يحػػنوؿ أف يميػػل بزػػن المتممػػي فمػػنؿ ) ر 

بيف بيػنض اليسػنر وبيػنض  المشنكمةأشتزي لوف المشيب   وقد بي  عمت  عم  
الشػيب ، فكمػن ييفػر المػرر مػف الشػيب كػذلؾ ييفػر عمػن هػو فػي شلر الرأس فػي 

لوي  ، فنلذي سوغ ل  الحكـ بنليفور مف اليسنر البيض وقوعػ  فػي  ػحبة لػوف 
 المشيب وهو أبيض .

فػي ثػوب التشػبي  الرػميي  لتشػنكؿوقد أت  حسػف التلميػؿ المبيػي عمػ  ا
رشػتزنر . حيث شب  بينض اليسػنر بمػوف الشػيب بنػنمل اليفػور فػي كػؿ وعػدـ ا

وقد أبدع الشنعر في رسـ هذه ال ورة " ومف عين ر النمنؿ األدبػي فػي الكػمـ 
امتمنف في إبراز دقنئؽ ال ورة مندية كنيػت أو غيػر منديػة ، وذلػؾ لػدى رسػمزن 
في ال ورة الكممية ، مل استيفنر اللين ر المزمة مبػراز الحميمػة بشػكؿ نميػؿ 

  ٕ)ووار  " 

األلفنظ  والتراكيب الملبػر بزػن ، ومػف ذلػؾ التلبيػر هذا إل  ننيب دررت 
  ٖ)ليفػػور مليػػنه " الزػػرب والمننيبػػة "ؿ : ) ابتلػد   ؛ ألف اػأيفػػر  ولػػـ يمػػ بمولػ  )

وهذا يدؿ عم  إ راره عم  البلد عيزف وعدـ المكوث ملزف في مكنف واحد ، ثـ 
يحبػ  ور  ليدؿ عم  عػدـ رغبتػ  فيػ  فزػو ر؛ قنؿ : ) ر أشتزي لوف المشيب   

                                           

 ٓٗ  الديواف صٔ)
 ٜٛص ٔ  البمغة اللربية أسسزن وعمومزن وفيويزن جٕ)
 ٕٕٗص ٘  لسنف اللرب جٖ)
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يتمينه . وقنؿ : ) عيزـ   ولـ يمؿ : ) مػيزـ   ليػدؿ عمػ  شػدة البلػد والتنيػب . 
كمن قنؿ : )عيزـ  ولـ يمؿ : )عيزف  ربمن ألي  أراد أف ييزع ميزف  فة األيوثة 
برمتزػػن فزػػو يتنيػػبزف ور يػػرى فػػيزف أي  ػػفة مػػف  ػػفنت األيوثػػة لمنػػرد أف 

 بشرتزف بيرنر تشب  لوف المشيب . 

ممحظ أف هذا البيت عكػس البيػت السػنبؽ فزمػن مترػنداف وهيػن تبػرز وال
قينع  بحسف تلميم  .   عبمرية الشنعر في إمتنع  واا

قينع  بنلتشبي  . ففي البيت السنبؽ لمػن قػنؿ )أهػوى   تشنكؿإمتنع  بنل واا
عكػس هػذا البيػت الػذي قػنؿ فيػ  :  بمن تزواه الػيفس وتميػؿ إليػ  ، لتشنكؿأت  بن

مف نيس من تيفر ميػ  الػيفس وت بػنه ، وألػبس كػم ميزمػن  تشنكؿبنلأيفر  ف ت  )
ال ػػورة التشػػبيزية التػػي تميػػؽ بػػ  ، ممػػن نلػػؿ المتممػػي يميػػل بتلميمػػ  فػػي كػػم 

 الشنهديف بؿ ويت ثر .

 يموؿ الشنعر :
 سدٚا ٔغ١ّا خاء ِٕىُ ٠ضٚسٟٔٚ

 

 ًفئٟٔ ػ١ٍثثً ٚإٌغ١ُ ػ١ٍثث (ٔ  
 

مف زينرت  عمؿ ذلؾ بلمة طريفة بينهن  لمن طمب الشنعر رد اليسيـ وميل 
فمػنؿ: ) إيػي عميػؿ واليسػيـ عميػؿ   فمػد شػنكؿ بػيف اعػتمؿ حنلػ   المشنكمةعم  

واعتمؿ اليسيـ لوقوع  في  حبت  ، وننرت اللمة في ثوب التشبي  . فمد شػب  
حنل  ومن اعتراه مف الرلؼ والززاؿ بسبب الحب برقػة اليسػيـ واعتملػ  ورػلؼ 

 قوت  .

                                           

 ٕ٘ٓ  الديواف صٔ)
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يمحظ في البيت أف ألفنظ  تيسنب في يسر وسزولة فمد أشبزت في كمن 

رقتزن رقة اليسيـ الذي ذكػره الشػنعر فػي البيػت ." واألديػب البميػ  رفيػل الػذوؽ ، 
ذو الحس المرهؼ ، المتمػرس ب ػينعة المػوؿ الرفيػل ، يحػنوؿ أف يكػوف كممػ  

ملمػػد سػػميًمن مػػف أف يكػػوف سػػير السػػبؾ ، رػػليؼ اميشػػنر ، ومػػف أف يكػػوف 
   ٔ)الترابط  لب الفزـ " 

ودررت التراكيب في البيت سنيدت مراد الشنعر ومحرت لمبوؿ كمم  ، 
ومف ذلؾ التلبير بنلفلؿ األمر ) ردوا   الذي لرج عف ملينه الحميمي إلػ  مليػ  
منػػنزي هػػو ارلتمػػنس ، فزػػو يمػػتمس مػػيزـ أف يػػردوا اليسػػيـ الػػذي اعتػػندوا عمػػ  

م  ذلؾ الفلؿ المنري ) ننر   الذي يفيد تحمػؽ المنػير إرسنل  لزينرت  ، دؿ ع
، والفلػػؿ المرػػنرع ) يزوريػػي   الػػذي يػػدؿ عمػػ  تنػػدد الزيػػنرة واسػػتمرارهن ، فمػػد 
اعتػػندوا عمػػ  إرسػػنؿ اليسػػيـ لػػ  لزينرتػػ  ، وذلػػؾ يػػوحي بػػ ف محبوبتػػ  غيػػر قػػندرة 

يػدؿ عمػ  عم  زينرت  بيفسزن فترسؿ اليسيـ بدًر عيزن ، وعبػر بمولػ  ) مػيكـ   ل
أف هذا اليسيـ مرسؿ مف محبوبتػ  لن ػة دوف غيرهػن ، ويكػر )يسػيمن  لمتلظػيـ 
مف ش ف هذا اليسيـ ، ولمن طمب رد اليسيـ ك يػ  لػنؼ مػف أف ي رػب محبوبتػ  

أليي عميػؿ واليسػيـ عميػؿ   فنػنرت ؛ ف لذ يلمؿ لذلؾ بمطؼ فمنؿ : ) بزذا األمر
والتشػػبي  ليممػػؾ المشػػنكمة سػػموبي هػػذه اللمػػة المسػػتممحة الطريفػػة المبييػػة عمػػ  أ

 بزن قمب المتممي وعمم  فتحمؽ مف لملزن اممتنع وامقينع .

 

 املثسث اٌشاتغ
                                           

 ٕٖصٔ  البمغة اللربية أسسزن وعمومزن وفيويزن  جٔ)
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 زغٓ اٌرؼ١ًٍ تني أعٍٛتٟ اإلجلاء ٚاٌرّث١ً

 مندة ) ؿ .ج. أ   تدور حوؿ مليييف :  تلريؼ املننر :

وُلُنػورًا وَمْمَنػً ، وَلِنػَع  األوؿ : امسيند َلَنَ  ِإَل  الشَّْيِر والَمكنف َيْمَنُ  َلْنػ ً 
  ٔ)َلَنً ، واْلَتَنَ ، وأَْلنْ ُت َأْمري ِإَل  المَِّ  َأْسَيدُت . 

  ٕ)والثنيي : اررطرار ألن ه : ارطره 

أمن املننر ا طمًحن فمد عرف  بف أبي األ ػبل بمولػ  : املنػنر هػو أف 
بػندر الل ػـ إلػ  تكوف  حة الكمـ المدلوؿ ظػنهرة موقوفػة عمػ  امتيػنف بمػن ي

  ٖ)رده بشير يمنئ  إل  ارعتراؼ ب حت  

ومي  إلننـ الل ـ بنلحنة " وهو ارحتننج عم  الملي  المم ود بحنة 
ڤحححڦححڦححڦححححححڦححڄححڄححعمميػة ، تمطػل الملنيػد لػ  فيػ  . وميػ  قولػ  تلػنل  : )

و ، ؛ المليػػ  أف األهػػوف أدلػػؿ فػػي اممكػػنف مػػف غيػػره ؛ وقػػد أمكػػف هػػ  ٗ)  ڄححڄ
   ٘)فنمعندة أدلؿ في اممكنف مف بدر اللمؽ " 

فنملنػػنر يسػػتلدم  الشػػنعر ليمزػػد لممتممػػي قبػػوؿ عمتػػ  وارقتيػػنع بزػػن ، 
ولكي يميل  ينب أف يراعي الممنـ ، وقد تكمـ السكنكي عف الممنمػنت قػنئم : "ر 
 يلفػػ  عميػػؾ أف ممنمػػنت الكػػمـ متفنوتػػة ، فممػػنـ الشػػكر يبػػنيف ممػػنـ الشػػكنية ،

                                           

 ٕ٘ٔصٔ  لسنف اللرب ج ٔ)
 ٓ٘ض  ٔ  المنموس الحيط جٕ)
 ٕٕٙص  ٕ  بديل المرآف ربف أبي األ بل جٖ)
 ٕٙآلية   الروـ مف اٗ)
 ٕ٘٘-ٕٗ٘ص  ٖ  البرهنف في عموـ المرآف لمزركشي ج ٘)
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وممنـ المدح يبنيف ممنـ الذـ ، وممػنـ الترغيػب يبػنيف ممػنـ الترهيػب ، ... نميػل 
ذلؾ ملمـو لكؿ لبيب ، وكذا ممنـ الكمـ مل الذكي ي نير ممنـ الكمـ مػل ال بػي ، 

، ثػـ إذا نػنر بلػد ذلػؾ بنلتمثيػؿ   ٔ)ولكؿ مف ذلؾ ممتر  غير ممتر  اآللػر " 
سػتمنلت  فيسػمـ بنللمػة ويلتػرؼ ب ػحتزن كنف ذلؾ أدعػ  لمتػ ثير عمػ  المتممػي وا

.يموؿ عبد المنهر : " أف الملي  إذا أتنؾ ممػثًم فزػو فػي األكثػر يينمػي لػؾ بلػد 
أف يحونؾ إل  طمب  بنلفكرة ، وتحريػؾ اللػنطر لػ  والزمػة فػي طمبػ  ، ومػن كػنف 

بنؤه أظزر ، واحتننن  أشد "    ٕ)مي  ألطؼ ، كنف امتينع  عميؾ أكثر، واا

سػف وأنػند فػي النمػل بػيف أسػموبي املنػنر والتمثيػؿ لتكػوف فنلشنعر أح
قينًعن وهذا من سيتر  مف لمؿ تحميؿ الشنهديف .  عمت  أكثر إمتنًعن واا

 يموؿ الشنعر :

 ث  ذٕىثثثثثثشٚا خفمثثثثثثاْ لٍثثثثثث
 

 ٚابث١ثثة ٌثذٞ زاظثثثشتٟ  
 

 ِثثثثثثثثثثا اٌمثٍثثثثثثثثثثة إ  داسٖ
 

 ظشتد ٌٗ ف١ٙثا اٌثشائثثثش(ٖ 
 

 

ًبن لمرار الممب وسكوي  في اللندة واملؼ ؛ إذ لمن كنف حرور الحبيب سب
هػػو المػػؤيس لػػ  ومػػف هيػػن يسػػتدعي ايبسػػنط  وقػػراره ، ومػػن يترتػػب عميزمػػن مػػف 
سكوف وهدور ، لمن كنيت تمؾ عندة المحبيف في انتمنعزـ مل محبوبزـ ، وكنف 
من حدث لمشنعر مف ارطراب قمب  ولفمني  وتفؤده وفوراي  عيد لمػنر محبوبػ  ، 

 رب فػػي اللػػندة ، كػػنف استشػػراؼ الشػػنعر رسػػت راب ملنطبػػ  مػػف لبػػره ممػػن يسػػت
                                           

 ٛٙٔ  مفتنح اللموـ لمسكنكي ٔ)
 ٕٛٔ  أسرار البمغة ٕ)
 ٕٗٔ  الديواف ص ٖ)
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مستمزًمن مقنمة الحنة عم   دؽ لبره ، وأي  أمر رـز لحرور الحبيب ، ولكف 
ليس ممن يتوهم  المست رب مف أسبنب اللفمنف مف لوؼ أو رهنب أو ريؽ أو 

يمنع فػرح  غير ذلؾ ، فكمزن ر تتينسب مل المحبة المتبندلة ، ولكي  ررب دؼ واا
عمف بشنئر السرور كمن هػو شػ ف أوقػنت األفػراح ، وكمػن ر يسػت رب رػرب  ، واا
عػمر بػ  ، فكػذلؾ فلػؿ قمبػ  حػيف حرػر  الدؼ في أوقنت األفراح إعمًين لمفػرح واا

 محبوب  ، وذلؾ حسف تلميؿ مف الشنعر .

وقد بي  عمت  عم  التشبي  التمثيمي ف نر التمثيؿ ممزًمن لإلقينع بلد أف 
مزد ل  بمن ييزع غرابت  ، ففي  إلننر ؛ ألف الممر إذا أقر بنلثنيي فمد أقر بنألوؿ 
عػػف طريػػؽ األولػػ  ، فمزمػػ  امقػػرار بنللمػػة  ، فرػػرب الػػدؼ بشػػرى بمػػدـو غنئػػب 
لػػداره أمػػر ممػػرر ملمػػـو ، فػػإقراره بػػ ف قمبػػ  داره إلػػزاـ لػػ  بنلتسػػميـ بلفمنيػػ  عيػػد 

 لي  وهذا يوع مف أيواع املننر . حمول  في  فزو إقرار بمن هو رـز الم

والشنعر التنر ألفنظػ  وتراكيبػ   فػي البيػت بدقػة متينهيػة فنسػتطنع بزػن 
أف ي ؿ إل  الملي  المراد ، ومف ذلؾ أي  بدأ بيت  األوؿ بزذا اليزي ) ر تيكروا 
لفمػػنف قمبػػي   هػػذا يػػدؿ عمػػ  أيزػػـ أيكػػروا عميػػ  هػػذا األمػػر ورمػػوه عميػػ  ؛ ألف 

يكوف في أوؿ المحبة ، فإذا ألػؼ الحبيػب حبيبػ  و ػنرا ملػن سػكف  لفمنف الممب
، فحنلة اللفمنف تكوف عيد بدر التحنب االممب وهدأ و نر الحبيب في  راحة وقرار 

ذا  ذا ألفػ  مزنػ  ، واا ذا سػكف إليػ  ألفػ  ، واا وأوؿ الو ؿ ، فإذا تـ سكف إلي  ، واا
، ور بلػد ور قػرب ، مزن   نر في   حًوا ويوًمن فػم فػرؽ بػيف حرػور وغيػنب 

فزو في  ، وهي مرتبة الفينر في المحبوب ، ولذا أيكروا عمي  اللفمنف . والتلبير 
بكممة ) الحبيب   فيزن من فيزن مف المبنل ة فػي الو ػؼ والتفنعػؿ مػف النػنيبيف 
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، وكذلؾ كممة ) لدي   ومن فيزن مف المرب المريب وارت نؿ المليوي فرًم عػف 

 الحسي .

بكممػػة ) حنرػػر   بلػػد كممػػة ) لػػدي   ليؤكػػد كمػػنؿ امتثنلػػ  بػػيف  والتلبيػػر
يدي  ، بنمرنفة إل  كويزن اسًمن فحرػوره ثنبػت دائػـ فزػو ر ي يػب ، فػإف غػنب 

 عف عيي  فزو ر ي يب عف قمب  .

وفي البيت الثنيي أت  ب سموب الم ػر الػذي بيػنه عمػ  اليفػي وارسػتثينر 
 بوب ر يسكف في  أحد سواه .ليؤكد أف الممب  نر دارًا لزذا المح

والتلبير بنلفلؿ المنري ) رػربت   يفيػد تحمػؽ الوقػوع  ، وقولػ  ) لػ    
يدؿ عم  ل و ية ذلؾ اميمنع لممحبوب فمط دوف غيره ، وقولػ  ) فيزػن   يػدؿ 
عم  أف البشنئر رربت دالؿ الدار الذي هو محؿ المحبػوب وسػكي  ، ثػـ يلتػتـ 

يمؿ الطبوؿ أو الدفوؼ لمػن تحممػ  هػذه الكممػة مػف  البيت بكممة ) البشنئر   ولـ
 الفرح والبشنرة بنأللبنر السنرة .

كؿ من أت  ب  الشنعر في البيت مف ألفػنظ وتراكيػب محػض لمبػوؿ حسػف 
التلميؿ المبيي عم  املنػنر والػذي أكػده وزاده إقينًعػن بنلتشػبي  التمثيمػي فتحمػؽ 

 ل  اممتنع وامقينع الميشوديف .

 عر :يموؿ الشن

 إْ  ذ تشق فٙٛ ٔثاس صثثاترٟٚ
 

 ٟٚإْ ساذ ع١ً فٙٛ ِاء دِثٛػ (ٔ  
 

                                           

 ٙ٘ٔ  الديواف ص ٔ)
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الشنعر في البيت أت  بحسف تلميؿ لطيػؼ فمػد عمػؿ لظزػور البػرؽ ب يػ  
يػػنر  ػػبنبت  ، وعمػػؿ لونػػود السػػيؿ ب يػػ  مػػنر دموعػػ  ، فظزػػور البػػرؽ وونػػود 

عػػرض السػػيؿ أمػػراف ثنبتػػنف  لزمػػن عمػػة حميميػػة فػػي الطبيلػػة  ، ولكػػف الشػػنعر أ
 عيزن إل  هذه اللمة المستممحة التي بينهن عم  املزاـ بمرموف الشرط .

فلم  من هو اعتمند المحبيف المبيي عم  عنداتزـ واعتمندهـ في أف آثنر 
ال بنبة التي يحسويزن أ ػؿ لمػل البػرؽ ، ونريػنف السػيوؿ مػف مػنر عيػويزـ ؛ 

ذا اعتمػد هػذا لزمػػ  وذلػؾ بسػبب مػن يلػنيوه مػػف آثػنر اللشػؽ وفلمػ  بزػػـ ، فإيػ  إ
 اعتمند ذاؾ بينر عم  ون  حسف . 

وقد ألبس عمت  المبيية عم  املننر ثوب التشبي  ، فنل ػورة التشػبيزية 
لـ يتحمؽ ميزن امقينع فمط بؿ ارمتنع أيًرن لمن فيزن مف اللينؿ ،  لمػد " تطػور 

يمػن  ػنر إ لػ  أمػر أمر التشبي  ، ولـ يلد منرد يمؿ من يمل في دائرة الحػس ، واا
  ٔ)آلر أقرب من يكوف إلي المذة وامبداع وارستمتنع بنل ورة " 

وهػػذا التشػػبي  هػػو تمثيػػؿ عيػػد عبػػد المػػنهر ؛ أليػػ  مبيػػي عمػػ  التليػػؿ 
  ٕ)والت ويؿ واللندة وارعتمند وليس الواقل .

                                           

 ٛ  المرآف وال ورة البينيية د. عبد المندر حسيف ص ٔ)
 ٕٕٔ-ٕٔٔ  ييظر أسرار البمغة ص ٕ)
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 املثسث اماِظ
 زغٓ اٌرؼ١ًٍ تني أعٍٛتٟ ا عرذساج ٚاٌرّث١ً

حػػوؿ ثمثػػة ملػػنف اللػػداع  ندة ) د.ر.ج  ارسػػتدراج فػػي الم ػػة : تػػدور مػػ
 والتمريب وارستتبنع

" اْسػَتْدَرَنُ : َلَدَعػػُ  وأْدَيػنُه ، واسػػتدرنت الينقػػة ولػدهن : اْسػػَتْتَبَلْت وَلػػَدهن  
بلَد من أْلَمْتُ  مف َبْطِيَزن. واْسِتْدرَاُج المَِّ  تلنل  الَلْبَد: أي  ُكمَّمن َندََّد َلِطيئًة َندََّد َلُ  

"روي عف أبي    ٔ)َمًة، وأْيسنُه ارْسِتْ َفنَر، أو أْف ي لَذه قميًم قميًم، ور ُيبنِغَتُ ."ِيلْ 
الزيثـ: امتيل فمف مف كذا وكذا حت  أتنه فمف فنستدرن  أي لدع  حت  حمم  

  ٕ)" .في ذلؾ درج عم  أف

 "ارستدراج: الديّو إل  عذاب اهلل بنممزنؿ قميًم قميًم.
هو أف يرفل  الشػيطنف درنػة إلػ  مكػنف عػنٍؿ، ثػـ يسػمط مػف  ارستدراج:

  ٖ)ذلؾ المكنف حت  يزمؾ همًكن " 

وعرف  اللموي بمولػ  : " ارسػتدراج ، اسػتفلنؿ مػف قػولزـ اسػتدرنت  إلػ  
کححکححكذا إذ أيزلت  درنة درنة حت  تستدعي  إليؾ وييمند لمن قمت  ، قنؿ تلنل  )

                                           

 ٛٛٔص ٔ  المنموس المحيط ج ٔ)
 ٕٛٙص ٕ  لسنف اللرب ج ٕ)
هػػ  ٙٔٛعمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ النرنػنيي )المتػوف :  ٕٓ  التلريفنت  صٖ)

الينشػر: دار الكتػب اللمميػة  -المحمؽ: ربط  و حح  نمنعػة مػف اللممػنر بإشػراؼ الينشػر 
 ـٖٜٛٔ-هػ ٖٓٗٔلبينف ػ الطبلة: األول   –بيروت 
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ـ إيمػػػن بإعطػػػنر ال ػػػحة واليلمػػػة واممزػػػنؿ ، فنرسػػػتدراج لزػػػ  ٔ)  ححکححگححگ

 ليزدادوا في الكفر والفسوؽ .

وهػػػذا الممػػػب إيمػػػن يطمػػػؽ عمػػػ  بلػػػض أسػػػنليب الكػػػمـ ، وهػػػو مػػػن يكػػػوف 
موروًعن لتمريب الملنطب والتمطػؼ بػ  وارحتيػنؿ عميػ  بنمذعػنف إلػ  المم ػود 

 م  عيػد مي  ومسنعدت  ل  بنلموؿ الرقيؽ واللبنرة الرشيمة ، كمن يحتنؿ عم  ل
النػػداؿ والميػػنظرة بػػ يواع املزامػػنت ، واريتمػػنر إليػػ  بفيػػوف امفحنمػػنت ، ليكػػوف 
مسرًعن إل  قبوؿ المس لة واللمؿ عميزن ، وكمف يتمطؼ في اقتينص ال ػيد فإيػ  
يلمػػؿ فػػي الحبنلػػة كػػؿ حيمػػة ليكػػوف ذلػػؾ سػػبيًم إلػػ  مػػن يم ػػده مػػف ار ػػطيند ، 

 د مف الممن ػد فإيػ  يحتػنؿ بػإيراد ألطػؼ فزكذا من يحف في  إذا أراد تح يؿ مم
  ٕ)الموؿ وأحسي  ، فمن هذا حنل  مف الكمـ يمنؿ ل  استدراج . " 

فنرسػػػتدراج يلنطػػػب الػػػيفس ويسػػػتدرنزن لي ػػػؿ إلػػػ  أعمنقزػػػن مػػػف لػػػمؿ 
التمزيدات والممدمنت المتدرنة ، والتموي  في المػوؿ "والتمويزػنت تكػوف فيمػن يرنػل 

ننت تكوف بتزيؤ المتكمـ بزيئة مف يمبؿ قولػ  ، أو اسػتمنلت  إل  األقواؿ ، وارستدرا
حرانػ  عمػ   الملنطب واستمطنف  ل  بتزكيتػ  وتمريظػ  ، أو بإطبنئػ  إيػنه ليفسػ  ، واا
ل م  ، حت  ي ير بذلؾ كمم  ممبػوًر عيػد الحكػـ ، وكػمـ ل ػم  غيػر ممبػوؿ " 

(ٖ   

شػػلص بمػػن " وأمزنػػة اليػػنس تلتمػػؼ فػػي ذلػػؾ ، فييب ػػي أف يسػػتمنؿ كػػؿ 
يينسػػب  ، وهػػذا ر يػػؤثر فيػػ  التلمػػيـ إر يسػػيرًا ، بػػؿ ييب ػػي أف يكػػوف فػػي مػػزاج 

                                           

 ٕٛٔ  األعراؼ مف اآلية ٔ)
   ٕٕٛ -ٕٔٛص ٕراز لملموي ج   الطٕ)
 ٗٙ  ييظر : ميزنج البم نر وسراج األدبنر ص ٖ)
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اميسنف قوة تؤدي  إل  ذلؾ وهي ت رؼ في الكمـ كت رؼ اميسػنف فػي أحوالػ  
ڻححوأفلنل  بمن يلود عمي  يفس  ، ومف أحسي  موقًلن وأشػده تمطًفػن قولػ  تلػنل  : )

فػػػ مر اهلل سػػػبحني    ٔ)  هححھحححهححهحححححےحححححححےحححححہححہححڻحححححۀحححۀححححححححہححححح
 ٕ  "ہححہححححححهححھحححوتلنل  بنلتمطؼ وارستدراج بمول  )

فنرستدراج في الكمـ ينب أف يراعػي  فيػ  حػنؿ المتممػي حتػ  يكػوف لػ  
الموقػػل الحسػػػف ، فػػإذا أعمبػػػ  التمثيػػؿ اسػػػتطنع المػػتكمـ أف يسػػػيطر عمػػ  قمػػػب 

 يدع ل  مننًر لمشؾ أو اميكنر ؛ ألف التمثيؿ ينسد الملي  المتممي وعمم  بمن ر
ويمػػرب ال ػػورة ، فيشػػنهد المتممػػي أمنمػػ  مػػن لػػـ يكػػف مشػػنهًدا ، فيمػػر ويسػػمـ 

 بمرموف اللمة . وقد سبؽ قوؿ عبد المنهر في فنئدة التمثيؿ وت ثيره.
وقد استطنع الشػنعر أف يمئػـ بػيف األسػموبيف ، فػنلنمل بػيف األسػموبيف 

ل اللنطفة ويثيرهػن مػف ننيػب ، ويميػل اللمػؿ مػف ننيػب آلػر فػإذا ذكػر عمتػ  يمت
قينًعن .  تكوف أكثر إمتنًعن واا

 يموؿ الشنعر :

 ١سثثك ٌثثٟفٔؼثثُ أشىثثٛ مٛهلثثا 
 

 ٌٞمذ ماي ف١ٙا ٌٛػرٟ ٚعٙاد 
 

 ألٚي زغثٓ ١ٌٍٍّسثثثح تثثثثادٞ  ِٚا ػاتٙثثا اٌمثثذ اٌط٠ٛثثثثً ٚإٔثثٗ

 ٌشُ حتشط أٍ٘ٙثاسأ٠د ابصْٛ ا
 

 أػذذٙثا زصٕثا بفثظ ٚدادٞف (ٖ  
 

                                           

 ٗٗ- ٖٗ  ط  أية ٔ)
د/ عبػػد الفتػنح رشػػيف ػ المػنهرة ػ دار الفكػػر  ٕٗٔ  البػديل فػػي رػور أسػػنليب المػرآف ص ٕ)

 ـٜٜٜٔ-هػ ٜٔٗٔاللربي 
 ٜٚ  الديواف صٖ)
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الشنعر أت  بحسف تلميؿ في البيت الثنلػث ، ولكيػ  قبػؿ أف يػ تي بحسػف 

  بمرموف الليب عيد اآللػر بمولػ  )يلػـ التلميؿ بدأ بنرستدراج مف لمؿ امقرار
، ثـ الكر عميػ  بممبػ  إلػ  محنسػف قينًسػن بمػن هػو مشػنهد مػف الح ػوف الطػواؿ 

 وفنئدتزن ، فنلمزن مثًم لممحبوبة  ليميل المتممي بحسف تلميم  .

فنلشنعر بدأ بنستدراج المتممي مف أوؿ قول  ) يلـ   حت  آلر كممة فػي 
يحؽ لػي  يشػلر المتممػي بكويػ  سػمـ لػدعواه ور فالبيت ، وقول  : )أشكو طولزن 

ف أف هػػذه يحػػؽ لػػي   ليػػبفسػػيمن أيػػ  عبػػر بنلفلػػؿ المرػػنرع  فػػي قولػػ : ) أشػػكو 
الشكوى تتندد بنستمرار ، وأي  عيده من يبرر ذلؾ ولذا فزػو يحػؽ لػ  الشػكوى ، 
ثػػـ مػػن لبػػث أف قمػػب هػػذا امقػػرار إلػػ  إبػػراز لمحنسػػيزن بمولػػ  : ) لمػػد طػػنؿ فيزػػن 
لوعتي وسزندي   فزؿ تطوؿ الموعة والسػزند إر لكويػ  يحبزػن ويلشػؽ طولزػن ، 

أقػػر بػػنلطوؿ الحسػػي ، ثػػـ أدلػػؿ فيػػ   فزػػذه مرحمػػة مػػف مراحػػؿ ارسػػتدراج ؛ أليػػ 
الطوؿ المليوي ، ثػـ ألػذ يسترسػؿ فػي ذكػر محنسػيزن فمػنؿ : ) ومػن عنبزػن المػد 
الطويػػؿ   فمػػد يفػػ  أف يكػػوف الطػػوؿ عيًبػػن فيزػػن بػػنللكس فزػػو  ػػفة مػػف  ػػفنت 
الحسف بػؿ أوؿ  ػفنت الحسػف التػي تبػدو لملػيف حػيف مشػنهدة المحبوبػة بػدليؿ 

 ة بندي     .قول  : ) ألوؿ حسف لممميح

ثـ بلد ذلؾ أت   بنلبيت األلير بمثنبة عمػة طريفػة بينهػن عمػ  التمثيػؿ ؛ 
وتمثيم  ننر بشير محسوس يشنهد ر سبيؿ ميكنره ، فكػنف ذلػؾ أدعػ  لممبػوؿ 
وعدـ اميكنر ، ومف ثـ التسميـ بمرػموف اللمػة ، فنلشػنعر لػـ يػ ت بلمتػ  ننفػة 

يمػن تمطػؼ فيزػن مػف لػمؿ التمزيػد لزػن بنرسػتدراج  ، ثػـ أتػ  بنلتمثيػؿ  ننمدة واا
قينًعػػن ؛ أليػػ  أشػػرؾ اللمػػؿ مػػل اللنطفػػة وامحسػػنس  لتكػػوف عمتػػ  أكثػػر إمتنًعػػن واا

 فحدث امقينع واممتنع .
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 يموؿ الشنعر :

 ِٚا زغٕد ػٕذٞ ٚزمه أْ غثذخ
 

 ٝاٌرا ِغثٛوثثا أٚ اٌذس ِٕرمثثث ٟ٘ 
 

 ٚ  أْ خشخ جمشٜ إٌغث١ُ ٌطافثح
 

  اٌش٠اض املؼثمثاٚ  أْ زىد ص٘ش 
 

 ٌٚىٕٙا زاصخ ِثثٓ الثثثه أزشفثا
 

 وغرٙا رتا  يف إٌفثٛط ٚسٚٔمثثثا (ٔ  
 

الشػنعر فػػي هػػذه األبيػػنت بيػػ  حسػف تلميمػػ  عمػػ  ارسػػتدراج  ، والحسػػف 
واممتػػنع أتيػػن عػػف طريػػؽ إيزػػنـ اليفػػي ، فنلشػػنعر أتػػ  بػػنليفي ليثبػػت مػػن يريػػده 

ب  رده ، وتدرج فػي ذلػؾ شػيًئن فشػيئن بطريمة تلدع اللمؿ بت كيد الشير بمن يش
إل  أف و ؿ إل  ذكر اللمة ، فمن ذكره الشنعر كنف ممدمنت  لي ؿ إل  اليتينػة 

 المرنوة .

فمد بدأ الشنعر بيفي الحسف عف الم يدة التي قنلزػن فػي مػدح الممػدوح 
، فذكر أف حسيزن لـ ي ت مف نزة أيزن أشبزت الذهب المسبوؾ ، ور مػف نزػة 

ر الميتم  ، كمن يف  أف يكوف حسيزن مف نزة أيزن رقػت ولطفػت حتػ  أيزن كنلد
 ػػنرت كنليسػػيـ ، ور لكويزػػن تحكػػي زهػػر الريػػنض الملبػػؽ ، فكػػؿ هػػذا اسػػتدراج 
لممتممي بينه عم  التشبي  ،  ليميل  أوًر ب يزن حوت كؿ هذا الحسف ، ثػـ يوهمػ  

بؽ ، فػإذا أف من سي تي فػي رتبػة أعمػ  فػي الحسػف لكيػ  لػيس مػف نػيس مػن سػ
ذكر أف حسيزن أت  مف نزة أيزن حوت أحرؼ اسػـ الممػدوح تلمً ػن إلػ  المػدح 

 ، أبنف عف تفوؽ ذلؾ عم  من تمدـ في الحسف مف ون  لفي . 

                                           

 ٜٚٔ  الديواف ص ٔ)
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" اليفس اميسنيية كممن ألذت بتدرج واستدراج كممن كنيػت مطمئيػة واثمػة 

بميتزػن اليفسػية عم  حمؿ وتحمؿ من يمقيزن ، فإف لإليسنف طنقة لزػن قػدراتزن وقن
واللرػمية واللمميػة ، وهػػذه المػدرات اميسػػنيية مػف الممكػػف أف تتحمػؿ وأف تطيػػؽ 

وذلؾ لمن في ارستدراج مػف التمعػب   ٔ)منر طنقة لزن ب  إذا ألرلتزن لمتدرج " 
واللداع لميفس ومف هين  " يرتبط امقينع ارتبنًطػن وثيًمػن بنلتمعػب لدرنػة ي ػلب 

التمييز بييزمن ، ور بد مف توافر ملظـ عين ػر التمعػب ملزن عم  الينس عندة 
وهذا من فلم  الشػنعر فمػد تمطػؼ فػي ارسػتدراج    ٕ)حت  تين  عممية امقينع " 

متنعػ  ، ثػـ ذكػر عمتػ  فمػـ يسػل  المبيي عم  التشػبي  ، بزػدؼ إقيػنع المتممػي واا
 المتممي إر التسميـ بنللمة ، فمـ يستطل إيكنرهن .

 

 

 

 

 

 ٌغادطاملثسث ا
 زغٓ اٌرؼ١ًٍ تني أعٍٛتٟ اٌشخاء ٚاٌرشث١ٗ

                                           

 ٗٙسممي ص   أسنليب امقينع في الميظور امٔ)
 ٜٕ   السنبؽ ص ٕ)
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"الترنػػي هػػو طمػػب أمػػر محبػػوب يتوقػػل ح ػػول  أليػػ  ممكػػف قريػػب ر بليػػد 

  ٔ)ولمترني الحميمي أداتنف للؿ وعس  " 
فنلشنعر أت  بنلرننر ثـ بي  عمت  عم  التشبي  كحنة إقينعية اسػتطنع بزػن 

قينعػػ  بزػػذا الػػتمق  الػػذي حػػدث بػػيف اللمػػة وال ػػورة فيػػت  عيػػ   اسػػتمنلة المتممػػي واا
 امقينع واممتنع .

ثـ يمحظ التينسب في النمػل بػيف أسػموبي الرنػنر والتشػبي  فمػد نػنر الرنػنر 
 تمزيًدا لمبوؿ اللمة 

" ومػػف عين ػػر النمػػنؿ األدبػػي تػػزييف الفكػػرة المم ػػودة بنلػػذات ب فكػػنر ألػػرى عػػف 
ر المم ػػودة بنلػػذات ، طريػػؽ التمزيػػد ؛ فنلتمزيػػد يكػػوف بلػػرض أفكػػنر تمزػػد لألفكػػن

  ٕ)وتزييزن وتنلمزن ممبولة " 
ثػػـ تػػ تي بلػػده اللمػػة مبييػػة عمػػ  التشػػبي  فتكتمػػؿ ال ػػورة ويترػػ  المليػػ   

ويفلـ وييبؿ  كمن ذكر اممػنـ عبػد المػنهر : " ف مػن المػوؿ فػي اللمػة والسػبب لػـ كػنف 
ذا لمتمثيػػؿ هػػذا التػػ ثر؟ وبيػػنف نزتػػ  وم تػػنه ومػػن الػػذي أونبػػ  واقترػػنه ، ف  يرهػػن . واا

بحثين عف ذلػؾ ونػدين لػ  أسػبنًبن وعمػًم كػم ميزػن يمترػي  أف يفلػـ المليػ  بنلتمثيػؿ 
وييبػػػؿ ، ويشػػػرؼ ويكمػػػؿ ، فػػػ وؿ ذلػػػؾ وأظزػػػره أف أيػػػس اليفػػػوس موقػػػوؼ عمػػػ  أف 
تلرنزػػن مػػف لفػػي إلػػ  نمػػي ، وت تيزػػن ب ػػري  بلػػد مكيػػي وأف تردهػػن فػػي الشػػير 

ـ ، وثمتزن ب  في الملرفػة أحكػـ ، يحػو أف للممزن إينه إل  شير آلر هي بش ي  أعم
تيممزن مف اللمؿ إل  امحسنس ؛ وعمن يلمـ بنلفكر إل  مػن يلمػـ بنررػطرار والطبػل ؛ 
ألف اللمـ المسػتفند مػف طريػؽ الحػواس أو المركػوز فيزػن مػف نزػة الطبػل وعمػ  حػد 

                                           

  ٓٛٔ  البمغة ار طمحية صٔ)
 ٖٚص ٔ  ييظر البمغة اللربية أسسزن وعمومزن وفيويزن جٕ)
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غ الثمػة الررورة يفرؿ المستفند مف نزة اليظر والفكر فػي المػوة وارسػتحكنـ ، وبمػو 

    ٔ)في  في غنية التمنـ"
وهكػػذا اسػػتطنع الشػػنعر فػػي النمػػل بػػيف األسػػموبيف أف ي ػػؿ إلػػ  مراميػػ  فػػي 

 .  امقينع واممتنع
ف اتفمػػن فػػي أسػػموبي ارمتػػنع وامقيػػنع ، إر أف  وفػػي هػػذا المبحػػث شػػنهداف واا
بييزمػػن فروًقػػن فػػي التركيػػب وال ػػينغة نلمػػت أحػػدهمن أقػػوى مػػف اآللػػر وأعمػػ  مرتبػػة 

 ذلؾ من سيتر  مف لمؿ عرض الشواهد .و 
 يموؿ الشنعر :

 ػدثد ٌط١ا صاس يف ا١ًٌٍ ِعدؼٟ
 

 ٚػاد ٚمل ٠شا اٌفؤاد املؼثزتا 
 

 سأٜ زاٌثح مل ٠شظٙثا فردٕثثا  لٍثثد ٌؼٍثثٗٚفإّٔٚ٘ثثثٟ أِثثثشا 
 

 ٚإ ثثا ِش٠ةِٚا صذ ػٓ أِثثش 
 

 سآٟٔ لر١ثثثال يف اٌذخٝ فر١ٙثثثا (ٕ  

 

ؼ لػػيًم  وعودتػػ  مسػػرًعن  و ػػؼ ثنبػػت ور يظزػػر لػػذلؾ عمػػة فػػي زيػػنرة الطيػػ
الواقل ف ثبت ل  الشنعر عمة بنعتبنر لطيؼ وهو أيػ  بػدا قتػيًم فػي الػدني بسػبب مػن 

 فلم  ب  ال راـ ممن نلؿ الطيؼ يتزيب مف ذلؾ الميظر.

والشنعر بي  عمت  هذه عم   الرننر والتشبي  ليحمؽ بزمػن اممتػنع وامقيػنع 
. 

وذلػؾ ليبػرأ مػف الظػف ؛ ) للم  رأى حنلػة لػـ يررػزن فتنيبػن   : ننر بمول فنلر 
أف هذا الطيؼ ربمن عند ؛ ألي  ر يحب  ، أو ليس عيده رغبة في البمنر ملػ  . وهػذا 

                                           

 ٜ٘ٔ-ٛ٘ٔ  أسرار البمغة صٔ)
 ٜٕ -ٕٛ  الديواف صٕ)
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الرننر يلد غريًبن ؛ ألف المفترض زينرة الطيػؼ لمحبيػب محبوبػة ورؤيتػ  تسػره ولػذلؾ 

ر يسػره هػذه الحنلػة غريبػة ، ولػذلؾ اسػتلدـ كنيت عودت  سريلًن ؛ ألي  ربمن رأى مػن 
"كمػن أيزػن   ٔ)) للؿ   في الرننر " وذلؾ لبلػد المرنػو فك يػ  ممػن ر يرنػ  ح ػول  " 

شػػفنؽ "  ، ولمػػن كنيػػت هػػذه الحنلػػة بليػػدة أراد الشػػنعر التمثيػػؿ لزػػن   ٕ)كممػػة طمػػل واا
 لتمريبزن .

الحميمػة ومف ثػـ عمػؿ سػبب  ػد الطيػؼ ورنوعػ  بلمػة طريفػة ، بليػدة عػف 
يحنوؿ أف يميل بزن المتممي بمن حوتػ  مػف تشػبي  ) رآيػي قتػيًم فػي الػدن  فتزيبػن  ، 
فنلتشبي  ننر كيتينة ولكف هذه اليتينة ر ت ػم  وحػدهن ، ولكػف اعتمػدت  عمػ  مػن 
كنف قبمزن مف حنة مميلة ؛  فنلمػدلؿ الػذي التػنره الشػنعر للمتػ  هػو الرنػنر ليػ تي 

 متممي ليميل  بزذه اللمة .بلده حسف التلميؿ مزد لم

ممػػن نلػػؿ المتممػػي يسػػمـ بنللمػػة وي ػػدقزن  "ولػػيس يكفػػي إيػػراد الكػػمـ وفػػؽ 
 ػػورة مػػف ال ػػور البمغيػػة التػػي يػػذكرهن عممػػنر البمغػػة ، بػػؿ ر بػػد مػػف ممحظػػة 
غرض فكري بينيي تؤدي  ال ورة الملتػنرة ، إف يسػبة النمػنؿ فػي الكػمـ ترتمػي نػدما 

قد التنر ال ورة البمغية التػي أرادهػن فػي كممػ  ل ػرض فكػري حيف يدرؾ أف األديب 
وهػػذا مػػن   ٖ)زائػػد عمػػ  منػػرد التيػػنر  ػػورة نمنليػػة بمغيػػة يػػذكرهن عممػػنر البمغػػة " 

فلم  الشنعر عيػدمن نػنر بزػذا التشػبي  المسػبوؽ بنلرنػنر فتحمػؽ فػي اللمػة اممتػنع 
 وامقينع .

                                           

 ٛٛص  نواهر البمغة ٔ)
  ٘٘ٓٔص ٔ  المنموس المحيط جٕ)
  ٘ٛص ٔحيبكة ج  البمغة اللربية أسسزن وعمومزن وفيويزن حسف ٖ)
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ن تفيػػد امثبػػنت لمشػػير واليفػػي بنمرػػنفة إلػػ  اسػػتلداـ الشػػنعر ميمػػن " إيزػػ 

"كمػػن إيزػػن تسػػتلمؿ فػػي األمػػور الملمومػػة التػػي ر يتطػػرؽ   ٔ)عػػف غيػػره دفلػػة واحػػدة"
فكويػ  قتػيًم أمػر ر يشػؾ فيػ  ور ييكػر، وكػنف الشػنعر موفًمػن   ٕ)إليزن الشؾ واميكنر"

 فػػي التلبيػػر بنلفلػػؿ المنرػػي ) رآيػػي   ليفيػػد تحمػػؽ الوقػػوع فرؤيتػػ  قتػػيًم أمػػر واقػػل
 محمؽ .

ولكف يؤلػذ عمػ  الشػنعر ذكػره لممتػؿ فػي ملػرض حديثػ  عػف الطيػؼ ؛ فمػف 
عندة الشػلرار أف يػذكروا أف الطيػؼ يتػرؾ أثػًرا لطيًفػن فػي الػيفس والػروح؛ فزػو يحيػي 

لكػػف ربمػػن يكػػوف الشػػنعر ذكػػر  الػػروح وينلمزػػن تيتشػػي فرًحػػن بزػػذه الزيػػنرة المترقبػػة ،
الزينرة مػف قبػؿ أف ييػنؿ حظػ  مػف محبوبػ  المتؿ وهو غريب ؛ ألف رنوع الطيؼ بلد 

 غريب فنلمتؿ ينسب هذه ال رابة .

 يموؿ الشنعر :

 ٚأمّثثثثغ زثثثثني أػطفثثثثٗ ػغثثثثاٖ
 

 ٠ٍثثثني ألٔثثثٗ غصثثثٓ سم١ثثثة (ٖ  
 

فنلشنعر أت  بلمة يلمؿ بزن طملػ  فػي ييػؿ ررػ  المحبوبػة ، والتػي  ػنغزن 
رطيػػب   ،  فػي أسػموب التشػبي  الػذي سػبم  الرنػنر بمولػ  ) عسػنه يمػيف أليػ  غ ػف

واسػػتلدـ )عسػػ    التػػي تػػدؿ عمػػ  الرنػػنر الػػذي هػػو " طمػػب أمػػر محبػػوب أو أمػػر 
مرغػػوب فيػػ  ممػػن يػػرى طنلبػػ  أيػػ  مطمػػوع فيػػ  ، وهػػو يترقػػب الظفػػر بػػ  أو الح ػػوؿ 

                                           

 ٜٙٔ  نواهر البمغة  ص ٔ)
ػ  ٓٚٔ  تسزيؿ يزنيػة امينػنز فػي درايػة امعنػنز لمػرازي تفسػير د/عبػد المػنهر حسػيف صٕ)

 دار غريب لمطبنعة واليشر
 ٕٚ  الديواف صٖ)
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ولذلؾ سبؽ رننره لفظ الطمػل ؛ أليػ  بليػد    ٔ)عمي  وقد ترد  ي ت  لمنرد التوقل " 

راد أف يميػػل المتممػػي أف رنػػنره متحمػػؽ ر عيػػ   فزػػو يطمػػل فػػي لييزػػن ، ومػػل ذلػػؾ أ
محنلػػػة ؛ ألف المػػػيف متحمػػػؽ فػػػي المحبوبػػػة ، وذلػػػؾ عػػػف طريػػػؽ تشػػػبيززن بنل  ػػػف 
الرطيػب؛ فػػنلميف شػػير طبيلػػي فػػي ال  ػػف إذف سػػيتحمؽ مػػن ي ػػبو إليػػ . فرػػًم عػػف 
تلبيػػػره بنلنممػػػة ارسػػػمية ) أليػػػ  غ ػػػف رطيػػػب   التػػػي تفيػػػد الثبػػػوت والػػػدواـ فكػػػوف 

 طيب و ؼ ثنبت ر يت ير .محبوبت  غ ف ر 

ولكي يؤكد أف رننره متحمؽ أت  بزذه اللمة المطيفة بلػد فكػر وتػدبر، فكويػ  
يطمل في ييؿ ررػن المحبوبػة و ػؼ ثنبػت لػ  عمػ  فػي الواقػل ، ولكػف الشػنعر عػدؿ 
عف هذه اللمة الحميمية إل  عمة طريفة متليمة ؛ ليفننع المتممػي الػذي اقتيػل بػدوره 

ييت عم  التشبي  ف دقزن وسمـ بزن ، " ففػي هػذا الت ػوير عي ػر بزذه اللمة التي ب
المبنل ة اللينلية في الدرلة عم  الحميمة ، وفي  أيرن التػ ثير اليفسػي عمػ  السػنمل  
أو المنرئ إذ يرسـ ل  فػي التلبيػر الكممػي مثػؿ مػن أحػس هػو بػ  دوف أف يلبػر عيػ  

ؼ حمػػو كػػنف غػػنفًم عيػػ  فممػػن أو دوف أف يسػػتطيل التلبيػػر عيػػ  ، أو نػػنره أمػػر طريػػ
ومنػير   ٕ)يب  إلي  أعنب  فتمثػؿ لػ  فػي الليػنؿ ورأى أيػ  كػنف ييب ػي أف يتليمػ  " 

الرنػنر أوًر ثػػـ التشػبي  هيػػ  ذهػف المتممػػي لمبػػوؿ اللمػة حيػػث قويػت الحنػػة ؛ فتحمػػؽ 
 فيزن اممتنع وامقينع .

 

 ادتحثثام

                                           

 ٕٕ٘-ٕٔ٘  البمغة اللربية أسسزن وعمومزن وفيويزن ص ٔ)
 ٗٓٔالسنبؽ ص ٕ))
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 الحمد هلل الذي بيلمت  تتـ ال نلحنت . وبلد

 يزنية هذه الدراسة تو مت إل  اليتنئ  التنلية : ففي

يػػوع الشػػنعر فػػي أسػػنليب اممتػػنع وامقيػػنع التػػي بيػػ  عميزػػن حسػػف ػ  ٔ
قيػػنع ينملػػ  أسػػموب كمػػي ، األسػػموب الكمػػي لإلقيػػنع هػػو  تلميمػػ  ، وكػػؿ إمتػػنع واا
المزـو بيف طرفي بييػة التركيػب ، واممتػنع ينملػ  أسػموب كمػي هػو اللػدوؿ عػف 

 هر، فت تي الملنتمة المليوية بمن يزيع ممتنع اليفس .ممتر  الظن

هيػػنؾ تينسػػب بػػيف حسػػف التلميػػؿ وأسػػموبي اممتػػنع وامقيػػنع عيػػد ػ  ٕ
الشنعر فمد التنر بدقة األسنليب التي بي  عميزن عمت  فننر حسف تلميم  ممتًلن 

 مميًلن .
م طم  حسف التلميؿ يتكوف مف نزأيف ، فػ )الحسف   يي رؼ إلػ  ػ  ٖ

اممتػػنع ، و ) التلميػػؿ  يي ػػرؼ إلػػ  امقيػػنع ، ومػػف هيػػن عمػػد البمغيػػوف فػػي 
التينر الم طم  إل  هػذيف النػزأيف . وكنيػت دراسػتي لحسػف التلميػؿ مػف لػمؿ 

 هذيف النزأيف .

كثرة أسنليب حسػف التلميػؿ عيػد البزػنر زهيػر وذلػؾ رانػل كمػن ذكػرت ػ  ٗ
ليشػ ة فػي بػروز حسػف التلميػؿ في الحديث عف الشنعر فػي التمزيػد  إلػ   أثػر ا

 عيده .

نػػنرت بلػػض أسػػنليب حسػػف التلميػػؿ قويػػة عيػػد الشػػنعر بحسػػب ػ  ٘
أسػػموبي اممتػػنع وامقيػػنع المبيػػي عميزمػػن اللمػػة ، فحسػػف التلميػػؿ المبيػػي عمػػ  
أسػػموبي غرابػػة الػػدعوى والتشػػبي  كػػنف مػػف أقػػوى األسػػنليب ؛ ألف ال رابػػة فيزػػن 
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فإف أمكي  ارستدرؿ عميزن وقلت فػي الػيفس تزيئة لبينف موقؼ الشنعر ميزن ، 

 موقًلن حسين .

ويمي  في الموة حسف التلميؿ المبيي عم  األسموب الحكيـ وال ػورة لمػن  
فػػي األسػػموب الحكػػيـ مػػف تممػػي السػػنئؿ ب يػػر مم ػػوده ؛ ففيػػ  يػػوع مػػف التمعػػب 
 واللػداع ، وهػػذا فيػ  مػػن فيػ  مػػف اممتػنع ، ثػػـ يػ تي حسػػف التلميػؿ المبيػػي عمػػ 

 ال ورة فيمل امقينع .
يمي هذا األسموب في الموة أسموب حسف التلميػؿ المبيػي عمػ   املنػنر  

لزامػ  بمبولزػن  والتمثيؿ ، لمن في املننر مف حمؿ الملنطب عم  امقرار بنللمة واا
. 

ثـ يمي  في الموة أسموب التلميؿ المبيي عمي ارستدراج والتمثيؿ لمن في  
لنطػػػب والتمطػػػؼ ملػػػ  ،وارحتيػػػنؿ عميػػػ  حتػػػي يػػػزعف ارسػػػتدراج مػػػف إديػػػنر الم

قينًعن  .  بنلمطموب فينير حسف التلميؿ المبيي عمي  أكثر إمتنًعن واا
ثػػـ يمػػي هػػذا األسػػموب فػػي المػػوة حسػػف التلميػػؿ المبيػػي عمػػ  المشػػنكمة  

والتشبي  ، فنلمشنكمة تنلؿ اليفس ترتنح برـ الشير إل  مثيمػ  ، واليظيػر إلػ  
نع المطموب ، ثـ ي تي التشػبي  كحنػة إقينعيػة فيمػـز المتممػي يظيره فيحدث اممت

 بمبوؿ اللمة .
ثـ ي تي في المرتبة األليرة في الموة أسػموب حسػف التلميػؿ بػيف أسػموبي 
الرنػػنر والتشػػبي  ؛ ألف الرنػػنر فيػػ  طمػػل فػػي ح ػػوؿ المرنػػو فمػػذلؾ لػػيس فيػػ  

 اليميف المطموب  .
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 اٌرٛص١اخ :
يتلمػػػؽ بنلحنػػػنج امقيػػػنعي فػػػي الشػػػلر ، أو ػػػي بكثػػػرة الدراسػػػنت فيمػػػن 

 والنمل بيي  وبيف الننيب اليفسي واللنطفي .
لي  أييب .   هذا ومن توفيمي إر بنهلل عمي  توكمت واا
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 فٙشط  املصادس ٚاملشاخغ

أسنليب امقينع فػي الميظػور امسػممي  تػ ليؼ الشػي  طػ  عبػد اهلل  -ٔ
د عمػي بيرػوف ػ دار الكتػب اللمميػة ػ بيػروت محمػد السػبلنوي ػ ميشػورات محمػ

 لبينف .

أسرار البمغة اممنـ عبد المنهر النرننيي ػ تحميؽ السيد رشيد ررػن -ٕ
-ٕٔٗٔ ٔوالشػي  أسػنمة  ػمح الػديف مييمػة ػ دار إحيػنر اللمػـو بيػروت ػ ط

ٜٜٕٔ. 

أسػػػموبية الحنػػػنج التػػػداولي والبمغػػػي تيظيػػػر وتطبيػػػؽ عمػػػ  السػػػور -ٖ
 ػ طبل في لبينف . ٕ٘ٔٓ-ٖٙٗٔ ٔكنظـ  ندؽ ػ ط المكية د مثي 

البديل في رور أسػنليب المػرآف  د/ عبػد الفتػنح رشػيف المػنهرة ػ دار -ٗ
 ـ .ٜٜٜٔ-هػ ٜٔٗٔالفكر اللربي ػ 

بديل المرآف ربف أبي األ بل الم ػري ػ تمػديـ حفيػي محمػد شػرؼ ػ  -٘
 يزرة م ر لمطبنعة واليشر .

مػػػنـ بػػػدر الػػػديف محمػػػد بػػػف عبػػػد اهلل البرهػػػنف فػػػي عمػػػـو المػػػرآف لإل -ٙ
الزركشػي ػ قػدـ لػ  وعمػؽ عميػ  م ػطف  عبػد المػندر عطػن ػ دار الفكػر لمطبنعػة 

 . ٕٗٓٓ- ٕٗٗٔواليشر والتوزيل 

البمغػة ار ػطمحية عبػده عبػد اللزيػز قمميمػة ػ دار الفكػر اللربػي ػ  -ٚ
 .ٕٜٜٔ-ٕٔٗٔ ٔط
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تطبيمنتزػػن ، البمغػػة اللربيػػة أسسػػزن وعمومزػػن وفيويزػػن و ػػور مػػف -ٛ

بشػكؿ نديػد مػف طريػؼ وتميػد تػ ليؼ عبػد الػرحمف حسػف حيبكػة الميػدايي ػ دار 
 .ٜٜٙٔ -ٙٔٗٔ ٔالدار الشنمية بيروت ػ ط –الممـ دمشؽ 

البزنر زهير لم طف  عبد الرازؽ ػ الينشر مؤسسػة هيػداوي لمتلمػيـ  -ٜ
 ٕٕٔٓ/ٛ/ٕٙوالثمنفة 

تطبيميػػػة  تنمػػػي اللطػػػنب فػػػي رػػػور يظريػػػة أحػػػداث الم ػػػة دراسػػػة -ٓٔ
ألسػػنليب امقيػػنع الحنػػنني اليسػػوي فػػي المػػرآف الكػػريـ  د.محمػػود عكنشػػة ػ دار 

 .ٔط ٕٗٔٓ-ٖ٘ٗٔاليشر لمننملنت ػ 

تحرير التحبير في  ينعة الشلر واليثر وبينف إعننز المػرآف ربػف  -ٔٔ
أبػػي األ ػػبل الم ػػري ػ تحميػػؽ د . حفيػػي محمػػد شػػرؼ ػ النمزوريػػة اللربيػػة 

 ر التراث امسممي .المتحدة ػ لنية إحين

تسػػزيؿ يزنيػػة امينػػنز فػػي درايػػة امعنػػنز لمػػرازي تفسػػير د/عبػػد   -ٕٔ
 المنهر حسيف ػ دار غريب لمطبنعة واليشر.

التلريفػػػنت عمػػػي بػػػف محمػػػد بػػػف عمػػػي الػػػزيف الشػػػريؼ النرنػػػنيي  -ٖٔ
هػػػ  ػ المحمػػؽ: رػػبط  و ػػحح  نمنعػػة مػػف اللممػػنر بإشػػراؼ ٙٔٛ)المتػػوف : 

هػػ ٖٓٗٔلبيػنف الطبلػة: األولػ   –ر الكتب اللمميػة بيػروت الينشر: دا -الينشر 
 ـ .ٖٜٛٔ-

نواهر البمغة في الملنيي والبينف والبديل لمسيد أحمد الزنشػمي ػ  -ٗٔ
 . ٕٙٔٓ-ٖٚٗٔ يدا بيروت  –تحميؽ د/يوسؼ ال ميمي ػ المكتبة الل رية 
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درئػػؿ امعنػػنز للبػػد المػػنهر النرنػػنيي ػ تحميػػؽ محمػػود شػػنكر ػ  -٘ٔ

 .ٕٜٜٔ-ٖٔٗٔ ٖدار المديي بندة ط  –ر مطبلة المديي المنهرة الينش

ديػواف البزػنر زهيػػر ػ تحميػؽ محمػػد أبػو الفرػػؿ إبػراهيـ ، ومحمػػد  -ٙٔ
 .ٕطنهر النبموي ػ الينشر دار الملنرؼ ط

سر الف نحة  ألبي محمد عبد اهلل بف محمد بف سليد بػف سػينف  -ٚٔ 
 .ٕٓٗٔ -ٕٜٛٔة ػ  بيروت لبينف ػ ػ  دار الكتب اللممي ٔاللفنني الحمبي ػ  ط

سير أعمـ اليبمر المؤلػؼ: شػمس الػديف أبػو عبػد اهلل محمػد بػف  -ٛٔ
 -هػ  ػ  الينشػر: دار الحػديثٛٗٚأحمد بف عثمنف بف َقنْيمنز الذهبي )المتوف : 

 ـ .ٕٙٓٓ-هػٕٚٗٔالمنهرة الطبلة: 
عبػد الحػي بػف أحمػد  :شذرات الذهب في ألبػنر مػف ذهػب المؤلػؼ -ٜٔ

  :هػػ  حممػ ٜٛٓٔمحمد ابف اللمند اللكبري الحيبمي، أبو الفمح )المتػوف : بف 
 محمود األرينؤوط .

شػػروح التملػػػيص لسػػلد الػػػديف التفتػػنزايي عمػػػ  تملػػيص المفتػػػنح  -ٕٓ
لملطيب المزوييي ومواهب الفتنح ربف يلموب الم ربي وعروس األفراح في شرح 

 كتب اللممية ػ بيروت لبينف .تمليص المفتنح لبزنر الديف السبكي ػ  دار ال

ال ينعتيف  الكتنبة والشلر ألبػي هػمؿ الحسػف عبػد اهلل بػف كتنب  -ٕٔ
 ٔسزؿ اللسكر ػ  حمم  د. مفيد قميحػة ػ دار الكتػب اللمميػة ػ  بيػروت لبيػنف ط 

 .ٜٗٛٔ-ٗٓٗٔ ٕ، طٜٔٛٔ-ٔٓٗٔ

الطراز المترمف ألسرار البمغة وعمـو حمنئؽ امعنػنز ليحيػ  بػف  -ٕٕ
 . ٜٗٔٔ-ٕٖٖٔاللموي ػ  طبل بمطبلة الممتطؼ بم ر حمزة 
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اللمػػدة فػػي محنسػػف الشػػلر وآدابػػ  ويمػػده ألبػػي الحسػػف بػػف رشػػيؽ  -ٖٕ

الميروايػػي األزدي ػ  حممػػ  محمػػد محػػي الػػديف عبػػد الحميػػد دار النيػػؿ لميشػػر 
 .ٜٔٛٔ-ٕٓٗٔ ٘والتوزيل والطبنعة ط

بػف سػزؿ  الفروؽ الم وية المؤلؼ: أبو هػمؿ الحسػف بػف عبػد اهلل -ٕٗ
هػػ  حممػ  وعمػؽ ٜٖ٘بػف سػليد بػف يحيػ  بػف مزػراف اللسػكري )المتػوف : يحػو 

عمي  : محمد إبراهيـ سميـ ػ الينشر: دار اللمـ والثمنفػة لميشػر والتوزيػل، المػنهرة 
 م ر . –

المنموس المحيط المؤلؼ : اللممػة الم ػوي منػد الػديف محمػد بػف  -ٕ٘
ػ ػ تحميؽ: مكتب تحميػؽ التػراث فػي ه ٚٔٛيلموب الفيروز آبندي المتوف  سية 

مؤسسػػة الرسػػنلة بإشػػراؼ: محمػػد يلػػيـ اللرقُسوسػػي الينشػػر: مؤسسػػة الرسػػنلة 
 -هػػػػ  ٕٙٗٔلبيػػػنف الطبلػػػة: الثنميػػػة،  –لمطبنعػػػة واليشػػػر والتوزيػػػل، بيػػػروت 

 ـ . ٕ٘ٓٓ

المػرآف وال ػور البينييػة د. عبػد المػندر حسػيف ػ  الينشػر عػنلـ  - -ٕٙ
 ـ .ٜ٘ٛٔهػ ٘ٓٗٔ ٕالكتب ػ  ط

المؤلػؼ: محمػد بػف مكػـر بػف عمػ ، أبػو لسنف اللرب ربف ميظور  -ٕٚ
الفرػػػؿ، نمػػػنؿ الػػػديف ابػػػف ميظػػػور األي ػػػنري الرويفلػػػ  امفريمػػػ  )المتػػػوف : 

هػػػػ عػػػدد  ٗٔٗٔ -بيػػػروت الطبلػػػة: الثنلثػػػة  -هػػػػ  الينشػػػر: دار  ػػػندر ٔٔٚ
 . ومذيؿ بحواشي الينزني ونمنعة مف الم وييف  ٘ٔاألنزار: 

نلينت الملي  حسف التلميػؿ عيػد محمػد شػبنيؾ ػ  دار حػرار مف نم -ٕٛ
 المنهرة بدوف طبلة .
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ميزػػنج البم ػػنر وسػػراج األدبػػنر ألبػػي الحسػػف حػػنـز المرطػػننيي ػ   -ٜٕ

 ٕط -ٜٙٙٔ ٔتحميػػؽ محمػػد الحبيػػب ابػػف اللونػػة ػ  دار ال ػػرب امسػػممي ط
 . ٜٖٙٛٔط -ٜٔٛٔ

ؼ: يوسػؼ بػف ت ػري الينـو الزاهرة في مموؾ م ر والمػنهرة المؤلػ -ٖٓ
بػػردي بػػف عبػػد اهلل الظػػنهري الحيفػػي، أبػػو المحنسػػف، نمػػنؿ الػػديف )المتػػوف : 

هػ  الينشر: وزارة الثمنفة وامرشند المومي، دار الكتب، م ر عػدد األنػزار: ٗٚٛ
ٔٙ   

اليكت في إعننز المرآف رمف ثمث رسنئؿ في إعننز المرآف ألبي  -ٖٔ
محمػد لمػؼ ود محمػد زغمػوؿ سػمـ ػ   الحسف عمػي بػف عيسػ  الرومػنيي تحميػؽ

 .ٜٙٚٔ ٖالينشر دار الملنرؼ بم ر ػ ط 

الوافي بنلوفينت لم فدي المؤلؼ:  مح الديف لميؿ بػف أيبػؾ بػف  -ٕٖ
هػ  المحمؽ: أحمػد األريػنؤوط وتركػي م ػطف  ٗٙٚعبد اهلل ال فدي )المتوف : 
 .ـٕٓٓٓ -هػٕٓٗٔبيروت عنـ اليشر: –الينشر: دار إحينر التراث 

وفيػػنت األعيػػنف وأيبػػنر أبيػػنر الزمػػنف ربػػي اللبػػنس شػػمس الػػديف  -ٖٖ
بػف لمكػنف تمػديـ محمػد عبػد الػرحمف المرعشػمي ػ  اأحمد بف محمػد بػف أبػي بكػر 

 -أعد فزنرسزن رينض عبد اهلل عبػد البػنقي ػ دار إحيػنر التػراث اللربػي ػ بيػروت 
 ـ .ٜٜٚٔهػ ٗٚٗٔ ٔلبينف ط 

 


